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ขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน 
 

 สำนักส งเสริม วิชาการและงานทะเบียนเปนหนวยงานที่ ต้ั งขึ้นมาใหม ในภายหลัง                               

โดยในปพ.ศ. 2527 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) ใหอำนาจวิทยาลัยครู                    

เปดสอนสาขาตาง ๆ ถึงระดับปริญญาตรี  วิทยาลัยครูฉะเชิงเทราจึงเปดสอนระดับปริญญา                    

ในสาขาวิชาการศึกษา (ค.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร (วท.บ.) สาขาศิลปศาสตร (ศศ.บ.) ทั้งนักศึกษา

ภาคปกติและนักศึกษา ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ทำใหจำนวน

นักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น  ภารกิจตาง ๆ มีมาก ตามมาป  พ.ศ. 2528 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา                          

จึงไดดำเนินการปรับโครงสรางการบริหารงานของสถาบันเสียใหมโดยใหมี  สำนักสงเสริมวิชาการ

เกิดขึ้นเพ่ือรองรับงานทางดานวิชาการและสงเสริมในเรื่องของการเรียนการสอน ป พ.ศ. 2532                  

มีพระราชบัญญัติ วิทยาลัยครูและราชกิจจานุเบกษา สามารถเปดสอน ในสาขาตาง ๆ ไดเพ่ิมขึ้น                   

จึงเปดสอนในสาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) และไดปรับโครงสรางการบริหารงานทั่วไป                      

ใหสำนักสงเสริมวิชาการเปนหนวยงานเทียบเทาคณะโดยประสานการจัดการศึกษากับคณะตาง ๆ                

ป พ.ศ. 2547 มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏและมีการปรับโครงสรางการบริหารงาน                   

ใหสอดคลองกับภารกิจของมหาวิทยาลัยและเปลี่ยนช่ือจากสำนักสงเสริมวิชาการ เปนสำนักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน เปนหนวยงานกลางที่ประสานการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและ

มาตรฐาน และไดปรับโครงสรางการบริหารงานทั่วไปใหสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน                

เปนหนวยงานเทียบเทาคณะโดยกำกับดูแลฝายตาง ๆ 
 

 

ปรัชญา สงเสริมงานวิชาการ  บริการดวยใจ บริหารงานโปรงใส พัฒนางานดวยไอที 
 

วิสัยทัศน มุงสูมาตรฐานคุณภาพและความเปนเลิศดานสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ 
 

พันธกิจ สงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการศึกษาและประสานภารกิจอยางมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค เพ่ือเปนหนวยงานที่ขับเคลื่อนใหเกิดระบบกลไกการบริหารจัดการและการดำเนิน

กิจกรรมตามภารกิจปกติของสถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยาง

ตอเน่ือง เพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพที่ดี 
 

เปาหมายการดำเนินการ 

เพ่ือสรางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพทางการศึกษาภายในโดยยึดหลักปรัชญา

หรือปณิธานของสถาบัน องคประกอบของคุณภาพและดัชนีบงช้ีคุณภาพที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ                         

ราชนครินทรกำหนด โดยพัฒนาระบบคุณภาพที่ เหมาะสมกับลักษณะของมหาวิทยาลัย                         

เปนระบบที่สามารถตรวจสอบและอางอิงได มีกระบวนการบริหารจัดการที่มีการวางแผน มีการ

ดำเนินการควบคุม ตรวจสอบและปรับปรุงการดำเนินงานตามองคประกอบของคุณภาพที่กำหนด

อยางตอเน่ือง โดยคำนึงถึงองคประกอบทั้ง 3 สวน คือ สวนแรก ปรัชญา หรือปณิธาน วัตถุประสงค 
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และแผนการดำเนินการของมหาวิทยาลัย สวนที่ 2  กระบวนการดำเนินงานตาม   ภารกิจหลัก 4 

ดานคือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม และสวนสุดทาย กระบวนการบริหาร ซึ่งประกอบดวย 3 ดาน คือ การบริหารและการ

จัดการ การเงินและงบประมาณ และระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร 
 

ยุทธศาสตรที่ 1 การยกระดับคุณภาพการใหบริการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

  กลยุทธ   

1. พัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ 

2. ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณการใหบริการและในสำนักงาน 

3. วางแผนและดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ ทีใ่ชในงานสนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอนของหนวยงานอยางเพียงพอและมีประสทิธิภาพ 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศดานงานวิชาการและประชาสัมพันธการศึกษาตอ 

  กลยุทธ 

1. สงเสริมการประชาสัมพันธการศึกษาตอโดยมีชองทางในการใหขอมูล

ประชาสัมพันธ ความรู และคำปรึกษาทางวิชาการ 

2. สรางระเบียบขอบังคับรองรับเรื่องการใหทุนการศึกษา 

3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบบริการการศึกษา 
 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพอาจารยดานวิชาการ 

  กลยทธ 

สงเสริมใหอาจารยพัฒนาศักยภาพดานวิชาการ 
 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่ทันสมยัตอบสนองตอความตองการของสังคม 

  กลยุทธ 

สงเสริมใหการพัฒนาหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 2558 และตรงตาม

ความตองของตลาดแรงงาน ทั้งในระดับทองถิ่น ประเทศ และสอดคลองกับนโยบาย

ประเทศ 
 

 ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาบุคลากรสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

  กลยุทธ 

1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและกรอบอัตรากำลังเพ่ือรองรับบุคคากรที่

เกษียณอายุราชการ และภาระงานที่เพ่ิมขึ้น 

2. พัฒนาบุคลากรใหทำงานเปนทีมและมีความสามัคค ี

3. สงเสริมใหบุคลากรไดรับการอบรม พัฒนา และศึกษาดูงาน 
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โครงสรางการบริหารงาน สำนักสงเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
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คณะกรรมการบริหารงานสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

(ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564) 

 

 
ผูชวยศาสตราจารยวัชรากร พาหะนิชย 

รองอธิการบดีวิชาการ 

 

 
อาจารยธรรมรัตน สิมะโรจนา 

ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

 
อาจารยสุพัฒน สุขเกษม 

รองผูอำนวยการฝายงานทะเบียน 

 
อาจารยปราริชาติ รื่นพงษพันธ 

รองผูอำนวยการฝายบริหารงานทั่วไป 

 
อาจารย ดร.สรรเสริญ หุนแสน 

รองผูอำนวยการฝายสงเสริมวิชาการ 

 
นายอุดม คุมภัย 

หัวหนาสำนักงานผูอำนวยการ สงเสริมวิชาการฯ 

 

 
นายเสรี จีนภักดี 

หัวหนางานทะเบียน 

 
นางสาวสมุินตรา คางดวง 

หัวหนางานบริหารงานทั่วไป 

 
นายโกเมศ กุลอุดมโภคากุล 

หัวหนางานสงเสริมวิชาการ 



 

รายงานปะจำป 2564          ห น า0 6  

สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

คณะกรรมการบริหารงานสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

(กรกฎาคม 2564 – ปจจุบัน) 

 

 
ผูชวยศาสตราจารยวัชรากร พาหะนิชย 

รองอธิการบดีวิชาการ 
 

 
อาจารยธรรมรัตน สิมะโรจนา 

ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

 

 
อาจารยสุพัฒน สุขเกษม 

รองผูอำนวยการฝายงานทะเบียน 

 
อาจารยปราริชาติ รื่นพงษพันธ 

รองผูอำนวยการฝายบริหารงานทั่วไป 

 
ผศ.ดร.อดิเรก  เยาววงค 

รองผูอำนวยการฝายสงเสริมวิชาการ 

 
นายอุดม คุมภัยหัวหนา 

สำนักงานผูอำนวยการสงเสริมวิชาการฯ 

 
นายเสรี จีนภักดี 

หัวหนางานทะเบียน 

 
นางสาวสุมินตรา คางดวง 

หัวหนางานบริหารงานทั่วไป 

 
นายโกเมศ กุลอุดมโภคากุล 

หัวหนางานสงเสริมวิชาการ 
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บุคลากร งานบริหารทั่วไป 

 

 
นางสาวสุมินตรา คางดวง 

หัวหนางานบริหารงานทั่วไป 

 

 
นางสาวจรีรัตน ธรรมมา 

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

 
นางสาวน้ำฝน กอบประดิษฐ 

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

 
นางสาวศิรินทรภรณ ธิติมูล 

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

 
นางสาววันวิสาข  ภูอราม 

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

 

 

บุคลากร งานสงเสริมวิชาการ 

 

 
นายโกเมศ กุลอุดมโภคากุล 

หัวหนางานสงเสริมวิชาการ 

 
นางสาวศิริพร ขจรพันธ 

นักวิชาการศึกษา 

 
นางสาวมินตรา องอาจ 

เจาหนาที่สงเสริมวิชาการ 



 

รายงานปะจำป 2564          ห น า0 8  

สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

บุคลากร งานทะเบียนและประมวลผล 

 

 
นายเสรี จีนภักดี 

หัวหนางานทะเบียน 

 

 
นายศรีไพบูรย จันทร 

นายทะเบียน 

 
นางยุพิน เวฬุคามกุล 

ผูปฏิบัติงานบริหาร 

 
นางสาวเอมอร พุมประเสริฐ 

พนักงานธุรการ 3 

 
นายฉลอง รุงศิริ 

นักวิชาการศึกษา 

 

 
นายชาญชัย ศิริงาม 

นักวิชาการศึกษา 

 
นางบังอร จีนภักดี 

นักวิชาการศึกษา 

 
นางสาวพรทิพย ควรประกอบกิจ 

นักวิชาการศึกษา 
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1.  การบริหารงบประมาณ 
 

1.1 การบริหารงบประมาณแยกตามประเภทงบประมาณ  
 

ประเภทงบประมาณ จัดสรร จายจริง คงเหลือ 
จายจริง

รอยละ 
หมายเหตุ 

งบประมาณแผนดิน 400,000.00 398,942.20 1,057.80 99.74   

งบประมาณเงินรายได 2,802,400.00 1,874,310.91 928,089.09 66.88   

งบประมาณเงินเบิกแทนกัน           

งบประมาณเงินกันเหลื่อมป (แผนดิน)           

งบประมาณเงินกันเหลื่อมป (รายได) 95,607.00 84,670.08 10,936.92 88.56   

เงินรับฝาก 24,610.00 24,610.00 0.00 100.00   

รวมทั้งสิ้น 2,575,997.00 2,406,033.19 169,963.81 93.40   
 

เกณฑการเบิกจายของกระทรวงการคลังซึง่กำหนดใหมีการเบิกจายในแตละไตรมาส ดังนี้ 

ไตรมาส   1 = 23%  ไตรมาส   2 = 54% 

ไตรมาส   3 = 77%  ไตรมาส   4 = 100% 
 

                      กราฟ 
 

400,000
2,055,7

80

95,607
24,610

งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรประจําป 2564

งบแผนดิน
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1.1 การบริหารงบประมาณแยกตามประเภทงบประมาณ โครงการ 
 

ประเภทงบประมาณ/โครงการ จัดสรร จายจริง คงเหลือ รอยละ หมายเหตุ 

งบประมาณแผนดิน 400,000.00 398,942.20 1,057.80 99.74   

  1. โครงการสนับสนุนการเรียนการสอน 400,000.00 398,942.20 1,057.80 99.74   

งบประมาณเงินรายได  2,802,400.00 1,874,310.91 928,089.09 66.88   

งบประจำ 1,080,000.00 1,001,922.91 78,077.09 92.77   

2. โครงการประชุมสภาวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

230,000.00 214,410.00 15,590.00 93.22   

3. โครงการยกระดับคุณภาพบริหาร

จัดการสำนักสงเสริมวิชาการและ งาน

ทะเบียน 

212,000.00 149,706.91 62,293.09 70.62   

4. โครงการสนับสนุนการขอกำหนด

ตำแหนงทางวิชาการ 

512,500.00 501,853.00 10,647.00 97.92   

5. โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 137,500.00 135,953.00 1,547.00 98.87   

โครงการที่ตอบยุทธศาสตรตาม

วิสัยทัศนอธิการบดี (ของบประมาณเพ่ิม) 
1,640,470.00 791,154.00 849,316.00 48.23   

6. โครงการแนะแนวศึกษาตอ

ระดับอุดมศึกษาเชิงรุก 

179,200.00 155,365.00 23,835.00 86.70   

7. โครงการพัฒนาวารสารราชนครินทร

เขาสูฐาน TCI กลุม 2 

45,000.00 30,250.00 14,750.00 67.22   

8. โครงการพัฒนาการศึกษาดวยระบบ

สะสมหนวยการเรียนรูเพ่ือเทียบโอน หรือ

ธนาคารหนวยกิต (Credit Bank) 

490,000.00 102,805.00 387,195.00 20.98   

9. โครงการคาใชจายในการพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตร(ของบเพ่ิมเติม) 

165,650.00 57,334.00 108,316.00 34.61   

10. โครงการปรับปรุงระบบภาวะการมี

งานทำของบัณฑิต 

5,600.00 5,600.00 0.00 100.00   

11. โครงการปรับปรงุสัมมนาคุณธรรม

และความโปรงใส(การตอตานการทุจริตใน

ภาครัฐ) 

8,400.00 8,400.00 0.00 100.00   

12. โครงการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสู

ตำแหนงทางวิชาการ 

64,800.00 10,800.00 54,000.00 16.67   

13. โครงการประชุมคณะกรรมการสภา

วิชาการของมหาวิทยาลัย(ของบเพ่ิมเติม) 

254,680.00 174,500.00 80,180.00 68.52   
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ประเภทงบประมาณ/โครงการ จัดสรร จายจริง คงเหลือ รอยละ หมายเหตุ 

14. โครงการสนับสนุนการขอกำหนด

ตำแหนงทางวิชาการ (ของบเพ่ิมเติม) 

273,540.00 167,500.00 106,040.00 61.23   

15. โครงการสนับสนุนและดูแลรักษาการ

ใชงานระบบสารสนเทศประชาสัมพันธ

หลักสูตร RRU to Learn 

(www.rrutolearn.com) 

150,000.00 75,000.00 75,000.00 50.00   

16. โครงการพัฒนาอาจารยเพ่ือการ

จัดการเรียนรู GE แบบบูรณาการดวย

เทคนิคการสอนเปนทีม (Team Teaching) 

3,600.00 3,600.00 0.00 100.00   

บริหารงานกลางอธิการบดี                      

(ของบประมาณเพ่ิม) 
81,930.00 81,234.00 696.00 99.15   

17. โครงการปรับปรุงสัมมนาคุณธรรม

และความโปรงใส                  (การ

ตอตานการทุจริตในภาครัฐ) 

81,930.00 81,234.00 696.00 99.15   

รวมทั้งสิ้น 4,924,800.00 2,980,872.11 1,943,927.89 60.53   

  

ประเภทงบประมาณ/โครงการ จัดสรร จายจริง คงเหลือ รอยละ หมายเหตุ 

งบประมาณเงินกันเหลื่อมป (รายได) 95,607.00 84,670.08 10,936.92 88.56   

18. โครงการท่ีตอบยุทธศาสตรตาม

วิสัยทัศนอธิการบดี  

(ของบประมาณเพ่ิม) 

47,537.00 42,677.00 4,860.00 89.78   

19. คาโทรศัพทภายในและคาโทรศัพท

ผูบริหาร 

3,000.00 903.08 2,096.92 30.10   

20. คาใชจายการขอกำหนดตำแหนงทาง

วิชาการ 

45,070.00 41,090.00 3,980.00 91.17   

เงินรับฝาก 24,610.00 24,610.00 0.00 100.00   

21. เงินมัดจำหลักประกันสัญญา 

งานจางพัฒนาระบบสารสนเทศ

ประชาสัมพันธหลักสูตรออนไลน

(www.rrutolearn.com) 

24,610.00 24,610.00 0.00 100.00   

รวมทั้งสิ้น 120,217.00 109,280.08 10,936.92 90.90 
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1.3 การบรหิารงบประมาณตามพันธกิจมหาวิทยาลัย 
 

ประเภทงบประมาณ/โครงการ จัดสรร จายจริง คงเหลือ รอยละ หมายเหตุ 

 ดานการจัดการเรียนการสอน 880,450.00 528,910.00 351,540.00 60.07   

1. โครงการพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตร 
303,150.00 193,287.00 109,863.00 63.76   

2. โครงการเตรียมความพรอมเพ่ือ

เขาสูตำแหนงทางวิชาการ 
64,800.00 10,800.00 54,000.00 16.67   

3. โครงการสนับสนุนการขอกำหนด

ตำแหนงทางวิชาการ 
512,500.00 324,823.00 187,677.00 63.38   

รวมท้ังสิ้น 880,450.00 528,910.00 351,540.00 60.07   

2. ครุภัณฑ 
2.1 รายการครุภัณฑ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ที ่ รายการครุภัณฑ จำนวน รหัสครุภัณฑ 
งบประมาณ 

ที่ใชไป 

วัน เดือน  ป 

ที่ไดมา 

1 เคร่ืองโทรศัพทแบบไอพี 1 01.45.1617/2564 งบประมาณแผนดิน 08/06/2564 

2 เคร่ืองโทรศัพทแบบไอพี 1 01.45.1618/2564 งบประมาณแผนดิน 08/06/2564 

3 เคร่ืองโทรศัพทแบบไอพี 1 01.45.1619/2564 งบประมาณแผนดิน 08/06/2564 

4 เคร่ืองโทรศัพทแบบไอพี 1 01.45.1620/2564 งบประมาณแผนดิน 08/06/2564 

5 เคร่ืองโทรศัพทแบบไอพี 1 01.45.1621/2564 งบประมาณแผนดิน 08/06/2564 

6 เคร่ืองโทรศัพทแบบไอพี 1 01.45.1622/2564 งบประมาณแผนดิน 08/06/2564 

7 เคร่ืองโทรศัพทแบบไอพี 1 01.45.1623/2564 งบประมาณแผนดิน 08/06/2564 

8 เคร่ืองโทรศัพทแบบไอพี 1 01.45.1624/2564 งบประมาณแผนดิน 08/06/2564 

9 เคร่ืองโทรศัพทแบบไอพี 1 01.45.1625/2564 งบประมาณแผนดิน 08/06/2564 

10 เครื่องโทรศัพทแบบไอพี 1 01.45.1626/2564 งบประมาณแผนดิน 08/06/2564 

11 เคร่ืองโทรศัพทแบบไอพี 1 01.45.1627/2564 งบประมาณแผนดิน 08/06/2564 

12 เคร่ืองโทรศัพทแบบไอพี 1 01.45.1628/2564 งบประมาณแผนดิน 08/06/2564 

13 เคร่ืองโทรศัพทแบบไอพี 1 01.45.1629/2564 งบประมาณแผนดิน 08/06/2564 

14 เคร่ืองโทรศัพทแบบไอพี 1 01.45.1630/2564 งบประมาณแผนดิน 08/06/2564 

15 เคร่ืองโทรศัพทแบบไอพี 1 01.45.1631/2564 งบประมาณแผนดิน 08/06/2564 

16 เคร่ืองโทรศัพทแบบไอพี 1 01.45.1632/2564 งบประมาณแผนดิน 08/06/2564 

17 เคร่ืองโทรศัพทแบบไอพี 1 01.45.1633/2564 งบประมาณแผนดิน 08/06/2564 

18 
เครื่องปรับอากาศ  AMENA SKV24B-MNVKE 220V 

ขนาด 24000 บีทียู น้ำยา R-32 พรอมติดตั้ง 
1 01.29.3180/2564 งบประมาณแผนดิน 17/09/2564 

19 
เครื่องปรับอากาศ  AMENA SKV24B-MNVKE 220V 

ขนาด 24000 บีทียู นำ้ยา R-32 พรอมติดตั้ง 
1 01.29.3181/2564 งบประมาณแผนดิน 17/09/2564 
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3. การดำเนินงาน/โครงการประจำปงบประมาณ 2564 
 

3.1 จำนวนนักศึกษา จำแนกตามคณะ สาขาวิชา และประเภทนักศึกษา  ปการศึกษา 2564 
 

ประเภทนักศึกษา 

คณะ/สาขาวิชา 

ภาคปกติ ภาคพเิศษ จำนวน

หองเรียน

ที่ใชงาน 
แผน ผล แผน ผล 

คณะครศุาสตร 240 217 - - 8 

คณิตศาสตร    30 29 - - 1 

คอมพิวเตอรศึกษา 30 30 - - 1 

วิทยาศาสตรทัว่ไป  30 33 - - 1 

สังคมศึกษา    30 30 - - 1 

ภาษาอังกฤษ 30 28 - - 1 

การสอนภาษาจีน 30 29 - - 1 

การศึกษาปฐมวัย 30 30 - - 1 

เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 30 8 - - 1 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 150 69 30 - 11 

วิศวกรรมไฟฟา 30 19 30 - 3 

วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต 30 17 - - 2 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30 13 - - 2 

วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ 30 8 - - 2 

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 30 12 - - 2 

คณะมนุษศาสตรและสงัคมศาสตร 390 202 170 - 17 

ภาษาอังกฤษ  30 32 - - 1 

ทัศนศิลปและมีเดียอารต 40 20 - - 2 

ดนตรีสากล 25 17 - - 1 

รัฐประศาสนศาสตร 120 32 30 - 4 

รัฐศาสตร 60 51 120 - 4 

การพัฒนาสังคม 30 22 - - 1 

สารสนเทศศาสตร 25 2 - - 1 

ดุริยางคศิลป 20 13 - - 1 

นิติศาสตร 

 
40 13 20 - 2 
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ประเภทนักศึกษา 

คณะ/สาขาวิชา 

ภาคปกติ ภาคพเิศษ จำนวน

หองเรียน

ที่ใชงาน 
แผน ผล แผน ผล 

คณะวิทยาการจัดการ 495 271 360 - 25 

การจัดการทรัพยากรมนุษย 60 21 20 - 3 

การตลาด 45 42 30 - 3 

การจัดการ 80 47 80 - 4 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 60 32 50 - 3 

นิเทศศาสตรดิจิทัล 60 48 30 - 3 

การบัญชี 80 48 120 - 5 

การทองเที่ยวเพ่ือการพัฒนา 50 15 30 - 2 

การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม 60 18 - - 2 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 325 219 95 - 16 

การอาหารและธุรกิจบริการ 25 23 - - 1 

เคมี 25 3 - - 1 

ชีววิทยาประยุกต 20 3 - - 1 

ฟสิกสประยุกต  20 1 - - 1 

วิทยาการคอมพิวเตอร 25 13 - - 1 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 25 14 - - 1 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 25 12 - - 1 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 50 25 60 - 4 

สาธารณสุขศาสตร 60 96 35 - 3 

เทคโนโลยีการเกษตร    25 19 - - 1 

เคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก 25 10 - - 1 

รวมทั้งสิน้ 1,600 978 655 - 77 
 

หมายเหตุ ภาคปกติรายงานตามแผนการรับนักศึกษาใหมปการศึกษา 2564 รอบท่ี 2 และ 3 
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4. ขอมูลนักศึกษา 
4.1 รายงานแผน-ผลการรับและจำนวนนกัศึกษาที่ผานการคัดเลือก ปการศึกษา 2564 

 

ประเภทนักศึกษา 

คณะ/สาขาวิชา 

ภาคปกติ ภาคพเิศษ จำนวน

หองเรียน

ที่ใชงาน 
แผน ผล แผน ผล 

คณะครศุาสตร 240 268 - - 8 

คณิตศาสตร    30 31 - - 1 

คอมพิวเตอรศึกษา 30 38 - - 1 

วิทยาศาสตรทั่วไป  30 46 - - 1 

สังคมศึกษา    30 36 - - 1 

ภาษาอังกฤษ 30 30 - - 1 

การสอนภาษาจีน 30 41 - - 1 

การศึกษาปฐมวัย 30 32 - - 1 

เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (ปด) 30 14 - - 1 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 150 107 30 - 11 

วิศวกรรมไฟฟา 30 28 30 - 3 

วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต 30 23 - - 2 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30 20 - - 2 

วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ 30 14 - - 2 

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 30 22 - - 2 

คณะมนุษศาสตรและสังคมศาสตร 390 298 170 - 17 

ภาษาอังกฤษ 30 51 - - 1 

ทัศนศิลปและมีเดียอารต 40 28 - - 2 

ดนตรีสากล 25 26 - - 1 

รัฐประศาสนศาสตร 120 44 30 - 4 

รัฐศาสตร 60 81 120 - 4 

การพัฒนาสังคม 30 27 - - 1 

สารสนเทศศาสตร (ปด) 25 4 - - 1 

ดุริยางคศิลปไทย 20 17 - - 1 

นิติศาสตร 40 20 20 - 2 

คณะวิทยาการจัดการ 495 381 360 - 25 
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ประเภทนักศึกษา 

คณะ/สาขาวิชา 

ภาคปกติ ภาคพเิศษ จำนวน

หองเรียน

ที่ใชงาน 
แผน ผล แผน ผล 

การจัดการทรัพยากรมนุษย 60 23 20 - 3 

การตลาด 45 55 30 - 3 

การจัดการ 80 75 80 - 4 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 60 48 50 - 3 

นิเทศศาสตรดิจิทัล 60 66 30 - 3 

การบัญชี 80 59 120 - 5 

การทองเที่ยวเพ่ือการพัฒนา 50 28 30 - 2 

การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม 60 27 - - 2 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 325 353 95 - 16 

การอาหารและธุรกิจบริการ 25 33 - - 1 

เคมี (ปด) 25 4 - - 1 

ชีววิทยาประยุกต (ปด) 20 6 - - 1 

ฟสิกสประยุกต (ปด) 20 6 - - 1 

วิทยาการคอมพิวเตอร 25 20 - - 1 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 25 20 - - 1 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
25 19 - - 1 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 50 40 60 - 4 

สาธารณสุขศาสตร 60 158 35 - 3 

เทคโนโลยีการเกษตร    25 32 - - 1 

เคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก 25 15 - - 1 

รวมทั้งสิน้ 1,600 1407 655 - 77 
 

หมายเหตุ ภาคพิเศษไมสามารถเปดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาใหมในภาคเรียนที่ 2564 เน่ืองจาก

จำนวนนักศึกษามีจำนวนไมเพียงพอตามเง่ือนไขของแตละสาขาที่จะเปดการเรียนการสอน 
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  4.2 รายงานจำนวนนักศึกษาที่ขอเทียบโอนประสบการณปงบประมาณ 2564 
 

ประเภทนกัศึกษา 

คณะ/สาขาวิชา 
ภาคปกติ ภาคพเิศษ 

คณะครศุาสตร - - 

คณิตศาสตร    - - 

คอมพิวเตอรศึกษา - - 

วิทยาศาสตรทั่วไป  - - 

สังคมศึกษา    - - 

ภาษาอังกฤษ - - 

การสอนภาษาจีน - - 

การศึกษาปฐมวัย - - 

เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (ปด) - - 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - - 

วิศวกรรมไฟฟา - - 

วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต - - 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - - 

วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ - - 

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม - - 

คณะมนุษศาสตรและสังคมศาสตร - - 

ภาษาอังกฤษ - - 

ทัศนศิลปและมีเดียอารต - - 

ดนตรีสากล - - 

รัฐประศาสนศาสตร - - 

รัฐศาสตร - - 

การพัฒนาสังคม - - 

สารสนเทศศาสตร (ปด) - - 

ดุริยางคศิลปไทย - - 

นิติศาสตร - - 

คณะวิทยาการจัดการ - - 

การจัดการทรัพยากรมนุษย - - 

การตลาด - - 

การจัดการ - - 
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ประเภทนกัศึกษา 

คณะ/สาขาวิชา 
ภาคปกติ ภาคพเิศษ 

คอมพิวเตอรธุรกิจ - - 

นิเทศศาสตรดิจิทัล - - 

การบัญชี - - 

การทองเที่ยวเพ่ือการพัฒนา - - 

การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม - - 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 

การอาหารและธุรกิจบริการ - - 

เคมี (ปด) - - 

ชีววิทยาประยุกต (ปด) - - 

ฟสิกสประยุกต (ปด) - - 

วิทยาการคอมพิวเตอร - - 

เทคโนโลยีสารสนเทศ - - 

การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม - - 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย - - 

สาธารณสุขศาสตร - - 

เทคโนโลยีการเกษตร    - - 

เคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก - - 

รวมทั้งสิน้ - - 
 

หมายเหตุ ไมมีนักศึกษาที่เทยีบโอนประสบการณในรอบปงบปประมาณ 2564
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4.3 รายงานจำนวนนักศึกษาที่จบการศึกษาปงบประมาณ 2564 
 

                    ประเภทนกัศึกษา 

         คณะ/สาขาวิชา 
ชาย หญิง รวม 

คณะครศุาสตร       

คณิตศาสตร    8 15 23 

คอมพิวเตอรศึกษา 6 19 25 

วิทยาศาสตรทั่วไป      0 

สังคมศึกษา        0 

การสอนภาษาจีน 2 23 25 

การศึกษาปฐมวัย   51 51 

การสอนสังคมศึกษา 15 27 42 

การสอนภาษาไทย 8 45 53 

การสอนภาษาอังกฤษ 10 29 39 

การสอนวิทยาศาสตรทั่วไป 3 21 24 

เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา     0 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม       

วิศวกรรมไฟฟา 47 10 57 

วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต 52 1 53 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 2 6 

ออกแบบผลิตภัณฑ 22   22 

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 29 33 62 

คณะมนุษศาสตรและสังคมศาสตร       

ภาษาอังกฤษ 5 26 31 

ศิลปกรรม 1   1 

ทัศนศิลป 1 1 2 

ดนตรีสากล 14 3 17 

รัฐประศาสนศาสตร 32 50 82 

รัฐศาสตร 30 27 57 

การพัฒนาสังคม 5 15 20 

สารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร 3 10 13 
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                    ประเภทนกัศึกษา 

         คณะ/สาขาวิชา 
ชาย หญิง รวม 

ดุริยางคศิลป     0 

นิติศาสตร 4 5 9 

ภาษาญี่ปุน 2   2 

นาฏดุริยางคศิลปไทย 2   2 

คณะวิทยาการจัดการ       

การจัดการทรัพยากรมนุษย 5 40 45 

การตลาด 10 36 46 

การจัดการ 27 132 159 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 20 42 62 

นิเทศศาสตร 15 35 50 

การบัญชี 11 89 100 

การทองเที่ยว   1 1 

การบริหารทรัพยากรมนุษย 1 1 2 

การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม     0 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี       

การอาหารและธุรกิจบริการ 4 27 31 

เคมี 5 13 18 

ชีววิทยาประยุกต 1 10 11 

ฟสิกสประยุกต  1 6 7 

วิทยาการคอมพิวเตอร 26 5 31 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 21 5 26 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม     0 

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 1   1 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 14 28 42 

สาธารณสุขศาสตร 12 125 137 

เทคโนโลยีการเกษตร    5 10 15 

เคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก     0 

วิทยาศาสตรความปลอดภัย     0 

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 5 8 13 
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                    ประเภทนกัศึกษา 

         คณะ/สาขาวิชา 
ชาย หญิง รวม 

บัณฑิตวิทยาลัย       

หลักสูตรการสอน 2 6 8 

การบริหารการศึกษา 4 10 14 

บริหารธุรกิจ   4 4 

การจัดการเพ่ือการพัฒนา 3   3 

รวมทั้งสิน้ 498 1046 1544 
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งานหลักสูตร 

5.1 จำนวนหลักสูตรทีเ่ปดสอนทั้งหมด ในปการศึกษา 2564 
 

คณะ 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

รวม หมายเหตุ 
ปริญญาตร ี

ป.บัณฑิต/

ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

ครุศาสตร 9*** 3* - 12  

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 1** - 6  

มนุษยศาสตรฯ 11 - 1** 12  

วิทยาการจัดการ 8 1 - 9  

วิทยาศาสตรฯ 11 2 1 14  

รวม 44 7 2 53  
* หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 หลักสูตร 
** หลักสูตรที่สภาอนุมัติปดแบบมีเงื่อนไข 

*** หลักสูตรที่สภาอนุมัติปดแบบมีเงื่อนไข ค.บ. การสอนภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 

5.2 หลักสูตรที่เปดสอนนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พท.) ปการศึกษา 2564 
 

ชื่อหลักสูตร 
ชื่อยอ

ปริญญา 
สาขาวิชา 

ภาค

ปกติ 

ภาค

พิเศษ 

ระดับปริญญาตร ี

คณะครศุาสตร 

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ป) ค.บ. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  - 

 ค.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร    - 

 ค.บ. สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา  - 

 ค.บ. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (5ป)*  - 

 ค.บ. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ    - 

 ค.บ. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรทั่วไป    - 

 ค.บ. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา    - 

 ค.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษ   - 

 ค.บ. สาขาวิชาการสอนภาษาจีน  - 

* หลักสตูรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปดหลักสูตรแบบมีเง่ือนไข 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วิทยาศาสตรบัณฑิต ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    - 
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ชื่อหลักสูตร 
ชื่อยอ

ปริญญา 
สาขาวิชา 

ภาค

ปกติ 

ภาค

พิเศษ 

 วท.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา     

 
วท.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ยานยนต   

 - 

 
วท.บ. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ *  - 

 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ

อุตสาหกรรม   

  

 วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติอัตโนมัติ  - 

* หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปดหลักสูตรแบบมีเง่ือนไข 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ศิลปศาสตรบณัฑิต ศศ.บ. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม   

     

 ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    - 

 ศป.บ. สาขาวิชาทัศนศิลป    - 

 ศป.บ. สาขาวิชาดนตรีสากล    - 

 ศศ.บ. สาขาวิชาดุริยางคศิลปไทย    - 

 
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับ 

ชาวตางประเทศ   

 - 

 ศศ.บ. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร *  - 

รัฐศาสตรบณัฑิต ร.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร   

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รป.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร    - 

นิติศาสตรบัณฑิต น.บ. สาขาวิชานิติศาสตร     

* หลักสูตรทีส่ภามหาวิทยาลัยอนุมัติปดหลักสูตรแบบมีเง่ือนไข 

คณะวิทยาการจัดการ 

นิเทศศาสตรบณัฑิต นศ.บ. สาขาวิชานิเทศศาสตรดิจิทลั *  - 

บริหารธุรกิจบณัฑิต บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย    - 

 บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด     

 บธ.บ. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ    - 

 บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ   

 บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคา

สมัยใหม 

 - 
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ชื่อหลักสูตร 
ชื่อยอ

ปริญญา 
สาขาวิชา 

ภาค

ปกติ 

ภาค

พิเศษ 

บัญชีบณัฑิต บช.บ. สาขาวิชาการบัญชี     

ศิลปศาสตรบณัฑิต ศศ.บ. สาขาวิชาการทองเที่ยวเพ่ือการ

พัฒนา * 

 - 

* หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564 ที่มีการเปลีย่นแปลงช่ือ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. สาขาวิชาการอาหารและธุรกจิบริการ    - 

 

วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต  อยูระหวาง

การปด

หลักสูตร

แบบมี

เงื่อนไข 

 วท.บ. สาขาวิชาฟสิกสประยุกต     

 วท.บ. สาขาวิชาเคมี     

 วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร    - 

 
วท.บ. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 

  

 วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    - 

 
วท.บ. สาขาวิชาการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 - 

 วท.บ.  สาขาวิชาเคมีชีวภาพและพลังงาน

ทางเลือก 

 - 

สาธารณสขุศาสตรบัณฑิต ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร    - 

เทคโนโลยีบณัฑิต ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร    - 

5.3 ระดับบณัฑิตศึกษา  เปดสอนระดับปริญญาโท  และปริญญาเอก  เฉพาะภาคพเิศษ 

หลักสูตรสาขาวิชา ชื่อยอปริญญา ภาคพเิศษ 

ประกาศนยีบตัรบัณฑิต ป.บัณฑิต  

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)   

 ปรญิญาโท   

ครุศาสตรมหาบัณฑิต ค.ม.  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   

สาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑิต ส.ม.  
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หลักสูตรสาขาวิชา ชื่อยอปริญญา ภาคพเิศษ 

สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ   

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วท.ม.  

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการปด 

หลักสูตรแบบมีเงื่อนไข  

เม่ือวันที่ 22กุมภาพันธ 2563 

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา   

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บธ.ม.  
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ    

 ปรญิญาเอก   

ปรัชญาดุษฏีบณัฑิต ปร.ด.  

สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา 

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการปด 

หลักสูตรแบบมีเงื่อนไข  

เม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา   
 

อางอิงจาก : สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ มกราคม 2564 

หลักสูตรที่เปดในระดับปริญญาตรี    มีทั้งหมด..........44..............หลักสูตร 

หลักสูตรที่เปดในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  มีทั้งหมด...........1................หลักสูตร 

หลักสูตรที่เปดในระดับปริญญาโท    มีทั้งหมด...........6...............หลักสูตร 

หลักสูตรที่เปดในระดับปริญญาเอก    มีทั้งหมด...........2...............หลักสูตร 

       รวมทั้งหมด……53………หลกัสูตร 
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5.4 ขอมูลการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ปการศึกษา 2564 

หลักสูตรที่ พัฒนา/ปรับปรุงเพ่ือให เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558                       

รวม 6 หลักสูตร แบงเปน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) และ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564)                      

จำนวน 1 หลักสูตร ไดแก  

1. บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติในการประชุม

ครั้งที่  8/2564 เมื่อวันท ี14 สิงหาคม 2564 

อยูระหวางดำเนนิการปรับปรุง 

2. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565) 2 วิชาเอก   

ปรับปรุงจากสาขาวิชาดนตรีสากล และสาขาวิชาดุริยางคศิลปไทย 

3. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

พัฒนาหลักสูตรใหม จำนวน 1 หลักสูตร 

1. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2565) 

5.4 หลักสูตรที่ดำเนินการปด ในปการศึกษา 2564  จำนวน 1 หลักสตูร ประกอบดวย 

1. หลักสูตรที่อนุมัติการปดแบบสมบูรณ จำนวน 1 หลักสูตร  

1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ ปุน (หลักสูตรปรับปรุง               

พ.ศ.2559) เสนอปดหลักสูตรแบบสมบูรณ ในการประชุมครั้งที่ 4/2564  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเมื่อ

วันที่ 3 เมษายน 2564  
 

5.5 การดำเนนิงานการประชมุคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

ประจำป พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
 

ลำดับที ่ ครั้งที/่ว/ด/ป วาระเพื่อพิจารณา มติที่ประชุม 

1 7/2563 

วันที่ 22 ต.ค.

2563 

1. พิจารณารายละเอียดของหลักสูตร มคอ.2 

ห ลั ก สู ต รรั ฐป ระศ าสน ศ าสตร บั ณ ฑิ ต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

เห็นชอบหลักสูตร และมอบฝาย

เลขานุการประสานการปรับปรุง

ตามขอเสนอแนะเพ่ือเสนอตอ

สภาวิชาการตอไป 

  2 . พิ จารณ ารายละเอี ยดของหลั กสู ตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป

และมีเดียอารต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 

2 8/2563 

วันที่ 27พ.ย.

2563 

1. พิจารณารายละเอียดของหลักสูตร มคอ.2 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทยสำหรับชาวตางประเทศ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

เห็นชอบหลักสูตร มคอ.2 และ

มอบฝายเลขานุการประสานการ

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะเพ่ือ

เสนอตอสภาวิชาการตอไป 
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ลำดับที ่ ครั้งที/่ว/ด/ป วาระเพื่อพิจารณา มติที่ประชุม 

  2. พิจารณารายละเอียดของหลักสูตรมคอ.2

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการสุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 

3 9/2563 

วันที่ 4 ธ.ค.

2563 

1. พิจารณารายละเอียดของหลักสูตร มคอ.2 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรและนวัตกรรมเพ่ือการศึกษา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

เห็นชอบหลักสูตร มคอ.2 และ

มอบฝายเลขานุการประสานการ

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะเพ่ือ

เสนอตอสภาวิชาการตอไป 

  2. พิจารณารายละเอียดของหลักสูตรมคอ.2

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

วิทยาศาสตรและนวัตกรรมเพ่ือการศึกษา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 

4 10/2563 

วันที่ 18 ธ.ค.

2563 

1. พิจารณาการขออนุมัติหลักสูตร มคอ.2

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

เห็นชอบหลักสูตร มคอ.2 และ

มอบฝายเลขานุการประสานการ

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะเพ่ือ

เสนอตอสภาวิชาการตอไป 

  2. พิจารณาการขออนุมัติหลักสูตร มคอ.2 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการทรัพยากรมนุษย (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564) 

 

  เดือนมกราคม – มีนาคม 2564 ไมมีการ

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร

เน่ืองจากไมมีหลักสูตรอยูในรอบการปรับปรุง 

 

 

5 1/2564 

วันที่ 30 

กรกฎาคม 

2564 

1. พิจารณารายละเอียดของหลักสูตร มคอ.2

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2562 

เห็นชอบหลักสูตร มคอ.2 และ

มอบฝายเลขานุการประสานการ

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะเพ่ือ

เสนอตอสภาวิชาการตอไป 

  2. แจงปฏิทินการปรับปรุงหลักสูตร ป พ.ศ. 

2564 

เห็นชอบและมอบผูแทนคณะ

ประสานขอมูลหลักสูตรใหมและ

หลักสูตรปรับปรุง เพ่ือนำเสนอ

ตอคณะกรรมการในการประชุม

ครั้งถัดไป 
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5.6 การประชมุและกลั่นกรองหลกัสูตร ปการศึกษา 2564 
 

ลำดับที ่ ครั้งที/่ว/ด/ป วาระเพื่อพิจารณา มติที่ประชุม 

1 4/2563 

วันที่ 15 ต.ค.

2563 

1.พิจารณาการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลง

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำ

หลักสูตร สมอ.04 คณะครุศาสตร (4 ป ) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม

ศึกษา (ฉบับป พ.ศ. 2562) 

เห็นชอบหลักสูตร และมอบฝาย

เลขานุการประสานการปรับปรุง

ตามขอเสนอแนะเพ่ือเสนอตอ

สภามหาวิทยาลัยตอไป 

  2.พิจารณาการขออนุมั ติหลักสูตร มคอ.2 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณ ฑิต สาขาวิชา

การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 

  3.พิจารณาการขออนุมั ติหลักสูตร มคอ.2 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณ ฑิต สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2564) 

 

  4.พิจารณาการขออนุมั ติหลักสูตร มคอ.2 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564) 

 

  5.พิจารณาการขออนุมั ติหลักสูตร มคอ.2 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564) 

 

  6.พิจารณาการขออนุมั ติการปดหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพ่ือ

การพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

แบบมี เง่ือนไข และขออนุมั ติลดจำนวน

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเหลือ 3 คน 

เห็นชอบการปดหลักสูตร และ

มอบฝายเลขานุการประสาน

การปรับปรุงตามขอเสนอแนะ

เพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัย

ตอไป 

  7.พิ จ า ร ณ า ก า ร ข อ อ นุ มั ติ ข อ อ นุ มั ติ

เปลี่ยนแปลงอาจารยประจำหลักสูตร วิทยา

ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

(ฉบับป พ.ศ. 2559) 

เห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย

ประจำหลักสูตร และมอบฝาย

เลขานุการประสานการปรับปรุง

ตามขอเสนอแนะเพ่ือเสนอตอ

สภามหาวิทยาลัยตอไป 
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ลำดับที ่ ครั้งที/่ว/ด/ป วาระเพื่อพิจารณา มติที่ประชุม 

2 5/2563 

วันที่ 10 พ.ย.

2563 

1.พิจารณาการขออนุมัติหลักสูตร มคอ.2 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

พัฒนาสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

เห็นชอบหลักสูตร และมอบฝาย

เลขานุการประสานการปรับปรุง

ตามขอเสนอแนะเพ่ือเสนอตอ

สภามหาวิทยาลัยตอไป 

  2.พิจารณาการขออนุมัติหลักสูตร มคอ.2 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 

  3.พิจารณาการขออนุมัติหลักสูตร มคอ.2 

หลั กสู ต รศิ ลปศาสตรบัณ ฑิ ตสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 

  4.พิจารณาการขออนุมัติหลักสูตร มคอ.2 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชี

วอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 

  5.พิจารณาการขออนุมัติหลักสูตร มคอ.2 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต  (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 

3 6/2563 

วันที่ 8 ธ.ค.

2563 

1. พิจารณาการขออนุมัติหลักสูตร มคอ.2 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2564) 

เห็นชอบหลักสูตร และมอบฝาย

เลขานุการประสานการปรับปรุง

ตามขอเสนอแนะเพ่ือเสนอตอ

สภามหาวิทยาลัยตอไป 

  2. พิจารณาการขออนุมัติหลักสูตร มคอ.2 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2564) 

 

  3.พิจารณาการขออนุมัติหลักสูตร มคอ.2 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ทัศนศิลปและมีเดียอารต (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564) 

 

  4.พิจารณาการขออนุมั ติหลักสูตร มคอ.2 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
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สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

ลำดับที ่ ครั้งที/่ว/ด/ป วาระเพื่อพิจารณา มติที่ประชุม 

วิศวกรรม การจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

  5.พิจารณาการขออนุมัติหลักสูตร มคอ.2 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

ทองเที่ยวเพ่ือการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564) 

 

  6.พิจารณาการขออนุมัติการปดหลักสูตร

ค รุ ศ าส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส าข า วิ ช าก ารส อ น

ภาษาไทย (5ป ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2559) แบบมีเง่ือนไข 

 

  7.พิจารณาการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลง

อาจารยประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (5ป) (ฉบับป 

พ.ศ. 2559) 

 

4 7/2563 

วันที่ 16 ธ.ค.

2563 

1.พิจารณาการขออนุมัติหลักสูตร มคอ.2 

ห ลั ก สู ต รรั ฐป ระศ าส น ศ าส ต ร บั ณ ฑิ ต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

เห็นชอบหลักสูตร และมอบฝาย

เลขานุการประสานการปรับปรุง

ตามขอเสนอแนะเพ่ือเสนอตอ

สภามหาวิทยาลัยตอไป 

  2.พิจารณาการขออนุมัติหลักสูตร มคอ.2 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทยสำหรับชาวตางประเทศ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 

  3.พิจารณาการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลง

อาจารยประจำหลักสูตร สมอ.08 หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

(ฉบับป พ.ศ. 2559) 

 

  4.พิจารณาการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลง

อาจารยประจำหลักสูตร สมอ.08 หลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

(4ป) (ฉบับป พ.ศ. 2562) 

 

  5.พิจารณาการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลง

อาจารยประจำหลักสูตร สมอ.08 หลักสูตร
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สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

ลำดับที ่ ครั้งที/่ว/ด/ป วาระเพื่อพิจารณา มติที่ประชุม 

วิ ท ย า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า

วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต (ฉบับป พ.ศ. 

2559) 

5 1/2564 

วันที่ 7 ม.ค. 

2564 

1. พิจารณาการขออนุมัติหลักสูตร มคอ.2 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

เห็นชอบหลักสูตร และมอบฝาย

เลขานุการประสานการปรับปรุง

ตามขอเสนอแนะเพ่ือเสนอตอ

สภามหาวิทยาลัยตอไป 

  2. พิจารณาการขออนุมัติหลกัสูตร มคอ.2 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการ 

ทรัพยากรมนุษย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2564) 

 

  3. พิจารณาการขออนุมัติหลกัสูตร มคอ.2 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศ

ศาสตรดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 

  4. พิจารณาการขออนุมัติหลกัสูตร มคอ.2 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ (หลักสูตร

ปรับปรงุ พ.ศ. 2564) 

 

  5. พิจารณาการขออนุมัติหลกัสูตร มคอ.2 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 

  6. พิจารณาการขออนุมัติหลกัสูตร มคอ.2 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 

 

  7. พิจารณาการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลง

อาจารยประจำหลักสูตร สมอ.08 หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีชีวภาพ

และพลังงานทางเลือก (ฉบับป พ.ศ. 2562) 
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สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

ลำดับที ่ ครั้งที/่ว/ด/ป วาระเพื่อพิจารณา มติที่ประชุม 

  8. พิจารณาการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลง

อาจารยประจำหลักสูตร สมอ.08 หลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (4ป) 

(ฉบับป พ.ศ. 2562) 

 

  9. พิจารณาการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลง

อาจารยประจำหลักสูตร สมอ.08 หลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยา

ศาสตรศึกษา (ฉบับป พ.ศ. 2559) 

 

  10. พิจารณาการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลง

อาจารยประจำหลักสูตร สมอ.08 หลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร

ศึกษา (ฉบับป พ.ศ. 2559) 

 

  11. พิจารณาการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลง

อาจารยประจำหลักสูตร สมอ.08 หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

สำหรับชาวตางประเทศ (ฉบับป พ.ศ. 2559) 

 

6 2/2564 

วันที่ 13 ม.ค. 

2564 

1. พิจารณาขออนุมัติหลักสูตร มคอ.2 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ (หลักสูตรใหม 

พ.ศ. 2564) 

เห็นชอบหลักสูตร และมอบฝาย

เลขานุการประสานการปรับปรุง

ตามขอเสนอแนะเพ่ือเสนอตอ

สภามหาวิทยาลัยตอไป 

7 เวียนพิจารณา 

วันที่ 29 ม.ค. 

2564 

1. พิจารณาการขอแกไขรายละเอียดของ

หลักสูตร สมอ.08 หลักสูตรสาธารณสุขศา

สตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

(ฉบับป พ.ศ. 2564) 

- ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจำหลักสูตร 

จำนวน 1 คน คือ อาจารย ดร.แววดาว  พิมพ

พันธดี  คุณวุฒิ ส.ด. (สาธารณสุขศาสตรดุษฎี

บัณฑิต) เน่ืองจากยายไปประจำหลักสูตรอ่ืน  

เปลี่ ยน เปน  อาจารย นันนภัส  ธนฐากร  

คุณวุฒิ วท.ม. (สุขศึกษา) 

เ ห็ น ช อ บ ก า ร ข อ แ ก ไ ข

รายละเอียดของหลักสูตร และ

มอบฝายเลขานุการเสนอตอ

สภามหาวิทยาลัยตอไป 

  - ขอแกไขรายละเอียดของหลักสูตรตามมติ

สภาการสาธารณสุขชุมชน ใหดำเนินปรับ

 



 

รายงานปะจำป 2564          ห น า0 34  

สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

ลำดับที ่ ครั้งที/่ว/ด/ป วาระเพื่อพิจารณา มติที่ประชุม 

จำนวนช่ัวโมงฝกปฏิบัติ โดยรวมจำนวนช่ัวโมง

การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม และช่ัวโมง

การฝกในรายวิชาภาคปฏิบัติ  ไมนอยกวา  

1,500 ช่ัวโมง ซึ่งเปนการปรับช่ัวโมงฝกปฏิบัติ

ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพ จำนวน 12 

รายวิชา และเปลี่ยนแปลงคำอธิบายรายวิชา 

จำนวน  7  ราย วิชา  โดย ไม ก ระทบ กับ

โครงสรางหนวยกิตรวมของหลักสูตร 

  2. พิจารณาการขอเพ่ิมอาจารยผูสอน สมอ.08 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

(ฉบับป พ.ศ. 2562) เพ่ิมอาจารยผูสอน จำนวน 

1 คน คือ อาจารย ดร.ศิรินทร  มีขอบทอง  

คุณวุฒิ ปร.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มี

ผลงานวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

เ ห็ น ช อ บ ก า ร ข อ แ ก ไ ข

รายละเอียดของหลักสูตร และ

มอบฝายเลขานุการเสนอตอ

สภามหาวิทยาลัยตอไป 

8 เวียนพิจารณา 

วันที่ 24 ก.พ. 

2564 

พิจารณาการขออนุมั ติการเปลี่ยนแปลง

อาจารยประจำหลักสูตร สมอ.08 หลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร

ทั่วไป (ฉบับป พ.ศ. 2562) 

เ ห็ น ช อ บ ก า ร ข อ แ ก ไ ข

รายละเอียดของหลักสูตร และ

มอบฝายเลขานุการเสนอตอ

สภามหาวิทยาลัยตอไป 

9 3/2564 

วันที่ 26 มี.ค. 

2564 

1. พิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนอาจารยประจำ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริ

ยางคศิลปไทย (ฉบับป พ.ศ. 2563) 

เ ห็ น ช อ บ ก า ร ข อ แ ก ไ ข

รายละเอียดของหลักสูตร และ

มอบฝายเลขานุการเสนอตอ

สภามหาวิทยาลัยตอไป 

  2. พิจารณาขออนุมัติปดหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ ปุน  (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 

10 เวียนพิจารณา 

วันที่ 2 เม.ย. 

2564 

พิจารณาขออนุโลมจำนวนอาจารยประจำ

หลั กสู ตร  หลักสู ตรศิ ลปศาสตรบัณ ฑิต 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2559) จากเดิม 3 คน เหลือ 2 คน เพ่ือดูแล

นักศึกษาคงคาง โดยขอใหมีผลต้ังแตภาค

เรียนที่ 2/2561 

เห็นชอบการขออนุโลมจำนวน

อาจารยประจำหลักสูตร และ

มอบฝายเลขานุการเสนอตอ

สภามหาวิทยาลัยตอไป 
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สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

ลำดับที ่ ครั้งที/่ว/ด/ป วาระเพื่อพิจารณา มติที่ประชุม 

11 เวียนพิจารณา 

วันที่ 4 พ.ค. 

2564 

พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจำ

หลักสูตร สมอ.08 หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (ฉบับ

ป  พ .ศ . 2564 ) โดยเพ่ิมอาจารยประจำ

หลักสูตร จากเดิม 3  คน เปน 4 คน ทั้งน้ีขอ

เพ่ิ มอาจารย  จ ำน วน  1  คน  คื อ  ผู ช วย

ศาสตราจารย ดร.ประสาน นันทะเสน คุณวุฒิ 

บธ.ด. (วิทยาการจัดการ) ซึ่งมีผลงานทาง

วิชาการที่ ได รับการเผยแพรตาม เกณ ฑ

มาตรฐานหลักสตูร พ.ศ. 2558 

เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลง

อ า จ า ร ย ป ร ะ จ ำ ห ลั ก สู ต ร

บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ม ห า บั ณ ฑิ ต 

สาขา วิชาการบ ริห าร ธุร กิ จ 

(ฉบับป พ.ศ. 2564) โดยเพ่ิม

อาจารย  จำนวน 1 คน  และ

มอบฝายเลขานุการเสนอตอ

สภามหาวิทยาลัยตอไป 

12 เวียนพิจารณา 

วันที่ 4 พ.ค. 

2564 

พิ จารณ าการขอ เปลี่ ยนแปลงอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำ

หลักสูตร สมอ.08 หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเคมีชีวภาพและพลังงาน

ทางเลือก (ฉบับป พ.ศ. 2562) จำนวน 1 คน 

จาก  อาจารย  ด ร .ณั ฐฐาพ ร   ส าม ารถ  

เน่ืองจากยายไปเปนอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรอ่ืน เปลี่ยนเปน อาจารย ดร.นภาดา  

วิเชียรพงษ คุณวุฒิ ปร.ด. (วิศวกรรมเคมี) มี

ผลงานวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลง

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

และอาจารยประจำหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เค มี ชี ว ภ า พ แ ล ะ พ ลั ง ง า น

ทางเลือก (ฉบับป พ.ศ. 2562) 

จำนวน 1 คน และมอบฝาย

เล ข า นุ ก า ร เส น อ ต อ ส ภ า

มหาวิทยาลัยตอไป 

 

13 เวียนพิจารณา 

วันที่ 28 พ.ค. 

2564 

พิ จารณ าการขอ เปลี่ ยนแปลงอาจารย

ผูรับผิดชอบและอาจารยประจำหลักสูตร  

สมอ .08 หลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณ ฑิต 

สาขาวิชานิเทศศาสตรดิจิทัล (ฉบับป พ.ศ. 

2564) โดยเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร จำนวน 

1  ค น  เ น่ื อ งจ าก คุ ณ วุฒิ ข อ งอ าจ ารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรไมตรงหรือสัมพันธกับ

หลักสูตร ตามขอเสนอแนะของ สป.อว. โดย

เปลี่ยนจาก อาจารย วิระสิท ธ์ิ  สุขสมชิต  

คุณ วุฒิ  ศศ .ม . (ก ารบริห ารศิ ลปะและ

เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลง

อ าจ า รย ผู รั บ ผิ ด ช อ บ แ ล ะ

อาจารยประจำหลักสูตร สมอ.

08  ห ลั ก สู ต ร นิ เท ศ ศ าส ต ร

บัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร

ดิจิทัล (ฉบับป พ.ศ. 2564) โดย

เป ลี่ ย น แ ป ล ง อ า จ า ร ย

ผู รั บ ผิ ด ชอบ ห ลั ก สู ต รแ ล ะ

อาจารยประจำหลักสูตร จำนวน 

1 คน และมอบฝายเลขานุการ

เสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
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สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

ลำดับที ่ ครั้งที/่ว/ด/ป วาระเพื่อพิจารณา มติที่ประชุม 

วั ฒ น ธ ร ร ม )  เป ลี่ ย น เป น  อ า จ า ร ย  

นภรภิสฎ  ลัภกิตโร  คุณวุฒิ นศ.ม. (นิเทศ

ศาสตรพัฒนาการ) ซึ่งมีผลงานทางวิชาการที่

ได รับการเผยแพรตาม เกณ ฑ มาตรฐาน

หลักสูตร พ.ศ. 2558 

14 เวียนพิจารณา 

2 ม.ิย. 2564 

พิจารณาการขอปรับแผนการรับนักศึกษา ใน

ปการศึกษา 2564-2567 เน่ืองจากจำนวน

นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรมีความ

ตองการเขาเรียนเปนจำนวนมาก  โดยจำนวน

ผูสมัครมากกวาแผนการรับนักศึกษา ดังน้ี   

     ปการศึกษา 2564 ปรับเพ่ิมจำนวนการ

รับนักศึกษาจาก 90 คน เปน 130 คน   

     ปการศึกษา 2565 จำนวนการรับ

นักศึกษาคงเดิมที่ 90 คน  

     ปการศึกษา 2566 ปรับลดจำนวนการรับ

นักศึกษาจาก 90 เปน 70 คน  

     ปการศึกษา 2567 ปรับลดจำนวนการรับ

นักศึกษาจาก 90 คน เปน 70 คน  

     โดยที่อัตราสวนของอาจารยประจำตอ

นักศึกษาเต็มเวลายังคงเดิม 1:12  (อาจารย

ในหลักสูตรและอาจารยผูสอน รวม จำนวน 

32 คน) 

เห็นชอบการขอปรับแผนการรับ

นักศึกษา ในปการศึกษา 2564-

2567 และมอบฝายเลขานุการ

เสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

15 เวียนพิจารณา 

2 ส.ค. 2564 

พิจารณา สมอ.08 ของหลักสตูรครุศาสตร

บัณฑิต (ฉบับป พ.ศ. 2562)  

จำนวน 8 หลกัสูตร ดังน้ี  

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัย 

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คอมพิวเตอรศึกษา 

3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สังคมศึกษา 

4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เห็นชอบสมอ.08 ของหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต (ฉบับป พ.ศ. 

2562) จำนวน 8 หลักสูตร และ

มอบฝายเลขานุการเสนอตอ

สภามหาวิทยาลัยตอไป 
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สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

ลำดับที ่ ครั้งที/่ว/ด/ป วาระเพื่อพิจารณา มติที่ประชุม 

คณิตศาสตร 

5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรทั่วไป 

6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ 

7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การสอนภาษาจีน 

8. หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

โดยขอปรับเพ่ิมจำนวนช่ัวโมงของการฝก

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา

เฉพาะ รายวิชา EED401 ปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 4 จากเดิม

จำนวนช่ัวโมง  

6(240) ปรับเปน 6(270) เมือ่รวมกับช่ัวโมง

การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียนที่จัดอยู

แลว 4 รายวิชา 

อีก 270 ช่ัวโมง จะรวมเปน 540 ช่ัวโมงตาม

เกณฑการรับรองปริญญาตามมาตรฐาน

วิชาชีพคุรุสภา 

16 4/2564 

วันที่ 27 ส.ค. 

2564 

พิจารณา มคอ.2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2558 และเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา

การบัญชี พ.ศ. 2562 

เห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

และมอบฝายเลขานุการเสนอ

ตอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 

15 5/2564 

วันที่ 28 ก.ย. 

2564 

พิจารณาสมอ.08 เปลีย่นแปลงอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำ

หลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร 

พิจารณา สมอ.08 หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย (ฉบับป พ.ศ. 2564) จำนวน 1 คน 

พิจารณา สมอ.08 หลักสูตรวิทยาศาสตร

เห็ น ชอบ การ เป ลี่ ย น แป ล ง

อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร

และอาจารยประจำหลักสูตร 

และมอบฝายเลขานุการเสนอ

ตอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
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สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

ลำดับที ่ ครั้งที/่ว/ด/ป วาระเพื่อพิจารณา มติที่ประชุม 

บัณฑิต สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ 

(ฉบับป พ.ศ. 2563) จำนวน 1 คน 

พิจารณา สมอ.08 หลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ

อุตสาหกรรม (ฉบับป พ.ศ. 2564) จำนวน 1 

คน 

  พิจารณาการขออนุมัติปดหลักสูตร คณะ

วิทยาศาสตรฯ และขอลดอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร จาก 5 คนเหลือ 3 คน จำนวน 3 

หลักสูตร 

1. ขอปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาฟสิกสประยุกต (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

2. ขอปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2563) 

3. ขอปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

เห็ น ช อ บ ก ารข อ อ นุ มั ติ ป ด

หลักสูตรคณ ะวิทยาศาสตร  

จำนวน 3 หลักสูตร และขอลด

อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร 

จาก 5 คนเหลือ 3 คน และมอบ

ฝายเลขานุการเสนอตอสภา

มหาวิทยาลัยตอไป 

  พิจารณาหลักสูตรประกาศนียบัตรNon-

degree จำนวน 2 หลักสูตร 

1.หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-degree 

หลักสูตรภูมิสารสนเทศสำหรบัการจัดการ

สิ่งแวดลอม โดยความรวมมือกับสำนักงาน

พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

สทอภ. GISDA 

2.หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-degree 

หลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 

โดยความรวมมือกับสำนักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ สวทช. 

เห็นชอบการขออนุมัติหลักสูตร

ประกาศนียบัตร Non-degree 

จำนวน 2 หลักสูตร และมอบ

ฝายเลขานุการเสนอตอสภา

มหาวิทยาลัยตอไป 

5.7 การประชมุคณะกรรมการสังเคราะหและวิเคราะหผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลยั 

ลำดับที ่ ครั้งที/่ว/ด/ป วาระเพื่อพิจารณา มติที่ประชุม 
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สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
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1 1/2564 

วันที่ 24 มี.ค.

2564 

พิจารณารายงานสรุปขอมูลการดำเนินงานใน

ดานวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการของ

บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย ในป 

พ.ศ. 2561 – 2563 

มอบฝายเลขาฯ ดำเนินการ

เพ่ิมเติมรายละเอียดตาม

ขอเสนอแนะของ คณะ

กรรมการฯ และนำมาเสนอที่

ประชุมอีกครั้งในการประชุม

ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 22 

เมษายน 2564 ในประเด็นตาง 

ดังน้ี  

1 . ข อ มู ล เ พ่ิ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ

งบ ป ระม าณ ราย รั บ  - จ าย 

รวมทั้งคาใชจายในการสอนเกิน

เกณฑและคาจางอาจารยพิเศษ 

ยอนหลัง 5 ป, ขอมูลเพ่ิมเติม

ดานตนทุนของหลักสูตร Unit 

Cost   

2. ขอมูลเพ่ิมเติมดานวิชาการ 

จำนวนนักศึกษา ภาวการณมี

งานทำ ยอนหลัง 5 ป ขอมูล

เกณฑของภาระงานของ

อาจารย เปรียบเทียบกับ

มหาวิทยาลัยอ่ืน ในกลุม/นอก

กลุม และรางเปาหมายที่จะปรับ

ภาระงานของอาจารย  สัดสวน

ของผลงาน การตีพิมพ 

3. ขอมูลเพ่ิมเติมดานระบบการ

จัดตาราง /ขนาดหองเรียนที่

เหมาะสม/ การจัดการเรียนการ

สอน 

2 2/2564 

วันที่ 22 เม.ย.

2564 

พิจารณาขอมูลผลการดำเนินงานดานวิชาการ 

วิจัยและบริการวิชาการของบุคลากรสาย

วิชาการ 

1. มอบอธิการบดีนำขอมูลใน

ประเด็นการคาดการณการเกิด

วิกฤตของมหาวิทยาลัย และ

แนวทางการรับมือเบ้ืองตน เปน
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ลำดับที ่ ครั้งที/่ว/ด/ป วาระเพื่อพิจารณา มติที่ประชุม 

วาระเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ

พิจารณาในวันที่ 15 พฤษภาคม 

2564 

2. มอบอธิการดีประสานเวลา

ประชุมวาระพิเศษเพ่ือดูขอมูล

วาระตนทุนการบริหารหลักสูตร 

3. มอบกองทุนวิจัย และสภา

วิชาการพิจารณาทำขอเสนอ

แนวทาง ในระยะเวลา 1 เดือน

และนำกลับมาพิ จารณ าใน

คณะกรรมการสังเคราะหฯ เพ่ือ

พิจารณาชุดขอมูลดังกลาว 

3 3/2564 

วันที่ 24 มิ.ย.

2564 

พิจารณาเปาหมายและแนวทางการพัฒนา

ดานวิชาการ ในระดับคณะ  

1. คณะครุศาสตร 

2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

3. คณะวิทยาการจัดการ 

4. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

เห็นชอบใหคณะดำเนินการ

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ และ

นำเสนอต อคณ ะกรรมการ

สังเคราะหฯ ในการประชุมครั้ง

ถัดไป 

4 4/2564 

วันที่ 23 ก.ค. 

2564 

1.พิจารณาแนวทางการควบคุมรายจายของ

มหาวิทยาลัย 

 

เห็นชอบแนวทางการควบคุม

รายจายของมหาวิทยาลัย 

  2. พิจารณามาตรการประหยัดพลังงานไฟฟา

ของมหาวิทยาลัย 

เห็นชอบมาตรการประหยัด

พลังงานไฟฟาของมหาวิทยาลัย 

  3. พิจารณาเป าหมายทางวิชาการ และ

แนวทางการดำเนินงานของ 5 คณะ 

เห็นชอบพิจารณาเปาหมายทาง

วิช าก าร  และแน วท างก าร

ดำเนินงานของ 5 คณะ โดย

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะและ

เสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

ตารางที่ 7 สรปุการประชุมกลั่นกรองหลักสตูร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ปงบประมาณ 2564 
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ครั้งที/่ 

ว/ด/ป 

จำนวน

เรื่อง 
เวลาการประชุม 

จำนวน

กรรมการ

ทั้งหมด 

ผูมา

ประชุม 

รอยละ 

ผูมาประชุม 

ผูไมมา

ประชุม 

เวียนพิจารณา 

วันที่ 2 เม.ย. 

2564 

1 เวียนพิจารณา 7 7 100 - 

เวียนพิจารณา 

วันที่ 4 พ.ค. 

2564 

1 เวียนพิจารณา 7 7 100 - 

เวียนพิจารณา 

วันที่ 28 พ.ค. 

2564 

1 เวียนพิจารณา 7 7 100 - 

เวียนพิจารณา 

2 ม.ิย. 2564 

1 เวียนพิจารณา 7 7 100 - 

เวียนพิจารณา 

2 ส.ค. 2564 

1 เวียนพิจารณา 7 7 100 - 

4/2564 

วันที่ 27 ส.ค. 

2564 

1 ประชุม 7 7 100 - 

5/2564 

วันที่ 28 ก.ย. 

2564 

7 ประชุม 7 7 100 - 

6/2564 

วันที่ 4 ต.ค. 

2564 

8 ประชุม 7 7 100 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 8 สรปุการประชุมคณะกรรมการสงัเคราะหและวิเคราะหขอมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  

ปงบประมาณ 2564 
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ครั้งที/่ 

ว/ด/ป 

จำนวน

เรื่อง 
เวลาการประชุม 

จำนวน

กรรมการ

ทั้งหมด 

ผูมา

ประชุม 

รอยละผู

มา

ประชุม 

ผูไมมาประชุม 

1/2564 

วันที่ 24 มี.ค.

2564 

2 9.00น.–12.30น. 18 17 94.10 1 

2/2564 

วันที่ 22 เม.ย.

2564 

1 13.30น.–16.50น. 18 17 94.10 1 

3/2564 

วันที่ 24 มิ.ย.

2564 

1 13.30น.–16.50น. 18 16 88.88 2 

4/2564 

วันที่ 23 ก.ค.  

2564 

3 13.30น.–17.00น. 18 18 100 - 
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6. โครงการจัดทำวารสารราชนครินทร 
 

มหาวิทยาลัยไดสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทำวิจัย รวมถึงผลักดันใหมีการตีพิมพผลงาน 

สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนในฐานะหนวยงานที่สงเสริมและสนับสนุนงานดานวิชาการ 

เพ่ือรองรับความตองการในการตีพิมพเผยแพรบทความวิจัยและบทความวิชาการของคณาจารย 

นักศึกษา บุคลากรภายนอก ไดดังน้ี   
 

ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัยที่ลงตีพิมพ 

วารสารราชนครินทร ปงบประมาณ 2564 

 

ที่ ชื่อบทความวิจัย/วิชาการ ผูแตง 

1 แนวทางการพัฒนาบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจดานทักษะการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศขั้นพ้ืนฐานเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน

กลุมธุรกิจที่ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี 
 

พงศระพี  แกวไทรฮะ 

2 การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด

กระบ่ี 
 

ชารีฟ  เรงิสมทุร 

3 การใชทักษะสหวิทยาการที่สงผลตอความคงทนในการเรียนรูของ

นักศึกษา  ดานการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับวิธีวิจัยทางธุรกิจ 
 

ฉวีวรรณ  แกวไทรฮะ   

โกมล  ไพศาล 

4 พฤติกรรมการซื้อและความคดิเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาด   

ตลาดนัดของผูบริโภคในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

อำนวย  ปาอาย 

5 การศึกษาพฤติกรรมทางดานประสาทสัมผสัและความชอบโดยรวมตอ

ผูบริโภคในการพัฒนาผงปรุงรสสูตรเพ่ือสุขภาพจากเห็ดเยื่อไผรวมกับ

เกลือชมพู และน้ำตาลจากหญาหวาน 
 

ศนิ  จิระสถิตย   

นรากร  ศรสีุข 

6 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น อำเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี 

ภีรพัฒน  ธรรมมา

พิสมัย  มาณัฏฐดลฌ  

เจริญ ภูวดล   
พิมนกาลล  ธีรกานพลูกลาง 
 

7 ผลการปรับปรงุคุณประโยชนผลิตภัณฑโยเกิรตโดยการเสริมสาหราย 

สไปรูรินาผง  ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทรตอพฤติกรรม

ทางดานประสาทสัมผสัและความชอบโดยรวมตอผูบริโภค 
 

 

นรากร  ศรสีุข   

ศนิ  จิระสถิตย 

8 การพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนแบบ CLOD เพ่ือประยุกตใชในการ นายบรรพต  อาจหาญ 
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ที่ ชื่อบทความวิจัย/วิชาการ ผูแตง 

แกปญหาเรื่อง ฟงกช่ันตรีโกณมิติ  รายวิชาคณิตศาสตรเพ่ิมเติม (ค32201  

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

 

9 การสงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของผูบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ปราจีนบุรี เขต 2 

 

นางสาวเจนจิรา  โทรักษา 

10 การพัฒนาระบบประเมินนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูผาน

อินเทอรเน็ตสำหรับครูพ่ีเลี้ยง  โรงเรียนในสังกัดจังหวัดสมุทรปราการ 

 

นางสาวณัฐชนัญ  เสริมศรี 

11 ความพรอมในการบริหารจัดการองคการตามหลักการบริหารจัดการ  

และการใหบรกิารสาธารณะของเทศบาลตำบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

นายธนบดี  ฐานะชาลา 

12 การศึกษาผลการฆาเช้ือดวยความรอนในผลติภัณฑแหนมหมูที่ผลิตโดย 

ภูมิปญญาชาวบาน  จังหวัดฉะเชิงเทรา  และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ

ระหวางการเก็บรักษา 

นายนรากร  ศรีสุข 

13 การเรียนรูผานอีเลิรนนิงของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาภายใต

สถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

นางสายฝน  เสกขุนทด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานปะจำป 2564          ห น า0 45  

สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

7.งานสภาวิชาการ  
 

7.1 สรปุการประชุมสภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร   
 

ครั้งที่/ 

ว/ด/ป 

จำนวน

เรื่อง 

เวลาการ

ประชุม 

(ชั่วโมง) 

จำนวน

กรรมการ

ทั้งหมด 

ผูมาประชุม 

(คน) 

รอยละผูมา

ประชุม 

รอยละ  

ผูไมมา

ประชุม 

งบประมาณ 

ที่ใช (บาท) 

ครัง้ที ่12/2563 

วนัองัคารที ่20 ตุลาคม 2563 

เวลา 09.00 น. 

8 เรือ่ง 
3.10 

ชัว่โมง 
14 คน 11 คน 78.57 21.43 16,500 

ครัง้ที ่13/2563 

วนัพธุที ่28 ตุลาคม 2563 

เวลา 09.00 น. 

12 เรือ่ง 3 ชัว่โมง 14 คน 12 คน 85.71 14.29 20,500 

ครัง้ที ่14/2563 

วนัศุกรท์ี ่13 พฤศจกิายน 2563 

เวลา 09.00 น. 

9 เรือ่ง 3 ชัว่โมง 14 คน 12 คน 85.71 14.29 19,000 

ครัง้ที ่15/2563 

วนัพธุที ่25 พฤศจกิายน 2563 

เวลา 09.00 น. 

10 เรือ่ง 
11 

ชัว่โมง 
14 คน 11 คน 78.57 21.43 16,000 

ครัง้ที ่16/2563 

วนัพธุที ่9 ธนัวาคม 2563 

เวลา 13.00 น. 

8 เรือ่ง 3 ชัว่โมง 14 คน 11 คน 78.57 21.43 16,500 

ครัง้ที ่17/2563 

วนัพธุที ่23 ธนัวาคม 2563 

เวลา 09.00 น. 

13 เรือ่ง 
3.40 

ชัว่โมง 
14 คน 11 คน 78.57 21.43 18,000 

ครั้งท่ี 1/2564 

วันพุธท่ี 27 มกราคม 2564 

เวลา 09.00 น. 

11 เรื่อง 2 ชั่วโมง 14 คน 13 คน 92.86 7.14 22,500 

ครั้งท่ี 2/2564 

วันพุธท่ี 17 กุมภาพันธ 2564 

เวลา 13.00 น. 

9 เร่ือง 
2.40 

ชั่วโมง 
14 คน 13 คน 92.86 7.14 22,000 

ครั้งท่ี 3/2564 

วันศุกรท่ี 19 มีนาคม 2564 

เวลา 09.00 น. 

10 เร่ือง 
2.30 

ชั่วโมง 
14 คน 14 คน 100.00 100.00 23,500 

ครั้งท่ี 4/2564 

วันพุธท่ี 21 เมษายน 2564 

เวลา 09.00 น. 

 

 11 เร่ือง 
2.40

ชั่วโมง 
14 คน 14 คน 100.00 100.00 23,500 
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ครั้งที่/ 

ว/ด/ป 

จำนวน

เรื่อง 

เวลาการ

ประชุม 

(ชั่วโมง) 

จำนวน

กรรมการ

ทั้งหมด 

ผูมาประชุม 

(คน) 

รอยละผูมา

ประชุม 

รอยละ  

ผูไมมา

ประชุม 

งบประมาณ 

ที่ใช (บาท) 

ครั้งท่ี 5/2564 

วันจันทรท่ี 3 พภาคม 2564 

เวลา 09.00 น. 

6 เร่ือง 
2.40

ชั่วโมง 
14 คน 12 คน 100.00 100.00 17,500 

ครั้งท่ี 6/2564 

วันพุธท่ี 12 พภาคม 2564 

เวลา 09.00 น. 

 2 เรื่อง 
2.30

ชั่วโมง 
14 คน 14 คน 100.00 100.00 23,500 

ครั้งท่ี 7/2564 

วันพุธท่ี 19 พภาคม 2564 

เวลา 09.00 น. 

 4 เรื่อง 
1.30

ชั่วโมง 
14 คน 13 คน 100.00 100.00 20,500 

ครั้งท่ี 8/2564 

วันพุธท่ี 16 มิถุนายน 2564 

เวลา 09.00 น. 

 8 เรื่อง 
3.30

ชั่วโมง 
14 คน 13 คน 100.00 100.00 20,500 

1. คร้ังท่ี 9/2564 

วันจันทรท่ี 5 กรกฎาคม 2564 

เวลา 15.30 น. 

5 เร่ือง 
1.00 

ชั่วโมง 
14 คน 14 คน 100.00 0.00 23,500 

2. คร้ังท่ี 10/2564 

วันศุกรท่ี 9 กรกฎาคม 2564 

เวลา 13.00 น. 

5 เร่ือง 
2.50 

ชั่วโมง 
14 คน 13 คน 92.86 7.14 20,500 

3. คร้ังท่ี 11/2564 

วันพุธท่ี 21 กรกฎาคม 2564 

เวลา 13.00 น. 

9 เร่ือง 
1.30 

ชั่วโมง 
14 คน 14 คน 100.00 0.00 23,500 

4. คร้ังท่ี 12/2564 

วันพุธท่ี 18 สิงหาคม 2564 

เวลา 09.00 น. 

12 เร่ือง 
2.20 

ชั่วโมง 
14 คน 13 คน 92.86 7.14 22,500 

5. ครั้งท่ี 13/2564 

วันพุธท่ี 15 กันยายน 2564 

เวลา 09.00 น. 

12 เร่ือง 
3.00 

ชั่วโมง 
14 คน 12 คน 85.71 14.29 20,500 

6. คร้ังท่ี 14/2564 

วันพฤหัสบดีท่ี 30 กันยายน 2564 

เวลา 09.00 น. 

15 เร่ือง 
3.00 

ชั่วโมง 
14 คน 14 คน 100.00 0.00 23,500 
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8. งานการพัฒนาผลงานทางวิชาการ (กพว.) 
 

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ ประจำปงบประมาณ 2564 

8.1 สรปุการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการฯ  
 

ลำดับ

ที่ 

ครั้งที่/ 

ว/ด/ป 

จำนวน

เรื่อง 
เวลาการประชุม 

จำนวน

กรรมการ

ทั้งหมด 

ผูมา

ประชุม 

ผูไมมา

ประชุม 

รอยละผู

มาประชุม 

1. 9 พ.ย. 63 10 9.30 – 12.00 น. 13 12 1 92.30 

2. 9 พ.ย. 63 4 13.00 -14.00 น. 10 9 1 90.00 

3. 2 ธ.ค. 63 4 10.00-11.00 น. 9 8 1 88.89 

4. 2 ธ.ค. 63 4 11.00 – 12.00 น. 9 8 1 88.89 

5. 8.ธ.ค. 63 9 9.30 - 12.00 น. 13 12 1 92.30 

6. 8 ก.พ. 64 15 09.30 -12.00 น. 12 12 - 100 

7. 8 มี.ค. 64 11 09.30 - 12.00 น. 12 12 - 100 

8. 22 มี.ค. 64 11 10.30 - 13.00 น. 12 11 1 91.66 

9. 8 ก.พ. 64 15 09.30 - 12.00 น. 12 12 - 100 

10. 8 มี.ค. 64 11 09.30 - 12.00 น. 12 12 - 100 

11. 19 เม.ย. 64 9 10.30 – 12.00 น. 12 12 - 100 

12. 3 พ.ค. 64 2 10.00 – 11.00 น. 9 9 - 100 

13. 6 พ.ค. 64 2 10.00 – 11.00 น. 9 9 - 100 

14. 17 พ.ค. 64 10 10.30 – 12.00 น. 12 12 - 100 

15. 21 พ.ค. 64 2 10.00 – 11.00 น. 9 9 - 100 

16. 31 พ.ค. 64 9 09.30 – 12.00 น. 13 12 - 92.30 

17. 28 มิ.ย. 64 2 10.00 – 11.30 น. 10 9 - 90 

18. 5 ก.ค. 64 10 10.30 - 12.00 น. 12 12 - 100 

19. 21 ก.ค. 64 2 10.00 - 11.00 น. 10 10 - 100 

20. 2 ส.ค. 64 2 10.00 - 11.00 น. 10 9 1 90 

21. 16 ส.ค. 64 11 10.30 - 12.00 น. 13 13 - 100 

22. 27 ก.ย. 64 9 10.00 - 11.00 น. 13 12 1 92.30 
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8.2 ผลการดำเนนิงานการประชมุคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการฯ 
 

ลำดับ

ที ่

ครั้งที/่ 

ว/ด/ป 
การประชุม 

1.  ครั้งที่ 1/2564 

วันที่ 9 พ.ย. 63 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ   

2.  ครั้งที่ 1/2564 

วันที่ 9 พ.ย. 63 

ประชุมคณะอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ 

และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ของอาจารยที่สงผลงาน

ทางวิชาการแตละทาน) 

3.  ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 2 ธ.ค. 63 

ประชุมคณะอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ 

และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ของอาจารยที่สงผลงาน

ทางวิชาการแตละทาน) 

4.  ครั้งที่ 3/2564 

วันที่ 2 ธ.ค. 63 

ประชุมคณะอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ 

และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ของอาจารยที่สงผลงาน

ทางวิชาการแตละทาน) 

5.  ครั้งที่ 2/2564 

วันที่ 8 ธ.ค. 63 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ   

6.  ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 19 เม.ย. 64 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ 

7.  ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 3 พ.ค. 64 

ประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือพิจารณาผลงานทางวิชาการ 

8.  ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 6 พ.ค. 64 

ประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือพิจารณาผลงานทางวิชาการ 

9.  ครั้งที่ 4/2564 

วันที่ 17 พ.ค. 64 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ 

10.  ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 21 พ.ค. 64 

ประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือพิจารณาผลงานทางวิชาการ 

11.  ครั้งที่ 5/2564 

วันที่ 31 พ.ค. 64 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ 

12.  ครั้งที่ 7/2564

วันที่ 28 มิ.ย. 64 

ประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือพิจารณาผลงานทางวิชาการ 

13.  ครั้งที่ 6/2564  

วันที่ 5 ก.ค. 64 

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ  
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ลำดับ

ที ่

ครั้งที/่ 

ว/ด/ป 
การประชุม 

14.  ครั้งที่ 8/2564

วันที่ 21 ก.ค. 64 

ประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือพิจารณาผลงานทางวิชาการ  

15.  ครั้งที่ 9/2564

วันที่ 2 ส.ค. 64 

ประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือพิจารณาผลงานทางวิชาการ  

16.  ครั้งที่ 7/2564 

16 ส.ค. 64 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ 

5 ครั้งที่ 8/2564 

27 ก.ย. 64 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ 

 

8.3 รายชื่อบคุลากรสายวิชาการที่ไดรับตำแหนงทางวิชาการทีสู่งขึน้ในรอบประจำปงบประมาณ 

2564 
 

ลำดับ

ที่ 
ช่ือ-สกุล สาขาที่ไดรับแตงต้ัง 

ระดับ

ตำแหนง 

วันที่ออก

คำสั่ง มรร. 

1. นางสาวรติยา  สุทธิธรรม สาขาวิชานาฏศิลป   

อนุสาขานาฏศิลปไทย 

ผศ. 9 ธ.ค. 63 

2. นายวรากรณ  สุดสงวน สาขาวิชาคณิตศาสตร ผศ. 9 ธ.ค. 63 

3. นางสาวนลินา  ไชยะ รัฐศาสตร ผศ. 12 ม.ค. 63 

4. นางสาวอัติยาพร  ไชยฤทธ์ิ รัฐประศาสนศาสตร ผศ. 9 เม.ย. 64 

5. นางสาวญาดา ริมเรียมมะดัน สาธารณสุขศาสตร ผศ. 7 ก.ย. 64 
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9. การประชุมคณะกรรมการวิชาการ  
 

ลำดับ

ที่ 
ครั้งที่/วันที่ วาระเพ่ือพิจารณา มติที่ประชุม 

1 7/2564 

วันที่ 1 ก.ย.64 

พิจารณาการการจัดการเรียนการ

สอนหลักสูตรออนไลน สาขาวิชา

ภาษาไทยสำหรับชาวตางประเทศ 

นักศึกษาโครงการความรวมมือฯ 

พรอมจุดคุมทนุ 

เห็นชอบการพิจารณาจัดการเรียนการ

ส อ น ห ลั ก สู ต รอ อ น ไล น  ส าข า วิ ช า

ภ าษ าไท ยส ำห รับ ช าวต า งป ระ เท ศ 

นักศึกษาโครงการความรวมมือฯ พรอม

จุดคุมทุน และใหเสนอคณะกรรมการแต

ละชุดตามขั้นตอนตอไป 

  พิจารณาการเปดภาคพิเศษพรอม

เสนอจุดคุมทุนของคาธรรมเนียมภาค

ปกติและภาคพิเศษ                  

 

เห็นชอบการพิจารณาการจัดการเรียนการ

สอน นักศึ กษ าภาค พิ เศษ  สาขาวิชา

ภาษาไทยสำหรับชาวตางประเทศ ให

เสนอคณะกรรมการแตละชุดตามขั้นตอน

ตอไป           

  พิจารณาการยกระดับคุณภาพและ

มาตรฐานดานวิชาการ             

และวิจัย  

 

เห็ น ช อ บ โด ย ห ลั ก ก าร ใน ส ว น ข อ ง

มหาวิทยาลัยและสวนของคณะที่นำเสนอ

คณะกรรมการในแตละชุด และเตรียม 

(ราง) แผนพัฒนาการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาที่จะนำเสนอองคมนตรีและ

คณะในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564               

  พิจารณาแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร

ใหม ของคณ ะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  

   - ห ลั ก สู ต รค รุ ศ าสต ร บั ณ ฑิ ต                

(4 ป) สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิชาเอก

ฟสิกส เคมี ชีววิทยา) หลักสูตรใหม 

พ.ศ. 2565 

   - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (4 

ป ) สาขาวิชาเกษตรแมนยำและ

นวัตกรรม หลักสูตรใหม พ.ศ. 2565 

  - พัฒนหลักสูตรระยะสั้นรวมกับ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เห็นชอบการนำเสนอแนวคิดการพัฒนา

หลักสูตรใหมของคณะวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีทุกหลักสูตรโดยใหนำเสนอ

ตามขั้นตอนตอไป 
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ลำดับ

ที่ 
ครั้งที่/วันที่ วาระเพ่ือพิจารณา มติที่ประชุม 

เท ค โน โล ยี แ ห ง ช า ติ  (ส ว ท ช .)                

ช่ือหลักสูตร 

  1) หลักสูตรพ้ืนฐานเทคโนโลยี

ร ะ บ บ เก ษ ต ร อั จ ฉ ริ ย ะ โด ย ใช

นวัตกรรมแบบเปด HandySense 

  2) หลักสูตรเทคโนโลยีระบบเกษตร

อัจฉริยะ โดยใชนวัตกรรมแบบเปด 

HandySense ขั้นสูง 

  3) หลักสูตรระบบบริหารจัดการ

และติดตามการผลิตพืชปลอดภัย 

GAP 

  4) หลักสูตรมาตรฐานการผลิต

ยางพาราเพ่ือการผลิตผลิตภัณฑ

การแพทย 

  5) หลักสูตรทำเกษตรใหแมนยำ 

“สถานีตรวจวัดอากาศ” weather 

station 

  6) หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการ

ดินและปุย : การผลิตปุยหมักแบบไม

พลิกกลับกอง 

  7) หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภัณฑ  

ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ ก า ร ใ ช อ ย า ง มี

ประสิทธิภาพ : ราบิวเวอเรีย 

  8) หลักสูตรเทคโนโลยีโรงเรือน

พลาสติกสำหรับการผลิต พืชผัก

คุณภาพ 

  9) หลักสูตรระบบใหน้ำสำหรับการ

เพาะปลูก Water Fit 

  - พัฒนาหลักสูตรหลักสูตรระยะสั้น 

รวมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการ
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ลำดับ

ที่ 
ครั้งที่/วันที่ วาระเพ่ือพิจารณา มติที่ประชุม 

มหาชน) GISTDA ช่ือหลักสูตร  

   1 ) ห ลั ก สู ต ร เท ค โน โล ยี ภู มิ

สารสนเทศเพ่ือการเกษตรนวัตกรรม  

   2) หลักสูตรระบบสารสนเทศ

ภู มิ ศ าส ต ร ส ำห รั บ ก า รจั ด ก า ร

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม                       

  - พัฒนาหลักสูตรหลักสูตรระยะสั้น 

ร วมกั บ  บ ริษั ท เบท าโกร จํ ากั ด 

(มหาชน)      

- หลักสูตรอุตสาหกรรมการแปรรูป

เน้ือสัตว 

 

 

 ขออนุมัติอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย

เปนอาจารยประจำหลักสูตร 

1 )เห็นชอบใหคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร เสนอแนวคิดในการพัฒนา

หลักสูตรภาษาตะวันตก ภาษาตะวันออก 

ตามขั้นตอนตอไป และสาขาวิชาดุริยางค

ศิลป ไทย ดำเนินการตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือ

ปรับหลักสูตรใหเปนแขนงวิชา 

2) เห็นชอบใหหลักสูตรภาษาตะวันตก 

ภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรเสนอขออัตรากำลังไปยัง

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ

มหาวิทยาลัยตอไป 

  หารือการจัดตารางสอบปลายภาค

นักศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่               

1/2564 

ใหจัดตารางสอบในรูปแบบปกติ สวน

วิธีการสอบอาจมีการปรับ เปลี่ ยน ให

เหมาะสมตามสถานการณของโรคไวรัสโค

โรนา 2019 

2 8/64 

วันที่ 22 ก.ย.64 

พิจารณา (ราง) ขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรวา

ดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ

ของผูดำรงตำแหนงทางวิชาการและ

มอบสำนักสงเสริมวิชาการฯ จัดทำแบบ

สำรวจในรูปแบบ Google From เพ่ือรับ

ฟงความคิดเห็นของประชาคม (อาจารยใน

มหาวิทยาลัย) วาเห็นดวยหรือไมหรือมี
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ลำดับ

ที่ 
ครั้งที่/วันที่ วาระเพ่ือพิจารณา มติที่ประชุม 

ผูบริหาร  พ.ศ................ ขอเสนอแนะเพ่ือนำประเด็นมา

ประมวลผลและนำเสนอ โดยประสานไป

ยังสภาคณาจารยและขาราชการเพ่ือจัดทำ

เพียงแหลงเดียว 

 

  พิจารณาการประเมินการจัดการ

เรียนการสอนออนไลน 

มอบสำนักสงเสริมวิชาการฯ ดำเนินการสง

แบบประเมินใหทุกคณะในรปูแบบ 

Google From เพ่ือปรับแกและรวบรวม

มายังสำนักสงเสริมวิชาการฯ เพ่ือนำมา

พิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป 

  พิจารณาการคำนวณตนทุนตอหนวย

หลักสูตร 

ใหนับจำนวนนักศึกษาที่สมัครเรียนและ

ลงทะเบียนเรียนรายงานตัวแลว ดังน้ี 

 1 . ส าขา วิช าใดที่ รั บ วุฒิ  ป วส . ห รือ

เทียบเทาและวุฒิมัธยมศึกษาปที่ 6 (ม.6) 

หรือเทียบเทาใหรับนักศึกษาขั้นต่ำวุฒิ

การศึกษาละ 10 คนและรวมกันแลวไมต่ำ

กวา 20 คน 

 2 . สาขาวิชาใดที่ แยกเปนแขนงใหรับ

นักศึกษาขั้นต่ำแขนงละ 10 คน และ

รวมกันแลวไมต่ำกวา 20 คน 

 3 . ส าขาวิชาที่ รับ คุณ วุฒิ เดี ยวให รับ

นักศึกษาไมต่ำกวา 12 คน 

4. สาขาวิชาที่เปนโครงการความรวมมือ

โครงการสนับสนุนทุนเต็มจำนวน ไมจำกัด

ผูสมัครเรียน 

5. มอบสำนักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนแจงไปยังคณะในกรณีสาขาวิชาที่

ไมสามารถรับนักศึกษาได 12 คนขั้นไปให

ดำเนินการปดสาขาวิชาน้ัน 
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ลำดับ

ที่ 
ครั้งที่/วันที่ วาระเพ่ือพิจารณา มติที่ประชุม 

  พิจารณาการกำหนดเปาหมายการ

บริหารงานวิชาการ 

นำขอมูลที่ใชนำเสนอในคณะกรรมการ

วิเคราะหและสังเคราะหผลการดำเนินงาน

ของมหาวิทยาลัย ในการการนำเสนอสภา

มหาวิทยาลัย 

  พิจารณากรณีนักศึกษายืนยันสิทธ์ิ

การลดคาธรรมเนียมการศึกษาไมทัน

ตามกำหนด 

มอบสำนักส งเสริม วิชาการและงาน

ทะเบียนดำเนินการเปดระบบการยืนยัน

สิทธ์ิการลดคาธรรมเนียมการศึกษา 30% 

ระหวางวันที่ 27 กันยายน – 1 ตุลาคม 

2564 เพ่ือนำสงขอมูลไปยังสำนักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและ

นวัตกรรมตอไป 

  พิจารณาจัดทำหองเรียนออนไลน

และการผลิตเน้ือหารายวิชาออนไลน        
มอบสำนักส งเสริม วิชาการและงาน

ทะเบียนดำเนินการประสานประธาน

สาขาวิชา    ในการผลิตสื่อเน้ือหารายวิชา

ออนไลน 

  พิจารณาการปดหลักสูตรและ

แผนพัฒนาหลกัสูตรสารสนเทศ

ศาสตร     

1. เห็นชอบการปดหลักสูตรสารสนเทศ

ศาสตร 

2 .  เห็ น ช อ บ ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร

สารสนเทศศาสตรรวมกับหลักสูตรครุศา

สตรบัณฑิตในลักษณะหลักสูตรสะสม

หนวยกิตลักษณะโมดูล 

  พิจารณาการปดหลักสูตรและ

แผนพัฒนาหลกัสูตรคณะครศุาสตร    

1.เห็นชอบการปดหลักสูตรเทคโนโลยี

ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

2.เห็นชอบแผนพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยี

ดิจิทัลเพ่ือการศึกษารวมกับสาขาวิชา

ภาษาไทยสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะ

แนวและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร/

รายวิชารวมกับคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีและคณะวิทยาการจัดการใน

ลักษณะหลักสูตรสะสมหนวยกิตลักษณะ

โมดูล 
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ลำดับ

ที่ 
ครั้งที่/วันที่ วาระเพ่ือพิจารณา มติที่ประชุม 

  หารือเรื่องการบันทึกขอมูลสวนตัว

นักศึกษา                ในการขอลด

คาธรรมเนียมการศึกษา 30%  

สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะ

ดำเนินการสงไฟลขอมูลสวนตัวนักศึกษา       

ที่ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

และหมายเลขโทรศัพทที่จะใชในการผูก

พรอมเพยกับธนาคารใหทุกคณะ 
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10. งานแนะแนว 
10.1 งานประชาสัมพันธแนะแนวการศึกษาตอ ปการศกึษา 2564 

 

ที่ วัน/เดือน/ป 
ชื่อโรงเรียน / 

จังหวัด 
เวลา / คาบ กิจกรรม เบอรโทรติดตอ สถานะ หนวยงานรับผิดชอบ 

1 ศุกร 6 พ.ย. 63 ร.ร. มัธยมวัด

หนอกจอก 

จ.กรุงเทพฯ 

09.00 - 15.00 น. วันกิจกรรม

แนะแนว 

200 คน 

081-3113943 ดำเนินการแลว สงเสริมฯ 

2 พฤ 3 ธ.ค. 63 ร.ร. วังหลัง

วิทยาคม 

จ.สระแกว 

09.00 - 16.30 น. วันกิจกรรม

แนะแนว 

85 คน 

065-6840715 

อ.อมรรัตน 

ดำเนินการแลว สงเสริมฯ 

3 พุธ 9 ธ.ค. 63 ร.ร.ทาเกษมพิทยา 

จ.สระแกว 

08.00 – 16.30 น. วันกิจกรรม

แนะแนว 

70 คน 

093-4328583 

อ.เจริญ 

ดำเนินการแลว สงเสริมฯ 

4 พุธ 16 ธ.ค. 63 ร.ร.ทัพราชวิทยา 

จ.สระแกว 

11.00 – 12.00 น. คาบแนะแนว 

74 คน 

065-2366301 

อ.ปณพิชชา 

ดำเนินการแลว สงเสริมฯ 

5 พุธ 16 ธ.ค. 63 ร.ร.สุรศักด์ิ

วิทยาคม 

จ.ชลบุรี 

08.30 – 09.20 น. 

13.40 – 14.30 น. 

คาบแนะแนว 

65 คน 

085-0938639 

อ.อ๋ิว ทิพยนภา 

ดำเนินการแลว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

6 ศุกร 18 ธ.ค. 63 ร.ร.หนองใหญศิ

ริวรวาทวิทยา 

จ.ชลบุรี 

12.00 – 16.30 น. กิจกรรมแนะ

แนว 

64 คน 

096-1058719 

อ.เตย 

ดำเนินการแลว วิทยาการจัดการ 

7 ศุกร 18 ธ.ค. 63 ร.ร.เขาฉกรรจ

วิทยาคม 

จ.สระแกว 

08.30 – 16.30 น. กิจกรรมแนะ

แนว 

095-7315152 

อ.สุรีย  

ดำเนินการแลว สงเสริมฯ 

8 ศุกร 18 ธ.ค. 63 ร.ร.บางบอ

วิทยาคม 

จ.สมุทรปราการ 

14.30 15.30 น. คาบแนะแนว 

350 คน 

096-8917927 

อ.สุภา  

ID line 808-8 

ดำเนินการแลว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

9 พฤ 18 ก.พ. 64 ร.ร. เกาะโพธิ์ถวย

งามวิทยา 
จ.ชลบุรี 

12.50 – 13.50 น. คาบแนะแนว 
108 คน 

088-2313832 
อ.ชญาณิศา 

ดำเนินการแลว สำนักสงเสริมวิชาการฯ 

10 พุธ 24 ก.พ. 64 ร.ร.บานบึง

อุตสาหกรรม 
นุเคราะห จ.ชลบุรี 

08.30 – 15.30 น. วันกิจกรรม

แนะแนว 
400 คน 

098-2611967 
อ.ปทมา 

ดำเนินการแลว สำนักสงเสริมวิชาการฯ 

        

1 วันจันทร  
13 ก.ย. 64 

ร.ร. วัฒนานคร 
จ.สระแกว 

14.00– 16.00 น. คาบแนะแนว 
189 คน 

096-8288317 
ครูธันวาภรณ 

แนะแนวออนไลนผาน

ระบบ Google 

Meet 

สำนักสงเสริมวิชาการฯ 

2 วันพุธ  
15 ก.ย. 64 

ร.ร.ดอนฉิมพลี

พิทยาคม 
 จ.ฉะเชิงเทรา 

11.00 – 15.30 น. คาบแนะแนว 
79 คน 

089-7510919 
ครูอุไรวรรณ 

แนะแนวออนไลนผาน

ระบบ Google 

Meet 

สำนักสงเสริมวิชาการฯ 
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10.2 สงจดหมายประชาสัมพันธแนะแนวการศึกษาตอ ปการศึกษา 2564 

รายชือ่สถาบนั/บริษัท/หนวยงานที่แนะแนวศึกษาตอโดยวิธีการสงจดหมายแผนพับประชาสัมพันธ 

ทั้งหมด 444 แหงๆ ละ 20 ฉบับ เปนจำนวนทั้งสิน้ 8,880 ฉบับ 

ประเภทโรงเรียน จำนวน 168 แหงๆ ละ 20 ฉบบั เปนจำนวน 3,360 ฉบบั 

1.โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ 57.โรงเรียนศรีมโหสถ 113.โรงเรียนวดัแพรกษา 

2.โรงโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 58.โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ 114.โรงเรียนหาดอมราอกัษรลักษณ

วิทยา 

3.เรียนดอนฉมิพลพีิทยาคม  59.โรงเรียนรมเกลา ปราจีนบุร ี 115.โรงเรียนเกาะสีชัง 

4.โรงเรียนหมอนทองวิทยา 60.โรงเรียนทุงใหญวิทยาคาร 116.โรงเรียนสตัหบีวิทยาคม 

5.โรงเรียนไผแกวพิทยาคม 61.โรงเรียนกบินทรวิทยา 117.โรงเรียนสงิหสมุทร 

6.โรงเรียนหนองไมแกนวทิยา 62.โรงเรียนกบินทรบุร ี 118.โรงเรียนบอทองวงษจันทรวิทยา 

7.ไผดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 63.โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎรบำรงุ 119.โรงเรียนเกาะจันทรพิทยาคาร 

8.โรงเรียนบางคลาพิทยาคม 64.โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 120.โรงเรียนทุงศุขลาพิทยา 

9.โรงเรียนวัดเปยมนิโครธาราม 65.โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 121.โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม 

10.โรงเรียนผาณิตวิทยา 66.โรงเรียนนนทรีวิทยาคม 122.โรงเรียนศรีราชา 

11.โรงเรียนพุทธิรงัสีพิบลู 67.โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษานอมเกลา   กบินทร

บุร ี

123.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุร ี

12.โรงเรยีนวทิยาราษฎรรงัสรรค 68.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรนีครินทร 

ระยอง 

124.โรงเรียนสรุศักดิว์ิทยาคม 
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ประเภทโรงเรียน จำนวน 168 แหงๆ ละ 20 ฉบบั เปนจำนวน 3,360 ฉบบั 

13.โรงเรียนบางปะกง (บวรวิทยายน)  69.โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 125.โรงเรียนทุงเหียงพิทยาคม 

14.วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 70.โรงเรียนมงคลวิทยา วัดเขา

สาป 

126.โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 

15.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  71.โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยา

คาร 

127.โรงเรียนอุทกวิทยาคม 

16.โรงเรียนพนมสารคาม (พนมอดลุวิทยา) 72.โรงเรียนระยองวิทยาคม 128.โรงเรียนพานทอง 

17.โรงเรียนหนองแหนวิทยา 73.โรงเรียนระยองวิทยาคม

ปากน้ำ 

129.โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ 

18.โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 74.โรงเรียนวดัปาประดู 130.โรงเรียนบางละมุง 

19.โรงเรียนสนามชัยเขต  75.โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 131.โรงเรียนผินแจมวิชาสอน 

20.โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 76.โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร 132.โรงเรียนโพธสิัมพันธพิทยาคาร  

21.โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา 77.โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 133.โรงเรียนคลองกิ่วย่ิงวิทยา 

22.โรงเรียนกอนแกวพิทยาคม 78.โรงเรียนมกุฎเมืองราช

วิทยาลัย 

134.โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี

23.โรงเรียนชำปางามวิทยาคม 79.โรงเรียนสุนทรภูพิทยา 135.โรงเรียนบานบงึ “มนูญวิทยาคาร” 

24.โรงเรียนสระแกว 80.โรงเรียนหวยยางศึกษา 136.โรงเรียนบานบึง                        “อตุสาหกรรมนุ

เคราะห” 

25.โรงเรียนทาเกษมพิทยา 81.โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 137.โรงเรียนหนองใหญศิริวรวาทวิทยา 

26.โรงเรียนบานแกงวทิยา 82.โรงเรียนชำฆอพิทยาคม 138.โรงเรียนชลกนัยานุกูล 

27.โรงเรียนสิริราชอนุสรณ 83.โรงเรียนนิคมวทิยา 139.โรงเรียนชลบรุี “สขุบท” 

28.โรงเรียนรมเกลาวัฒนานคร สระแกว                 

รัชมังคลาภิเษก 

84.โรงเรียนบานคาย 140.โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 

29.โรงเรียนวัฒนานคร 85.โรงเรียนบานฉางกาญจนกลุ

วิทยา 

141.โรงเรียนอางศิลาพิทยาคม 

30.โรงเรียนซับนกแกววิทยา 86.โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 142.โรงเรียนบานสวน (จั่นนุสรณ) 
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ประเภทโรงเรียน จำนวน 168 แหงๆ ละ 20 ฉบบั เปนจำนวน 3,360 ฉบบั 

31.โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 87.โรงเรียนวังจันทรวทิยา 143.โรงเรียนแสนสุข 

32.โรงเรียนอรญัประเทศ 88.โรงเรียนเขาเพิม่นารผีล 144.โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ ์

33.โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 89.โรงเรียนบานนา “นายกพิทยากร” 145.โรงเรียนหนองจอกพทิยานุสรณ 

34.โรงเรียนตาพระยา 90.โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 146.โรงเรียนมธัยมวัดหนองจอก 

35.โรงเรียนทัพราชวทิยา 91.โรงเรียนภัทรพิทยาจารย 147.โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาสวุินท

วงศ 

36.โรงเรียนซับมวงวิทยา 92.โรงเรียนองครกัษ 148.โรงเรียนบดินทรเดชา สงิห สิง

หเสนี 4 

37.โรงเรียนวังสมบูรณวิทยาคม 93.โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 149.โรงเรียนพรตพิทยพยัต 

38.โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 94.โรงเรียนนวมราชานุสรณ 150.โรงเรียนรตันโกสินทรสมโภช

ลาดกระบัง 

39.โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 95.โรงเรียนปยชาติพัฒนา 151.โรงเรียนเทพศิรินทร รมเกลา 

40.โรงเรียนวังหลงัวิทยาคม 96.โรงเรียนอุบลรตันราชกญัญาราชวทิยาลัย 152.โรงเรียนดัดดรุณ ี

41.โรงเรียนไทรเดีย่ววิทยา 97.โรงเรียนเมืองนครนายก 153.โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 2 

42.โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 98.โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 154.โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 3 

43.โรงเรียนเขาฉกรรจวิทยาคม 99.โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอดุมศึกษา

พัฒนาการ 

155.โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 5 

44.โรงเรียนทรพัยสมบูรณวิทยาคม 100.โรงเรียนบางบอวิทยาคม 156.วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

45.โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 7 101.โรงเรียนเปรง็วิสุทธาธบิด ี 157.วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 

46.โรงเรียนปราจนีกัลยานี 102.โรงเรียนหลวงพอปานคลองดานอนุสรณ 158.โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 

47.โรงเรียนปราจณิราษฎรอำรงุ 2 103.โรงเรียนบางแกวประชาสรรค 159.โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 

48.โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 104.โรงเรียนบางพลีราษฎรบำรุง 160.โรงเรียนมารวีิทยากบินทรบุร ี

49.โรงเรียนมัธยมวดัปามะไฟ 105.โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 161.โรงเรียนมธัยมวัดใหมกรงทอง 
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ประเภทโรงเรียน จำนวน 168 แหงๆ ละ 20 ฉบบั เปนจำนวน 3,360 ฉบบั 

50.โรงเรียนชิตใจช่ืน 106.โรงเรียนราชวินิตบางแกว ในพระบรมราชูปถัมภ 162.โรงเรียนทาขามพิทยาคม 

51.โรงเรียนกระทุมแพววิทยา 107.โรงเรียนราชวินิตสวุรรณภูม ิ 163.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 

52.โรงเรียนศรีรักษราษฎรบำรงุ 108.โรงเรียนมธัยมวัดดานสำโรง 164.โรงเรียนเขาเพิ่มนารผีล  

53.โรงเรียนประจนัตราษฎรบำรงุ 109.โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ 165.โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 

54.โรงเรียนสุวรรณวิทยา 110.โรงเรียนมธัยมวัดศรจีันทรประดิษฐ ในพระบรมรา

ชานุเคราะห 

166.โรงเรียนระยองวิทยาคม  

55.โรงเรียนกรอกสมบูรณวิทยาคม 111.โรงเรียนสมทุรปราการ (ชาย) 167.โรงเรียนคลองกิ่วย่ิงวิทยา 

56.โรงเรียนศรีมหาโพธ ิ 112.โรงเรียนสตรสีมุทรปราการ (หญิง) 168.โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 

 

ประเภทบริษัท/หนวยงาน จำนวน 167 แหงๆ ละ 20 ฉบบั เปนจำนวน 3,340 ฉบบั 

1.บริษัท โซรอน ไบโอเทคโนโลยี 57.บริษัท รุงถาวรพลาสติก จำกัด 113.บริษัท ซัมซุง อิเล็คโทร-แม็คคานิคส (ไทยแลนด) 

จำกดั 

2.บรษิัท ดัก๊คิง จำกัด 58.บริษัท โพลีเมอร เอ็นจิเนียริง่ 114.บรษัิท ชิโคน่ี อเีลคทรอนิคส                 

(ประเทศไทย) จำกัด 

3.บริษัท เอเซีย โกลเดน ไรซ จำกัด 59.บริษัท โยชิโน มุงพัฒนา (ประเทศ

ไทย) จำกัด 

115.บรษัิท ที ที เอส พลาสติก จำกดั 

4.บริษัท คิทเชนส ออฟ ดิ โอเช่ียนส 60.บริษัท เอส.ดี.เจ.อินเตอร จำกัด 116.บรษัิท โทคิน อิเล็กทรอนิกส               (ประเทศ

ไทย) จำกัด 

5.บริษัท หองเย็นกูดฟอรจูน จำกดั 61.บริษัท คอมบแีพ็ค จำกัด 117.บริษัท บางกอก อินดสัเตรียล ลามิเนท จำกัด 

6.บริษัท โซนิส สตารช เทคโนโลยี จำกดั 62.บริษัท แอบปา อินดัสตรีส จำกัด 118.บริษัท ไทยซอน เทค จำกัด 

7.บริษัท ไทยลกีารเกษตร จำกัด 63.บริษัท เอ็กซทรีม แพคเกจจิง้ 

จำกดั 

119.บริษัท มิโยชิ พรีซิช่ัน (ประเทศไทย) จำกัด  

8.บริษัท เอส ซี เอ็ม แอล (ประเทศไทย) จำกัด 64..บรษัิท เหรียญทอง ลามทิิวบ 

จำกดั 

120.บรษัิท ไมโครชิพ เทคโนโลยี                     

(ไทยแลนด) จำกัด 

9.บริษัท ไทรแพค เอ็นเตอรไพรส จำกัด 65.บริษัท โตเกียว เอเนซิส (ประเทศ

ไทย) จำกัด 

121.บรษัิท โรยัล เทคโนโลยี                            

(ไทยแลนด) จำกัด 

10.บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกดั (มหาชน) 

 

 

66.บริษัท เอ็มอพี ีเฮคซา ( ประเทศ

ไทย ) จำกดั 

122.บรษัิท รีโมท โซลูช่ัน                            

(ประเทศไทย) จำกดั 
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ประเภทบริษัท/หนวยงาน จำนวน 167 แหงๆ ละ 20 ฉบบั เปนจำนวน 3,340 ฉบบั 

11.บริษัท สยามไทรคอรด จำกดั 67.บริษัท พอนเท็กซ (ประเทศไทย) จำกัด 123.บริษัท โรยัล อิเลคทรอนิค แฟคโทรี่ 

(ไทยแลนด) จำกัด 

12.บริษัท ประชาอาภรณ จำกัด (มหาชน) 68.บริษัท กระจกลวดลายไทย จำกดั 124.บริษัท ลูเซน เทคโนโลยีส เน็ตเวิรค 

(ประเทศไทย) จำกัด 

13.บริษัท เมจิกลิง้คการเมนท(ไทยแลนด) 

จำกดั 

69.บริษัท กลุธรเคอรบี้เฟานดรี่ จำกัด 125.บรษัิท เอปสนั พรีซิช่ัน                     

(ไทยแลนด) จำกัด 

14.หางหุนสวนจำกัด ฮันเตอร กรุป 70.บรษัิท เวลโกรวกลาส อินดัสทร ีจำกดั 126.บริษัท ออเท็ค (ไทยแลนด) จำกัด 

15.บริษัท เอ็ม. การเมนท จำกัด 71.บริษัท ยูซีซี. อุตสาหกรรม จำกัด 127.บริษัท แอลเอ็น ศรีไทย คอม จำกดั 

16.บริษัท ซิลเวอร อินดัสตรีส จำกดั 72.บริษัท ไดโด ดเีอ็มเอส (ไทยแลนด) จำกัด 128.บริษัท โฮซิเวลล เทคโนโลยี จำกัด 

17.บริษัท มิกวางไทย จำกัด 73.บริษัท ไฟน อารท คาสติ้ง จำกดั 129.บรษัิท ไทยสตารไลทแมนูแฟคเจอริ่ง 

จำกดั 

18.บริษัท ทริปเปล เอ บอรด จำกัด 74.บริษัท สหวริิยาเพลทมลิ จำกดั (มหาชน) 130.บริษัท แอดวานซ เทอรโม เทคโนโลย่ี 

จำกดั 

19.บริษัท อะโกร ไฟเบอร จำกัด 75.บริษัท ลอยัล ไฮเหลียง คอปเปอร 131.บริษัท โมเล็กซ(ประเทศไทย) จำกัด 

20.บริษัท เค.ที.ไทยโลคอลโพรดัคส จำกัด 76.บริษัท ซูมิโตโม อีเลค็ตริก ฮารดเมทัล แมนู

แฟคเจอริง่ (ประเทศไทย) จำกัด 

132.บริษัท ไทย เอ็นเนอรจี สโตเรจ 

เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

21.บริษัท อีคอรเนส (ไทยแลนด) จำกัด 77.บริษัท ฟลแพค จำกดั 133.บริษัท ยีเอส ยัวซา สยาม อนิดสัตรีส 

จำกดั 

22.บริษัท เอส.พี.เอส. อินเตอรเทค จำกดั 78.บริษัท เทียน เหยียน แมชีนเนอรี ่เอ็มเอฟจี 

(ประเทศไทย) จำกัด 

134.บรษิัท เอม็.แอล.ที.โซลาร เอเนอรจี้  

โปรดักส จำกัด 

23.บริษัท เอชทู ซีทติ้ง จำกัด  79.บริษัท ซี แอนด ที เมทอลโปรดกัส จำกดั 135.บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย 

จำกดั 

24.บริษัท เอส.พี.เอส.อินเตอรเทค จำกัด 80.บริษัท ที-เร็กซ สตีล จำกัด 136.บริษัท ซีเอชโอโตอินัดสตรี่ จำกดั 

25.บริษัท โฮฟ ดี.เค. จำกดั 81.บริษัท สตาร แคนเนอรี่ จำกัด 137.บริษัท จอยสนั-ทีโอเอ เซฟตี้ ซิสเต็มส 

จำกดั 

26.บริษัท ฟงซันพริ้นติ้ง จำกดั 82.บริษัท ทอรค จำกดั 138.บรษัิท โตโยตา โบโชคุ เกตเวย      

(ประเทศไทย)  จำกัด 

27.บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) 83.บริษัท โกโจพารทสสแตนดารด จำกัด 139.บรษัิท โตโยโตมิ ออโต พารท               

(ประเทศไทย) จำกัด 

28.บริษัท ท้ังฮัว่ซิน พริ้นติ้ง เน็ทเวอรด จำกัด 84.บริษัท คอมมวิเวล เอ็นเตอรไพรส (ไทยแลนด) 

จำกดั 

140.บรษัิท ทรีไบรท แมนูแฟคเจอริง่ 

แอนด ซัพพลาย จำกัด 
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29.บริษัท ยูเนียนคารตอน อินดัสทรีย จำกัด 85.บริษัท ซีเอช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 141.บริษัท ทีเอส โมลิเมอร (ฉะเชิงเทรา) 

จำกดั 

30.บริษัท ลิคิโทม ิ(ประเทศไทย) จำกัด 86.บริษัท ซี.เอ็น.ไอ. เอ็นจิเนียริ่ง 142.บรษัิท ไทยซัมมิท บานโพธิ์ จำกัด 

31.บริษัท เอชเอสแอล คารตอนส จำกัด 87.บริษัท ธรรมรกัษ ออโตพารท จำกัด 143.บริษัท ไทยฟโูกกุ จำกัด 

32.บริษัท ยูนิ.ชารม (ประเทศไทย) จำกดั 88.บริษัท สามมติรเทค จำกัด 144.บริษัท ธรรมรกัษ ออโตพารท จำกดั 

33.บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซแพค จำกดั 89.บริษัท จินยัง ไวร โรป (ประเทศไทย) 

จำกดั 

145.บริษัท เลนโซ วีล จำกัด 

34.บริษัท ท้ังฮัว่ซิน จำกัด 90.บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) 

จำกดั 

146.บริษทั วิสดอม ออโตพารท จำกัด 

35.บริษัท ฟงซัน พริ้นติ้ง จำกัด 91.บริษัท เค.เอส.โมลดพารท จำกัด 147.บริษัท สยาม เอ็น เอส เค สเตยีริ่ง ซิส

เต็มส จำกัด 

36.บริษัท คาบิเทค ไทย จำกดั 92.บริษัท เอ็นโด เม็ททัล สลีฟ 148.บริษัท ออโต เมททอล พารท จำกัด 

37.บริษัท โดงยูน เพลท เมคค่ิง (ไทยแลนด) 

จำกดั 

93.บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด 149.บริษัท อเล็กซอน จำกัด 

38.บริษัท จี.เอม็.ที. อินดัสตร ีจำกดั 94.บรษัิท ไทยฮิตาชิลวดอาบน้ำยา จำกดั 150.บริษัท ออโต เมททอล พารท จำกัด 

39.บริษัท อาซาฮี เทค (ไทยแลนด) จำกดั 95.บริษัท ซังกวิไทย จำกัด 151.บริษัท อเล็กซอน จำกัด 

40.บริษัท ที เอช เอช โมลีโพรเซสซ่ิง จำกัด 96.บริษัท บี โฮลดิ้ง จำกัด 152.บริษัท เอม็เอชไอ ออโตโมทีฟ ไคลเมท 

คอนโทรล (ไทยแลนด) จำกดั 

41.บริษัท เอส เค ออโต อินทีเรีย จำกัด 97.บริษัท เอ.เอ.เอ.แมนูแฟคเจอน่ิง จำกัด 153.บริษัท ไอชิน เอ ไอ (ประเทศไทย) จำกัด 

42.บริษัท เอชเอฟซี เพรสทีจ แมนูแฟคเจอริง่ 

(ประเทศไทย) จำกัด 

98.บริษัท ไดนา เมททอล จำกดั 154.บริษัท สแตนเลย เวิรคส จำกัด 

43.บริษัท เมสัน อินดัสทรีส จำกัด 99.บริษัท วี.ซี.เอส.(ไทยแลนด) จำกัด  155.บริษัท ไอชิน เอไอ (ประเทศไทย) จำกัด 

44.บริษัท เลเท็กซ ซิสเทมส จำกัด (มหาชน) 100.บรษัิท ยูเอม็ซี อิเล็คทรอนิกส                   

(ประเทศไทย) จำกัด 

156.บรษัิท มายจกัรยาน จำกัด 

45.บริษัท โซคอนเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 101.บริษัท พี.ซี.ทาคาชิมา (ประเทศไทย) 

จำกดั 

157.บริษัท เอม็.อ.ีนิคคิโซ จำกัด 

46.บริษัท กานาไทย อินดัสเทรียล จำกดั 102.บริษัท พานาโซนิค แอ็พไลแอ็นซ โคลด

เชน (ประเทศไทย) จำกดั 

158.บรษัิท บันได นัมโกะ (ประเทศไทย) จำกัด 
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ประเภทบริษัท/หนวยงาน จำนวน 167 แหงๆ ละ 20 ฉบบั เปนจำนวน 3,340 ฉบบั 

47.บริษัท เอสเอสแอล แมนูแฟคเจอริ่ง 

(ประเทศไทย) จำกัด 

103.บริษัท สวอน สยาม คอรปอเรช่ัน 

จำกดั 

159.บริษัท เอ็นโด ฟอรจจิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 

48.บริษัท คอมมวิเวล เอ็นเตอรไพรส 104.บริษัท แอตลาส คอปโก (ประเทศ

ไทย) จำกัด 

160.บริษัท พณิ อนิเตอรวูด จำกัด 

49.บริษัท ที ที เอส พลาสติก จำกัด 105.บริษัท ซันบนี พรีซิช่ัน แมชีน (ไทย) 

จำกดั 

161.บรษัิท เอเซีย สปอรตส กูดส                

(ประเทศไทย) จำกัด 

50.บริษัท จิรเดชา จำกัด 106.บริษัท ฮีทอะเวย จำกัด 162.บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร แพลนท 3 จำกัด 

51.บริษัท ไทย ชิน ฟู เอนเตอรไพรส จำกัด 107.บริษัท ที.ราด (ประเทศไทย) จำกัด 163.บริษัท ไซเบอรแพค จำกดั 

52.บริษัท ไทย ชิน ฟู เอนเตอรไพรส จำกัด 108.บริษัท ไทยตาบูชิอีเล็คทริค จำกัด 164.บรษัิท ทองสวุรรณ แพ็คกิ้ง จำกัด 

53.บริษัท บางกอกเมลามนิมารเก็ตติง้ แอนด

โฮลดิ้ง จำกัด 

109.บรษัิท อตุสาหกรรมคอมเพรสเซอร

ไทย จำกดั 

165.บริษัท พี.ซี.วูดโพรดักส จำกัด 

54.บริษัท นิปโป เม็คคาทรอนิกส 110.บริษัท ลีโอนิคส จำกัด 166.บริษัท บางกอก ไทร รไีฟเนอรี ่จำกัด 

55.บริษัท ยะมะโตะ เอสซูลอน (ประเทศไทย) 

จำกดั 

111.บรษัิท ฮายากาวา อิเล็กทรอนิกส 167.บริษัท หยงถงั ไทย จำกดั 

56.บริษัท ยูเน่ียนนิฟโก จำกัด 112.บริษัท โกลบอล-ไทยซอน พรีซิช่ัน 

อินดัสทรี จำกัด 

 

 
 

ประเภทหนวยงาน จำนวน 109 แหง สถานที่ละ 20 ฉบับ เปนจำนวน 2,180 ฉบบั 

1.องคการบรหิารสวนจงัหวัดฉะเชิงเทรา 38.องคการบรหิารสวนตำบลวังตะเคียน 75.องคการบรหิารสวนตำบลบางตลาด 

2.เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 39.องคการบรหิารสวนตำบลศาลาแดง 76.องคการบรหิารสวนตำบลบางตนีเปด 

3.เทศบาลตำบลเกาะขนุน 40.องคการบรหิารสวนตำบลเสมด็ใต 77.องคการบรหิารสวนตำบลบางเตย 

4.เทศบาลตำบลเขาหินซอน 41.องคการบรหิารสวนตำบลหมอนทอง 78.องคการบรหิารสวนตำบลบางน้ำเปรี้ยว 

5.เทศบาลตำบลดอนเกาะกา 42.องคการบรหิารสวนตำบลหวัสำโรง 79.องคการบรหิารสวนตำบลบางไผ 

6.เทศบาลตำบลดอนฉมิพล ี 43.องคการบรหิารสวนตำบลกอนแกว 80.องคการบรหิารสวนตำบลบางพระ 

7.เทศบาลตำบลทาขาม 44.องคการบรหิารสวนตำบลเกาะขนุน 81.องคการบรหิารสวนตำบลบางโรง 
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ประเภทหนวยงาน จำนวน 109 แหง สถานที่ละ 20 ฉบับ เปนจำนวน 2,180 ฉบบั 

8.เทศบาลตำบลทาสะอาน 45.องคการบรหิารสวนตำบลเกาะไร 82.องคการบรหิารสวนตำบลบางเลา 

9.เทศบาลตำบลทุงสะเดา 46.องคการบรหิารสวนตำบลเขาดิน 83.องคการบรหิารสวนตำบลบางสวน 

10.เทศบาลตำบลเทพราช 47.องคการบรหิารสวนตำบลคลองขุด 84.องคการบรหิารสวนตำบลบานใหม 

11.เทศบาลตำบลนครเน่ืองเขต 48.องคการบรหิารสวนตำบลคลองเข่ือน 85.องคการบรหิารสวนตำบลบึงน้ำรักษ 

12.เทศบาลตำบลบางขนาก 49.องคการบรหิารสวนตำบลคลองจุกกระเฌอ 86.องคการบรหิารสวนตำบลแปลงยาว 

13.เทศบาลตำบลบางคลา 50.องคการบรหิารสวนตำบลคลองตะเกรา 87.องคการบรหิารสวนตำบลพนมสารคาม 

14.เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว 51.องคการบรหิารสวนตำบลคลองนครเน่ืองเขต 88.องคการบรหิารสวนตำบลเมืองเกา 

15.เทศบาลตำบลบางปะกง 52.องคการบรหิารสวนตำบลคลองนา 89.องคการบรหิารสวนตำบลเมืองใหม 

16.เทศบาลตำบลบางผึ้ง 53.องคการบรหิารสวนตำบลคลองบานโพธิ ์ 90.องคการบรหิารสวนตำบลโยธะกา 

17.เทศบาลตำบลบางวัว 54.องคการบรหิารสวนตำบลคลองประเวศ 91.องคการบรหิารสวนตำบลลาดกระทิง 

18.เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ 55.องคการบรหิารสวนตำบลคลองเปรง 92.องคการบรหิารสวนตำบลสนามจันทร 

 19. เทศบาลตำบลบานชอง 56.องคการบรหิารสวนตำบลคลองหลวงแพง 93.องคการบรหิารสวนตำบลสองคลอง 

20.เทศบาลตำบลบานโพธิ ์ 57.องคการบรหิารสวนตำบลคูยายหม ี 94.องคการบรหิารสวนตำบลสาวชะโงก 

21.เทศบาลตำบลปากน้ำ 58.องคการบรหิารสวนตำบลดงนอย 95.องคการบรหิารสวนตำบลสิงโตทอง 

22.เทศบาลตำบลแปลงยาว  59.องคการบรหิารสวนตำบลดอนทราย 96.องคการบรหิารสวนตำบลสิบเอด็ศอก 

23.เทศบาลตำบลพนมสารคาม 60.องคการบรหิารสวนตำบลทาไข 97.องคการบรหิารสวนตำบลเสมด็เหนือ 

24.เทศบาลตำบลพิมพา 61.องคการบรหิารสวนตำบลทาตะเกียบ 98.องคการบรหิารสวนตำบลแสนภูดาษ 

25.เทศบาลตำบลลาดขวาง 62.องคการบรหิารสวนตำบลทาถาน 99.องคการบรหิารสวนตำบลโสธร 
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ประเภทหนวยงาน จำนวน 109 แหง สถานที่ละ 20 ฉบับ เปนจำนวน 2,180 ฉบบั 

26.เทศบาลตำบลวังเย็น 63.องคการบรหิารสวนตำบลทาทองหลาง 100.องคการบริหารสวนตำบลหนองจอก 

27.เทศบาลตำบลศาลาแดง 64.องคการบรหิารสวนตำบลทาสะอาน 101.องคการบริหารสวนตำบลหนองตีนนก 

28.เทศบาลตำบลสนามชัยเขต 65.องคการบรหิารสวนตำบลทุงพระยา 102.องคการบริหารสวนตำบลหนองบวั 

29.เทศบาลตำบลหอมศีล 66.องคการบรหิารสวนตำบลเทพราช 103.องคการบริหารสวนตำบลหนองไมแกน 

30.เทศบาลตำบลหัวสำโรง 67.องคการบรหิารสวนตำบลบางกระเจ็ด 104.องคการบริหารสวนตำบลหนองยาว 

31.องคการบรหิารสวนตำบลบางปะกง 68.องคการบรหิารสวนตำบลบางกรดู 105.องคการบริหารสวนตำบลหนองแหน 

32.องคการบรหิารสวนตำบลเขาหินซอน 69.องคการบรหิารสวนตำบลบางกะไห 106.องคการบริหารสวนตำบลหนามแดง 

33.องคการบรหิารสวนตำบลคลองอุดมชลจร 70.องคการบรหิารสวนตำบลบางเกลือ 107.องคการบริหารสวนตำบลหอมศีล 

34.องคการบรหิารสวนตำบลดอนฉมิพล ี 71.องคการบรหิารสวนตำบลบางแกว 108.องคการบริหารสวนตำบลหัวไทร 

35.องคการบรหิารสวนตำบลทากระดาน 72.องคการบรหิารสวนตำบลบางขนาก 109.องคการบรหิารสวนตำบลแหลมประด ู

36.องคการบรหิารสวนตำบลบางสมัคร 73.องคการบรหิารสวนตำบลบางขวัญ  

37.องคการบรหิารสวนตำบลโพรงอากาศ 74.องคการบรหิารสวนตำบลบางคา  

 

เปรียบเทียบจำนวนนักศกึษาสมัครเรียนปการศึกษา 2563-2564 

 ปการศึกษา 2563 ปการศึกษา 2564 

จำนวนนักเรียนที่สมัครเรียน 1,846 คน 1,921 คน 

 ผลการดำเนินงานการแนะแนวการศึกษาตอระดับเชิงรุก พบวา จำนวนผูสมัครเรียนในปการศึกษา 

2564 เพ่ิมขึ้นรอยละ 4 เมื่อเทียบจากจำนวนนักศึกษาที่สมัครเรียนในปการศึกษา 2563 ทั้งน้ีเพราะทาง

หนวยงานดำเนินการปรับรูปแบบกิจกรรมใหทางคณะมีสวนรวมในการดำเนินการแนะแนวการศึกษาตอเชิง

รุก ณ สถานศึกษา และทางสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทำแผนพับแจกเอกสารไปยังหนวยงาน

ภาครัฐ เอกชน เพ่ือการประชาสัมพันธเพ่ิมขึ้น พรอมทั้งเพ่ิมชองทางเฟซบุกแฟนเพจงานประชาสัมพันธสำนัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนในการเผยแพรการรับสมัครนักศึกษาในรูปแบบออนไลน 
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รายงานสรปุผลการดำเนนิโครงการแนะแนวศกึษาตอเชิงรุก 

ประจำปงบประมาณ 2564 
 

แนะแนวศึกษาต่อเชิงรกุ ณ โรงเรียนมธัยมวดัหนองจอก จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

วนัศกุรท่ี์ 6 พฤศจิกายน 2563 
 

 

1. บคุลากรท่ีร่วมเดินทางไปราชการ  

 1.1 อาจารยธรรมรัตน สมิะโรจนา  ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการฯ 

 1.2 อาจารยสรรเสริญ หุนแสน   รองผูอำนวยการสำนักสงเสรมิวิชาการฯ 

 1.3 อาจารยปราริชาติ รื่นพงษพันธ   รองผูอำนวยการสำนักสงเสรมิวิชาการฯ 

 1.4 อาจารยรชัฎาพร วงษโสพนากุล  สาขาวิชาการทองเที่ยว 

 1.5 อาจารยธีระวุฒิ กลิ่นดวง    สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป 

 1.6 อาจารยยทุธณรงค จงจันทร   สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 1.7 อาจารยปริวรรต นาสวาสด์ิ   สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 1.8 คณุสงศรี สินสมใจ    เจาหนาที่คณะวิทยาศาสตร 

 1.9 คณุชนิตรา เลาะหมิน    เจาหนาที่คณะวิทยาศาสตร 

 1.10 คุณชาญชัย ศิริงาม    เจาหนาที่สำนักสงเสริมวิชาการฯ   

 1.11 คุณจรีรัตน ธรรมมา    เจาหนาที่สำนักสงเสริมวิชาการฯ 

 1.12 คุณน้ำฝน กอบประดิษฐ   เจาหนาที่สำนักสงเสริมวิชาการฯ 

1.13 คุณทศพร เทศะกรณ   พนักงานขับรถ 

 

2. หนวยงานท่ีเดินทางไปราชการ 

 สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รวมกับอาจารย เจาหนาที่ นักศกึษา คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ  

 

3. งบประมาณท่ีเบิกจาย 

คาใชสอย 

คาเบ้ียเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ จำนวน 1 คน ๆ ละ 270 บาท เปนเงิน   270 บาท 

คาเบ้ียเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ จำนวน 12 คน ๆ ละ 240 บาท เปนเงิน 2,880 บาท 

คาน้ำมันเช้ือเพลิง เปนเงิน        -     บาท 

คาเชาพ้ืนที่จัดนิทรรศการ เปนเงิน        -     บาท 

        รวมทั้งสิน้    เปนเงิน     3,150  บาท 

*หมายเหตุ คาเบี้ยเลี้ยงเบิกไดสูงสุด 6 คนตอครั้ง เฉพาะบุคลากร รวมพนักงานขับรถ นักศึกษาไมสามารถเบิกจายได 
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สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

4. ภาพประกอบ 
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สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 
 

แนะแนวศึกษาต่อเชิงรกุ ณ โรงเรียนวงัหลงัวิทยาคม จงัหวดัสระแก้ว 

วนัพฤหสับดีท่ี 3 ธนัวาคม 2563 
 

 

1. บุคลากรท่ีรวมเดินทางไปราชการ  

 1.1 อาจารยสรรเสริญ หุนแสน   รองผูอำนวยการสำนักสงเสรมิวิชาการฯ 

 1.2 อาจารยสพัุฒน สุขเกษม   รองผูอำนวยการสำนักสงเสรมิวิชาการฯ 

 1.3 คณุจรีรัตน ธรรมมา    เจาหนาที่สำนักสงเสริมวิชาการฯ 

 1.4 คณุน้ำฝน กอบประดิษฐ   เจาหนาที่สำนักสงเสริมวิชาการฯ 

 1.5 คณุทศพร เทศะกรณ    พนักงานขับรถ 

 

2. หนวยงานท่ีเดินทางไปราชการ 

 สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

3. งบประมาณท่ีเบิกจาย 

คาใชสอย 

คาเบ้ียเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ จำนวน 5 คน ๆ ละ 240 บาท เปนเงิน 1,200 บาท 

คาน้ำมันเช้ือเพลิง เปนเงิน       840   บาท 

คาเชาพ้ืนที่จัดนิทรรศการ เปนเงิน        -     บาท 

        รวมทั้งสิน้    เปนเงิน     2,040  บาท 

*หมายเหตุ คาเบี้ยเลี้ยงเบิกไดสูงสุด 6 คนตอครั้ง เฉพาะบุคลากร รวมพนักงานขับรถ นักศึกษาไมสามารถเบิกจายได 

 

4. ภาพประกอบ 
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สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 
 

แนะแนวศึกษาตอเชิงรุก ณ โรงเรียนทาเกษมพิทยา จังหวัดสระแกว 

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 
 

 

1. บุคลากรท่ีรวมเดินทางไปราชการ  

 1.1 คณุจรีรัตน ธรรมมา    เจาหนาที่สำนักสงเสริมวิชาการฯ 

 1.2 คณุน้ำฝน กอบประดิษฐ   เจาหนาที่สำนักสงเสริมวิชาการฯ 

 1.3 คณุสมบัติ คำศิร ิ    พนักงานขับรถ  

 

2. หนวยงานท่ีเดินทางไปราชการ 

 สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

3. งบประมาณท่ีเบิกจาย 

คาใชสอย 

คาเบ้ียเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ จำนวน 3 คน ๆ ละ 240 บาท เปนเงิน   720 บาท 

คาน้ำมันเช้ือเพลิง เปนเงิน       700   บาท 

คาเชาพ้ืนที่จัดนิทรรศการ เปนเงิน       500    บาท

     

        รวมทั้งสิน้    เปนเงิน     1,920  บาท 

*หมายเหตุ คาเบี้ยเลี้ยงเบิกไดสูงสุด 6 คนตอคร้ัง เฉพาะบุคลากร รวมพนักงานขับรถ นักศึกษาไมสามารถเบิกจายได 

4. ภาพประกอบ 
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สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 
 

แนะแนวศึกษาตอเชิงรุก ณ โรงเรียนทัพราชวิทยา จังหวัดสระแกว 

วันพุธที่ 16 ธนัวาคม 2563 
 

 

1. บุคลากรท่ีรวมเดินทางไปราชการ  

 1.1 คณุจรีรัตน ธรรมมา    เจาหนาที่สำนักสงเสริมวิชาการฯ 

 1.2 คณุน้ำฝน กอบประดิษฐ   เจาหนาที่สำนักสงเสริมวิชาการฯ 

 1.3 คณุปญญา จอยเจริญสุข   พนักงานขับรถ  

 

2. หนวยงานท่ีเดินทางไปราชการ 

 สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

3. งบประมาณท่ีเบิกจาย 

คาใชสอย 

คาเบ้ียเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ จำนวน 3 คน ๆ ละ 240 บาท เปนเงิน   720 บาท 

คาน้ำมันเช้ือเพลิง เปนเงิน     1,000   บาท 

คาเชาพ้ืนที่จัดนิทรรศการ เปนเงิน        -    บาท

     

        รวมทั้งสิน้    เปนเงิน     1,720  บาท 

*หมายเหตุ คาเบี้ยเลี้ยงเบิกไดสูงสุด 6 คนตอครั้ง เฉพาะบุคลากร รวมพนักงานขับรถ นักศึกษาไมสามารถเบิกจายได 

4. ภาพประกอบ 
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สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 
 

แนะแนวศึกษาตอเชิงรุก ณ โรงเรียนสรุศักด์ิวิทยาคม จังหวัดชลบรุ ี

วันพุธที่ 16 ธนัวาคม 2563 
 

 

1. บุคลากรท่ีรวมเดินทางไปราชการ  

 1.1 อาจารยกิง่กาญจน กิตติสุนทโรภาศ  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 1.2 อาจารยจกัรพันธ ปนทอง   สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

 1.3 อาจารย ดร.ศรินยา ประทีปชนะชัย  สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัติโนมัติ 

 1.4 อาจารยประพฤทธ์ิ  สุพร   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต 

 1.5 คณุวสันต ตันฮู    บุคลากรสายสนับสนุน 

  

2. หนวยงานท่ีเดินทางไปราชการ 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

3. งบประมาณท่ีเบิกจาย 

คาใชสอย 

คาเบ้ียเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ จำนวน 5 คน ๆ ละ 120 บาท เปนเงิน  600 บาท 

คาน้ำมันเช้ือเพลิง เปนเงิน        -   บาท 

คาเชาพ้ืนที่จัดนิทรรศการ เปนเงิน        -    บาท

     

        รวมทั้งสิน้    เปนเงิน     600    บาท 

*หมายเหตุ คาเบี้ยเลี้ยงเบิกไดสูงสุด 6 คนตอครั้ง เฉพาะบุคลากร รวมพนักงานขับรถ นักศึกษาไมสามารถเบิกจายได 

4. ภาพประกอบ 

 

    



 

รายงานปะจำป 2564          ห น า0 72  

สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 
 

แนะแนวศึกษาตอเชิงรุก ณ โรงเรียนเขาฉกรรจวิทยาคม จังหวัดสระแกว 

วันศุกรที่ 18 ธันวาคม 2563 
 

 

1. บุคลากรท่ีรวมเดินทางไปราชการ  

 1.1 คณุจรีรัตน ธรรมมา    เจาหนาที่สำนักสงเสริมวิชาการฯ 

 1.2 คณุน้ำฝน กอบประดิษฐ   เจาหนาที่สำนักสงเสริมวิชาการฯ 

 1.3 คณุพล  จนัทรเชย    พนักงานขับรถ  

 

2. หนวยงานท่ีเดินทางไปราชการ 

 สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

3. งบประมาณท่ีเบิกจาย 

คาใชสอย 

คาเบ้ียเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ จำนวน 3 คน ๆ ละ 240 บาท เปนเงิน   720 บาท 

คาน้ำมันเช้ือเพลิง เปนเงิน       800   บาท 

คาเชาพ้ืนที่จัดนิทรรศการ เปนเงิน        -    บาท

     

        รวมทั้งสิน้    เปนเงิน     1,520  บาท 

 

*หมายเหตุ คาเบี้ยเลี้ยงเบิกไดสูงสุด 6 คนตอครั้ง เฉพาะบุคลากร รวมพนักงานขับรถ นักศึกษาไมสามารถเบิกจายได 

4. ภาพประกอบ 
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สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 

แนะแนวศึกษาต่อเชิงรกุ ณ โรงเรียน หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา จงัหวดั ชลบรีุ 

วันที่ 18 ธนัวาคม 2563 
 

 

1. บุคลากรท่ีรวมเดินทางไปราชการ 

 1.1 อาจารยณฐ สบายสขุ    สาขาวิชานิเทศศาสตร 

 1.2 อาจารยคมสันต ธีระพืช   สาขาวิชาการจัดการ 

 1.3 อาจารย ดร.ปรัชญาเมธี เทียนทอง  สาขาวิชาการตลาด 

 

2. หนวยงานท่ีเดินทางไปราชการ 

 คณะวิทยาการจัดการ 

 

3. งบประมาณท่ีเบิกจาย 

 คาใชสอย 

   คาเบ้ียเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ จำนวน 4 คน ๆ ละ 120 บาท   เปนเงิน   480    บาท 

   คาน้ำมันเช้ือเพลิง       เปนเงิน   700    บาท 

   คาเชาพ้ืนทีจ่ัดนิทรรศการ      เปนเงิน    -       บาท 

       รวมทั้งสิน้ เปนเงนิ  1,180  บาท 

 

*หมายเหตุ คาเบี้ยเลี้ยงเบิกไดสูงสุด 6 คนตอครั้ง เฉพาะบุคลากร รวมพนักงานขับรถ นักศึกษาไมสามารถเบิกจายได 

4. ภาพประกอบ 
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สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 

แนะแนวศึกษาตอเชิงรุก ณ โรงเรียนบางบอวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ 

วันศุกรที่ 18 ธันวาคม 2563 
 

 

1. บุคลากรท่ีรวมเดินทางไปราชการ  

 1.1 อาจารยยุทธณรงค จงจันทร   สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 1.2 อาจารยจตุพล พิสิฏฐศักด์ิ   สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 1.3 อาจารยสรรพสิทธ์ิ ชลพันธ   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต  

 1.4 อาจารยเษกสรร สิงหธนู   สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

 1.5 คณุวสันต ตันฮู     บุคลากรสายสนับสนุน 

 1.6 คณุดำเนิน เล็กชะอุม     พนักงานขับรถ 
 

2. หนวยงานท่ีเดินทางไปราชการ 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

3. งบประมาณท่ีเบิกจาย 

คาใชสอย 

คาเบ้ียเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ จำนวน 3 คน ๆ ละ 240 บาท เปนเงิน    - บาท 

คาน้ำมันเช้ือเพลิง เปนเงิน      200   บาท 

คาผานทางพิเศษ เปนเงิน       10    บาท

     

        รวมทั้งสิน้    เปนเงิน      210    บาท 

*หมายเหตุ คาเบี้ยเลี้ยงเบิกไดสูงสุด 6 คนตอครั้ง เฉพาะบุคลากร รวมพนักงานขับรถ นักศึกษาไมสามารถเบิกจายได 

4. ภาพประกอบ 
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สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

แนะแนวศึกษาตอเชิงรุก ณ โรงเรียนเกาะโพธิ์ถวยงาม จังหวัดชลบุร ี

วันพฤหสับดีที ่18 กุมภาพันธ 2563 

 

1. บุคลากรท่ีรวมเดินทางไปราชการ  

 1.1 คณุจรีรัตน ธรรมมา    เจาหนาที่สำนักสงเสริมวิชาการฯ 

 1.2 คณุน้ำฝน กอบประดิษฐ   เจาหนาที่สำนักสงเสริมวิชาการฯ 

 1.3 คณุสมบัติ คำศิร ิ    พนักงานขับรถ  
 

2. หนวยงานท่ีเดินทางไปราชการ 

 สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รวมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

3. งบประมาณท่ีเบิกจาย 

คาใชสอย 

คาเบ้ียเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ จำนวน 3 คน ๆ ละ 240 บาท  เปนเงิน   720 บาท 

คาน้ำมันเช้ือเพลิง       เปนเงิน    840   บาท 

คาเชาพ้ืนที่จัดนิทรรศการ      เปนเงิน      -    บาท

     

       รวมทั้งสิน้    เปนเงิน     1,560  บาท 
 

*หมายเหต ุคาเบี้ยเล้ียงเบิกไดสูงสุด 6 คนตอคร้ัง เฉพาะบุคลากร รวมพนักงานขับรถ นักศึกษาไมสามารถเบิกจายได 
 

4. ภาพประกอบ 
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สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 

แนะแนวศึกษาตอเชิงรุก ณ โรงเรียนบานบึงอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง 

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ 2564 
 

 

1. บุคลากรท่ีรวมเดินทางไปราชการ  

 1.1 คณุจรีรัตน ธรรมมา    เจาหนาที่สำนักสงเสริมวิชาการฯ 

 1.2 คณุน้ำฝน กอบประดิษฐ   เจาหนาที่สำนักสงเสริมวิชาการฯ 

 1.3 คณุปญญา จอยเจริญสุข   พนักงานขับรถ 
 

2. หนวยงานท่ีเดินทางไปราชการ 

 สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

3. งบประมาณท่ีเบิกจาย 

คาใชสอย 

คาเบ้ียเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ จำนวน 3 คน ๆ ละ 240 บาท เปนเงิน   720 บาท 

คาน้ำมันเช้ือเพลิง       เปนเงิน    500   บาท 

คาเชาพ้ืนที่จัดนิทรรศการ      เปนเงิน     -     บาท

       รวมทั้งสิน้    เปนเงิน     1,220  บาท 
*หมายเหต ุคาเบี้ยเล้ียงเบิกไดสูงสุด 6 คนตอคร้ัง เฉพาะบุคลากร รวมพนักงานขับรถ นักศึกษาไมสามารถเบิกจายได 
 

4. ภาพประกอบ 
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สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 

แนะแนวศึกษาตอเชิงรุก ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแกว 

วันจันทร ที่ 13 กันยายน 2564 
 

 

1.บุคลากรทีร่วมกิจกรรมแนะแนว 

1.1 อาจารยปราริชาติ รื่นพงษพันธ   รองผูอำนวยการสำนักสงเสรมิวิชาการฯ  

1.2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิเรก เยาววงค รองผูอำนวยการสำนักสงเสรมิวิชาการฯ 

1.3 อาจารยจกัรพันธ ปนทอง    อาจารยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

1.4 นางสาวจรีรัตน ธรรมมา     เจาหนาที่สำนักสงเสริมวิชาการฯ 

1.5 นางสาวน้ำฝน กอบประดิษฐ    เจาหนาที่สำนักสงเสริมวิชาการฯ  
 

2.หนวยงานทีร่วมกิจกรรมแนะแนว 

 สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รวมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

3.งบประมาณที่เบิกจาย 

 - 
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สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 

แนะแนวศึกษาตอเชิงรุก ณ โรงเรียนดอนฉิมพลีพทิยาคม จ.ฉะเชิงเทรา 

วันพุธ ที่ 15 กันยายน 2564 
 

 

1.บุคลากรทีร่วมกิจกรรมแนะแนว 

1.1 อาจารยปราริชาติ รื่นพงษพันธ   รองผูอำนวยการสำนักสงเสรมิวิชาการฯ  

1.2 อาจารยจกัรพันธ ปนทอง    อาจารยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

1.3 จารยฐาปนา นามประดิษฐ   อาจารยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

1.4 นางสาวจรีรัตน ธรรมมา     เจาหนาที่สำนักสงเสริมวิชาการฯ 

1.5 นางสาวน้ำฝน กอบประดิษฐ    เจาหนาที่สำนักสงเสริมวิชาการฯ  
 

2.หนวยงานทีร่วมกิจกรรมแนะแนว 

 สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รวมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

3.งบประมาณที่เบิกจาย 

 - 
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สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 
รายงานผลการดำเนินงาน 

โครงการการศึกษาดวยระบบสะสมหนวยการเรียนรูเพื่อเทียบโอนหรือ                        

ธนาคารหนวยกิต (Credit Bank)  

กิจกรรมท่ี 1 การดูงานเพื่อศึกษาการดำเนินงานและเตรียมความพรอมการพัฒนาโครงการ 

ณ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  

วันศุกรท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. 
 

1. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร และบุคลากรที่

เกี่ยวของของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
 

ผูเดินทางมาราชการ 

1. ผูชวยศาสตราจารย วัชรากรณ พาหะนิชย รองอธิการบดีวิชาการ 

2. อาจารยธรรมรัตน สิมะโรจนา ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

3. อาจารย ดร.สรรเสริญ หุนแสน รองผูอำนวยการสำนักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

(ฝายสงเสริมวิชาการ) 
4. อาจารยปราริชาติ รื่นพงษพันธ รองผูอำนวยการสำนักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

(ฝายบริหารงานทั่วไป) 
5. นางธิดาพร ประทุมวี เจาหนาที่สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแหงอนาคต 

6. นางสาววันวิสาข ภูอราม เจาหนาที่สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  

2. หลักการและเหตุผล 

  ดวยการจัดการศึกษาในระบบธนาคารหนวยกิตระดับอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ 2552 มาตรา 8กำหนดสาระสำคัญในการจัดการศึกษาของชาติ ที่มุงเนนใหยึด

หลักการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน และมาตรา 15 ไดกำหนดการจัดการศึกษาไว 3 รูปแบบ 

ไดแก การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งการดำเนินโครงการ

การพัฒนาการศึกษาดวยระบบสะสมหนวยการเรียนรูเพ่ือเทียบโอนหรือธนาคารหนวยกิต (Credit 

Bank) เปนการเพ่ิมโอกาสในการศึกษาตลอดชีวิตใหแกผูเรียนโดยไมจำกัดอายุของผูเรียน คุณวุฒิ

ผูเรียน ระยะเวลาในการสะสมหนวยกิต และระยะเวลาเรียน เพ่ือใหสามารถพัฒนาตนเองโดย

การศึกษา อบรม ทั้ งในรายวิชาตาง ๆ หลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาวที่ จัดโดย

สถาบันอุดมศึกษา และสามารถนำผลการเรียนและผลการเรียนรูมาสะสมหนวยกิตได เปนการนำผล

การเรียนและผลการเรียนรูที่ไดรับจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม

อัธยาศัย และจากประสบการณของบุคคลมาสะสมในธนาคารหนวยกิตของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะทำให
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สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

ผูเรียนไดรับประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร อนุปริญญา หรือปริญญาตรีในสาขาวิชาที่ไดสะสมผลการ

เรียนรู เปนการเปดโอกาสทางการศึกษาใหเกิดการเรียนรูไดตลอดชวงชีวิต ทั้งน้ีจึงไดกำหนดใหมี

การศึกษาดูงานในการเตรียมความพรอมในการดำเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
 

3. วัตถุประสงค 

เพ่ือศึกษาดูงานในการเตรียมความพรอมการพัฒนาระบบระบบสะสมหนวยการเรียนรูเพ่ือ

เทียบโอนหรือธนาคารหนวยกิต (Credit Bank) แกมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 

4. ระยะเวลาดำเนินการ 

 วันศุกรที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 สถานที่ดำเนินการ ณ วิทยาลยับูรณาการศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร 

 

5. เปาหมายและจำนวนผูเขารวมโครงการ 
 

กลุมเปาหมาย จำนวนเปาหมาย 

ในโครงการ (คน) 

จำนวนผูเขารวม

โครงการจริง (คน) 

คิดเปนรอยละ 

ของกลุมเปาหมาย 

- สำนักสงเสริมวิชาการและงาน

ท ะ เบี ย น  แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ที่

เกี่ยวของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร 

9 6 66.67 

รวมทั้งสิน้ 9 6 66.67 

 

6. เปาหมายของตวัชี้วดัความสำเรจ็   

6.1 เชิงปริมาณ  

  ผูบริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เขารวมศึกษาดูงาน 9 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ  

 ไดแนวทางและรูปแบบการพัฒนาระบบสะสมหนวยการเรียนรูเพ่ือเทียบโอนหรือธนาคาร

หนวยกิต (Credit Bank) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 

7. งบประมาณท่ีใชดำเนินโครงการ 

  งบประมาณของโครงการพัฒนาการศึกษาดวยระบบสะสมหนวยการเรียนรูเพ่ือเทียบโอน

หรือธนาคารหนวยกิต (Credit Bank) กิจกรรมที่ 1 การดูงานเพ่ือศึกษาการดำเนินงานและเตรียม

ความพรอมการพัฒนาโครงการ ภายใตโครงการ/กิจกรรมรองรับยุทธศาสตรตามวิสัยทัศนอธิการบดี 
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สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

(ของบประมาณเพ่ิมเติม) ประจำปงบประมาณ 2564  เบิกจายจริงเปนจำนวนเงิน 2,805 บาท (สอง

พันแปดรอยหาบาทถวน) 

 

งบประมาณทีไ่ดรับอนุมัติ 

(บาท) 

งบประมาณทีจ่ายจริง 

(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 

4,245 2,805 1,440 

 

    1. คาเบ้ียเลี้ยงเดินทางไปราชการ (ครึ่งวัน) แบงเปน 

        คาเบ้ียเลี้ยงผูบริหาร จำนวน 2 คน ๆ ละ 135 บาท 

        คาเบ้ียเลี้ยงอาจารยและบุคลากร จำนวน 5 คน ๆ ละ 120 บาท 

 

เปนเงิน 

เปนเงิน 

 

270 บาท 

600 บาท  

    2. คาน้ำมันเช้ือเพลิงและคาผานทางพิเศษในการเดินทางไปราชการ เปนเงิน 935 บาท 

    3. คาของที่ระลึก เปนเงิน 1,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น เปนเงิน 2,805 บาท 

8. สรุปผลการดำเนินงาน 

8.1 เชิงปริมาณ 

 จำนวนผูเขารวมโครงการ 6 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ  

 ไดแนวทางและรูปแบบการพัฒนาระบบสะสมหนวยการเรียนรูเพ่ือเทียบโอนหรือธนาคาร

หนวยกิต (Credit Bank) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 

สรุปภาพรวมของการศึกษาดูงานโครงการ 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนมหาวิทยาลัยของรัฐแหงแรกของประเทศที่เปดสอนหลักสูตร

ทางดานการเกษตร ปจจุบันมีการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการในศาสตร

หลากหลายสาขา โดยบูรณาการหลักสูตรศาสตรแหงแผนดินเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน สรางความเจริญ

ทางเศรษฐกิจสงเสริมความเขมแข็งทางสังคมและรักษาสมดุลของสิ่งแวดลอม 

วัตถุประสงคของการจัดต้ังวิทยาลัยบูรณาการศาสตร 

1. ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ในหลกัสูตรบูรณาการศาสตร 

2. สนับสนุนจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) รูปแบบโมดูล 

ในระดับปริญญาตรี เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 

3. สงเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามบัณฑิตที่พึงประสงคของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

4. มีความรูดานการบูรณาการศาสตรพระราชา ศาสตรชุมชน และศาสตรสากลและ

สามารถประยุกตความรูมาออกแบบการประกอบอาชีพที่เลือกไดอยางเหมาะสม 
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5. มีทักษาความชำนาญ สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ

ในการประกอบอาชีพในสภาวะการเปลี่ยนแปลงยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงสามารถ

ทำงานไดอยางมีระบบ บูรณาการ ทำงานเปนทีม สื่อสารอยางเหมาะสมกับบุคคลที่

แตกตาง แกปญหาอยางสรางสรรค สำนึกดี สามัคค ีมีวินัย และมคีวามสื่อสัตย มีความ

รับผิดชอบตอสังคม เคารพกฎระเบียบ 

6. เห็นคุณคาของการเรียนรูตลอดชีวิต แสวงหาความรู และทักษะปฏิบัติใหมเพ่ือการ

พัฒนาตนเองในสภาวะการเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตรวิทยาลัยบูรณาการศาสตร(Strategic Issue) 

1. การสรางสรรคศาสตรแหงแผนดินเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ย่ังยืน 

2. การพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการในระดับชาติ 

3. การเพ่ิมคุณภาพและประสทิธิภาพในการดำเนินงานตามภารกิจ 

4. การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอยางย่ังยืน 

5. การเพ่ิมศักยภาพในการบริหารและจัดการทรัพยากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
 

เปาหมายในระยะ 5 ป 

1. รอยละของจำนวนผูสำเร็จการศึกษาที่จบออกไปเปนผูประกอบการรุนใหม (Smart 

Farmers,Start Up) ตอจำนวนผูสำเร็จการศึกษาทั้งหมด 

2. จำนวนประชาชนทุกชวงวัยที่จบการศึกษาในชุดวิชา Non-degree 

3. จำนวนหลักสูตรทั้งหมด (ชุดวิชา Non-degree,ระดับปริญญาตร,ีบัณฑิตศึกษา) 

4. จำนวนนวัตกรรม/ผลงานที่สามารถแขงขันได 

5. จำนวนโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคม 

โครงสรางองคกร ประกอบดวย 

1. วิทยาลัยบูรณาการศาสตร 

2. สำนักงานเลขานุการ 

3. ฝายวิชาการ 

โครงสรางวิทยาลัยบูรณาการศาสตร 

1. ฝายวิชาการ 

1.1. งานหลักสูตรบูรณาการ 

- หลักสูตรศาสตรแหงแผนดินเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 

- เปดหลักสูตรสหวิทยาการ 

- เปดหลักสูตรแนวใหม 

1.2. งานวิชาศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู 

- บริหารจัดการรายวิชาบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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- วิจัย พัฒนาและประยุกตนวัตกรรมการเรียนรู 

- สงเสริมและพัฒนาทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 

- เผยแพรและฝกอบรมเทคนิคการสอนแนวใหม 

1.3. ธนาคารหนวยกิต มก. (KU-Credit Bank) 

2. สำนักงานเลขานุการ 

1.4. งานแผน และบริหารการศึกษา 

1.5. งานบริหารและธุรการ 

ธนาคารหนวยกิต หลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา/รายวิชา (Non Degree) 

การจัดการเรียนการสอน ประเภท Non Degree ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

บางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

ประกอบดวย คณะวิชา วิทยาลัย สำนัก และสถาบัน โดยมีเครือขายความรวมมือ เชน 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ สำนัก

พัฒนาการวิจัยการเกษตร สภาเกษตรกรแหงประเทศไทย เปนตน 

แนวทางการบริหารจัดการธนาคารหนวยกิต ประกอบดวย 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑธนาคารหนวยกิต 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง รายวิชาที่เปดสอน 

3. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กำหนดอัตราคาเบ้ียประชุม คาสมนาคุณ 

ธนาคารหนวยกิต หลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา/รายวิชา (Non Degree) เปนตนแบบของ

หลักสูตรระยะสั้น (Module) ที่มีการบูรณาการศาสตรในหลากหลายดานเพ่ือใหเกิดความสมบูรณใน

ตัว ซึ่งสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิตในรูปแบบธนาคารหนวยกิต พัฒนาการเปน

ผูประกอบการ และเกษตรสมัยใหม (smart farming) แบบเนนการปฏิบัติจริง สงเสริมใหผูเรียนสราง

องคความรูเชิงบูรณาการ และสงเสริมการจัดการเรียนรูรวมกับสถานประกอบการ/ชุมชน 

การจัดการเรียนการสอน ประเภท Non Degree 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา รายวิชา Non Degree ซึ่งนิสิตที่ศึกษาอยูในภาคปกติ

สามารถเรียนไดเชนกัน ในแตละชุดวิชา จะประกอบไปดวยรายวิชายอย (Module) ถูกออกแบบ

เช่ือมโยงกับผูประกอบการธุรกิจ เมื่อศึกษาจบสามารถทำงานไดจริง ระยะเวลาในการเรียนขึ้นอยูกับ

ความจำเปนและเหมาะสมในกับแตละชุดวิชา ซึ่งจะไดรับการออกแบบและพิจารณารวมกันระหวาง

คณะและสำนักวิชาการ แตจะตองไมกระทบการเรียนภาคปกติ ซึ่งในชุดวิชาตองมีการเรียนในเชิง

ปฏิบัติอยางนอย 50%ของในชุดวิชาน้ันๆ คณะจะตองแจงรายวิชาที่จะเปดในแตละภาคการศึกษา

มายังระบบพรอมทั้งกำหนดคาหนวยกิต 
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หลักสูตร วท.บ. (ศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน)  

ระดับปริญญา  สำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 และเรียนครบตาม

หลักสูตร หรือผูตองการตอยอดหรือปริญญาที่ 2 

ประกาศนียบัตร ชุดวิชาอยูในสวนของวิชาเลือก สะสมหนวยกิต สำหรับการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบประสบการณและเรียนเฉพาะชุดวิชา 

ซึ่งกลุมเปาหมายผูเรียน ไดแกวัยเรียน วัยทำงาน ผูสูงวัย เกษตรกรและประชาชน โดย

หลักสูตรที่เปดสอนจะอยูใน Program Learning Outcomes (PLO) ที่บัณฑิตในหลักสูตรน้ีตองทำได 

เมื่อจบหลักสูตรน้ี บัณฑิตจะสามารถ ทำ คิด และหรือ มีคุณลักษณะ ดังน้ี 

PLO1 สามารถบูรณาการศาสตรพระราชา ศาสตรชุมชน และศาสตรสากลไปสูการดำเนินชีวิต 

PLO2 สามารถนำฐานคิดทางวิทยาศาสตรเชิงบูรณาการ (SIS Model) มาออกแบบโครงงานเชิงบูรณาการ 

PLO3 สามารถบูรณาการศาสตรพระราชา ศาสตรชุมชน และศาสตรสากลไปประกอบอาชีพไดอยาง

ถูกตองและเหมาะสม 

PLO4 นำความรู ทักษะที่จำเปน ไปประกอบอาชีพที่เลือกอยางถูกตองและเหมาะสม 

PLO5 สามารถพัฒนาตนเองเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตไดในสภาวะการเปลี่ยนแปลงยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
 

เมื่อผูเรียนสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกลาว สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

และประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพในสภาวะการเปลี่ยนแปลงยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึง

สามารถทำงานอยางมีระบบ บูรณาการทำงานเปนทีม สื่อสารอยางเหมาะสมกับบุคคลที่แตกตางกัน 

แกปญหาอยางสรางสรรค สำนึกดี  สามัคคี มีวินัย และมีความซื่อสัตย รับผิดชอบตอสังคม เคารพ

กฎระเบียบ ทั้งน้ียังมีความรูดานการบูรณาการศาสตรพระราชา ศาสตรชุมชน และศาสตรสากล 

สามารถประยุกตความรูมาออกแบบการประกอบอาชีพที่เลือกไดอยางเหมาะสม เห็นคุณคาของการ

เรียนรูตลอดชีวิต แสวงหาความรู และทักษะปฏิบัติใหมเพ่ือการพัฒนาตนเองในสภาวะการ

เปลี่ยนแปลง 

ตัวอยางชุดรายวิชา 

ดานวนศาสตร (การใชที่ดินวนเกษตร) ประดวยรายวิชา ดังน้ี 

- ระบบวนเกษตร 

- การจัดการระบบวนเกษตร 

- วนเกษตรเพ่ือชีวิตและสิ่งแวดลอม 

- โครงงานวิชาชีพการใชที่ดินวนเกษตร 
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ระบบสารสนเทศสำหรบัธนาคารหนวยกิต 

การจัดทำระบบเพ่ือรองรับผูเรียน ซึ่งผูเรียนถือเปนสมาชิกของระบบ (ไมใชนิสิต) จะมีประวัติ

อยูในระบบต้ังแตครั้งแรกที่ลงทะเบียนซึ่งสามารถคงสถานะในระยะยาวได ชวยใหผูเรียนสามารถ

เขาถึงขอมูลและตรวจสอบสถานะได ผูที่สนใจลงทะเบียนเรียนสามารถตรวจสอบขอมูลหลักสูตรหรือ

ชุดวิชาที่เปดสอน พรอมทั้งการลงทะเบียน การชำระคาลงทะเบียน สถานะของผูเรียน ทั้งหมดไดโดย

ผานระบบลงทะเบียนออนไลน 

 

 
 

 
ภาพที่ 1 คณะผูบริหารและอาจารยเขารวมศึกษาดูงาน 

 
 

ภาพประกอบ 
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ภาพที่ 2 ภาพการศึกษาดูงานใหความรูโดยคณะบริหารวิทยาลัยบูรณาการศาสตร 

 

 
 

ภาพที่ 3 ภาพประกอบการบรรยายหลักสูตรบูรณาการศาสตร 
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ภาพที่ 4 ภาพประกอบการบรรยายหลักสูตรบูรณาการศาสตร 

 

 
 

ภาพที่ 5 ภาพประกอบการบรรยายหลักสูตรบูรณาการศาสตร 
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ภาพที่ 6 ภาพประกอบการบรรยายตัวอยางชุดวิชา 

 

 
 

 

 

 

 

          

ระบบลงทะเบียน Online 
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รายงานผลการดำเนินงาน 

โครงการสัมมนาคณุธรรมและความโปรงใส เรื่อง “การตอตานการทจุริตในภาครัฐ”  
 

ณ หองการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร 

วันพุธ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 8.30 – 11.45 น. 

 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

  

10. หลักการและเหตุผล 

  ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติวาดวย

การปองกันและการปราบปรามการทจุริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และใหหนวยงานภาครัฐแปลง

แนวทาง และมาตรการตามยุทธศาสตรชาติฯ สูการปฏิบัติ โดยกำหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 4ป 

และแผนปฏิบัติ ราชการประจำป ประกอบกับสำนักงาน ป.ป.ช. ไดมอบหมายใหสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรเปนหนวยงานของภาครัฐซึ่งตองดำเนินการตาม

ยุทธศาสตรชาติ เพ่ือใหบุคลากรมหาวิทยาลัย ราชภัฏราชนครินทรมคีวามตระหนักและจิตสํานึกใน

การปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต และตอตานการทุจริตในภาครัฐ 
 

11. วัตถุประสงค 

11.1. เพ่ือใหความรูความเขาใจการตอตานการทุจริตในภาครัฐ 

11.2. เพ่ือใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทำปฏิบัติงานที่เปนการทุจริตในภาครัฐ 

11.3. เพ่ือใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับผลของการทุจริตในภาครัฐ  
 

12. ระยะเวลาดำเนินการ 

 วันพุธ ที่ 24 มนีาคม พ.ศ. 2564 

 สถานที่ดำเนินการ ณ หองการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
 

13. เปาหมายและจำนวนผูเขารวมโครงการ 

กลุมเปาหมาย จำนวนเปาหมาย 

ในโครงการ (คน) 

จำนวนผูเขารวม

โครงการจริง (คน) 

คิดเปนรอยละ 

ของกลุมเปาหมาย 

- ผูบริหาร อาจารย และบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร 

80 80 100.0 

รวมทั้งสิน้ 80 80 100.0 
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14. เปาหมายของตัวชี้วัดความสำเร็จ   

6.1 เชิงปริมาณ  

  จำนวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80 

6.2 เชิงคุณภาพ  

 ความพึงพอใจตอโครงการมคีาเฉลี่ยไมต่ำกวาระดับ 3.51 จาก 5 ระดับ 

15. งบประมาณทีใ่ชดำเนนิโครงการ 

  งบประมาณของโครงการสัมมนาคุณธรรมและความโปรงใส เรื่อง “การตอตานการทุจริตใน

ภาครัฐ”  ภายใตโครงการ/กิจกรรมรองรับยุทธศาสตรตามวิสัยทัศนอธิการบดี (ของบประมาณเพ่ิมเติม) 

ประจำปงบประมาณ 2564  เบิกจายจริงเปนจำนวนเงิน 8,400 บาท (แปดพันสี่รอยบาทถวน) 

 

งบประมาณทีไ่ดรับอนุมัติ 

(บาท) 

งบประมาณทีจ่ายจริง 

(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 

8,400 8,400 - 
 

    1. คาตอบแทนวิทยากร 1 คน จำนวน 2 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท   เปนเงิน 1,200 บาท 

    2. คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 80 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 30 บาท เปนเงิน 2,400 บาท 

    3. คาจางทำปายโครงการ 1 ปาย เปนเงิน 900 บาท 

     4. คาจางทำปายการตอตานการทุจริต จำนวน 13 ปาย ๆ ละ 300 บาท เปนเงิน 3,900 บาท 

รวมทั้งสิ้น เปนเงิน 8,400 บาท 

16. สรุปผลการดำเนนิงาน 

8.1 เชิงปริมาณ 

 จำนวนผูเขารวมโครงการ 80 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ  

 ความพึงพอใจตอโครงการมคีาเฉลี่ย 4.09  
 

สรุปภาพรวมของโครงการ 

 สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดดำเนินการ 

จั ด โครงการสั มมนาคุณ ธรรมและความโปร งใส เรื่ อง “การต อต านการทุ จริตในภาครัฐ”  

ในวันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564 ณ หองการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร โดยมีวัตถุประสงค 

เพ่ือสรางความรูความเขาใจการตอตานการทุจริตในภาครัฐ การปฏิบัติงานที่เปนการทุจริตในภาครัฐ 

และผลของการทุจริตในภาครัฐ โดยกลุมเปาหมายของผูเขารวมโครงการ คือ ผูบริหาร อาจารย และ

บุคลากรในมหาวิทยาลัย จำนวน 80 คน เขารวมโครงการจริงจำนวน 80 คน  คิดเปนรอยละ 100.0 

และมีผูตอบแบบประเมินจำนวน 56 คน  คิดเปนรอยละ 70.0 จากผูเขารวมโครงการทั้งหมด สรุป

รายละเอียดไดดังนี 
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 

 แสดงผลขอมูลทั่วไปของผูเขารวมโครงการที่ตอบแบบประเมิน จำแนกตามเพศ ตำแหนง 

และสังกัด ดังน้ี 

 

ตารางที่ 1  แสดงเพศของผูตอบแบบประเมิน 

เพศ จำนวน รอยละ 

ชาย 14 25.0 

หญิง 42 75.0 

รวม 56 100.0 
 

จากตารางที่ 1 พบวา  ผูตอบแบบประเมินสวนใหญเปนเพศหญิง  จำนวน 42 คน คิดเปน

รอยละ 75.0 และเพศชาย จำนวน 14 คน คิดเปนรอยละ 25.0  
 

ตารางที่ 2  แสดงตำแหนงของผูตอบแบบประเมิน 
 

ตำแหนง จำนวน รอยละ 

ผูบริหาร 11 19.6 

อาจารย 18 32.1 

เจาหนาที่/บุคลากร 27 48.2 

รวม 56 100.0 
 

จากตารางที่ 2 พบวา  ผูตอบแบบประเมินสวนใหญเปนเจาหนาที่/บุคลากร จำนวน 27 คน 

คิดเปนรอยละ 48.2 รองลงมา คือ อาจารย จำนวน 18 คน คิดเปนรอยละ 32.1 และผูบริหาร 

จำนวน 11 คน คิดเปนรอยละ 19.6  
 

ตารางที่ 3  แสดงสังกัดของผูตอบแบบประเมิน 

คณะ จำนวน รอยละ 

คณะครุศาสตร 4 7.1 

คณะวิทยาการจัดการ 7 12.5 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9 16.1 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3 5.4 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 8 14.3 

บัณฑิตวิทยาลัย 2 3.6 

สำนักงานอธิการบดี 11 19.6 

สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 5 8.9 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1.8 
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สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคน 2 3.6 

สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง 1 1.8 

ศูนยศิลปะ วัฒนธรรมและทองถิ่น 3 5.4 

รวม 56 100.0 

 

จากตารางที่ 3 พบวา  ผูตอบแบบประเมินสวนใหญสังกัดสำนักงานอธิการบดี จำนวน 11 

คน คิดเปนรอยละ 19.6 รองลงมา คือ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 9 คน คิดเปนรอยละ 

16.1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จำนวน 8 คน คิดเปนรอยละ 14.3 คณะวิทยาการจัดการ 

จำนวน 7 คน คิดเปนรอยละ 12.5 สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 5 คน คิดเปนรอย

ละ 8.9 คณะครุศาสตร จำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 7.1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและ

ศูนยศิลปะ วัฒนธรรมและทองถิ่น จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 5.4 เทากัน บัณฑิตวิทยาลัยและ

สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคน จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 3.6 เทากัน สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศและสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.8 เทากัน 
 

ตอนที่ 2  ระดับความพงึพอใจในการเขารวมโครงการ 

 แสดงขอมูลความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการที่ตอบแบบประเมิน โดยแสดงคาเฉลี่ย และ

ระดับความพึงพอใจ  ดังน้ี 
 

ตารางที่ 4  แสดงคาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดโครงการโดยภาพรวม  ดังน้ี   

เกณฑการพิจารณา X  
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

ดานวิทยากร   

1. ความสามารถและเทคนิคในการถายทอดความรู 4.21  มาก 

2. สามารถอธิบายเน้ือหาไดชัดเจนและตรงประเด็น 4.29 มาก 

3. ใชภาษาที่เหมาะสมและเขาใจงาย 4.34 มาก 

4. การใชเวลาเหมาะสมกบัเน้ือหา 4.38 มาก 

ดานสถานที่ / ระยะเวลา / อาหารเครื่องด่ืม   

1. ความพึงพอใจตอบรรยากาศและสถานทีจ่ัดกิจกรรม 4.39 มาก 

2. ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 4.32 มาก 

3. รูปแบบและระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.21 มาก 

4. อาหารและเครื่องด่ืมมีความเหมาะสม 4.20 มาก 

ดานการใหบรกิารของผูจัดอบรม   

1. ความสะดวกของการลงทะเบียน 4.59 มากที่สดุ 

2. การประสานงาน/การอำนวยความสะดวกของเจาหนาที ่ 4.52 มากที่สุด 
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3. ความพึงพอใจโดยภาพรวม 4.37 มาก 

ดานความรู / ความเขาใจ / และการนำไปใช   

1. ความรู ความเขาใจในเรื่องน้ี กอน การเขารวมโครงการ 3.27 ปานกลาง 

2. ความรู ความเขาใจในเรื่องน้ี หลัง การเขารวมโครงการ 4.32 มาก 

3. สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงาน 4.30 มาก 

4. มีความรูความเขาใจในการตอตานการทุจริตในภาครัฐ 4.32 มาก 

คาเฉลี่ยโดยภาพรวม 4.09 มาก 
 

 

จากตารางที่ 4 พบวา ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก                    

( X = 4.09) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสะดวกของการลงทะเบียน  

( X = 4.59) รองลงมา คือ การประสานงาน/การอำนวยความสะดวกของเจาหนาที่ ( X = 4.52)  

และสวนขอที่มีคาเฉลี่ยเปนอันดับสุดทาย คือ ความรู ความเขาใจในเรื่องน้ี กอน การเขารวมโครงการ 

( X = 3.27) 
 

เมื่อพิจารณารายดาน  พบวา  

 ดานวิทยากร มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การใชเวลาเหมาะสมกับเน้ือหา ( X = 4.38) รองลงมา คือ ใชภาษาที่

เหมาะสมและเขาใจงาย ( X = 4.34) และสวนขอที่มีคาเฉลี่ยเปนอันดับสุดทาย คือ ความสามารถและ

เทคนิคในการถายทอดความรู ( X = 4.21) 

 ดานสถานที่ / ระยะเวลา / อาหารเครื่องด่ืม มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความพึงพอใจตอบรรยากาศและสถานที่จัด

กิจกรรม ( X = 4.39) รองลงมา คือ ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ ( X = 4.32) และสวนขอ

ที่มีคาเฉลี่ยเปนอันดับสุดทาย คือ อาหารและเครื่องด่ืมมีความเหมาะสม ( X = 4.20) 

 ดานการใหบริการของผู จัดอบรม มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก  

เมื่ อ พิจารณ ารายขอ  พบวา ขอที่ มี ค าเฉลี่ ยสู งสุด  คือ  ความสะดวกของการลงทะเบียน  

( X = 4.59) รองลงมา คือ การประสานงาน/การอำนวยความสะดวกของเจาหนาที่ ( X = 4.52) 

และสวนขอที่มีคาเฉลี่ยเปนอันดับสุดทาย คือ ความพึงพอใจโดยภาพรวม ( X = 4.37) 

 ดานความรู / ความเขาใจ / และการนำไปใช มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความรู ความเขาใจในเรื่องน้ี หลัง การเขา

รวมโครงการและมีความรูความเขาใจในการตอตานการทุจริตในภาครัฐ ( X = 4.32) เทากัน 

รองลงมา คือ สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงาน ( X = 4.30) และสวนขอที่มี

คาเฉลี่ยเปนอันดับสุดทาย คือ ความรู ความเขาใจในเรื่องน้ี กอน การเขารวมโครงการ ( X = 3.27) 
 

หมายเหตุ ระดับความพึงพอใจของคะแนนเฉลี่ยมีเกณฑ ดังน้ี 
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4.51 – 5.00  มากที่สุด 

3.51 – 4.50  มาก 

2.51 – 3.50  ปานกลาง 

1.51 – 2.50  นอย 

1.00 – 1.50  นอยที่สุด 

 

ขอแนะนำและขอเสนอแนะตอโครงการ 

- จัดตอเน่ือง 

- เปนโครงการที่ดีมากคะ 

- เปนกิจกรรมที่ดี สัปดาหน้ีเปนสัปดาหสุดทายของการเรียนภาคปกติ แตไมควรจัดในวันเวลา

ที่มีก่ีเรียนการสอน เสียเวลาและหาคนแทนยากเพราะแตละคนจะติดสอนกันหรือมีภารกิจ

อ่ืน ถาเวลาไมตรงกับการเรียนการสอนจะดีมาก 

- สิ่งที่ วิทยากรแนะนำเกี่ยวกับบันทึกขอความบางครั้งไมสามารถนำไปใชไดจริงในการ

ปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 
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รายงานผลการดำเนินงาน 

โครงการพัฒนาวารสารราชนครนิทรเขาสูฐาน TCI กลุม 2 

กิจกรรมที่ 1 อบรมการใชงานระบบวารสารอิเล็กทรอนกิสกลางของประเทศ ThaiJO 2.0 

ณ หอง Lecture 1 บานวิทยาศาสตรประเทศไทย  

ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี

วันที่ 17-19 มีนาคม 2564 เวลา 9.00-16.00 น. 

____________________________________________ 

1. ผูรับผิดชอบโครงการ (ชื่อ-สกุล)  

1.1 อาจารย ดร.สรรเสริญ  หุนแสน 

1.2 นางสาววันวิสาข  ภูอราม 

2. หลักการและเหตุผล 

ตามที่ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (ศูนย TCI) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุน

สนับสนุน          การวิจัย (สกว.) ไดทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล TCI 

ไปแลว ในป พ.ศ. 2563 เพ่ือเปนการกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการของ

วารสารไทย ทั้งในดานเน้ือหา และรูปแบบใหมีมาตรฐานระดับสากล วารสารราชนครินทร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรในปจจุบันไดรับการประเมินไมผานเกณฑ เน่ืองจากมีคุณสมบัติบาง

ประการไมเปนไปตามเกณฑที่กำหนด จึงทำใหวารสาร ราชนครินทรถูกจัดอยูในวารสารฐาน TCI กลุม 

3 สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนในฐานะที่กำกับวารสารราชนครินทรตระหนักถึงความสำคัญ

ของการพัฒนาวารสารราชนครินทรใหอยูในฐาน TCI กลุม 2 จึงดำเนินการพัฒนาใหวารสารราช

นครินทรเขาสูฐาน TCI กลุม 2 เพ่ือใหวารสารราชนครินทรไดเปนวารสาร ที่มีคุณภาพไดรับการ

ยอมรับตามเกณฑ สามารถเผยแพรผลงานวิจัย ผลงานวิชาการใหกับคณาจารย ของมหาวิทยาลัย 

นักวิจัย นักวิชาการ และผูสนใจตอไป 

3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรผูรับผิดชอบงานวารสารราชนครินทร มีองคความรูในการ

ดำเนินงานบริหารจัดการวารสารอิเล็กทรอนิกสกลางของประเทศ ThaiJO 2.0 

  3.2 เพ่ือเชาระบบวารสารอิเล็กทรอนิกสกลางของประเทศ ThaiJO 2.0 สำหรับการ

ดำเนินงานการสงบทความ การตรวจสอบบทความ การเผยแพรบทความ และการบริหารจัดการ

วารสารราชนครินทร 

  3.3 เพ่ือถายทอดการใชงานในระบบวารสารอิเล็กทรอนิกสกลางของประเทศ ThaiJO 2.0                  

ใหกับบุคลากรสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในการชวยสนับสนุนสงเสริมการทำงานวารสาร                   

ราชนครินทรใหเกิดประสิทธิภาพตอไป 
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  3.4  เพ่ือเผยแพรวารสารราชนครินทรผานระบบวารสารอิเล็กทรอนิกสกลางของประเทศ 

ThaiJO 2.0                

4. ระยเวลาดำเนนิการโครงการ/กิจกรรม 

วันที่ 17 – 19 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น. 

สถานที่ดำเนินการ ณ หอง Lecture 1 บานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง 

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

5. เปาหมายและจำนวนผูเขารวมโครงการ 

กลุมเปาหมาย จำนวนเปาหมาย 

ในโครงการ (คน) 

จำนวนผูเขารวม

โครงการจริง (คน) 

คิดเปนรอยละ 

ของกลุมเปาหมาย 

- บุคลากรสำนักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

2 2 100 

รวมทั้งสิน้ 2 2 100 

6. เปาหมายของตัวชี้วัดความสำเร็จ   

6.1 เชิงปริมาณ 

บุคลากรไดรับการฝกอบรมจากหนวยงานระบบวารสารอิเล็กทรอนิกสกลางของประเทศ 

ThaiJO 2.0 จำนวน 2 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ  

วารสารราชนครินทรดำเนินการบริหารจัดการผานระบบวารสารอิเล็กทรอนิกสกลางของ

ประเทศ ThaiJO 2.0 

7. งบประมาณ  

โครงการไดรับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได จำนวน 45,000 บาท (สี่

หมื่นหาพันบาทถวน) 

งบประมาณทีไ่ดรับอนุมัติ 

(บาท) 

งบประมาณทีจ่ายจริง 

(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 

45,000 20,550 24,450 

8. สรุปผลการดำเนนิงาน 

8.1 เชิงปริมาณ 

จำนวนบุคลากรไดรับการฝกอบรมจากหนวยงานระบบวารสารอิเล็กทรอนิกสกลางของ

ประเทศ ThaiJO 2.0 จำนวน 2 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 
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วารสารราชนครินทรดำเนินการบริหารจัดการผานระบบวารสารอิเล็กทรอนิกสกลางของ

ประเทศ ThaiJO 2.0 

สรุปในภาพรวมของการดำเนินโครงการ   

วันที่ 17 มีนาคม 2564 

ขอมูลเบื้องตนของระบบการจัดการวารสาร 

 ระบบการจัดการวารสารไทยในระบบออนไลน โดยมีช่ือระบบวา Thai Journals Online 2 

(ThaiJO2.0) (URL : https://www.tci-thaijo.org) เพ่ือเปนเครื่องมือใหบรรณาธิการวารสารไทยได

ตรวจสอบบทความกอนการลงพิมพ ซึ่งระบบ Open Journal System (OJS) เปนระบบการจัดการ

และตีพิมพวารสารในระบบออนไลน  

 สวนประกอบที่สำคัญของ OJS ประกอบดวย 

1. ระบบการจัดการเน้ือหาวารสาร (Journal Content Management System) 

2. ระบบสมาชิกของวารสาร ไดแก Reader, Authors, Journal managers, Editors, 

Reviewers, Layout editor เปนตน 

3. ระบบ Online Submission และ ระบบ Review Process 

 ตำแหนงงานในระบบ OJS 

ตำแหนง หนาที ่

Journal Managers - แตงต้ังโดย Site Administrator ของ ThaiJO 

- ดูแลรับผิดชอบต้ังคาระบบวารสารออนไลน 

- ผูกำหนดรายช่ือของ Journal Editor, Section Editor, 

Copyeditor, Layout Editor, Proofreader, Authors และ 

Reviewers 

- สราง Section ตาง ๆ ของวารสาร 

- สรางฟอรมสำหรับการ Review 

- ติดต้ังเครื่องมือตาง ๆ ในระบบของวารสาร 

Journal Editor - ทำหนาที่ไดทุกอยางเหมือนตำแหนง Journal Managers 

- สรางเลมวารสารออนไลน กำหนดเน้ือหาในวารสาร table of 

content กำหนดชวงเวลาตีพิมพ 

- ควบคุม ติดตาม ติดตอประสารงาน ตัดสินทั้งกระบวนการต้ังแต 

Submission, Review, Copyediting และ Production ผาน

ระบบออนไลน 

Section Editors - ควบคุม ติดตาม ติดตอประสานงาน กระบวนการ Submission, 

Review ผานระบบออนไลน เมื่อไดรับการมอบหมายจากตำแหนง 

https://www.tci-thaijo.org/
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ตำแหนง หนาที ่

Journal Editors 

- บางวารสารอาจถูกกำหนดใหรับผิดชอบทั้งกระบวนการต้ังแตการ 

Submission, Review, Copyediting และ Production ในคน ๆ 

เดียว 

Copyeditors - มีหนาที่ตรวจสอบไวยากรณ รูปแบบบทความ ตัวอักษรฯ ใหถูกตอง 

โดยติดตอกับ Authors 

- เมื่อเสร็จสิ้นจะสงตอขอมูลไปยัง Layout editor 

- บางวารสารอาจเปนตำแหนงเดียวคือ Journal Editor หรือ 

Section Editor 

Layout Editor - จัด format บทความ ที่รับมาจาก Copy editor ใหตรงกับรูปแบบ

ของวารสาร 

- แปลงไฟลบทความ word เปนไฟล PDF หรอื HTML หรือไฟลสกุล

อ่ืน ๆ ที่วารสารกำหนดใหการตีพิมพบทความออนไลน 

- บางวารสารอาจเปนตำแหนงเดียวคือ Journal Editor หรือ  

Section Editor 

 

Production Editor - มีหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของบทความที่ผานการแปลงไฟล

เพ่ือพรอมการตีพิมพของ Layout editor 

- บางวารสารอาจเปนตำแหนงเดียวคือ Journal Editor หรือ 

Section Editor 

Subscription Manager - มีหนาที่จัดการกระบวนการสมัครสมาชิกของวารสารที่ตองจายเงิน

เพ่ือสมัครเปนสมาชิก 

Readers - ผูอานที่สมัครเปนสมาชิกของวารสาร 

- บางวารสารอาจกำหนดใหตองจายเงินเพ่ือเขาถึงเน้ือหา 

- การสมัครสมาชิกจะมีโอกาสได Email แจงกรณีมีการตีพิมพวารสาร

ฉบับใหมจาก Journal Editor 

Authors - ผูแตงบทความที่สงบทความผานระบบในการตีพิมพออนไลน 

- ผูแตงสามารถติดตามความคืบหนาของบทความตนเองผานระบบ

ออนไลนได 

- แกไขบทความรวมกับของ Journal Editor หรือ Section Editor, 

Copyeditor และ Production Editor กอนตีพิมพ 
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ตำแหนง หนาที ่

Reviewers - มีหนาที่พิจารณาบทความที่ Submission เขามาผานระบบ 

- ไดรับการมอบหมายงานโดย Journal Editor หรือ Section Editor 

การต้ังคาวารสาร 

ขั้นตอนสำหรบัผูจัดการวารสาร (Journal Manager) 

1. การกำหนดคาตาง ๆของวารสาร (Setting > Journal) 

1.1 การต้ังคาขอมูลทั่วไป (Masthead) ช่ือวารสาร เจาของวารสาร คำอธิบายเบ้ืองตน

เกี่ยวกับวารสาร รายช่ือบรรณาธิการ และขอมูลเกี่ยวกับวารสาร 

1.2 ติดตอ (Contact) ขอมูลที่อยูสำหรับติดตอวารสาร ขอมูลบรรณาธิการ และขอมูลผู

ที่สามารถใหความชวยเหลือผูแตงหรือผูประเมินบทความได 

1.3 ประเภทของบทความ (Section) การต้ังคาประเภทบทความและช่ือยอประเภท

บทความ 

1.4 การกำหนดช่ือวารสาร ช่ือยอสำหรับการอางอิงวารสาร 

2. กำหนดคาเก่ียวกับเว็บไซต (Setting > Website) 

2.1 รูปรางของเว็บไซต (Appearance) รูปโลโก หรือ รูป Header วารสาร สวนทาย

ของหนาเว็บไซตวารสาร ธีมของวารสาร และการเลือกประเภทของธีม 

2.1.1 การปรับแตงธีม Bootstrap 3 Base Theme โดยเขาสูเว็บไซตสำหรับการ

ปรับแตงธีม URL : https://tci-thaijo.org/public/theme/ ซึ่งจะเปนเว็บไซตการแนะนำชุดส ี

พรอมทั้งมีวิดิโอแนะนำการใชงาน ThaiJO และวิดิโอแนะนำการปรับแตงธีม 

2.1.2 การนำไฟล .CSS ไปใชงาน 

2.2 ขอมูล (Information) ขอมลูทั่วไปสำหรับผูอานทั่วไป (Readers), ผูแตง (Author), 

และบรรณารักษ (Librarians) ซึ่งขอมลูดังกลาวจะแสดงลิงกที่แถบดานขวามือของเว็บไซตวารสาร 

(Sidebar) 

2.3 การเก็บขอมูล (Archiving) ในสวนน้ีไมตองเลือก เน่ืองจากระบบ Lockss และ 

Clockss ซึ่งเปนระบบของหองสมุด 

2.4 ภาษา (Languages) การต้ังคาวารสารใหแสดงผลทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 

2.5 โปรแกรมเสรมิ (Plugins) เชน การสรางเมนูดานขางของเว็บไซต การแลกเปลี่ยน

ขอมูล การต้ังคารูปแบบการอางอิงวารสาร สถิติการเขาใชงานในหนาวารสาร เปนตน 

2.5.1 การสรางเมนู Custom Block เปนการสรางเมนูดานขางของเว็บไซต 

สามารถต้ังคาเพ่ือยายตำแหนงของเมนูได 

https://tci-thaijo.org/public/theme/
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2.5.2 การสรางหนา Static Pages การเปดใชงานหนา Static Pages 

2.6 ขาวประกาศ (Announcements) การเปดระบบการแสดงผลของขาวประกาศ 

จำนวนของขาวประกาศที่ตองการใหแสดงผลที่หนาแรกของเว็บไซต ขาวประกาศ 

2.6.1 การสรางประเภทขาวประกาศ กรณหีากไมตองการสรางประเภทขาว

ประกาศใหขามไปยังขั้นตอนการสรางขาวประกาศ 

2.6.2 การสรางขาวประกาศ การเลือกประเภทขาว ช่ือเรื่องขาว ขอความทั้งหมด 

การต้ังคาวันหมดอายุของขาวประกาศ การสง Email แจงสมาชิกของวารสาร 

2.7 เมนูของเว็บไซต (Navigation Menus) 

2.7.1 การสรางรายการเมนู ม ี 2 ประเภท คือ แบบ Custom Page และ แบบ 

Remote URL 

2.7.2 การเรียกใชงานรายการเมนู 

3. กำหนดคา Workflow (Setting > Workflow) 

3.1 ประเภทของไฟล (Components) การสรางประเภทไฟลสวนประกอบของบทความ 

ประเภทของไฟล ไดแก เอกสาร อารตเวิรก เน้ือหาเพ่ิมเติม 

3.2 การสงบทความ (Submission) ระบุคำแนะนำสำหรับผูแตง ขอตกลงและเง่ือนไข

วารสารเพ่ือใหผูแตงยืนยันกอนสงบทความ ขอมูลเพ่ิมเติมที่ตองการใหผูแตงกรอกในขั้นตอนการสง

บทความ 

3.3 การประเมินบทความ (Review) กำหนดระยะเวลาที่ผูประเมินบทความจะตองเขา

ตอบรับหรือปฏิเสธการประเมินบทความ และระยะเวลาที่จะตองประเมินบทความใหเสร็จ 

3.3.1 การสรางแบบประเมินบทความ (Review Form) คำถามที่สรางขึ้นควรเปน

แบบแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ มากกวาคำถามแบบปด 

3.3.2 การเปดใชงานแบบประเมินบทความ (Review Forms) เมื่อเปดใชงานแลว 

สามารถทราบสถานะของบทความ วาผูประเมินกำลังอยูระหวางกำลังประเมินหรือประเมินเรียบรอย

แลว 

3.3.3 การต้ังคาใชงานแบบประเมินบทความกับประเภทของบทความ โดยเลอืก

แบบประเมินบทความที่ตองการใชงานกับประเภทของบทความน้ี 

3.4 คลังเก็บไฟล (Publisher Library) เปนเครื่องมือสำหรับการจัดการไฟลของวารสาร 

3.5 อีเมล (Email) การแกไขเน้ือหาใน Email หามแกไขขอมูลในสวน {$..........} 

เน่ืองจากเปนการดึงขอมูลจากระบบอัตโนมัติ 

 

วันที่ 18 มีนาคม 2564 
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4. ต้ังคาการเผยแพร (Setting > /Distribution) 

4.1 การจัดทำดัชนี (Indexing) สำหรับโปรแกรมคนหาขอมูลบนอินเตอรเน็ต (Search 

Engine) 

4.2 การเขาถึงวารสาร (Access) การเปดระบบเพ่ือใหการเขาถึงบทความไดโดยไมตอง

เปนสมาชิกวารสาร หรือจะเขาถึงบทความได ก็ตอเมื่อสมัครเปนสมาชิกวารสาร 

4.3 การชำระเงินระบบสมาชิก (Payments) การต้ังคาระบบการชำระเงิน 

4.4 การอนุญาตสิทธ์ิการเขาถึง (Permissions)  การระบุขอความเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิ 

เจาของลิขสิทธ์ิของบทความ ปที่เริ่มลขิสิทธ์ิของบทความ 

4.5 การจัดการสมาชิก (User & Roles) การแกไขขอมูลสมาชิก การลบ User ออกจา

ระบบวารสาร 

4.6 การคนหาสมาชิก (Search Users) 

4.6.1 การคนหาจากตำแหนงในระบบ โดยระบุตำแหนงที่ตองการคนหา แลวกด

คนหา ระบบจะแสดงบุคคลทัง้หมดในตำแหนงดังกลาวใหทราบ 

4.6.2 การคนหาจากขอมูล Users โดยการระบุคำคนหา เชน ช่ือ, นามสกุล, 

Email เปนตน ซึ่งสามารถคนหาไดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

4.7 การสรางสมาชิก User (Add User) ในระบบ User จะไมสามารถซ้ำกันได โดยให

กรอกช่ือผูใชงาน (User name) เปนภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็กหรือตัวเลข จะไมสามารถใช จุด (.) ได 

หลังจากสมัครสมาชิกแลวจะแกไขไมได 

4.8 การแกไขขอมลูสมาชิก (Edit User) หรือ แตงต้ังตำแหนง (Add Role) โดยจะตอง

เปนสมาชิกของวารสารเพียงวารสารเดียวเทาน้ัน 

ขั้นตอนสำหรบัผูแตง (Author) 

1. การสมัครสมาชิกวารสาร (ครั้งแรก) 

2. การสมัครสมาชิกวารสารอ่ืน ๆ โดยมี User อยูในระบบ 

3. การจัดการขอมูลสวนตัว (Profiles) 

3.1 ขอมูลผูใช (Identity) 

3.2 ขอมูลติดตอ (Contact) 

3.3 ตำแหนงในวารสาร (Roles) 

3.4 ขอมูลที่ตองการเผยแพร (Public) 

3.5 รหัสผาน (Password) 

3.6 การแจงเตือนจากระบบ (Notification) 

4. ลืมรหัสผาน (Forgot password) 
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5. การสงบทความ (Author Submission) 

5.1 แนะนำหนา Dashboard ของบทความ 

5.2 แนะนำหนากระบวนการของบทความ 

5.3 การสรางสูตรสมการ หรือตัวอักขระพิเศษตาง ๆ 

6. การตรวจสอบตนฉบับ (Author Copyediting) 

7. การสรางกระทูสนทนา (Discussions) 

7.1 การสรางกระทูสนทนา (Add Discussions) 

7.2 การตอบกลับกระทูสนทนา (Add Message) 

วันที่ 19 มีนาคม 2564 

ขั้นตอนสำหรบับรรณาธิการวารสาร (Journal Editor) 

1. การจัดการเลม (Issues) 

1.1 การสรางเลม (Create Issue) 

1.2 การออนไลนเลม (Publish Issue) 

1.3 รายละเอียดของ Future Issues และ Back Issues 

1.4 รายละเอียดตาง ๆ ของเลมวารสาร (Issue) 

1.4.1 กระบวนการพิจารณาบทความ (Article Workflow) 

1.4.2 มอบหมายผูดูแลบทความ (Assign Participants) 

1.4.3 ตรวจสอบบทความเบ้ืองตน 

1.4.4 การประเมินบทความ (Review) 

1.5 กระบวนการประเมินบทความ (Review) 

1.5.1 เตรียมไฟลบทความ และไฟลอ่ืน ๆ ใหกับผูประเมิน (Review Files) 

1.5.2 เลือกผูประเมนิบทความ (Review) 

1.5.2.1 มีตำแหนง Reviewer ของวารสาร 

1.5.2.2 ไมมีตำแหนง Reviewer ของวารสาร แตม ี User ในระบบ 

ThaiJO 

1.5.3 ตรวจสอบผลประเมินบทความ 

1.5.4 แจงผูแตง (Author) แกไขบทความ 

1.5.5 ตรวจสอบไฟลแกไขบทความของผูแตง (Author) 

1.5.6 ตัดสินบทความ (Decision) 

1.6 กระบวนการพิสูจนอักษรและจัดรูปแบบบทความ (Copyediting) 

1.7 กระบวนการเตรียมบทความเผยแพรออนไลน (Production) 
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1.7.1 อัปโหลดไฟลบทความฉบับสมบูรณ 

1.7.2 แกไขขอมูลบทความ (Metadata) 

1.7.3 อัปโหลดไฟล PDF เพ่ือเผยแพรออนไลน 

1.7.4 นำบทความเขาเลมวารสาร 

1.7.5 การนำบทความเขาสูระบบโดยวิธีการ Quick Submit 

1.7.6 การใสเลข DOI ใหกับบทความ 

ใหมีการดำเนินการปรับแตงขอมูลจริงในระบบ การกำหนดคาตาง ๆ ของวารสารราช

นครินทรและต้ังคาเบ้ืองตนเกี่ยวกับเว็บไซต
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ภาพที่ 1 ภาพหัวขอในการอบรม 

 

 

ภาพที่ 2 ภาพบรรยากาศในการอบรม 

ภาพประกอบ 
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ภาพที่ 3 ภาพบรรยากาศในการอบรม 

 

 
 

ภาพที่ 5 ภาพหนาเว็บไซตระบบ ThaiJO 2.0
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รายงานผลการดำเนินงาน 

โครงการพัฒนาอาจารยเพื่อการจัดการเรียนรู GE แบบบรูณาการดวย 

เทคนิคการสอนเปนทีม (Team Teaching) 

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 8.30-16.30 น. ผานระบบประชุมออนไลน Zoom Cloud Meetings 

____________________________________________ 

1. ผูรับผิดชอบโครงการ (ชื่อ-สกุล) 

สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

2. หลักการและเหตุผล 

ดวยปจจุบันประเทศไทยมีรูปแบบการสอนที่หลากหลาย แตที่นิยมนำมาใชในการจัดการ

เรียนการสอนแบบหน่ึงที่สำคัญ คือการสอนเปนทีม (Team Teaching) หมายถึงการทำงานรวมกัน

ของผูสอนต้ังแต 2 คนขึ้นไปรวมกันออกแบบบทเรียน เริ่มต้ังแตการวิเคราะหหลักสูตร รายวิชา การ

วิเคราะหหัวขอหลักและหัวขอรอง การวิเคราะหระดับความรูและทักษะ การวิเคราะหจุดประสงค 

การสรางเน้ือหา การกำหนดวิธีการสอน การสรางสื่อการสอน การสรางแบบประเมินผล การวางแผน

การสอน การทำงานรวมกันและความรับผิดชอบ ในการเรียนการสอนนักเรียนกลุมเดียวกันครบทั้ง

กระบวนการ เพ่ือเปนการพัฒนาการเรียนการสอนของตัวอาจารยใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น โดยนำเอา

ศักยภาพของผูสอนแตละคนออกมาใชใหมากที่สุด และยังชวยใหเกิดความสัมพันธอันดีในการทำงาน

รวมกัน มีประโยชนมากมายทั้งตอผูไดรับการสอน ผูสอน และตอองคกร ทั้งน้ีจึงไดจัดโครงการอบรม

พัฒนาอาจารยเพ่ือจัดการเรียนการสอน เพ่ือเปนประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา

ตอไป ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรปจจุบันเปดทำการสอนในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป

จำนวน 10 รายวิชา มีอาจารยผูสอนรวมทั้งสิ้น 76 คน ดังน้ันการดำเนินโครงการพัฒนาอาจารยเพ่ือ

การจัดการเรียนรู GE แบบบูรณาการดวยเทคนิคการสอนเปนทีม (Team teaching) จึงเปน

กระบวนการเรียนรูที่สำคัญเพ่ือใหคณาจารยสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ

ตอไป 

 

3. วัตถุประสงค 

  เพ่ือใหอาจารยผูสอนในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปมีเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

ดวยเทคนิคการสอนเปนทมี (Team Teaching) ในการจัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษา 

 

4. ระยเวลาดำเนนิการโครงการ/กิจกรรม 

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
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5. เปาหมายและจำนวนผูเขารวมโครงการ 

กลุมเปาหมาย จำนวนเปาหมาย 

ในโครงการ (คน) 

จำนวนผูเขารวม

โครงการจริง (คน) 

คิดเปนรอยละ 

ของกลุมเปาหมาย 

- อาจารย ราย วิชาในหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

76 53 69.74 

รวมทั้งสิน้ 76 53 69.74 

 จำนวนผูเขารวมอบรมมีนอยกวาที่ต้ังเปาหมายในโครงการเน่ืองจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา จึงกำหนดการจัดการประชุมในรูปแบบออนไลนทำใหมีผูประสงคเขา

รวมโครงการนอยกวาเปาหมายที่ต้ังไว 

 

6. เปาหมายของตัวชี้วัดความสำเร็จ   

6.1 เชิงปริมาณ 

ผูเขาอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของกลุมเปาหมาย 

6.2 เชิงคุณภาพ  

ผูเขาอบรมมีความรูและสามารถนำความรูเทคนิคการสอนเปนทีม (Team Teaching) ไป

ประยุกตใชกับการจัดการเรียนรูในรายวิชา 

6.3 เชิงเวลา 

ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด 

6.4 เชิงตนทุน 

การดำเนินโครงการและกิจกรรมยอยใชงบประมาณอยางคุมคา 

 

7. งบประมาณ  

โครงการไดรับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได จำนวน 3,600 บาท (สาม

พันหกรอยบาทถวน) 

งบประมาณทีไ่ดรับอนุมัติ 

(บาท) 

งบประมาณทีจ่ายจริง 

(บาท) 

งบประมาณคงเหลอื 

(บาท) 

3,600 3,600 3,600 
 

คาตอบแทนวิทยากรจำนวน 1 ทาน จำนวน 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท   เปนเงิน   

3,600 บาท 

รวมจำนวนเงนิทั้งหมด      เปนเงนิ   3,600 บาท 
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8. สรุปผลการดำเนนิงาน 

8.1 เชิงปริมาณ 

จำนวนผูเขารวมโครงการ 53 คน  

8.2 เชิงคุณภาพ 

ผูเขาอบรมมีความรูและสามารถนำความรูเทคนิคการสอนเปนทีม (Team Teaching) ไป

ประยุกตใชกับการจัดการเรียนรูในรายวิชา 

8.3 เชิงเวลา 

การดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 

8.4 เชิงตนทุน 

การดำเนินโครงการและกิจกรรมยอยใชงบประมาณอยางคุมคา 

สรุปในภาพรวมของการดำเนินโครงการ   

 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

จำนวนผูเขารวมโครงการทั้งสิ้น 53 คน มีผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 45 คน คิดเปนรอยละ 

84.90 จากผูเขารวมโครงการทั้งหมด 

สวนที่ 2 แบบประเมินโครงการ 

ที่ รายการประเมิน คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปรผล 

ดานความพึงพอใจในกิจกรรม    

1 หัวขอกิจกรรมสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัด

โครงการ 

4.27 0.77 มาก 

2 ระยะเวลาจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 3.98 0.86 มาก 

3 เน้ือหาสาระในการจัดกิจกรรมมีความนาสนใจและตรงกับ

ความตองการ 

4.18 0.80 มาก 

4 รูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสม 3.82 0.68 มาก 

ดานความพึงพอใจในวิทยากร    

5 วิทยากรมีความรู ความสามารถในการถายทอดความรู 4.18 0.64 มาก 

6 วิทยากรใชเวลาบรรยายไดเหมาะสมกับเน้ือหา 4.02 0.80 มาก 

7 วิทยากรตอบคำถามไดชัดเจนและตรงประเด็น 4.09 0.78 มาก 

ดานความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรม    

8 ความรูและความเขาใจที่ไดรบักอนการเขารวมกิจกรรม 3.24 0.70 ปานกลาง 

9 ความรูและความเขาใจที่ไดรบัหลังการเขารวมกิจกรรม 4.09 0.59 มาก 

10 สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใชกับการจัดการเรียนการ 3.98 0.68 มาก 
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ที่ รายการประเมิน คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปรผล 

สอนแบบบูรณาการไดมากนอยเพียงใด 

ภาพรวมของการจัดกิจกรรม 4.22 0.73 มาก 

หมายเหตุ ระดับความพึงพอใจของคะแนนเฉลี่ยมีเกณฑ ดังน้ี 

4.51 – 5.00 มากที่สุด 

3.51 – 4.50 มาก 

2.51 – 3.50 ปานกลาง 

1.51 – 2.50 นอย 

1.00 – 1.50 นอยที่สุด 

 

9. ขอเสนอแนะ (แนวทางการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมในปตอไป ระบุเปนขอ ๆ) 

- 

ประมวลภาพ : ผูเขารวมโครงการ 

ประมวลภาพ : ผูเขารวมโครงการ 
 



 

รายงานปะจำป 2564          ห น า0 117  

สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 
 

 
 

ประมวลภาพ : บรรยายโดยวิทยากร 
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ประมวลภาพ : กิจกรรมในหองยอย 
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รายงานผลการดำเนินงาน 

โครงการโครงการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูตำแหนงทางวิชาการ 

วันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30-16.30 น.  

ผานระบบประชุมออนไลน Zoom Cloud Meetings 

____________________________________________ 

1. ผูรับผิดชอบโครงการ (ชือ่-สกุล) 

 สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

2. หลักการและเหตุผล 

  สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เปนหนวยงานสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนางาน

วิชาการ ใหมีคุณภาพ การพัฒนาศักยภาพอาจารยเปนสิ่งจำเปนอยางย่ิง เพราะเปนวิธีที่จะชวยเพ่ิมพูน

ความรูความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานของอาจารยใหไดผลดี มีทั้งประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ชวยใหบรรลุเปาหมายขององคกรการพัฒนาศักยภาพของอาจารยทุกคนในสถานศึกษาจึง

มีความจำเปนอยางย่ิงตอการบริหารงานของสถานศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ

อยางย่ิงผูบริหารควรไดรับการพัฒนาใหสามารถนำภาวะผูนำและบุคลิกภาพประชาธิปไตยมาเอ้ือตอ

การทำงานของอาจารย ใหอาจารยมีเสรีภาพในการคิดมีโอกาสพัฒนาคุณภาพผลงาน รวมทั้งการ

พัฒนาศักยภาพในการนำหลักสูตรไปใชการเพ่ิมพูนความรูความสามารถในวิชาที่สอน สามารถ

พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับความสนใจ ความตองการและระดับพัฒนาการของ

ผูเรียนดวยเทคนิควิธีที่มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น (การพัฒนาศักยภาพอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา, 2558) 

  สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนตระหนักถึงความสำคัญดังกลาว จึงเห็นควรโครงการ

เตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูตำแหนงทางวิชาการ เพ่ือใหผูเขารวมอบรมเขาใจประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง

หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ ตามเกณฑ ก.พ.อ. ป พ.ศ. 

2560 และ ป พ.ศ. 2563  ความเขาใจในหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการพัฒนาผลงานวิชาการ 

เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ และจัดเสวนาระหวางคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ

รวมกับผูเขารวมอบรมในการแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจในการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการที่

สูงขึ้น รวมทั้งเปนการสงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการและขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ 

3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพ่ือใหผูเขารวมอบรมเขาใจประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ัง

บุคคลใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ ตามเกณฑ ก.พ.อ. ป พ.ศ. 2560 และ ป พ.ศ. 2563 

  3.2 เพ่ือใหผูเขารวมอบรมมีความรูความเขาใจในหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ รวมทั้งการ

เผยแพรผลงาน 

 3.3 เพ่ือใหผูเขารวมอบรมเรียนรูเทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอน 

 3.4 เพ่ือใหผูเขารวมอบรมเรียนรูเทคนิคการเขียนตำรา หรือหนังสือ 
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 3.5 เพ่ืออภิปรายระหวางคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการรวมกับผูเขารวมอบรม

ในการแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจในการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น 

4. ระยะเวลาดำเนนิการโครงการ/กิจกรรม 

ระหวางวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2564 

5. เปาหมายและจำนวนผูเขารวมโครงการ 

กลุมเปาหมาย จำนวนเปาหมาย 

ในโครงการ (คน) 

จำนวนผูเขารวม

โครงการจริง (คน) 

คิดเปนรอยละ 

ของกลุมเปาหมาย 

บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร 

80  69.74 

รวมทั้งสิน้   69.74 

6. เปาหมายของตัวชี้วัดความสำเร็จ   

6.1 เชิงปริมาณ 

ผูเขาอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของกลุมเปาหมาย 

6.2 เชิงคุณภาพ  

     ผูเขารวมอบรมไดรับความรูและเกิดความเขาใจเพ่ือเตรียมความพรอมการเขาสูตำแหนง

ทางวิชาการ 

6.3 เชิงเวลา 

ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด 

6.4 เชิงตนทุน 

การดำเนินโครงการและกิจกรรมยอยใชงบประมาณอยางคุมคา 

7. งบประมาณ  

โครงการไดรับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได จำนวน 14,400 บาท  

งบประมาณทีไ่ดรับอนุมัติ 

(บาท) 

งบประมาณทีจ่ายจริง 

(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 

14,400 10,800 3,600 
 

คาตอบแทนวิทยากรจำนวน 3 ทาน จำนวน 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 1,200 บาท   

เปนเงิน   10,800 บาท 

รวมจำนวนเงนิทั้งหมด      เปนเงนิ   10,800 บาท 

8. สรุปผลการดำเนนิงาน 

8.1 เชิงปริมาณ 

จำนวนผูเขารวมโครงการ   206 คน  
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8.2 เชิงคุณภาพ 

      ผูเขารวมอบรมไดรับความรูและเกิดความเขาใจเพ่ือเตรียมความพรอมการเขาสูตำแหนง

ทางวิชาการ 

8.3 เชิงเวลา 

การดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 

8.4 เชิงตนทุน 

การดำเนินโครงการและกิจกรรมยอยใชงบประมาณอยางคุมคา 

สรุปในภาพรวมของการดำเนินโครงการ   

 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

  1. การอบรมในหัวขอ "เทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอน และเอกสารคำ

สอน" โดย รองศาสตราจารย ดร.สุมิตร สุวรรณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.  

มีผูเขารวมอบรม จำนวน 167 คน   

  2. การอบรมในหัวขอ "เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ" (ดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี) โดยศาสตราจารย ดร.ปยะ  โควินททวีวัฒน วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 –  

12.00 น. มีผูเขารวมอบรม จำนวน 59 คน   

  3. การอบรมในหัวขอ "เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ" (ดานสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร) โดย ศาสตราจารย ดร.อัจฉรา จันทรฉาย วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 –  

16.00 น. มีผูเขารวมอบรม จำนวน 38 คน    

สวนที่ 2 แบบประเมินโครงการ 

ผลประเมินความพึงพอใจ 

เทคนิคการเขียนเอกสาร

ประกอบการสอน และ

เอกสารคำสอน 

เทคนิคการเขียนผลงาน

ทางวิชาการ (ดาน

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี) 

เทคนิคการเขียนผลงาน

ทางวิชาการ (ดาน

สังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร) 

คาเฉลี่ย S.D. ระดับ คาเฉลี่ย S.D. ระดับ คาเฉลี่ย S.D. ระดับ 

1. ความพึงพอใจในกิจกรรม 4.66 0.56 ดีมาก 4.71 0.46 ดีมาก 4.29 0.87 ด ี

    1.1  หัวขอกิจกรรมสอดคลองกับวัตถุประสงค

ของการจัดโครงการ 

4.68 0.53 ดีมาก 4.93 0.27 ดีมาก 4.50 0.71 ดี 

    1.2 ระยะเวลาจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.68 0.53 ดีมาก 4.64 0.63 ดีมาก 4.33 0.91 ด ี

    1.3 เนื้อหาสาระในการจัดกิจกรรมมีความ

นาสนใจและตรงกับความตองการ 

4.73 0.51 ดีมาก 4.79 0.43 ดีมาก 4.33 0.77 ดี 

    1.4 รูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.58 0.68 ดีมาก 4.50 0.52 ด ี 4.00 1.08 ด ี

2. ความพึงพอใจในวิทยากร 4.78 0.44 ดีมาก 4.69 0.47 ดีมาก 4.41 0.93 ด ี

    2.1 วิทยากรมีความรู ความสามารถในการ

ถายทอดความรู 

4.80 0.41 ดีมาก 4.79 0.43 ดีมาก 4.44 0.92 ดี 
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ผลประเมินความพึงพอใจ 

เทคนิคการเขียนเอกสาร

ประกอบการสอน และ

เอกสารคำสอน 

เทคนิคการเขียนผลงาน

ทางวิชาการ (ดาน

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี) 

เทคนิคการเขียนผลงาน

ทางวิชาการ (ดาน

สังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร) 

คาเฉลี่ย S.D. ระดับ คาเฉลี่ย S.D. ระดับ คาเฉลี่ย S.D. ระดับ 

    2.2 วิทยากรใชเวลาบรรยายไดเหมาะสมกับ

เนื้อหา 

4.78 0.42 ดีมาก 4.57 0.51 ดีมาก 4.22 1.00 ด ี

    2.3 วิทยากรตอบคำถามไดชัดเจนและตรง

ประเด็น 

4.18 0.49 ด ี 4.71 0.47 ดีมาก 4.56 0.86 ดีมาก 

3. ดานความพึงพอใจและประโยชนท่ีไดรับจาก

การเขารวมกิจกรรม 

4.48 0.66 ด ี 4.31 0.72 ด ี 3.87 1.03 ด ี

    3.1 ความรูและความเขาใจท่ีไดรับกอนการ

เขารวมกิจกรรม 

4.18 0.90 ดี 3.71 1.14 ดี 3.28 1.18 ปาน

กลาง 

    3.2 ความรูและความเขาใจท่ีไดรับหลังการเขา

รวมกิจกรรม 

4.65 0.53 ดีมาก 4.57 0.51 ดีมาก 4.17 0.99 ด ี

    3.3 สามารถนำความรูท่ีไดไปประยุกตใชกับ

การขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ 

4.60 0.55 ดีมาก 4.64 0.50 ดีมาก 4.17 0.92 ด ี

คาเฉลี่ยรวม 4.64 0.55 ดีมาก 4.59 0.54 ดีมาก 4.20 0.93 ด ี

จำนวนผูตอบแบบประเมิน 40 14 18 

 

หมายเหตุ ระดับความพึงพอใจของคะแนนเฉลี่ยมีเกณฑ ดังน้ี 

4.51 – 5.00 มากที่สุด 

3.51 – 4.50 มาก 

2.51 – 3.50 ปานกลาง 

1.51 – 2.50 นอย 

1.00 – 1.50 นอยที่สุด 

9 ขอเสนอแนะ (แนวทางการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมในปตอไป ระบุเปนขอ ๆ) 

- 
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ประมวลภาพ : ผูเขารวมโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมวลภาพ : ผูเขารวมโครงการ 
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ประมวลภาพ : บรรยายโดยวิทยากร 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมวลภาพ : บรรยายโดยวิทยากร 
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ระบบสารสนเทศและการบริการรองรับคณาจารย บุคลากร  

นักศึกษา บัณฑิต และบุคคลทั่วไป 
 

1) ระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่ใชในการบริหารงาน ไดแก  

  1.1) ระบบภาวะการมีงานทำและความพึงพอใจผูใชบัณฑิต job.rru.ac.th 

  1.2) ระบบทะเบียน reg.rru.ac.th 

  1.3) ระบบรับขอรองเรียนการใหบริการ 

  1.4) ระบบประเมินการใหบรกิารหนาเคาเตอรงานทะเบียน 

  1.5) ระบบการย่ืนคำรองขอใบรายงานผลการศึกษาและตรวจสอบหน้ีสนิ (กรณีรับ

เอกสารการสำเร็จการศึกษา) 

  1.6) ระบบยื่นคำรองขอเทียบ-โอน ยกเวนรายวิชา 

   1.7) ระบบรับสมัครเขาศึกษาตอหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

ประจำปการศึกษา 2563 

  1.8) ระบบการจัดการเรียนรู rrutolearn (www.rrutolearn.com) 

  1.9) ระบบแจงซอมบำรุง อาคารสถานที ่

  1.10) ระบบใหบริการงานทะเบียนออนไลน rruwelearn (www.rruwelearn) 

ประกอบดวยย่ืนคำรองออนไลน, ลงทะเบียนรับเอกสารสำเร็จการศึกษาทางไปรษณีย, ตรวจสอบ

หน้ีสินและขอสำเร็จการศึกษา 

  1.11) ระบบใหบริการ Digital Transcript 

  1.12) ระบบธนาคารหนวยกิต (Credit Bank) 
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