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กลยุทธที่ 1 การสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาหลกัสูตร และระบบจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ

กลยุทธที่ 2 การเสริมสรางศักยภาพดานงานวิจัยสรางองคความรูนวัตกรรม และงานสรางสรรค

กลยุทธที่ 3 การใหบริการวชิาการแกสังคมที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถ่ิน

กลยุทธที่ 4 การสรางความตระหนักรู ปลูกจิตสํานกึ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย สบืสานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมปิญญาทองถิ่น

กลยุทธที่ 5 การเพ่ิมสมรรถนะการบริการจัดการคณะ และสาขาวิชาดวยหลักธรรมาภบิาล

กลยุทธที่ 6 การพัฒนาอัตลกัษณท่ีโดดเดนบนพื้นฐานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่นําไปสูความ

เปนเลิศ
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การบริหารงานคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีอยูภายใต

พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗

กฎ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ

ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง บันทึกขอความ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

คําสั่ง ประกาศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ขอตกลง แนวปฏิบัติ รายงานการประชุม บันทึก ภายในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

จิตสํานึกของคณาจารยและเจาหนาที่ภายในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ประกาศคณะฯ เร่ือง หลักเกณฑการใชจางเงินรายไดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ประกาศคณะฯ เรื่อง ระเบียบการใชรถราชการ

 คําส่ังมหาวิทยาลัยฯ เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการศูนยวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต

ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนคาตอบแทนการเผยแพรบทความวิจยัหรือ

                          บทความวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศคณะฯ เร่ือง เอกสารที่ใชในการกําหนดภาระงานฯ

อยูระหวางการดําเนินการ

ประกาศคณะฯ เร่ือง ขอกําหนดการใหบริการวิชาการดานถายเอกสารและสําเนาอัตโนมัติ
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หนาที่หลักของคณาจารยในมหาวิทยาลัยมี 4 ประการคือ

1. การสอน

2. การวิจัย

3. การบริการวิชาการ

4. การทนบุํารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงสรางการบริหารงานภายในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สาํนักงานคณะฯ คณะผูบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รองคณบดี

คณะทํางานดําเนินการตามภาระกิจของผูบรหิารคณะฯ

คณะกรรมการอาํนวยการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะกรรมการวิชาการ

ภาควิชาวิทยาศาสตร ภาควิชาวทิยาศาสตรประยุกต

ภาควิชาเทคนิคการแพทย
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ประธานสาขาวิชา

หน.ภาควิชา

หน.สาํนักงานฯ

รองคณบดี

คณบดี หนังสือออกจากคณะ

รายงานการประชุมฯ

ประธานหลักสูตร

หนังสือออกจากคณะ

จนท. ผูรับผิดชอบ

จนท. ผูรับผิดชอบ

ผศ.ศศิธร สกุลกิม            รองคณบดีฝายวิจัย

อ.ดร.ธิดา อมร               รองคณบดีฝายวิชาการ

อ.ดร.อรพิมพ มงคลเคหา   รองคณบดีฝายกิจการนิสิตนักศึกษา

อ.วนิดา ชื่นชัน               รองคณบดีฝายบริหาร

ผศ.ปยะรัตน จิตรภิรมย     รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา

คณบดี คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

รศ.ดร.สาธติ โกวิทวที

หน.สํานักงานคณบดี (ศศิภา)

รองคณบดี
ฝายวิจยั ผศ.ศศิธร สกุลกิม

รองคณบดี
ฝายวิชาการ อ.ดร.ธิดา อมร

รองคณบดี
ฝายประกันคุณภาพการศกึษา ผศ.ปยะรตัน จิตรภิรมย

รองคณบดี

ฝายบริหาร อ.วนิดา ช่ืนชัน
รองคณบดี

ฝายกิจการนิสิตนักศึกษา อ.ดร.อรพิมพ มงคลเคหา

ผูชวยคณบดีคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

๑. กลุมงานธุรการและสารบรรณ (เสาวนีย)
   ๑.๑ งานสารบรรณ (เสาวนีย, เพลินตา)

   ๑.๒ งานประชุมและพธิีการ (เพลินตา, ศศภิา)
   ๑.๓ งานอาคารสถานที่และรกัษาความ

ปลอดภัย (ปรัชญา)

   ๑.๔ งานชางและยานพาหนะ (อดิเทพ)
   ๑.๕ งานกอสรางและซอมบาํรุง (กติติ)

๒. กลุมงานบริหารงานบุคคล (ศศิภา)
   ๒.๑ งานบริหารงานบคุคล (ดวงใจ, เพลินตา)

   ๒.๒ งานทะเบียนประวัติ (กิตติ)
   ๒.๓ งานฝกอบรม (ศศิภา)

   ๒.๔ งานวินัยและนิติการ (ศศิภา)
๓. กลุมงานการเงินและบัญชี (เพลินตา)

   ๒.๕ งานการเงิน (เพลินตา)
   ๒.๖ งานบัญชีและงบประมาณ (เพลินตา, 

กิตติ)
   ๒.๗ งานสวัสดิการและรายได (เพลินตา,     

ศศิภา)
   ๒.๘ งานตนทุนตอหนวย (เพลินตา)

๔. กลุมงานนโยบายและแผน (กิตติ)
   ๔.๑ งานวางแผนการบริหารระดับคณะ (กติติ) 

   ๔.๒ งานวิเคราะหและประสานการวางแผน 
(กิตติ)

   ๔.๓ งานจัดทําแผนตางๆ (กิตติ)
   ๔.๔ งานจัดสรรงบประมาณกระจายทุกสาขา 

(กิตติ)

   ๔.๕ งานติดตามผลการดําเนนิงานตามแผน 
(กิตติ)

๕. กลุมงานพัสดุ (วรารักษ)
   ๕.๑ งานพัสดุ (วรารักษ, ศุนัย)

   ๕.๒ งานครุภัณฑ (วรารักษ, ศุนัย)

๑. กลุมงานประกันคุณภาพ
และติดตามรายงาน (ธัญญารัตน)

   ๑.๑ งานประกันคุณภาพการศกึษา         
(ธัญญารัตน)

   ๑.๒ งานติดตามและรายงานการปฏิบัติงาน 

(ธัญญารัตน)
   ๑.๓ งานจัดทาํวารสารกาวทนโลกฯ      

(ธัญญารัตน)
   ๑.๔ งานบริหารความเส่ียง (ธัญญารัตน)

๑. กลุมงานวิชาการ (ขวัญจิตร)
   ๑.๑ งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน     

(ขวญัจิตร)
    ๑.๒ งานพฒันาคณาจารยและบุคลากร    

(ขวญัจิตร)

    ๑.๓ งานการจัดการเรียนการสอน (ขวัญจิตร)
    ๑.๔ งานสงเสริมการเรียนการสอน (ปรชัญา, 

เสาวนีย)
    ๑.๕ งานวิเทศสัมพันธและเครอืขายอาเซียน 

(ณัฏฐกานดา)
๒. กลุมงานฝกประสบการณวชิาชีพ (ขวัญจิตร)

   ๒.๑ งานติดตาม กํากับ การฝกประสบการณ
วิชาชพี (ขวัญจิตร)

    ๒.๒ งานบัณฑิตนิพนธ วทิยานิพนธ (เสาวนีย)
๓. กลุมงานบริการสือ่โสตทศันูปกรณ 

คอมพิวเตอรและดิจิตอลมีเดีย (ปรัชญา)
   ๓.๑ งานบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ 

คอมพิวเตอรและดิจิตอลมัลติมีเดีย 
(ปรัชญา)

   ๓.๒ งานติดตาม ประเมิน พฒันาการใหบริการ
(ปรัชญา)

   ๓.๓ งานผลิตเอกสาร (ปรัชญา, ณฏัฐกานดา)
   ๓.๔ งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ณัฎฐกานดา)

๑. กลุมงานวิจยัและบริการชุมชน (ดวงใจ)
   ๑.๑ งานสงเสริมการวิจัย ติดตามและ

ประเมินผล (ศุนยั)
   ๑.๒ งานบริการหนวยงาน สังคม และชุมชน 

(ดวงใจ)

๒. กลุมงานหองปฏิบัติการ (ดวงใจ)
   ๒.๑ งานหองปฏิบัติการ (ดวงใจ)

   ๒.๒ ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ (ดวงใจ)
๓. กลุมงานสารสนเทศและประชาสัมพนัธ 

(ณัฏฐกานดา)
   ๓.๑ งานการส่ือสารและประชาสัมพันธ    

(ณัฏฐกานดา)
   ๓.๒ งานเผยแพรขาวสาร (ณัฏฐกานดา)

๑. กลุมงานกิจกรรมนิสิตและสงเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรม (ศุนัย)

   ๑.๑ งานกิจการนิสิต นักศกึษา (ศุนัย, ปรชัญา)
   ๑.๒ งานบริการและสวัสดิการนิสิต นกัศึกษา 

(เพลินตา)

   ๑.๓ งานกีฬา (ศุนัย, ธัญญารัตน)
   ๑.๔ งานวินัยนิสิต นักศึกษา (ธัญญารัตน)

   ๑.๕ งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา 
(วรารักษ)

   ๑.๖ งานศิษยเกา (ศศิภา, ปรัชญา)
   ๑.๗ งานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม (วรารักษ,     

ศนุัย)
   ๑.๘ การพัฒนาทักษะทางภาษาของนิสติ 

นักศึกษา (ธัญญารัตน)

คณะกรรมการบรหิารคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ผายวิจัย

ผายวิชาการ

ผายกิจการนิสิตนักศึกษา

ผายบริหาร

ผายประกันคุณภาพการศกึษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

สํานักงานคณฯ

งานธุรการและสารบรรณ

งานบริหารงานบุคคล

งานการเงินและบัญชี

งานนโยบายและแผน

งานพัสดุ

งานวิจัยและบริการชุมชน

งานสารสนเทศและประชาสัมพนัธ

งานหองปฏิบัติการ

งานบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ

คอมพิวเตอรและดิจิตอลมีเดีย

งานฝกประสบการณวิชาชีพ

งานวิชาการ

งานกิจกรรมนิสิตและ
สงเสิรมศิลปวัฒนธรรม

งานประกันคุณภาพและ
ติดตามรายงาน

หนวยพัสดุ

หนวยครุภัณฑ

งานสารบรรณ

งานประชุมและพิธีการ
งานอาคารสถานที่และรักษา

     ความปลอดภัย
งานชางและยานพาหนะ

งานกอสรางและซอมบํารุง

งานบริหารงานบุคคล

งานทะเบียนประวัติ
งานฝกอบรม

งานวินัยและนิติการ

งานการเงิน
งานบัญชีและงบประมาณ

งานสวัสดิการและรายได
งานตนทุนตอหนวย

งานวางแผนการบริหารระดับคณะ

งานวิเคราะหและประสานการวางแผน
งานจัดทําแผนตางๆ

งานจัดสรรงบประมาณกระจายทุกสาขา
งานติดตามผลการดําเนินงานตามแผน

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน

งานพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
งานการจัดการเรียนการสอน
งานสงเสริมการเรยีนการสอน

งานวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียน

งานติดตาม กํากับ การฝก

      ประสบการณวชิาชีพ
งานบัณฑิตนิพนธ วิทยานิพนธ

งานบริการส่ือโสตทัศนูปกรณคอมพิวเตอร

     และดิจิตอลมัลติมีเดีย
งานติดตาม ประเมิน พัฒนาการใหบรกิาร

งานผลิตเอกสาร
งานวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานสงเสริมการวิจัย ติดตาม

      และประเมินผล
งานบริการหนวยงาน สังคม

      และชุมชนงานหองปฏิบติัการ

ศนูยความเปนเลิศทางวิชาการ

งานการส่ือสารและประชาสัมพนัธ

งานเผยแพรขาวสาร

งานกจิการนิสติ นักศกึษา

งานบริการและสวัสดิการนิสิต นักศึกษา

งานกฬีา
งานวินัยนสิิต นักศึกษา

งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา
งานศิษยเกา

งานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาทักษะทางภาษาของนิสิต นักศึกษา

งานประกันคุณภาพการศกึษา

งานติดตามและรายงานการปฏิบัติงาน
งานจัดทําวารสารกาวทันโลกฯ

งานบริหารความเสี่ยง

ศนูยวิทยาศาสตรและวทิยาศาสตรประยุกต

ศนูยสงเสริมผลิตสื่อการสอน

ภาควิชาวิทยาศาสตร

ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต

ภาควิชาเทคนิกการแพทย

ภาควิชาการแพทยแผนไทย

สาขาวชิาคณิตศาสตร

     หลักสูตร วท.บ. ๔ ป
     หลักสูตร คบ. ๕ ป

สาขาวชิาเคมี
     หลักสูตร วท.บ. ๔ ป

     หลักสูตร คบ. ๕ ป
สาขาวชิาชีววิทยา

     หลักสูตร วท.บ. ๔ ป
     หลักสูตร คบ. ๕ ป

สาขาวชิาฟสิกส
     หลักสูตร วท.บ. ๔ ป

     หลักสูตร คบ. ๕ ป
สาขาวชิาจุลชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

       หลกัสูตร วท.บ. ๔ ป
       หลกัสูตรคอมพิวเตอรศกึษา คบ. ๕ ป

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
สาขาวิชาแอนเิมชั่นและดิจิทลัมเีดีย

สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอรอิเลก็ทรอนิกส
สาขาวิชา....... ป โท

ภาควิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

สาขาวชิาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร
สาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยสีิ่งแวดลอม

สาขาวชิาผูประกอบการอาหาร

ภาควิชาคอมพิวเตอร

ภาควิชาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม

ภาควิชาการจัดการอตุสาหกรรม

ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร

สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร

สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สาขาวิชาเทคนิกการแพทย

สาขาวชิาการแพทยแผนไทย
สาขาวชิาเภสัชกรรมไทย

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและออกแบบแมพิมพ

สาขาวิชาไฟฟาเครื่องกลการผลิต

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม
      แขนงเทคโนโลยีการจัดการอตุสาหกรรม

      แขนงเทคโนโลยีโลจิสติกสและหวยโซอุปทาน

สาขาวชิาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส
       แขนงการจัดการผลิตและคณุภาพ

       แขนงเทคโนโลยสีารสนเทศโลจิสติกส

คณะ/วทิยาลยั พยาบาล
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย

การวิจัย

-แนวคิด

-วิธีการ

-หองปฏิบัติการ

-เคร่ืองมือวิจัย

-เครือขายการวิจัย

การเรียน

การสอน

การบริการวิชาการ

- การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม

- การบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาชุมชนอยางย่ังยืน/อตุสาหกรรม

-หลักสูตร

-คุณภาพการสอน

-คุณภาพบุคลากร

-สถานท่ี

-ความตองการชุมชน

-ความรู ความสามารถ

-อุปกรณ สถานที่

-งบประมาณ

การพัฒนาสูความเปน

เลิศทางวิชาการ

-ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ

-ความเปนสากล

-นวัตกรรม

-อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร
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หนวยบมเพาะ

ธุรกิจ

การบริหารวัตถุดิบ

การบริหารการตลาด

การบริการการเงิน

การพัฒนาเทคนิคการผลิต

และผลิตภัณฑ

การจัดสวัสดิการ

การรวมทุน

การรวมผลิตและทําธุรกิจ

การรวมรับประโยชน

การบริหารสมาชิกและแรงงาน

โครงการบริการวิชาการ

(ไมมุงหารายได)

ความรวมมือกับ

ภาคธุรกิจ/ชุมชน

โครงการกอใหเกิดรายได

คาตอบแทนผูวิจัย       30 %

งบพัฒนางานวิจัย       20 %

สาขา/ภาควิชา 10 %

คณะวิชา 10 %

มหาวิทยาลัยฯ 20 %

1. วิชาที่สอน

2. ผลงานวิจัย

3. การใหบริการ

วิชาการแกสังคม

บท
บา

ทข
อง

ศูน
ยวิ

ทย
าศ

าส
ตร

แล
ะว

ิทย
าศ

าส
ตร

ปร
ะย

ุกต


การวิจยัเฉพาะเรืองแบบเจาะลกึ

ปริญญาทีจบ, งานสอน, ประสบการณ์
สิงทต้ีองเพิมเติม

๑. ความรู้ทางวิชาการ๒. ประสบการณ์ด้านการปฏิบติั๓. ทปีรึกษา๔. ผู้วิจยัร่วม ผู้ให้การสนบัสนนุ๕. ความรอบรู้ในเหตกุารณ์๖. การร่วมประชมุสมัมนาทางวิชาการ๗. สมาคมทางวิชาการ, วิชาชีพ๘. กฎ ระเบยีบ ต่างๆ ผลงานวิจยัระดบันานาชาติ

การพฒันางานไปสูเ่ชิงพานิชย์
การพฒันางานวิจยัไปสูช่มุชน

แนวทางการวิจยั การวิจยัเบืองต้น

ผลงานวิจยัระดบัชาติ
ผลงานนวตักรรม สิทธิทางปัญญา, สิทธิบตัร ฯลฯ

การสร้างความร่วมมือ ผลงานวิจยั

การเรียน การสอน ตํารา

๑. จรรยาบรรณของนกัวิจยั๒. จรรยาบรรณการใช้สตัว์ทดลอง๓. จรรยาบรรณวิชาชีพ๔. หลกัของความเป็นมนษุย์ ฯลฯ

สิงทมีีและสร้างสรร ผลทีเกิดได้
แนวคิดของการสร้าง หลักเกณฑ์การให้การสนับสนุนลักษณะต่าง ๆ  ด้านการวิจัยแนวคิดของการสร้าง หลักเกณฑ์การให้การสนับสนุนลักษณะต่าง ๆ  ด้านการวิจัย
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1. การสมัมนาทางวิชาการภายใน
    มหาวิทยาลยัในระดบัต่างๆ
      - ระดบัวิชา
      - ระดบัสาขาวิชา
      - ระดบัภาควิชา
      - ระดบัคณะวิชา
      - ระดบัมหาวิทยาลยั
2. การสมัมนาทางวิชาการภายในประเทศ
      - ระดบัชาติ

- ระดบันานาชาติ
3. การสมัมนาทางวิชาการต่างประเทศ

1. วารสารทางวิชาการภายใน
      มหาวิทยาลยัในระดบัต่างๆ
      - ระดบัคณะวิชา
      - ระดบัมหาวิทยาลยั
2. วารสารทางวิชาการภายในประเทศ
      - สมาคม
      - องคก์ร
3. วารสารทางวิชาการต่างประเทศ
      - บริษทั
      - สมาคม
      - องคก์ร

การสมัมนาทางวชิาการ วารสารทางวชิาการ

?

http://world.yale.edu/sites/default/files/repu-rodrigo500.gif

http://giving.yale.edu/sites/default/files/imce/Magliocco_008%20web.jpg
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Community Engaged Learning, Teaching and 

Scholarship, Office of Academic Affairs,

Loyola University New Orleans

นโยบาย สนับสนุนการทําบัณฑิตนิพนธ ปญหาพิเศษ ของนิสิตระดับปริญญาตรี

นโยบาย สนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือพัฒนานักวจิัยรุนใหม

นโยบาย การวิจัยและพัฒนาตอยอดเพ่ือใชประโยชนเชิงพาณิชย

ขั้นตอนการขอรับทุน

1. เสนอขอเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Conceptual Proposal) ตอกรรมการศูนยวิทยาศาสตร

    วิทยาศาสตรประยุกต

2. จัดทําขอเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ

3. พิธีลงนามสัญญาการรับทุนสนับสนุนการวิจัย

4. ดําเนินการวิจัย และการติดตามการวิจัยโดยกรรมการของศูนยวทิยาศาสตรฯ ที่แตงต้ัง

5. สงผลการวิจัย นวัตกรรม สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรเปนตน

6. การพัฒนาผลงานวิจัย สูเชิงพาณิชย

บท
บา

ทข
อง

ศูน
ยวิ

ทย
าศ

าส
ตร

แล
ะว

ิทย
าศ

าส
ตร

ปร
ะย

ุกต




4/30/2017

9

เดินไปใหถูกตองจนถึงจุดหมายปลายทาง

ชีวิตคืออะไร

1. รางกาย เปาหมายสูงสุดคือ ววิัฒนาการสงูสุด

2. จิต หรือ วิญญาณ คือ สติปญญา

1. สรางอารมณใหเปนกลางๆ

2. สรางปณิธานสวนตัว
- ฉันตองเกง

- ฉันทํางานไดทกุอยาง

- ฉันเรียนใหจบใน 3 ป ฯลฯ

3. สรางบทบาทสมมุติ

4. สรางเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม

5. รื้อฟนความสําเร็จที่ผานมา
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1. ทําหนาที่การงานใหดี จะพนสภาพความเหนื่อย ลําบาก ไปสูการมี ..... ตามความตองการ

2. ทําใหพนจากความตกตํ่า ทําใหสูงขึ้นไป กาวหนาไปในชีวิต ไปเร่ือยๆ

3. ทําส่ิงสูงสุดของมนุษย และทําไดอยางถูกตอง 

กอใหเกิดความสุข เกิดความพอใจ ทํางานอยางสนุก

(ถูกตอง = ทําแลวไมเปนโทษแกใคร เปนประโยชนแกทุกคน)

(ทํางานใหสนุก เมื่อเวลาทํางาน)

ความรู ที่ผิด

ความเห็น ที่ผิด

ความเชื่อ ที่ผิด

ความเขาใจ ที่ผิด

เกิดการมดืมนทางวิญญาณ

ไมใชเปาหมายของชีวิต
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การศึกษารูปแบบ 1.0

การศึกษารูปแบบ 2.0

การศึกษารูปแบบ 3.0

การศึกษารูปแบบ 4.0

ผูเรยีนสามารถสรางนวัตกรรมได

ผูเรียนสามารถสรางความรูได

ผูเรยีนสามารถแสวงหาความรูผานสื่อออกนไลนได

ผูสอนเปนผูปอนความรู

สรางนวัตกรรมครอบคลุม

ตั้งแตการนําความรูจากชั้น

เรียนไปแกปญหาใน

ชีวิตประจําวัน ไปชวยชุมชน 

ชวยสังคม รวมไปถึงการนํา

ความรูไปสราง

มูลคาทางธุรกิจได เกิดแรงบันดาลใจ 

(Inspiration)
(จัดใหมีการถกเถียง ใหลงมือปฏิบัติ ใหสอนผูอ่ืน)

(สรางนวัตกรรมได ไมแยกการศึกษาออกจากชุมชน)

ที่มา : สพุจน หารหนองบวั, http://www.vcharkarn.com/varticle/505955
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เอกสารที่เขามาที่สํานักงานคณะฯ

ทําการจําแนกประเภทการประเมินภาระงาน

สําเนาหลักฐาน

ลงขอมูล 3. ภาระงานวิชาการอื่นๆ

สงเก็บเขาแฟมประวัติ

ลงขอมูล 4. ภาระงานบริการวิชาการ

ลงขอมูล 6. ภาระงานอ่ืนๆ

ลงขอมูล 5. ภาระงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ลงขอมูล 2. ภาระงานวิจัย

ลงขอมูล 1. ภาระงานสอน
วิเคราะหและสรุปผลประจํา 2 เดือนคร้ัง

สรุปเสนอคณาจารย จนท.

ประเมินภาระงานทราบ

รายงานที่ประชุม

กก. บริหารคณะฯ

สรุปผลการประเมินสงมหาวิทยาลัยฯ 

ทุกภาคการศึกษา

ข้ันตอนการเก็บขอมูลภาระงานของคณาจารยและเจาหนาที่

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

Update 22 มีค 60 : 10.58 น.

เพิ่มเติม/แกไข

ขวญัจิตร สงวนโรจน์
ดวงใจ ภทัรศรีธนวงศ์

เพลนิตา บญุถาวร
ธัญญารัตน์ จีนหลี

ศิริกาญ แซ่อือ

๑. เสาวนีย์ เหลอืมศรี๒. จนท. บรรจใุหม่ ๑ ท่าน ศศิภา สวุรรณวาล
ศศิภา สวุรรณวาล และ จนท. บรรจใุหม่ ๑ ท่าน

คณบดี, รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณบดี

ศศิภา สวุรรณวาล

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้จดัทําระบบ : อ.นิศากร เถาสมบติั และ อ.เกษม ตริตระการ
ศิริกาญ แซ่อือ

ลําดบั เอกสารอ้างอิง คะแนน๑ คําสงัแตง่ตงัอาจารย์ทปีรึกษา ๐.๒๒ ข้อเสนอโครงการ ๐.๓๓ บณัฑิตนิพนธ์ ฉบบัสมบรูณ์ ๐.๕เอกสารอ้างอิงครบ ๓ รายการ คือ บณัฑิตนิพนธ์ ๑ เรือง ๑.๐
ชื่อบัณฑิตนิพนธ

เอกสารอางอิง
รวมคะแนน เร่ือง

๑ ๒ ๓

เร่ืองที่ ๑   ๐.๒+๐.๓ ๐.๕

เร่ืองที่ ๒    ๐.๒+๐.๓+๐.๕ ๑.๐

เร่ืองที่ ๓  ๐.๒ ๐.๒

เร่ืองที่ ๔    ๐.๒+๐.๓+๐.๕ ๑.๐

จํานวนบัณฑิตนิพนธ ๒.๗

๑.๕.๒ การทําบัณฑิตนิพนธที่มาจากการใชขอมูลในการฝกประสบการณวิชาชีพ ใชเอกสารอางอิงและคิดคาภาระงาน ดังนี้

จํานวนหนวยชั่วโมงภาระงานตอสัปดาห 

           = จํานวนบณัฑิตนิพนธ x ๑.๐

    = ๒.๗ x ๑.๐

= ๒.๗
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ลําดับ เอกสารอางอิง คะแนน

๑ หนังสืออนุญาตในการเขียนบทความทางวิชาการ ๐.๒

๒ บทความทางวิชาการ ฉบับสมบูรณ ๐.๓

๓ สําเนาบทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพแลว ๐.๕

เอกสารอางอิงครบ ๓ รายการ คือ ๑ บทความวิชาการที่มีคุณภาพ ๑.๐

ช่ือบทความวิชาการ

ประเมินรอบที่ ๑ ประเมินรอบที่ ๒ ประเมินรอบที่ ๑ ของปถัดไป

รวมโครงการเอกสารอางอิง
รวม

จํานวน

โครงการ

เอกสารอางอิง
รวม

จํานวน

โครงการ

เอกสารอางอิง
รวม

จํานวน

โครงการ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

การสรางระบบผูชํานาญการฯ  ๐.๒ ๐.๒  ๐.๓ ๐.๓  ๐.๕ ๐.๕ ๑.๐

Sewage Sludge as Fertilizer ฯ   ๐.๒+๐.๓ ๐.๕  ๐.๕ ๐.๕ ๑.๐

แนวคิดใหมในการพัฒนาชนบท    ๐.๒+

๐.๓+๐.๕
๑.๐ ๑.๐

รูปแบบการประกันภัยพืชผลในไทย  ๐.๒ ๐.๒   ๐.๓+

๐.๕
๐.๘ ๑.๐

Powers of some one-side ฯ  ๐.๒ ๐.๒   ๐.๓+

๐.๕
๐.๘ ๑.๐

รวมจํานวนโครงการที่จะนําไปใชคิดคาภาระงาน ในแตละรอบประเมิน ๑.๙ ๑.๘ ๑.๓

๓.๓ กรณีผลิตบทความทางวิชาการทีมีคณุภาพ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรือง หลกัเกณฑ์และ        วิธีการพิจารณาแต่งตงับคุคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์         รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ใช้เอกสารอ้างอิงและคิดค่าภาระงาน ดงันี

ตัวอย่างการคิดค่าภาระงานในแต่ละรอบการประเมินด้วยผลงานชินเดียวกัน

รอบการประเมิน จํานวนบทความ ตวัคณู จํานวนชวัโมงภาระงานตอ่สปัดาห์
รอบที ๑ ๑.๙ ๕ ๙.๕รอบที ๒ ๑.๘ ๕ ๙.๐รอบที ๑ ของปีถดัไป ๑.๓ ๕ ๖.๕

ตัวอย่างการคิดค่าภาระงานในแต่ละรอบการประเมินด้วยผลงานชินเดียวกัน
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ตัวช้ีวัดผลงาน

 

คะแนนตามระดับคาเปาหมาย (จํานวนช่ัวโมงภาระ

งานตอสัปดาห)
คาคะแนน 

(ก)

นํ้าหนัก 

(ข)

คะแนน

ถวงน้ําหนัก (ค)

(ค = ก × ข /๑

oo)
๑ ๒ ๓ ๔ ๕

๑. ภาระงานสอน*

๑.๑ อาจารย ๒๔ ๒๕-๓๐ ๓๑-๓๖ ๓๗-๔๒ ≥๔๓

๔๕%

     ๑.๒ ผูชวยศาสตราจารย ๒๐ ๒๑-๒๖ ๒๗-๓๒ ๓๓-๓๘ ≥๓๙

     ๑.๓ รองศาสตราจารย ๑๖ ๑๗-๒๒ ๒๓-๒๘ ๒๙-๓๔ ≥๓๕

     ๑.๔ ศาสตราจารย ๑๒ ๑๓-๑๘ ๑๙-๒๔ ๒๕-๓๐ ≥๓๑

     ๑.๕ อธิการบดี - - - - -

     ๑.๖ รองอธิการบดี/คณบดี ๖ ๗-๑๒ ๑๓-๑๘ ๑๙-๒๔ ≥๒๕

     ๑.๗ ผูชวยอธิการบดี/รองคณบดี ๑๒ ๑๓-๑๘ ๑๙-๒๔ ๒๕-๓๐ ≥๓๑

     ๑.๘ หัวหนาภาควิชา/ประธานสาขาวิชา

             ผูชวยอธิการบดี

๑๖ ๑๗-๒๒ ๒๓-๒๘ ๒๙-๓๔ ≥๓๕

ตัวช้ีวัดผลงาน

 

คะแนนตามระดับคาเปาหมาย (จํานวนช่ัวโมงภาระงาน

ตอสปัดาห) คา

คะแนน 

(ก)

นํ้าหนัก 

(ข)

คะแนน

ถวงน้ําหนัก 

(ค)

(ค = ก × ข 

/๑oo)

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

๒. ภาระงานวจิัย ๒๐%

๒.๑ อาจารย ๒ ๓-๖ ๗-๑๐ ๑๑-๑๔ ≥๑๕

     ๒.๒ ผูชวยศาสตราจารย ๔ ๕-๘ ๙-๑๒ ๑๓-๑๖ ≥๑๗

     ๒.๓ รองศาสตราจารย ๗ ๘-๑๑ ๑๒-๑๕ ๑๖-๑๙ ≥๒๐

     ๒.๔ ศาสตราจารย ๑๐ ๑๑-๑๔ ๑๕-๑๘ ๑๙-๒๒ ≥๒๓

๓. ภาระงานวชิาการอ่ืน ๆ ๑๐%

๓.๑ อาจารย ๑ ๒-๓ ๔-๕ ๖-๗ ≥๘

     ๓.๒ ผูชวยศาสตราจารย ๒.๕ ๒.๖-๕.๑ ๕.๒-๗.๗ ๗.๘-๑๐.๓ ≥๑๐.๔

     ๓.๓ รองศาสตราจารย ๕ ๖-๑๐ ๑๑-๑๕ ๑๖-๒๐ ≥๒๑

     ๓.๔ ศาสตราจารย ๕ ๖-๑๐ ๑๑-๑๕ ๑๖-๒๐ ≥๒๑
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ตัวช้ีวัดผลงาน

 

คะแนนตามระดับคาเปาหมาย (จํานวนช่ัวโมงภาระ

งานตอสัปดาห)
คาคะแนน 

(ก)

นํ้าหนัก 

(ข)

คะแนน

ถวงน้ําหนัก 

(ค)

(ค = ก × ข 

/๑oo)

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

๔. ภาระงานบริการวิชาการ ๐.๕ ๐.๖-๑.๑ ๑.๒-๑.๗ ๑.๘-๒.๓ ≥๒.๔ ๑๐%

๕. ภาระงานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

๐.๕ ๐.๖-๑.๑ ๑.๒-๑.๗ ๑.๘-๒.๓ ≥๒.๔ ๑๐%

๖. ภาระงานอ่ืน ๆ ๐.๕ ๐.๖-๑.๑ ๑.๒-๑.๗ ๑.๘-๒.๓ ≥๒.๔ ๕%

รวม (ข) = 

๑๐๐%

(ค) = 

แปลงคะแนนรวม (ค) ขางตน เปนคะแนนการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานที่มีฐานคะแนนเต็มเปน ๑๐๐ คะแนน

แบบข้อตกลงการประเมินพฤตกิรรมการปฏิบัตริาชการ (สมรรถนะ)
ส่วนที ๒

สมรรถนะประจาํกลุ่มสายงาน(ข้าราชการกลุ่มฯ วิชาการ ประเมินข้อ ๑ , ๒ , ๓   ข้าราชการกลุ่มฯ สนับสนุน  ประเมิน ข้อ ๑ , ๔ , ๕)
(๓) ระดบัสมรรถนะทีคาดหวงั

รอบท ี๑ รอบท ี๒๑. การคิดวิเคราะห์๒. การมองภาพองค์รวม๓. การใส่ใจและพัฒนาผู้อนื๔. การตรวจสอบความถกูต้องตามกระบวนงาน๕. การสร้างสัมพ ันธภาพ

สมรรถนะทางการบริหาร(สําหรับข้าราชการประเภทบริหาร /วิชาการระดับทรงคุณวุฒ ิ / อ ํานวยการ)
(๕) ระดับสมรรถนะทีคาดหวัง

รอบท ี๑ รอบท ี๒๑. สภาวะผู้น ํา๒. วิส ัยทัศน์๓. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ๔. ศักยภาพเพ ือนําการปรับเปลียน๕. การควบคุมตนเอง๖. การสอนงานและมอบหมายงาน

ส่วนที ๑
สมรรถนะหลัก(สําหรับข้าราชการท ุกคน)

(๑) ระดบัสมรรถนะทีคาดหวงั
รอบท ี๑ รอบท ี๒๑. การมุ่งผลสัมฤทธ ิ๒. การบริการทดี ี๓. การสังสมความเชียวชาญในงานอาชีพ๔. การยึดมนัในความถกูต้องชอบธรรมและจริยธรรม๕. การท ํางานเป็นท ีม

(แบบ ป.มบส.-2)
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๕ แสดงสมรรถนะระดบัท ี๔ และสามารถนําทมีให้ปฏิบ ัตภิาระกิจให้ได้ผลสําเร็จ   - เสริมสร้างความสามคัคีในทีม โดยไม่คํานงึความชอบหรือไม่ชอบสว่นตน
   - คลคีลาย หรือแก้ไขข้อขดัแย้งทีเกิดขนึในทีม
   - ประสานสมัพนัธ์ สร้างขวญักําลงัใจของทีมเพือปฏิบติัภารกิจของสว่นราชการให้บรรลผุล

๕. การทาํงานเป็นทมี
๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี หรือแสดงอย่างไม่ช ัดเจน   - ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี๑ ทาํหน้าทขีองตนในทมีให้สําเร็จ   - สนบัสนนุการตดัสนิใจของทีม และทํางานในสว่นทตีนได้รับมอบหมาย   - รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการดําเนินงานของตนในทีม   - ให้ข้อมลู ทีเป็นประโยชน์ต่อการทํางานเป็นทีม๒ แสดงสมรรถนะระดบัท ี๑ และให้ความร่วมมือในการทาํงานกับเพอืนร่วมงาน   - สร้างสมัพนัธ์ เข้ากบัผู้อนืในกลุม่ได้ดี   - ให้ความร่วมมือกบัผู้อนืในทีมด้วยดี   - กลา่วถงึเพอืนร่วมงานในเชิงสร้างสรรค์และแสดงความเชอืมนัในศกัยภาพของเพอืร่วมทีมทงัต่อหน้าและลบัหลงั๓ แสดงสมรรถนะระดบัท ี๒ และประสานความร่วมมือของสมาช ิกในทมี   - รับฟังความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรียนรู้จากผู้อืน   - ตดัสนิใจหรือวางแผนงานร่วมกนัในทีมจากความคิดเห็นของเพือนร่วมทีม   - ประสานและสง่เสริมสมัพนัธภาพอนัดีในทีม เพือสนบัสนนุการทํางานร่วมกนัให้มีประสทิธิภาพยงิขนึ๔ แสดงสมรรถนะระดบัท ี๓ และสนับสนุนช่วยเหลือเพอืร่วมทมี เพอืให้งานประสบความสําเร็จ   - ยกย่อง และให้กําลงัใจเพือนร่วมทีมอย่างจริงใจ   - ให้ความช่วยเหลอืเกือกลูแก่เพอืนร่วมทีม แม้ไม่มีการร้องขอ   - รักษามิตรภาพอนัดีกบัเพือมร่วมทีม เพอืช่วยเหลอืกนัในวาระต่างๆ ในงานสาํเร็จ

๕. การทํางานเปนทีม

- แผนการสรรหาอาจารยพิเศษ ประจําปการศึกษา 2560

- หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติตามแผนการสรรหาและข้ันตอนการสรรหา

- แบบบัญชีรายช่ือขอแตงตั้งผูมีความรูความสามารถเปนอาจายพิเศษ

ที่ประชุมคณบดีฯ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย)

สภาวิชาการ

กองบริหารงานบุคคล (จัดทําคําสั่งแตงตั้ง)
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1. คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย

2. คณะกรรมการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3. คณะกรรมการบริหารจัดการหมวดวิชาเฉพาะ

4. คณะกรรมการประจําคณะ

5. คณะกรรมการบริหารคณะ

6. คณะกรรมการวิชาการระดับคณะ

7. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

1. กรณีหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูร พ.ศ. 2558 หมายความวา ประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร และอาจรวมถึงอาจารยประจําหลกัสตูรซ่ึงไมใชอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ซ่ึงมีหนาท่ีบริหารและ

พัฒนาหลักสูตร โดยมีรายชื่อตามท่ีระบไุวในหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนมุัติใหความเห็นชอบ และนําสงให

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลว 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หมายความวา

2. กรณีหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูร พ.ศ. 2548 หมายความวา ประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตรซ่ึง

ไมใชอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ซ่ึงมีหนาท่ีบริหารและพัฒนาหลักสูตร โดยมีรายช่ือตามที่ระบุไวในหลักสูตรที่

สภามหาวิทยาลัยอนุมตัิใหความเห็นชอบ และนําสงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลว 
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1. ประธานหลกัสูตร        ไดมาจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

2. กรรมการ              

2.1 กรณหีลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

   ไดมาจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคน และอาจรวมถึงอาจารยประจําหลักสตูร 

                                ซ่ึงไมใชอาจารยผูรับผิดชองหลักสูตร

2.2 กรณหีลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548

          ไดมาจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และ/หรืออาจารยประจําหลักสูตรทุกคน

3. กรรมการและเลขานุการ ไดมาจากประธานหลักสูตรเปนผูเลือกจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ใหคณบดีเรียกประชุมอาจารยผูรบัผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร เพ่ือดาํเนินการใหไดมา

ซ่ึงคณะกรรมการบริหารหลักสูตร แลวนําเสนออธิการบดีเพ่ือแตงต้ัง

1. เอกสารตนเร่ือง

คณาจารยเจาของเร่ือง

2. บันทึกขอความ 

3. เอกสารการลาที่เก่ียวของ

เสนอ ประธานสาขาวิชาลงความเหน็

ย่ืนเรื่องใหงานสารบญัคณะ วท. 4. เสนอคณบดีเห็นชอบ

5. เสนออธิการบดีอนุมัติ

6. ออกคําส่ังการลา

7. บันทึกประวัติการลา

4. เสนอคณบดีอนุมัติ

5. ออกคําส่ังการลา

6. บันทึกประวัติการลา

ออกเดนิทางได/รายงานเมื่อกลับ

การลาม ี๑๑ ประเภท

(๑) การลาปวย

(๒) การลาคลอดบุตร

(๓) การลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

(๔) การลากิจสวนตัว

(๕) การลาพักผอน

(๖) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย

(๗) การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล

(๘) การลาไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน

(๙) การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ

(๑๐) การลาติดตามคูสมรส

(๑๑) การลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
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คณาจารยต้ังเรื่อง

เสนอประธาน

สาขาวชิา

ย่ืนเสนออนุมัติตอ

สํานักงานคณะฯ
ย่ืนเสนออนุมัติตอสํานักงาน

อธิการบดี

????  วัน
3 วัน 7 วัน

10 วนั

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ภาควิชา.............

สาขาวิชา.................
หลักสูตร ..........

สาขาวิชา.................

หลักสูตร ..........

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ภาควิชา.............

หลกัสูตร ..........

หลกัสูตร ..........

หลกัสูตร ..........สาขาวิชา.................
หลักสูตร ..........
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1. การกําหนดแนวคิดในการดําเนินงาน

2. การแตงต้ังคณะกรรมการในการดําเนินการ

3. การจดัเตรียมงบประมาณ และอุปกรณ

4. การประชาสัมพันธ และการอบรมวธิกีารสรางผลงาน

5. ทดลองใชงานในสื่อการเรียนการสอน

6. ประชุมเพ่ือพัฒนาการดําเนินงาน

รูปแบบรายงานการประชุม

๑. วาระการประชุม

๒. รายงานการประชุม

๓. สรุปยอ

๔. การติดตามวาระการประชุม

เรื่องสําคัญท่ีผานการประชมุสาขาวิชา

   - อัตรากําลังประจําสาขาวิชา

   - แผนการใชงบประมาณ



4/30/2017

21

- หลักสูตรสาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร

- หลักสูตรนวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

- แหลงเรียนรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

- ความรวมมือโครงการวิจัยรวม

- โครงการวิชาการเพ่ือหารายได
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การลงนามประจําเดือน มีนาคม 2560

ข้าราชการ พนง.แผ่นดิน พนง.บ.กศ. พนง.นอกกรอบ เฉลยี

การลงนามปฏิบัติราชการประจําวัน การลงนามปฎิบัติราชการหลังสิ้นเดือน

7 วนัทําการหลังส้ินเดือน (ตามขอตกลง)
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ลงชื่อวนัใดก็ไดใหเสร็จสิ้นในแตละเดือน (ปฏิบัติอยูในปจจุบัน)

ลงชื่อทกุวันกอน 8.30 น. และหลัง 16.30 น. (ลงช่ือ 2 ครั้งตอวัน

ลงชื่อทกุวัน (เวลาใดก็ไดภายในวันเดียวกัน)

อ่ืนๆ โปรดระบ ุ...............................


