
การบริหาร “งานวิชาการ”
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสด์ิ)

1) การพัฒนา
หลักสูตรใหม่

2) การปรับปรุง
หลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง 
พ.ศ. 2566)

3) ระบบการก ากับติดตาม
ความก้าวหน้าในการ
ก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ

4) การขับเคลื่อน
ส านักพิมพ์ 
ม.ราชภัฏสกลนคร



1) การพฒันาหลกัสตูรใหม่

คณะ จ านวนทั้งหมด เฉพาะรหัส 65

คณะครุศาสตร์ 2,750 640

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1,914 529

คณะวิทยาการจัดการ 1,928 479

คณะวิทยาศาสตร์ 789 160

คณะเทคโนโลยีอุตฯ 466 112

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 350 91

รวม 8,197 2,011

จ านวนนักศึกษา ป.ตรี (ภาคปกต)ิ
ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม

14 4 3 21

10 - - 10

6 1 1 8

9 1 1 11

3 - - 3

6 - - 6

48 6 5 59

จ านวนหลักสูตร



(1) พัฒนาหลักสูตรใหม่
(11 หลักสูตร)

ป.ตรี (7 หลักสูตร)   
1) ค.บ. ดนตรี (ปรับปรุงจาก ศป.บ. ดนตรี)
2) ศศ.บ. สารสนเทศศึกษาและการจัดการสื่อดิจิทัล
3) ศศ.บ. การจัดการศาสนาและวัฒนธรรม
4) ค.บ. เกษตรศาสตร์
5) บธ.บ. บริหารธุรกิจเกมและอสีปอร์ต
6) ค.อ.บ. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
7) วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

ป.โท (3 หลักสูตร)
1) วศ.ม. วิศวกรรมศาสตร์ (สภา ม. อนุมัติแล้ว)
2) ส.ม. สาธารณสุขศาสตร์ 
3) ค.ม. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้            

การด าเนินการ (จ านวน 11 หลกัสตูร)

ป.เอก (1 หลักสูตร)
1) ปร.ด. วิศวกรรมศาสตร์ (สภา ม. อนุมัติแล้ว)   



(2) พัฒนาหลักสูตร
ระยะสั้น (4 หลักสูตร)

หลักสูตรระยะสั้น   
1) หลักสูตร การผสมเทียมโค (สภา ม. อนุมัติแล้ว)

2) หลักสูตร การจัดน าเที่ยววิถีใหม:่ ยูทูปเบอร์ท่องเที่ยวชุมชน 
(สภา ม. อนุมัติแล้ว)

3) หลักสูตร การขายสินค้าออนไลน์ (เข้าสภา ม. 24 มิ.ย. 65)

4) หลักสูตร ภาษาอังกฤษส าหรับสอบ TOEIC (เข้าสภา ม. 24 มิ.ย. 65)

การด าเนินการ (ต่อ)

(3) MOU กับสถาบัน
การอาชีวศึกษา

หลักสูตรที่ MOU กับสถาบันการอาชีวศึกษา (เรียน 1 ปีครึ่ง)
1) หลักสูตร ทล.บ. แขนงวิชาต่างๆ ดังนี้ 

เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีการผลิต
เทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า

2) หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
3) หลักสูตร บธ.บ. แขนงวิชาการจัดการ
4) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 



(4) ประชุมกับหลักสูตรที่มี
นักศึกษาเข้าเรียนน้อย 

(น้อยกว่า 5 คน) เพื่อหา
กลยุทธ์ที่เหมาะสม
ในการเพิ่มจ านวน

นักศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร (1 หลักสูตร)   
1) วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (2 คน)

คณะวิทยาศาสตร์ฯ (2 หลักสูตร)
1) วท.บ. เคมี (4 คน)
2) วท.บ. ฟิสิกส์ (1 คน)

มหาวิทยาลัยได้ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังกล่าว 
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565

การด าเนินการ (ต่อ)

แนวทางในการพฒันาหลกัสตูร
1) ปรับหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับบริบทและสังคม และให้สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการฝึกประสบการณ์ (หลักสูตร CWIE) 
2) หลักสูตรระยะสั้นควรเป็นหลักสูตรที่สามารถสร้างอาชีพได้



2) การปรบัปรงุหลกัสตูรหมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป (GE)

ใหม่
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2566) 
1) กลุ่มวิชาพลเมืองศึกษา
2) กลุ่มวิชาสุขภาวะที่ดี
3) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
4) กลุ่มวิชาทักษะการเรียนรู้และการท างาน
5) กลุ่มวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

เดิม
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

หลกัการในการปรบัปรงุ
1) เนื่องมาจากการปรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
2) ปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อตอบโจทย์ “อัตลักษณ์” ของมหาวิทยาลัย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิต ทักษะในศตวรรษที่ 21 แผนการศึกษาแห่งชาติ (2560-2579) เป็นต้น
3) เน้นการมีส่วนร่วม โดยให้อาจารย์ทุกคณะมีส่วนร่วมในพัฒนารายวิชาและจัดการเรียนการสอน 



3) ระบบการก ากบัตดิตามความกา้วหนา้ในการก าหนดต าแหนง่
ทางวชิาการ

คณะ

คณะครุฯ

คณะมนุษย์ฯ

คณะ วจ.

คณะวิทย์

คณะเกษตรฯ

คณะอุตฯ

รวม

จ านวนอาจารย์

ผศ. รศ. ศ.

16 5 -

16 4 -

25 2 -

28 1 1

14 1 -

19 2 -

118 15 1

จ านวนต าแหน่งทางวิชาการ

ขรก. พ.ม.

11 59

20 64

19 37

27 51

9 28

12 32

98 271

รวม

70

84

56

78

37

44

369

รวม

21

20

27

30

15

21

134

ร้อยละ

30.00

23.81

48.21

38.46

40.54

47.73

36.31

ผศ. รศ. ศ.

5 1 -

2 - -

2 1 -

1 1 -

1 - -

1 - -

12 3 -

อยู่ในกระบวนการ

รวม

6

2

3

2

1

1

15

เข้าสภา

24 มิย. 65

2

-

-

1

-

4

7



1) ติดตามผลการประเมินจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) 
(ตามระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้
ผศ.=30 วัน, รศ.=60 วัน,
ศ.=90วัน

2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลการ
ติดตามการขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ

3) การสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานหนังสือ/ต ารา โดย
ส านักพิมพ์ ม.ราชภัฏสกลนคร
(การเผยแพรโ่ดยต้องแสดง
หลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้นๆหรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง (peer reviewer)

การด าเนินการ

https://connect.snru.ac.th/

4) จัดกิจกรรมการพัฒนา
ผลงานทางวิชาการ



4) การขบัเคลือ่นส านกัพมิพ ์ม.ราชภฏัสกลนคร

1) ส าหรับอาจารย์ที่ขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ

สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
โดยจัดให้มีการประเมินผลงานดังกล่าว
จากคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ 
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer 
reviewer)

2) ส าหรับอาจารย์ที่สร้างสรรค์งาน
วิชาการ

ส่งเสริมการสร้างสรรค์ต ารา และหนังสือ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียน  
การสอน โดยส่งเสริมให้มีการจัดพิมพ์งาน
สร้างสรรค์ทางวิชาการที่ได้มาตรฐาน 
(ทั้งที่เป็นเอกสาร และ e-book)


