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ส่วนที ่1 

ส่วนน ำ 
 

ประวตั ิควำมเป็นมำและสภำพปัจจุบัน 

 ส ำนกัส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน มหำวทิยำลยัรำชภฏันครสวรรค ์ไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2518 ตำม

โครงสร้ำงของพระรำชบญัญติัวทิยำลยัครู โดยมีช่ือวำ่ ฝ่ำยทะเบียนและวดัผล ต่อมำมีภำรกิจเพิ่มข้ึน จึงไดจ้ดัตั้ง

เป็น ส ำนกัส่งเสริมวชิำกำร ตำมพระรำชบญัญติัวทิยำลยัครู (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2527 ตำมมำตรำ 7 ต่อมำเม่ือมี

พระรำชบญัญติัสถำบนัรำชภฏันครสวรรค ์ พ.ศ. 2538 และประกำศส ำนกังำนสภำสถำบนัรำชภฏั เร่ือง 

หลกัเกณฑก์ำรแบ่งส่วนรำชกำรสถำบนัรำชภฏั ประกำศ ณ วนัท่ี 25 ตุลำคม พ.ศ. 2538 สถำบนัรำชภฏั

นครสวรรค ์จึงไดแ้บ่งส่วนรำชกำรเป็น ส ำนกัส่งเสริมวชิำกำร 

 ในปี พ.ศ. 2548 ได้มีกำรเปล่ียนแปลงจำกสถำบนัรำชภฏันครสวรรค์ มำเป็นมหำวิทยำลัยรำชภฏั

นครสวรรค์ จึงมีกำรแบ่งส่วนรำชกำรใหม่เป็น ส ำนกังำนส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ตำมกฎกระทรวง

จดัตั้งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลยัรำชภฏันครสวรรค์ กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2548 ณ วนัท่ี1 มีนำคม พ.ศ.

2548 ซ่ึงปรำกฏในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 122 ตอนท่ี 20 ก วนัท่ี 8 มีนำคม 2548 และมีกำรแบ่งส่วนรำชกำร 

เป็นไปตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เร่ืองกำรแบ่งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลยัรำชภฏันครสวรรค์ พ.ศ.

2549 โดยให้แบ่งส่วนรำชกำรเป็นส ำนกังำนผูอ้  ำนวยกำร ซ่ึงประกำศ ณ วนัท่ี 23 มิถุนำยน พ.ศ.2549 ปรำกฏใน

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 123 ตอนท่ี 74 ง วนัท่ี 3 สิงหำคม 2549  และสภำมหำวทิยำลยัรำชภฏันครสวรรค ์ในกำร

ประชุมคร้ังท่ี 12/2549 วนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2549 และคร้ังท่ี 13/2549 วนัท่ี 27 ธันวำคม 2549 เห็นชอบ

โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในมหำวทิยำลยั ของส ำนกัส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 

ปรัชญำ 

  ส่งเสริมวชิำกำร  รักษำมำตรฐำน  บริกำรดว้ยน ้ำใจ 

วสัิยทศัน์ 

“ส ำนกัส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน  เป็นองคก์รท่ีมีควำมทนัสมยั  มีกำรใหบ้ริกำรท่ีถูกตอ้ง รวดเร็ว” 
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พนัธกจิส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 

 1. ส่งเสริมกำรจดักำรศึกษำทั้งในระดบัปริญญำตรีและบณัฑิตศึกษำ 

 2. พฒันำระบบงำนกำรใหบ้ริกำรวชิำกำรอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

ภำรกจิส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 

 1.บริหำรจดักำรหลกัสูตรและกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลยัใหเ้ป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำนของ

กระทรวงศึกษำธิกำร 

 2.ใหบ้ริกำรทำงกำรศึกษำแก่คณำจำรยแ์ละนกัศึกษำ 

 3.จดัสรรระบบและคดัเลือกนกัศึกษำใหม่ 

 4.จดัวำงระบบและด ำเนินงำนดำ้นหลกัสูตรและแผนกำรเรียน 

 5.จดัวำงระบบและกำรด ำเนินงำน ดำ้นทะเบียนและประมวลผล 

 6.ด ำเนินงำนกำรจดักำรศึกษำ ระดบับณัฑิตศึกษำของมหำวทิยำลยั 

อตัลกัษณ์ของหน่วยงำน 

 ส ำนกัส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน เป็นหน่วยงำนท่ีท ำหนำ้ท่ีสนบัสนุนกำรด ำเนินงำน และ

สนบัสนุนงำนดำ้นวิชำกำร  และงำนบริกำรดว้ยควำมถูกตอ้ง รวดเร็ว กระชับ ฉบัไว เทคโนโลยทีนัสมยัในดำ้น

วชิำกำร 
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โครงสร้ำงองค์กร 

 ส ำนกัส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน เป็นหน่วยงำนในมหำวทิยำลยัรำชภฏันครสวรรคโ์ดยข้ึนตรง

กบัรองอธิกำรบดีฝ่ำยวชิำกำร มีโครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำรส ำนกั ดงัน้ี 
 

 โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ ำนวยกำร 

คณะกรรมกำรประจ ำ

ส ำนัก รองผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 

 - งำนจดัตำรำงเรียนและตำรำงสอบ 

 - งำนประสำนงำนพฒันำหลกัสูตร 

 - งำนวำงแผนกำรเรียนกำรสอน 

 - งำนพฒันำคุณภำพหลกัสูตรและ 

      กำรสอน 

 - งำนประเมินกำรจดักำรศึกษำ 

 - งำนสนบัสนุนกำรจดัท ำผลงำน

ทำงวชิำกำร 

 - งำนบริกำรวชิำกำรดำ้นกำรเรียน

นอกแผน 

 - งำนเอกสำรหลกัสูตรและคู่มือ

อำจำรย ์

กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำน

ผู้อ ำนวยกำร 

 - งำนบริหำรงำนทัว่ไป 

 - งำนสำรบรรณ 

 - งำนพสัดุกำรเงิน 

 - งำนบุคลำกร 

 - งำนขอ้มูลสำรสนเทศ 

   - งำนประกนัคุณภำพ งำน กพร. 

 - งำนแผนงำนและงบประมำณ 

 - งำนเลขำนุกำร สภำวชิำกำรและ 

   อนุกรรมกำรวชิำกำร 

ส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย 

 - งำนบริหำรทัว่ไป 

 - งำนวชิำกำรบณัฑิตศึกษำ 

 - งำนบริกำรกำรศึกษำ 

 - งำนมำตรฐำนกำรศึกษำ 

หมำยเหตุ ส ำนกังำนบณัฑิต

วทิยำลยัเป็นหน่วยงำนอิสระ มี

ฐำนะเทียบเท่ำกลุ่มงำนในส ำนกั

ส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 

จดัตั้งตำมประกำศของมหำวิทยำลยั 

กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล 

 - งำนรับนกัศึกษำ 

 - งำนทะเบียนนกัศึกษำ 

 - งำนลงทะเบียนและประมวลผล 

     กำรเรียน 

 - งำนเอกสำรหลกัฐำนกำรศึกษำ 

 - งำนตรวจสอบคุณวุฒิ 

 - งำนพระรำชทำนปริญญำบตัร 

 - งำนขอ้มูลสำรสนเทศนกัศึกษำ 

 - งำนคู่มือนกัศึกษำ 
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ควำมเช่ือมโยงระหว่ำงประเด็นยุทธศำสตร์มหำวทิยำลัยกบัส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

ประเด็นยทุธศำสตร์ส ำนกัส่งเสริมฯ 

ประเด็น

ยทุธศำสตร์ 1 

ส่งเสริมกำร

พฒันำหลกัสูตร

อยำ่งเป็นระบบ

และเป็นไปตำม

เกณฑม์ำตรฐำน 

ประเด็น

ยทุธศำสตร์ 4 

ส่งเสริมศกัยภำพ

กำรท ำผลงำน

ทำงวชิำกำร 

ประเด็น

ยทุธศำสตร์ 2 

ส่งเสริมกำร

พฒันำระบบ

เทคโนโลยี

สำรสนเทศท่ีมี

ประสิทธิภำพ 

ประเด็น

ยทุธศำสตร์ 3 

กำรพฒันำงำน

กำรใหบ้ริกำร

ของหน่วยงำน

ท่ีมีประสิทธิ-

ภำพ 

ประเด็น

ยทุธศำสตร์ 5 

พฒันำระบบงำน

ประกนัคุณภำพ 

 

ฟ้ืนฟแูละสืบสำน

คุณค่ำ ควำม

หลำกหลำยของ

วฒันธรรมไทย 

ทั้งท่ีเป็นวถีิชีวติ 

ประเพณี ค่ำนิยม

ท่ีดีงำมภูมิปัญญำ

ทอ้งถ่ินและ

ส่ิงแวดลอ้ม

ทอ้งถ่ิน 

ประเด็นยทุธศำสตร์มหำวทิยำลยั 

สร้ำงโอกำสใน

กำรศึกษำ

ระดบัอดุมศึกษำ

และกำรพฒันำ 

กำรเรียน กำร

สอนใหมี้

คุณภำพสู่

มำตรฐำนสำกล 

สร้ำงควำมรู้และ

นวตักรรมให้

สำมำรถตีพิมพ์

เผยแพร่ใน

ระดบัชำติและ

น ำไปใชป้ระโยชน์

ต่อบุคคล ชุมชน 

องคก์ร และภำค

กำรผลิต 

ใหบ้ริกำร

วชิำกำรถ่ำยทอด 

เทคโนโลยท่ีีมี

คุณภำพ และสืบ

สำนโครงกำร

พระรำชด ำริ

ก่อใหเ้กิดกำร

พฒันำท่ีย ัง่ยนื

ของทอ้งถ่ินไทย 

เพ่ิมศกัยภำพครู 

และบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ ให้

มีคุณภำพและ

มำตรฐำน 

ก ำหนดแนวทำง

กำรบริหำรจดักำร

ใหไ้ดม้ำตรฐำน 

เป็นไปตำม

หลกัเกณฑ ์และ

วธีิกำรบริหำร

กิจกำรบำ้นเมือง ท่ี

ดี 
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อธิบำยลกัษณะทีเ่ป็นภำพรวมของมหำวิทยำลยั 
ลกัษณะภำพรวมของหน่วยงำน แสดงผลด ำเนินกำร 

1. จุดประสงค ์วสิัยทศัน์ ค่ำนิยม และพนัธ
กิจของมหำวทิยำลยั คือ อะไร สมรรถนะ
หลกัของหน่วยงำนคือ อะไร และมีควำม
เก่ียวขอ้งอยำ่งไรกบัพนัธกิจของ
มหำวทิยำลยั  และนโยบำยของสภำ
มหำวทิยำลยัเป็นอยำ่งไร 
 

      ส ำนกัส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียนน ำวสิัยทศัน์ พนัธกิจ
ของมหำวทิยำลยัและแผนยทุธศำสตร์มำทบทวนเพื่อเป็นขอ้มูล
ในกำรก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน จดัท ำแผนยทุธศำสตร์ 
และปฏิบติัรำชกำรของหน่วยงำนใหมี้ควำมสอดคลอ้งและ
สนบัสนุนภำรกิจหลกัของมหำวทิยำลยัภำยใตป้รัชญำ วสิัยทศัน์ 
ดงัน้ี 
ปรัชญำ 
      ส่งเสริมวชิำกำร   รักษำมำตรฐำน   บริกำรดว้ยน ้ำใจ 
วสัิยทัศน์ 
ส ำนกัส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียนเป็นองคก์รท่ีทนัสมยั 

ใหบ้ริกำรถูกตอ้ง รวดเร็ว 
พนัธกจิ 

    1. ส่งเสริมกำรจดักำรศึกษำของมหำวทิยำลยัทั้งในระดบั
ปริญญำตรีและบณัฑิตศึกษำ 

    2. พฒันำระบบงำนกำรให้บริกำรวชิำกำรอยำ่งมี
ประสิทธิภำพ 

ภำรกจิ 

    1. ส่งเสริมกำรจดักำรหลกัสูตรระดบัปริญญำตรีและ
บณัฑิตศึกษำใหเ้ป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำนระดบัอุดมศึกษำ 
    2. ด ำเนินงำนดำ้นงำนทะเบียนและประมวลผล 
    3.ใหบ้ริกำรดำ้นวชิำกำรแก่นกัศึกษำ คณำจำรย ์และบุคคล
ทัว่ไป 
    4. ด ำเนินงำนดำ้นกำรประกนัคุณภำพ 
 

บทน ำ 
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ลกัษณะภำพรวมของหน่วยงำน แสดงผลด ำเนินกำร 

เอกสำรอำ้งอิง 

1. แผนยทุธศำสตร์มหำวทิยำลยั 

2. แผนยทุธศำสตร์ส ำนกัส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 

3.แผนปฏิบติัรำชกำรประจ ำปี 

2. กำรจดักำรศึกษำของหน่วยงำนมีก่ี

ลกัษณะ และเป็นอยำ่งไรบำ้ง (หลกัประเภท

ต่ำงๆ ทั้งหลกัสูตรฝึกอบรม หลกัสูตร

ปริญญำตรี และหลกัสูตรบณัฑิตศึกษำ) แต่

ละหลกัสูตรมีกลไกกำรจดักำรหลกัสูตร

อยำ่งไร มีควำมร่วมมือกบัองคก์ำรอ่ืนๆ 

อยำ่งไร มีมำตรฐำนบงัคบัในดำ้นหลกัสูตร

อะไรบำ้ง และมำตรฐำนดำ้นวชิำชีพ

อะไรบำ้ง 

 กำรจดักำรศึกษำของหน่วยงำนมีก่ีลกัษณะ และเป็นอยำ่งไร

บำ้ง (หลกัประเภทต่ำงๆ ทั้งหลกัสูตรฝึกอบรม หลกัสูตร

ปริญญำตรี และหลกัสูตรบณัฑิตศึกษำ) 

          ส ำนกัส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน โดยส ำนกังำน

บณัฑิตวทิยำลยั รับผดิชอบดูแลและสนบัสนุนกำรจดักำรศึกษำ

ระดบับณัฑิตศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2555  เปิดสอนทั้งหมด 9 

หลกัสูตร   

 มีกลไกกำรจดักำรหลกัสูตรอยำ่งไร 

           ส ำนกัส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน โดยส ำนกังำน

บณัฑิตวิทยำลยั  มีระบบและกลไกกำรเปิดหลกัสูตรใหม่และ

ปรับปรุงหลักสูตร โดยคณะกรรมกำรวิชำกำรใช้แนวปฏิบติั

ของคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ท่ีประกำศ ฯ เร่ือง มำตรฐำน

กำรอุดมศึกษำ ,มำตรฐำนสถำบนัอุดมศึกษำ ,เกณฑ์มำตรฐำน

หลกัสูตรระดบัปริญญำตรี พ.ศ.2548  ,เกณฑม์ำตรฐำนหลกัสูตร

ระดบับณัฑิตศึกษำ พ.ศ.2548 ,แนวทำงบริหำรเกณฑ์มำตรฐำน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.2548 และกรอบมำตรฐำน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2552 มำจดัท ำประกำศ

มหำวิทยำลยัฯ เร่ืองแนวปฏิบติัในกำรพฒันำหลักสูตร, แนว

ปฏิบติัในกำรเปิดและปิดหลกัสูตร, แนวปฏิบติัในกำรพัฒนำ

และปรับปรุงหลกัสูตรรอบท่ี 2 และ ระบบและกลไกของกำร

จดัท ำรำยละเอียดของหลกัสูตร พ.ศ.2553    
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ลกัษณะภำพรวมของหน่วยงำน แสดงผลด ำเนินกำร 

 มีมำตรฐำนบงัคบัในดำ้นหลกัสูตรอะไรบำ้ง และมำตรฐำน

ดำ้นวชิำชีพอะไรบำ้ง 

          หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษำทุกหลกัสูตร มีกำรก ำหนด

มำตรฐำน คุณภำพหลกัสูตร ใหเ้ป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน

หลกัสูตรระดบัอุดมศึกษำ พ.ศ.2548 และยงัไดด้ ำเนินกำรใหมี้

กำรพฒันำหลกัสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 

ระดบัอุดมศึกษำแห่งชำติ  จ  ำนวน  4  หลกัสูตร ไดแ้ก่  

หลกัสูตรครุศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวชิำกำรบริหำรกำรศึกษำ  

สำขำวชิำพลศึกษำ  หลกัสูตรศิลปศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวชิำ

กำรบริหำรเพื่อกำรพฒันำทอ้งถ่ิน และหลกัสูตรวทิยำศำสตร

มหำบณัฑิต สำขำวชิำวทิยำศำสตร์ศึกษำ โดยทั้ง 4 หลกัสูตร

สำขำฯ ไดป้ระเมินผลตำมตวับ่งช้ีผลกำรด ำเนินงำนตำม

มำตรฐำนคุณวุฒิ   

 นอกจำกน้ีหลกัสูตรสำขำวิชำกำรจดักำรหลกัสูตรและ

กำรเรียนรู้ และหลกัสูตรสำขำกำรจดักำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 

ย ังได้ รับกำรรับรองจำกองค์กำรวิชำ ชีพ คือ ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 

เอกสำรอำ้งอิง 

     1.เกณฑม์ำตรฐำนหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษำ พ.ศ. 2548 

     2.หนังสือจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำเร่ืองกำรรับรองวชิำชีพ 
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ลกัษณะภำพรวมของหน่วยงำน แสดงผลด ำเนินกำร 

3. หน่วยงำนด ำเนินงำนภำยใตก้ฎหมำยและ

เง่ือนไขขอ้บงัคบัอะไรบำ้งรวมทั้งกฎและ

ระเบียบดำ้นกำรเงิน 

 กำรด ำเนินงำนดำ้นกำรเงินของส ำนกัส่งเสริมวชิำกำร 

และงำนทะเบียน มีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

ดำ้นงำนพสัดุ-ครุภณัฑ์ 

1.ส ำรวจควำมตอ้งกำรกำรใชว้สัดุ  - ครุภณัฑ ์ ส ำนกังำน ( ดว้ย
วธีิตกลงรำคำ กรณีวงเงินไม่เกิน  100,000 บำท ) 
2.เขำ้ระบบบริหำรงบประมำณ เพื่อท ำกำรตดัยอดเงินตำม
รำยกำรท่ีสั่งซ้ือ  และตรงตำมรหสัเงิน  และวตัถุประสงคข์อง
กำรใชง้ำน 
3.เสนออนุมติักำรซ้ือ - จำ้ง ตำมขั้นตอน 
4. ผอ. ส ำนกัฯ เกษียน ผูต้รวจรับรู้ ( วงเงินไม่เกิน 10,000 บำท 
ท่ำนเดียว  วงเงินเกิน 10,000   บำทข้ึนไป ผูต้รวจรับรู้ 3 ท่ำน )   
และอนุมติั ใหซ้ื้อ - จำ้ง  
5. ออกใบสั่งซ้ือ / สั่งจำ้ง   หวัหนำ้พสัดุ  เซ็นตอ์นุมติัในใบสั่ง
ซ้ือ / จำ้ง 
6.สั่งซ้ือ / จำ้ง ตำมรำยละเอียดใบสั่งซ้ือ / จำ้ง โดยขอใบส่งของ
จำกร้ำนคำ้เพื่อท ำกำรเบิกจ่ำยตำม    ขั้นตอนต่อไป 
7. ออกใบฏีกำ และ ใบตรวจรับรู้จำกระบบ งบประมำณ ตรวจ
รับรู้ก ำกบัหลงัใบส่งของ ทุกใบ 
8. เขำ้ระบบบริหำรงบประมำณออกใบอนุมติั เบิกจ่ำยเงิน ตำม
รหสัเงินท่ีซ้ือ - จำ้ง  
9. เสนออนุมติัเบิกจ่ำยเงิน ตำมขั้นตอน   
10. ส่งเร่ือง เบิกจ่ำยถึงกำรเงิน เพื่อออกเช็คใหบ้ริษทั หำ้ง ร้ำน  

เอกสำรอำ้งอิง 

     1.ระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ  ส ำนกังบประมำณฯ 
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ส่วนที ่2 กำรน ำองค์กำร 

ลกัษณะภำพรวมของหน่วยงำน แสดงผลด ำเนินกำร 

1.ผูบ้ริหำรไดด้ ำเนินกำรอยำ่งไรบำ้งในกำร

ก ำหนดวสิัยทศัน์ กำรถ่ำยทอดวสิัยทศัน์ 

และค่ำนิยม (Value) สู่บุคลำกร นกัศึกษำ

และชุมชน 

  ส ำนกัส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน มหำวทิยำลยัรำชภฏั

นครสวรรค ์ไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2518 ตำมโครงสร้ำงของ

พระรำชบญัญติัวทิยำลยัครู โดยมีช่ือวำ่ ฝ่ำยทะเบียนและวดัผล 

ต่อมำมีภำรกิจเพิ่มข้ึน จึงไดจ้ดัตั้งเป็น ส ำนกัส่งเสริมวชิำกำร 

ตำมพระรำชบญัญติัวทิยำลยัครู (ฉบบัท่ี  2) พ.ศ. 2527 ตำม

มำตรำ 7 ต่อมำเม่ือมีพระรำชบญัญติัสถำบนัรำชภฏันครสวรรค ์

พ.ศ. 2538 และประกำศส ำนกังำนสภำสถำบนัรำชภฏั เร่ือง 

หลกัเกณฑก์ำรแบ่งส่วนรำชกำรสถำบนัรำชภฏั ประกำศ ณ 

วนัท่ี 25 ตุลำคม พ.ศ. 2538 สถำบนัรำชภฏันครสวรรค ์จึงได้

แบ่งส่วนรำชกำรเป็น ส ำนกัส่งเสริมวชิำกำร 

 ผูน้ ำองคก์ำรไดด้ ำเนินกิจกรรมโดยมีผลงำน 

พฒันำกำร และควำมเจริญกำ้วหนำ้ในดำ้นต่ำง ๆ ทนัต่อ

สถำนกำรณ์ควำมกำ้วหนำ้ กำรเปล่ียนแปลงทั้งทำงวชิำกำร 

ทิศทำงของวชิำชีพ  

กำรก ำหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจและค่ำนิยม ของส ำนกัส่งเสริม

วชิำกำรและงำนทะเบียนมีกระบวนกำรดงัน้ี 

 1.วสัิยทศัน์ ค่ำนิยม และพนัธกจิ 

 (1.1) ส ำนกัส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียนฯ ได้

ก ำหนดปณิธำน วสิัยทศัน์ และพนัธกิจ ตั้งแต่เร่ิม

ก่อตั้ง พ.ศ.2518  ส ำนกัฯ จะทบทวนวสิัยทศัน์ทุกคร้ัง 

เม่ือมีกำร 
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ลกัษณะภำพรวมของหน่วยงำน แสดงผลด ำเนินกำร 

 เปล่ียนแปลงทีมบริหำรส ำนกัฯ   และในแต่ละปีจะมีกำรจดัท ำ

แผนปฏิบติักำรประจ ำปีโดยกำรระดมแนวคิดของบุคลำกรทั้ง

ส ำนกัฯ มีกำรทบทวนวสิัยทศัน์ พนัธกิจ และค่ำนิยม วเิครำะห์

ปัญหำองคก์ำรท่ีจะขบัเคล่ือนทุกคร้ัง  และก ำหนดเป็นโครงกำร

พฒันำต่ำง ๆ โดยผูรั้บผิดชอบหรือเจำ้ภำพหลกัท่ีด ำเนินกำรคือ 

กลุ่มงำนบริหำรฯ  ท่ีตอ้งจดัท ำขอ้มูลทุก ๆ ดำ้น รวมทั้งกำร

ประชำสัมพนัธ์ใหบุ้คลำกรทรำบและร่วมระดมแนวคิด ทั้งใน

รูปของกำรสัมมนำ เอกสำร  รวมทั้งส่ือต่ำง ๆ เช่น Web Site 

  กำรก ำหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจและค่ำนิยม ของส ำนกัส่งเสริม

วชิำกำรและงำนทะเบียนมีกระบวนกำรดงัน้ี 

     คณะผูบ้ริหำรส ำนกั ฯ จดัประชุมบุคลำกรภำยในหน่วยงำน 

เพื่อระดมควำมคิดในกำรวเิครำะห์สภำพภำยใน ภำยนอก ของ

หน่วยงำน เพื่อน ำมำเป็นขอ้มูลพื้นฐำนในกำรก ำหนดทิศทำง 

วสิัยทศัน์ พนัธกิจของส ำนกัฯ 

     แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรจดักำรและคณะกรรมกำรจดัท ำ

ยทุธศำสตร์ เพื่อน ำขอ้มูลพื้นฐำนและวสิัยทศัน์ พนัธกิจ ค่ำนิยม

ของมหำวทิยำลยั มำเป็นแนวทำงในกำรก ำหนดปรัชญำ 

วสิัยทศัน์ พนัธกิจ ค่ำนิยมและนโยบำยกำรด ำเนินงำนของ

หน่วยงำนใหส้อดคลอ้งกบักำรด ำเนินงำน และกำรพฒันำของ

มหำวทิยำลยั 

     คณะผูบ้ริหำร น ำร่ำง ฯ  ท่ีไดเ้ขำ้ท่ีประชุมคณะกรรมกำร

ประจ ำส ำนกั พิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบและใหข้อ้เสนอแนะ ..  

     คณะผูบ้ริหำรน ำแนวนโยบำย วสิัยทศัน์ พนัธกิจ ค่ำนิยมท่ี

ผำ่นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำส ำนกัฯ มำ

ประกำศใหบุ้คลำกรและบุคคลภำยนอกรับทรำบ  
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ลกัษณะภำพรวมของหน่วยงำน แสดงผลด ำเนินกำร 

2.ผูบ้ริหำรไดด้ ำเนินกำรอยำ่งไรบำ้งในกำร

สร้ำงบรรยำกำศในกำรส่งเสริม ก ำกบั ให้

บุคลำกรปฏิบติัตำมกฎหมำยและจริยธรรม 

  กำรถ่ำยทอดนโยบำย  ส ำนกัฯ ถ่ำยทอดผำ่นส่ือทั้งแบบทำง

เดียวและแบบสองทำง คือ ใชว้ธีิกำรประชำสัมพนัธ์ผำ่น

เอกสำรสำรสนเทศในรูปแบบต่ำงๆ ของส ำนกัฯ 

เอกสำรรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR)  รำยงำนประจ ำปี

ของส ำนกัฯ และ เวบ็ไซต ์ (www.nsru.ac.th\apr) ของส ำนกัฯ 

เพื่อสร้ำงควำมเขำ้ใจในวสิัยทศัน์ ค่ำนิยมและพนัธกิจของส ำนกั  

นอกจำกน้ียงัมีกำรถ่ำยทอดนโยบำยในกำรประชุมโอกำสต่ำง ๆ 

เช่นกำรประชุมเพื่อจดัท ำแผนปฏิบติัรำชกำรประจ ำปี กำร

ประชุมสัมมนำแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

แลกเปล่ียนขอ้คิดเห็น เพื่อประโยชน์ ร่วมกนัท่ีสอดคลอ้งกบั 

วสิัยทศัน์ และค่ำนิยม ของส ำนกัฯ โดยใหค้วำมส ำคญัในควำม

โปร่งใส เป็นธรรม สำมำรถตรวจสอบไดอ้ยำ่งเป็นธรรมำภิบำล 

   ควำมมุ่งมัน่ของผูบ้ริหำรระดบัสูงในกำรใชค้่ำนิยมของ

องคก์ำร เช่น กำรแบ่งส่วนกำรบริหำรออกเป็น 4 ส่วนคือ กลุ่ม

งำนบริหำรฯ  กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล กลุ่มงำน

ส่งเสริมวชิำกำร และส ำนกังำนบณัฑิตวทิยำลยั เพื่อบริหำรงำน

บุคคลอยำ่งมีระบบและมีประสิทธิภำพ และเพื่อสร้ำงขวญั 

ก ำลงัใจ และรับทรำบปัญหำอุปสรรค  เพื่อเป็นแนวทำงในกำร

ปรับปรุงกำรท ำงำนใหมี้ประสิทธิภำพ เช่น 

 1. มีกำรตรวจสุขภำพประจ ำปีใหก้บับุคลำกรทุกคน  

 2. มีกองทุนกูย้มืเพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนของ

บุคลำกรของส ำนกัส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน และมีกำร 

เนน้ย  ้ำใหผู้ป้ฏิบติังำนทุกระดบัปฏิบติัตำมกฎระเบียบ และ

จริยธรรมอยำ่งเคร่งครัด 

http://www.nsru.ac.th/apr
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3.ไดด้ ำเนินกำรอยำ่งไรบำ้ง ท่ีจะท ำให้
หน่วยงำนมีควำมย ัง่ยนื มีกำรสร้ำง
บรรยำกำศเพื่อใหก้ำรปรับปรุง กำรบรรลุ
พนัธกิจและเป้ำหมำยเชิงกลยทุธ์ รวมทั้งกำร
สร้ำงนวตักรรม และควำมคล่องตวัในกำร
ด ำเนินงำน 

  กำรสร้ำงบรรยำกำศและกำรส่งเสริม กบักำรท ำงำน  

ผูบ้ริหำรส ำนกัส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน มีกำรสร้ำง

บรรยำกำศโดยกำรกระจำยอ ำนำจในกำรตดัสินใจ เพื่อให้ เกิด

ควำมคล่องตวัในกำรด ำเนินงำน รวมทั้งใหส้ ำนกัฯ เป็นองคก์ำร

แห่งกำรเรียนรู้อยูบ่นพื้นฐำนควำมถูกตอ้งตำมกฎระเบียบ  และ

หลกัจริยธรรม  มำตรกำรในกำรก ำหนดกฎ ระเบียบ กำร

ทบทวนค ำสั่ง ระเบียบท่ีตอ้งปรับปรุงใหท้นัสมยั แต่มีควำม

คล่องตวัในกำรท ำงำนแบบใหม่ กระบวนกำรในกำรด ำเนินงำน

ไดก้ ำหนดดงัท่ีปรำกฏต่อไปน้ี 

เป้ำหมำยทีต้่องกำรให้เกดิขึน้ในองค์กร 

วธีิกำรของผู้บริหำรในกำรสร้ำงบรรยำกำศเพ่ือให้เกดิผลในส่ิงที่

ต้องกำร  

     - กำรให้บุคลำกรเขำ้ร่วมเป็นกรรมกำรหรือคณะท ำงำนต่ำง 

ๆ เพื่อรับทรำบข้อมูลกำรเปล่ียนแปลง และน ำมำส่ือสำรใน

หน่วยงำนเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรด ำเนินกำรท ำให้กำร

ท ำงำนเกิดควำมคล่องตวัในกำรปฏิบติังำน   เม่ือมหำวทิยำลยัน ำ

นโยบำยดงักล่ำวมำสู่กำรปฏิบติัส่งผลให้ส ำนกัส่งเสริมวชิำกำร

และงำนทะเบียน สำมำรถด ำเนินงำนอย่ำงรวดเร็วและมี

ประสิทธิภำพ   

  มีกำรมอบหมำยงำนทีเ่ป็นงำนเฉพำะกจิเป็นลำยลกัษณ์

อกัษรมีกำรเรียนรู้ทั้งในระดับหน่วยงำนและผู้ปฏิบัติ 

     - จดักำรประชุมผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบังำนอยำ่งต่อเน่ือง  

     - กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกำรประชุมประจ ำเดือน  จดักลุ่ม

กำรจดักำรควำมรู้ (KM) เพื่อเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ร่วมกนั 
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  กำรส่งเสริมให้บุคลำกรท ำงำนอย่ำงถูกต้องตำมกฎระเบียบ

และหลกัจริยธรรม 

     - มีคู่มือ ระเบียบกำรปฏิบติัใหผู้ป้ฏิบติัรับทรำบ เช่น กฎ 

ระเบียบดำ้นกำรเงิน กำรเบิกจ่ำยเงินทำงบริกำรวชิำกำร  ดำ้น

บุคลำกร  ดำ้นกำรใชท้รัพยำกรของหน่วยงำน  

     - ก ำหนดแนวปฏิบติั หรือหลกัเกณฑร่์วมกนัในกำร

ด ำเนินงำนเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบติังำนของบุคลำกร 

ส่วนกำร โดยมีหวัหนำ้กลุ่มงำนนั้น ๆ เป็นผูค้วบคุมกำรท ำงำน

ใหเ้ป็นไปตำม กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

     - ก ำหนดระบบกำรตรวจสอบก ำกบั ติดตำมกำรปฏิบติังำน  

โดยวเิครำะห์ผลกระทบตำม กระบวนกำรท ำงำนของแต่ละกลุ่ม

งำน   เพื่อประเมินวำ่มีจุดใดบำ้งท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนกำร

ปฏิบติัทุกขั้นตอน โดยก ำหนดผูรั้บผิดชอบในกำรหำขอ้มูล กำร

วเิครำะห์ กำรปรับปรุงแกไ้ข รวมทั้งกำรติดตำมประเมินผล 

     - กำรประชุมอยำ่งเปิดเผยและมีรำยงำนกำรประชุมอยำ่งเป็น

ทำงกำรทุกคร้ัง  

     - กำรแจง้ให้รู้สิทธ์ิท่ีพึงมีพึงได ้เช่น สิทธิในกำร

รักษำพยำบำล   สิทธิในกำรเขำ้รับกำรอบรมต่ำง ๆ  สิทธิวนัลำ

ป่วย ลำพกัผอ่นของบุคลำกร มีกำรสมคัรใจ หมุนเวยีนให้ทัว่ถึง

ในกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ของหน่วยงำน 
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4.ไดด้ ำเนินกำรอยำ่งไรบำ้งในกำรส่ือสำร

และสร้ำงควำมผกูพนักบับุคลำกรทั้ง

หน่วยงำน เพื่อใหเ้กิดผลกำรด ำเนินกำรท่ีดี   

( เช่น กำรส่ือสำรสองทำง กำรส่ือสำรในกำร

ตดัสินใจส ำคญั กำรใหร้ำงวลั กำรยกยอ่ง

ชมเชย ฯลฯ)     

  กำรส่ือสำรและผลกำรด ำเนินกำรขององค์กร 

ผู้บริหำรระดับสูง มีวธีิกำรกำรส่ือสำร และสร้ำงควำมผกูพนักบั

ผูป้ฏิบติังำนทั้งส ำนกัฯ มีกำรส่งเสริมกำรส่ือสำร เพื่อใหก้ำร

ด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงคแ์ละวสิัยทศัน์  ตลอดจนมีกำร

ทบทวนตวัช้ีวดั ควำมคำดหวงัของผูบ้ริหำรและผูมี้ส่วนไดส่้วน

เสีย โดยคณะผูบ้ริหำรมีวธีิกำรส่ือสำรดงัตำรำงท่ีแสดง 

เร่ืองส่ือสำร 
กลุ่มเป้ำหม

ำย 
วธิีกำรส่ือสำร ควำมถี ่ ผู้รับผดิชอบ 

กำรส่ือสำร 

2 ทำง 1 ทำง 

ถ่ำยทอด

วิสยัทศัน์ พนัธ

กิจ  1.ผู้ปฏิบตังิำน 

ค่ำนิยมองคก์ร 

วตัถุประสงค ์

กลยทุธ ์

เป้ำหมำย 

แผนปฏิบติั

รำชกำร 

กรรมกำร

ประจ ำ

ส ำนกัฯ 

ประชุม 
ทุก  3 

เดือน 

กรรมกำร      

บริหำร 
  

  ตวัช้ีวดั กำร

คำดกำรณ์ผล

กำร ด ำเนินงำน 

กำรตดัสินใจท่ี

ส ำคญั  

หน.กลุ่ม

ภำรกิจ / 

หน.ส่วน 

ประชุม 
เดือน

ละคร้ัง 

กรรมกำร      

บริหำร 
  

นโยบำย

แนวทำงกำร

พฒันำองคก์ำร 

บุคลำกรทุก

ส่วน 

กำรประชุมกำร

จดัท ำ

แผนปฏิบติั

รำชกำร

ประจ ำปี 

ปีละ

คร้ัง 

กรรมกำรบริหำ

ร 
  

  

กำรสมัมนำ

บุคลำกร

ประจ ำปี 

ปีละ

คร้ัง 

หน่วยงำนท่ี

เก่ียวขอ้ง 
  

  

จดหมำย

,email,website 

มีกำร

ส่ือสำร

ประจ ำ 

ส่วนบริหำรฯ 

และส่วน

สำรสนเทศ 

  

  

กำรรำยงำนผล

กำรปฏิบติังำน

รำยบุคคล 

รอบ 6 

และ12 

เดือน           

ส่วนบริหำรฯ   
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กำรด ำเนินกำรในระดับบุคลำกร ส ำนกัฯ มีกำรประกำศเกียรติ

คุณบุคลำกรท่ีปฏิบติังำนดีเด่น โดยก ำหนดวิธีปฏิบติัเพื่อให้

ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรอยำ่งมีจริยธรรม ดงัน้ี 

 (1.2.1) ตั้งคณะกรรมกำรจริยธรรมในส ำนกัฯ  
  (1.2.2) ศึ กษำหลัก เกณฑ์  และข้อก ำหนดด้ำน
จริยธรรมของบุคลำกร เพื่อน ำไปสู่กำรปฏิบติั 
  (1.2.3) เชิดชูเกียรติผูมี้คุณควำมดี  
  (1.2.4) กำรประกำศเกียรติคุณในวนัปีใหม่ ท่ีจดัข้ึน
เป็นประจ ำทุกปี 
  (1.2.5) กำรส่งเขำ้อบรม จิตบริกำรกับงำนทะเบียน
ใหเ้ป็นระยะๆ 
 

5.แผนปฏิบติัรำชกำรปีงบประมำณ 2555 
เป็นอยำ่งไร 
 

  ส ำนกัส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนไดจ้ดัท ำแผนปฏิบติั
รำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2555 เพื่อ เป็นเคร่ืองมือในกำร
ประกนัวำ่เป้ำหมำยในกำรท ำงำนของปีงบประมำณ 2555 บรรลุ
เป้ำหมำยตำมท่ีไดก้ ำหนดไวด้งัน้ีคือ 
 
 1. เพื่อใหม้ัน่ใจวำ่มีแนวทำงในกำรสร้ำงควำมส ำเร็จ
ใหก้บัเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไวใ้ห ้
 2.  เพื่อป้องกนัและลดควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนในกำร
ท ำงำนไวล่้วงหนำ้ 
 3.  เพื่อลดควำมขดัแยง้ในกำรท ำงำนท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งกบั
หลำยหน่วยงำน 
 4.  เพื่อลดควำมผิดพลำดและลดควำมซ ้ ำซอ้นในกำร
ท ำงำน 
 5.  เพื่อจดัล ำดบัควำมส ำคญัและเร่งด่วนของกำรท ำงำน
ไวล่้วงหนำ้ 
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 6.  เพื่อใชใ้นกำรมอบหมำยงำนใหก้บัผูป้ฏิบติังำนท่ี
เก่ียวขอ้งไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน เพรำะทุกคนจะ
ทรำบวำ่ใครจะตอ้งท ำอะไร เม่ือไร อยำ่งไร 
 7.  เพื่อใชใ้นกำรก ำหนดงบประมำณค่ำใชจ่้ำยประจ ำปี 
 8.  เพื่อใหแ้ผนท่ีวำงไวมี้ควำมเป็นไปไดแ้ละใกลเ้คียง
กบักำรท่ีจะปฏิบติังำนจริงให้มำกท่ีสุด 
 

6.ผูบ้ริหำรมีวธีิกำรอะไร ท่ีจะท ำใหก้ำรน ำ
แผนไปใชบ้รรลุตำมนโยบำยและเป้ำหมำย 
 

  ผูบ้ริหำรมีวธีิกำร ท่ีจะท ำใหก้ำรน ำแผนไปใชบ้รรลุตำม

นโยบำยและเป้ำหมำยขั้นตอนกำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบติั

ดงัต่อไปน้ี 

1. สร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจในแผน 

- ประชุมช้ีแจงท ำควำมเขำ้ใจในกระบวนกำร 

-  สร้ำงองคค์วำมรู้ในกำรบริหำรใหก้บัผูเ้ก่ียวขอ้ง 

2. จดัท ำแผนปฏิบติักำรในระดบัต่ำงๆ ใหเ้ช่ือมโยงกนั 

- จดัท ำแผนแม่บทหรือแผนงำนหลกัในกำรพฒันำท่ีมี

ควำมส ำคญัและเก่ียวพนักนัหลำยหน่วยงำน 

- จดัท ำแผนงำนท่ีสอดคลอ้งเช่ือมโยงไปในทิศทำงเดียวกนัทุก

ระดบั 

3. สร้ำงระบบกำรติดตำมประเมินผล ก ำหนดตวัช้ีวดั

ควำมส ำเร็จ 

- ก ำหนดกลไกกำรติดตำมประเมินผลใหเ้ป็นระบบและมี

เอกภำพ 

- พฒันำระบบกำรติดตำมประเมินผลใหเ้ช่ือมโยงกนั 

-  สรุปรำยงำน ประชำสัมพนัธ์ใหบุ้คลำกรทรำบ 
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ส่วนท่ี  3 กำรบริหำรจดักำรตำมหลกัธรรมำภิบำล 

ลกัษณะภำพรวมของหน่วยงำน แสดงผลด ำเนินกำร 
1. ระบบธรรมำภิบำลของมหำวทิยำลยัเป็น
อยำ่งไร 
 

  ผูบ้ริหำรส ำนกัส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน มีกำร
บริหำรงำนโดยยดึหลกัธรรมำภิบำล ตำมควำมในมำตรำ 3/1 
ของพระรำชบญัญติัระเบียบบริหำรรำชกำรแผน่ดิน (ฉบบัท่ี 5) 
พ.ศ. 2545 และพระรำชกฤษฎีกำวำ่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำร
บริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี และสังคมท่ีดี พ.ศ. 2546 ดงัน้ี 
1. หลกัประสิทธิผล (Effectiveness) มีกำรจดัท ำแผนกลยทุธ์ 
แผนปฏิบติัรำชกำรประจ ำปี มีกำรก ำหนดยทุธศำสตร์และ
เป้ำประสงคท่ี์ชดัเจน มีกระบวนกำรปฏิบติังำน และระบบงำน
ท่ีเป็นมำตรฐำน มีกำรติดตำมและประเมินผล มีกำรพฒันำ
ปรับปรุงอยำ่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ  
2. หลกัประสิทธิภำพ (Efficiency)  มีกำรจดัท ำคู่มือคุณภำพ 
คู่มือนโยบำยกำรก ำกบัดูแลองคก์รท่ีดี คู่มือกำรปฏิบติังำน
รำยบุคคล กระบวนกำรท ำงำนและใหบุ้คลำกรจดัท ำ
แผนปฏิบติัรำชกำรรำยบุคคล พร้อมทั้งใหมี้กำรรำยงำนผลกำร
ปฏิบติัรำชกำรตำมแผน 
3. หลกักำรตอบสนอง (Responsiveness)  จำกกำรบริหำรงำน
ของคณะกรรมกำรบริหำรส ำนกัส่งเสริมวชิำกำรและงำน
ทะเบียน ไดใ้หแ้นวทำงในกำรปฏิบติังำนตำมภำรกิจหลกั และ
ภำรกิจรอง โดยใหมุ้่งเนน้กำรด ำเนินงำนท่ีสำมำรถตอบสนอง
ควำมตอ้งกำร/ควำมคำดหวงัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ภำยใน
ระยะเวลำท่ีก ำหนด ดงัวสิัยทศัน์ท่ีวำ่ “ส ำนกัส่งเสริมวชิำกำร
และงำนทะเบียนเป็นองคก์รท่ีทนัสมยั ใหบ้ริกำรถูกตอ้ง 
รวดเร็ว” โดยมีกำรจดัท ำขั้นตอน “กำรลดรอบกำรท ำงำน” เพื่อ
ใชเ้ป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลกัร่วมกนั   
4. หลกัภำระรับผดิชอบ (Accountability)   มีกำรถ่ำยทอด
ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย และมอบนโยบำยกำรด ำเนินงำนใหบุ้คลำกร
ภำยในหน่วยงำนทรำบ  รวมทั้งสร้ำงกำรตระหนกัถึงควำม
รับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำร
ปฏิบติังำนของบุคลำกร  
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 5. หลกัควำมโปร่งใส (Transparency) มีกำรจดัท ำระบบ

ฐำนขอ้มูลสำรสนเทศดำ้นกำรบริหำรกำรใชจ่้ำยงบประมำณ 
กำรบริหำรควำมเส่ียง ซ่ึง 
บุคคลภำยนอกจะไดท้รำบทุกขั้นตอน กระบวนกำรต่ำง ๆ ใน
กำรด ำเนินงำนของส ำนกัฯ  และมีกำรติดตำม ตรวจสอบโดย
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในอยำ่งต่อเน่ือง 
6. หลกักำรมีส่วนร่วม ( Participation) ในกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนกัฯ มีกำรก ำหนดขั้นตอนแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีชดัเจน 
และเปิดโอกำสใหน้กัศึกษำ ผูป้กครองและบุคคลภำยนอก มี
ส่วนร่วมในกำรพฒันำกำรด ำเนินงำนและใหข้อ้เสนอแนะแก่
หน่วยงำน ในรูปของคณะกรรมกำรรับขอ้เสนอแนะและเร่ือง
อ่ืน ๆ จำกนกัศึกษำ ผูป้กครอง และบุคคลภำยนอก พร้อมทั้ง
เสนอแนวทำงในกำรด ำเนินงำนท่ีสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดแก่
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
7. หลกักำรกระจำยอ ำนำจ (Decentralization) มีกำร
บริหำรงำนตำมกฎกระทรวงวำ่ดว้ยกำรแบ่งส่วนรำชกำรใน
มหำวทิยำลยั โดยส ำนกัมี ๔ กลุ่มงำน มีกำรแต่งตั้งหวัหนำ้กลุ่ม
งำน และหวัหนำ้งำนเพื่อดูแลรับผดิชอบภำรกิจของกลุ่มงำน 
โดยมีกำรมอบอ ำนำจหนำ้ท่ีใหร้องผูอ้  ำนวยกำรก ำกบัดูแลแต่
ละกลุ่มงำน และมีกำรแต่งตั้งผูด้  ำรงต ำแหน่งต่ำง ๆ เพื่อปฏิบติั
หนำ้ท่ีตำมภำรกิจของส ำนกั 
8. หลกันิติธรรม (Rule of Law)  ผูบ้ริหำรปฏิบติัหนำ้ท่ี และ
ขบัเคล่ือนงำนของส ำนกัตำมกรอบของกฎหมำย ระเบียบ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งเคร่งครัด เช่น ปฏิบติัตำมพระรำช
กฤษฎีกำวำ่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ี
ดี พ.ศ.๒๕๔๖ วำ่ดว้ยกำรรำยงำนผลกำรปฏิบติัรำชกำรต่อ
สำธำรณะ และพระรำชบญัญติักำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๒ 
วำ่ดว้ยกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำและ
ผูบ้ริหำร บุคลำกรปฏิบติัตำมจรรยำบรรณวชิำชีพหน่วยงำน 
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 9. หลกัควำมเสมอภำค (Equity)  ในกำรปฏิบติังำนของ

ผูบ้ริหำรและบุคลำกรภำยในส ำนกัส่งเสริมวชิำกำรและงำน
ทะเบียนมีกำรใหบ้ริกำรนกัศึกษำ ประชำชน และผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียอยำ่งทัว่ถึงและเท่ำเทียมกนั 
10. หลกัมุ่งเน้นฉันทำมติ (Consensus Oriented)  มีกำร
ประชุมบุคลำกรภำยในหน่วยงำน เพื่อใหข้อ้คิดเห็นในกำร
ปฏิบติังำนต่ำง ๆ ของส ำนกั  

2. ผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมระบบ
ธรรมำภิบำลเป็นอยำ่งไร 

1.  บุคลำกรมีกำรปฏิบติัรำชกำรไดต้ำมกฎระเบียบ  
และขอ้บงัคบัของมหำวทิยำลยัรำชภฏันครสวรรค ์โดยไม่เกิด
กำรทุจริตและผูรั้บบริกำรมีควำมพึงพอใจในควำมโปร่งใสของ
ส ำนกังำน  
2.  บุคลำกรปฏิบติังำนอยำ่งมีควำมรับผดิชอบและส ำนกังำน
บรรลุเป้ำหมำยไดค้รบถว้นตำมภำรกิจ 
3.  ผูรั้บบริกำรไดรั้บข่ำวสำรจำกส ำนกัส่งเสริมวชิำกำรและ
งำนทะเบียน ท่ีถูกตอ้งครบถว้น รวดเร็ว  
4. ผูรั้บบริกำรไดรั้บกำรปฏิบติัและไดรั้บกำรใหบ้ริกำรอยำ่ง
เท่ำเทียมกนั 
5  บุคลำกรปฏิบติัรำชกำรตำมภำรกิจและตอบสนองควำม
ตอ้งกำรของผูรั้บบริกำรไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลเกิดกำรประหยดังบประมำณและทรัพยำกรและ
ปรำศจำกขอ้ขดัแยง้ 
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1.มีแผนพฒันำบุคลำกรเพื่อใหเ้ป็นไปตำม
เป้ำหมำยเชิงกลยทุธ์อยำ่งไรบำ้ง และผลเป็น
อยำ่งไร 
 

  ปัจจุบนัส ำนกัส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนไดมี้แผนพฒันำ
บุคลำกร และไดด้ ำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์ของแต่ละกลุ่ม
งำนเพื่อเป็นองค์กรท่ีมีแนวทำงปฏิบติัท่ีเป็นเลิศได้จะตอ้งให้กำร
สนบัสนุนให้บุคลำกรในองคก์รไดรั้บกำรเรียนรู้ และกำรพฒันำทั้ง
สมรรถนะหลกัและสมรรถนะรองของแต่ละบุคคลเพื่อน ำควำมรู้ท่ี
ไดรั้บมำพฒันำกำรปฏิบติังำน กำรน ำมำแลกเปล่ียนเรียนรู้ กำรให้
ควำมรู้ซ่ึงกนัและกนัในองค์กรอนัก่อให้เกิดควำมร่วมมือภำยใน
องคก์รซ่ึงอำจหมำยถึงควำมร่วมมือระหวำ่งพนกังำนและผูบ้ริหำร
ท่ีจะน ำไปสู่กำรพัฒนำกำรก ำหนดแนวทำงท่ี มีอยู่และกำร
เป ล่ียนแปลง ท่ีส ำคัญ  ท่ีจะน ำไปสู เ ป้ ำหมำยตำมประ เด็น
ยทุธศำสตร์ของหน่วยงำนได ้
เป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำบุคลำกร 
   บุคลำกรในส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนในระดับ
ผูบ้ริหำรและระดบัปฏิบติักำร ได้เขำ้ร่วมประชุม อบรม สัมมนำ 
และศึกษำดูงำน จำกภำยนอกในแต่ละปีงบประมำณ มีจ ำนวนไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวนผูบ้ริหำรในหน่วยงำน ในแต่ละ
ปีงบประมำณมีจ ำนวนไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80 ของจ ำนวนบุคลำกร
ในหน่วยงำน มีผลงำนวิจยั / ผลกำรประเมินกำรปฏิบติังำนในทุกๆ 
ปีงบประมำณ 
แนวทำงกำรด ำเนินกจิกรรมกำรพฒันำบุคลำกร 
   ส ำนกัส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียนใหผู้บ้ริหำรและบุคลำกร
ในระดบัปฏิบติักำรเขำ้ร่วมประชุมทำงวชิำกำร กำรฝึกอบรม 
ประชุมสัมมนำ และศึกษำดูงำนทั้งภำยในและภำยนอก
มหำวทิยำลยั 
     1. ด ำเนินกำรจดักำรอบรมโครงกำร English for 
Communication  จ  ำนวน 40 ชัว่โมง 
     2. ด ำเนินกำรจดักำรอบรมโครงกำรจิตบริกำร 
     3. ด ำเนินกำรจดักำรอบรมสุขภำวะในกำรท ำงำนดว้ยสุนทรีย
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สนทนำ 
     4. ด ำเนินกำรจดักำรอบรมเชิงปฏิบติักำร ดำ้นจิตบริกำร 
     5. ด ำเนินกำรจดัโครงกำรศึกษำดูงำนและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
Best Practice ดำ้นกำรบริกำร ณ ประเทศเกำหลี 
 บุคลำกรในส ำนกัส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียนเขำ้ 
ร่วมอบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำน ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 80 เป็นไปตำม
เป้ำหมำยและมีผลคะแนนควำมพึงพอใจอยูใ่นระดบัดี 

2.มีวธีิกำรรักษำบุคลำกรท่ีเป็นคนเก่งคนดี
อยำ่งไรบำ้ง 
 

  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนมีแผนพฒันำส่งเสริม

ประสิทธิภำพโดยมีแนวทำงกำรรักษำบุคลำกรท่ีเป็นคนเก่งคนดี 

ดงัน้ี 

 1. ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนมีกำรให้

ควำมส ำคญักบักำรพฒันำบุคลำกรให้มีควำมกำ้วหน้ำในต ำแหน่ง

งำนท่ีสูงข้ึนในอนำคต  

 มีค  ำสั่งแต่งตั้ งให้บุคลำกรปฏิบติัหน้ำท่ีเป็นหัวหน้ำกลุ่ม

งำนและหวัหนำ้งำน 

 2. สร้ำงแรงจูงใจแก่บุคลำกรในส ำนกัโดยกำรมอบรำงวลั 

ยกยอ่ง ชมเชย ใหเ้ป็นเกียรติกบัตนเองในกำรปฏิบติังำน 

 มีกำรมอบรำงวลัให้กับบุคลำกร ได้แก่รำงวลั แต่งกำย

สุภำพ  และกำรใหบ้ริกำรยอดเยีย่ม 

 3.ส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมไม่พึงพอใจของบุคลำกร

อยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อกำรปรับปรุงกำรปฏิบติังำน 

 แบบประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรท่ีมีต่อผูบ้ริหำรปี
ละ 2 คร้ัง พร้อมน ำขอ้เสนอแนะเขำ้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนกั 
 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนมีกำรด ำเนินงำน
ครบตำมแผนพฒันำบุคลำกร 
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3.มีระบบสวสัดิกำรและกำรสร้ำงขวญั
ก ำลงัใจบุคลำกรอยำ่งไรบำ้ง 
 

  ส ำนักส่ง เสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้ตระหนักถึง

ควำมส ำคญัของบุคลำกรทุกระดับ เพื่อให้บุคลำกรในส ำนัก มี

ประสิทธิภำพกำรท ำงำนเพิ่มมำกข้ึน และปฏิบติังำนไดอ้ย่ำงเป็น

ระบบ ลดปัญหำต่ำงๆในกำรท ำงำน ส ำนกัส่งเสริมวชิำกำรและงำน

ทะเบียนจึงได้มีระบบสวสัดิกำรและกำรสร้ำงขวญัก ำลังใจของ

บุคลำกรในส ำนกัฯข้ึน โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินงำนดงัน้ี 

     1. มีกำรมอบทุนกำรศึกษำใหก้บับุตรของบุคลำกร 

     2. มีโครงกำรกองทุนเงินกู ้– ยมื ใหแ้ก่บุคลำกร 

     3. มีโครงกำรศึกษำดูงำนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

     บุคลำกรในส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนเข้ำร่วม

โครงกำร ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 80  

4.มีกำรพฒันำคณำจำรยเ์ขำ้สู่ต ำแหน่งทำง
วชิำกำรมำกนอ้ยเพียงใด 
 

 ส ำนกัส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียนเป็นองคก์รท่ีสนบัสนุน
และส่งเสริมกำรพฒันำงำนวิชำกำรของมหำวทิยำลยัท่ีมีควำม
ทนัสมยัมีกำรใหบ้ริกำรท่ีถูกตอ้งรวดเร็วอนัจะช่วยใหก้ำรจดั
กำรศึกษำของมหำวทิยำลยัสู่ควำมเป็นเลิศ มีกำรพฒันำคณำจำรย์
เขำ้สู่ต ำแหน่งทำงวชิำกำร โดยมีแนวทำงในกำรด ำเนินงำนดงัน้ี 
     1.จดัท ำโครงกำรส่งเสริมกำรจดัท ำผลงำนทำงวชิำกำรของ
อำจำรย ์
     2.จดัอบรมอำจำรยเ์ร่ืองกำรจดัท ำผลงำนทำงวชิำกำร 
     3.ค  ำสั่งแต่งตั้งพี่เล้ียงสนบัสนุน 
     4.จดัประชุมติดตำม ประเมินกำรจดัท ำผลงำนวชิำกำร 
     5.รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนแก่สภำมหำวทิยำลยั 

 
 

ส่วนที ่5  กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินและเงินประมำณ 



23 
 

ลกัษณะภำพรวมของหน่วยงำน แสดงผลด ำเนินกำร 

1.มีเงินงบประมำณแผน่ดิน เงินรำยได ้ และ
กำรรับจ่ำยเงินในปีงบประมำณ พ.ศ.2555 
อยำ่งไรบำ้ง (กรอกรำยละเอียดลงใน
แบบฟอร์มท่ีก ำหนดให)้ 
 

  ส ำนกัฯ ไดรั้บกำรจดัสรรงบประมำณตำมกรอบกำรจดัสรร

งบประมำณของมหำวิทยำลยั ในปี 2555 จ ำนวน 17,842,100 

บำท แบ่งเป็น งบประมำณแผ่นดิน จ ำนวน 880,000 บำท และ

เงินรำยได ้จ ำนวน 16,962,100 บำท ใชไ้ปทั้งส้ิน 11,715,849.76 

บำท คิดเป็นร้อยละ 65.66 แบ่งเป็น เพื่อให้กำรเบิกจ่ำยเงินมี

ประสิทธิภำพ ตรงตำมวตัถุประสงค์ มีควำมโปร่งใส สำมำรถ

ตรวจสอบได้ โดยเบิกจ่ำยเงินผ่ำนระบบบัญชี 3 มิติ มีแนว

ปฏิบติั ดงัน้ี 

1. เขียน แบบกำรขออนุมติัเบิก-จ่ำยเงิน  

2. ตรวจสอบรำยช่ือผูเ้บิกให้ตรงกบัค ำสั่งของมหำวิทยำลยั และ

จ ำนวนเงินใหถู้กตอ้ง 

3. ตดัยอดในระบบบญัชี 3 มิติของมหำวทิยำลยั 

4. บนัทึกขอ้มูลเบิกจ่ำยเงินลงสมุดควบคุมกำรเบิกจ่ำย - 

งบประมำณ 

5. ส่งเร่ืองคืนใหผู้ข้ออนุมติัเบิกจ่ำยเงินเซ็นช่ือ 

6. ส่งมำท่ี ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เสนอ

ผูบ้ริหำรลงนำม  คือ  หัวหน้ำส ำนักงำนผู ้อ  ำนวยกำร  , รอง

ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกั และผูอ้  ำนวยกำรส ำนกั ตำมล ำดบั 

7. ส่งกำรเงิน 

เอกสำรอำ้งอิง 

     1.ระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ส ำนกังบประมำณ 
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2.มีกำรวดักำรวเิครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน
ดำ้นกำรเงินและงบประมำณอยำ่งไร 
 
 

  จำกกำรขอรับจดัสรรงบประมำณของส ำนกัส่งเสริมวิชำกำร

และงำนทะเบียน ปีงบประมำณ 2555  ผูบ้ริหำรไดม้อบหมำย

ผูเ้ก่ียวขอ้งท ำกำรวิเครำะห์กำรเบิก – จ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยท่ี

ได้รับจัดสรรตำมกิจกรรม / โครงกำรท่ีได้เสนอแก่สภำ

มหำวทิยำลยัฯ เพื่อติดตำม ตรวจสอบกำรใชจ่้ำยงบประมำณ ให้

เกิดประสิทธิภำพ  บรรลุตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยของ

โครงกำร   
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ส่วนที ่6  กำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง 

ลกัษณะภำพรวมของหน่วยงำน แสดงผลด ำเนินกำร 

1.ระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงของหน่วยงำน
เป็นอยำ่งไร 
 

  กำรด ำเนินงำนดำ้นระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงของส ำนกั

ส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน มีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

    1.แต่งตั้ งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงระดับส ำนักฯ 

ประกอบด้วยผูบ้ริหำร และเจำ้หน้ำท่ี ร่วมกนัก ำหนดแนวทำง

ในกำรป้องกนัควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรด ำเนินงำน 

    2.บุคลำกรแต่ละกลุ่มงำนร่วมกันวิ เครำะห์ปัจจัยท่ีอำจ

ก่อให้เกิดควำมเส่ียงหรือควำมเสียหำยต่อกำรด ำเนินงำน พร้อม

แนวทำงแกไ้ข เสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงระดบั

ส ำนกัฯ  

    3.คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงระดบัส ำนักฯ น ำผลกำร

ด ำเนินงำนจำกปีท่ีผ่ำนมำ มำท ำกำรทบทวน ร่วมกับผลกำร

วิเครำะห์ท่ีได้จำกบุคลำกรในกลุ่มงำน มำกลั่นกรอง พร้อม

จัดท ำแผนบริหำรควำมเส่ียงระดับส ำนักฯ เพื่อหำแนวทำง

ป้องกนั ขจดั หรือยอมรับควำมเส่ียงนั้น 

    4.มีกำรติดตำมควำมเส่ียงโดยคณะกรรมกำรบริหำรควำม

เส่ียง ระดบัส ำนัก และจดัท ำรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียง 

เสนอต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ และหน่วยงำนท่ี

เก่ียวขอ้ง 

เอกสำรอำ้งอิง 

1. ค ำสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและ

ควบคุมภำยใน ปีงบประมำณ 2555 

2. แผนกำรจดักำรควำมเส่ียง ประจ ำปีงบประมำณ 2555 

3. รำยงำนผลกำรจดักำรควำมเส่ียง  ประจ ำปีงบประมำณ 

2555 
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2.หน่วยงำนไดจ้ดัล ำดบัควำมเส่ียงในกำร
ด ำเนินงำนตำมพนัธกิจในปี พ.ศ.2555 
อยำ่งไรบำ้ง 
 

  ส ำนกัส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน ก ำหนดพนัธกิจไว ้2 

ขอ้ ดงัน้ี 

1.ด้ำนส่งเสริมกำรจดักำรศึกษำทั้ งในระดับปริญญำตรี และ

บัณฑิตศึกษำ  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนได้

จดัล ำดบัควำมเส่ียง ดงัน้ี 

  1.1 กำรพฒันำหลกัสูตรไม่เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำน 

  1.2 นกัศึกษำไม่ส ำเร็จกำรศึกษำอนัเน่ืองจำกไม่ปฏิบติัตำมกฎ  

ระเบียบ ขอ้บงัคบั ของมหำวทิยำลยั 

  1.3 กำรคดัเลือกนกัศึกษำไม่เป็นไปตำมควำมตอ้งกำร 

  1.4 กำรสนบัสนุนกำรเรียนกำรสอนไม่มีคุณภำพ 

2. พฒันำระบบงำนกำรใหบ้ริกำรอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

  2.1 กำรใหบ้ริกำรไม่ไดรั้บควำมพึงพอใจ 

  2.2 บุคลำกรถูกร้องเรียนเน่ืองจำกขำดควำมรู้ควำมเขำ้ใจใน

กำรปฏิบติั 

  2.3 กำรจดัตั้งงบประมำณในกำรสนบัสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยี

ท่ีใชใ้นกำรบริกำรไม่เพียงพอ 

  2.4 บุคลำกรขำดขวญัและก ำลงัใจในกำรใหป้ฏิบติังำน 

เอกสำรอำ้งอิง 

1. ค ำสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและ

ควบคุมภำยใน ปีงบประมำณ 2555 

2. แผนกำรจดักำรควำมเส่ียง ประจ ำปีงบประมำณ 2555 

3. รำยงำนผลกำรจดักำรควำมเส่ียง  ประจ ำปีงบประมำณ 

2555 

3.ผลกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรจดักำรควำม
เส่ียงเป็นอยำ่งไร 

  จำกกำรวิ เครำะห์ปัจจัยและจัดล ำดับควำมเ ส่ียงของ

หน่วยงำน 4  ล ำดบัแรก  ดงัน้ี 

     1.กำรจดัตำรำงเรียนตำรำงสอน 
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     2. ฐำนขอ้มูลรำยวชิำตำมแผนกำรเรียน 

     3. กำรส่งผลกำรเรียน 

     4. ขอ้มูลเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

จำกควำมเส่ียงทั้ง 4 ล ำดบัขำ้งตน้ หน่วยงำนมีวธีิในกำรจดัล ำดบั

ควำมเส่ียงดงัน้ี 

     1. กำรจดัตำรำงเรียนตำรำงสอน มีแนวทำงในกำรจดักำร

ควำมเส่ียงดงัน้ี 

        1.1 มีโปรแกรมในกำรจดัตำรำงเรียน ตำรำงสอน 

        1.2 จดัอบรมกำรใช้โปรแกรมจดัตำรำงเรียน ตำรำงสอน

ใหก้บัเจำ้หนำ้ท่ีผูป้ฏิบติังำน 

        1.3 มีคู่มือกำรใช้โปรแกรมกำรจดัตำรำงเรียนตำรำงสอน 

เพื่อใหบุ้คลำกรในหน่วยงำนสำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีแทนกนัได ้

        1.4  มีระบบกำรตรวจสอบโปรแกรมขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเป็น

ปัจจุบนั 

       1.5 มีเจำ้หนำ้ท่ีดูแลระบบของโปรแกรมท่ีสำมำรถเขำ้แกไ้ข

ปัญหำท่ีเกิดข้ึนกบัโปรแกรมได ้

     2. ฐำนข้อมูลรำยวิชำตำมแผนกำรเรียน  มีแนวทำงในกำร

จดักำรควำมเส่ียงดงัน้ี 

        2.1 มีแผนกำรเรียนท่ีถูกตอ้งตำมโครงสร้ำงหลกัสูตร 

        2.2 มีคณะกรรมกำรในกำรพิจำรณำปรับแผนกำรเรียน 

        2.3 ก ำหนดสิทธ์ิในกำรเขำ้ถึงฐำนขอ้มูลแผนกำรเรียนใน

ระบบคอมพิวเตอร์ 

        2.4 มีกำรตรวจซ ้ ำในกำรบนัทึกขอ้มูล 

        2.5 มีปฏิทินก ำหนดระยะเวลำในกำรส่งแผนกำรเรียนแต่

ละภำคเรียนอยำ่งชดัเจน 
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     3.กำรส่งผลกำรเรียน มีแนวทำงในกำรจดักำรควำมเส่ียง 
ดงัน้ี 
        3.1 มีระบบกำรส่งผลกำรเรียนผำ่นอินเตอร์เน็ต 
        3.2  มีกำรตรวจซ ้ ำในกำรบนัทึกขอ้มูลผลกำรเรียน 
        3.3 จดัอบรมอำจำรยใ์หม่เก่ียวกบัเร่ืองกำรส่งผลกำรเรียน
ผำ่นอินเตอร์เน็ต ช่วงเปิดภำคเรียน 
        3.4  มีปฎิทินวิชำกำรก ำหนดกำรส่งผลกำรเรียนแต่ละภำค
เรียน 
     4.ขอ้มูลเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีแนวทำงจดักำรควำมเส่ียง
ดงัน้ี 
        4.1 จดัเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 
        4.2  จดัเตรียมระบบส ำรองกระแสไฟฟ้ำฉุกเฉิน 
        4.3  จดัเตรียมสถำนท่ีเพื่อป้องกนัภยัธรรมชำติ 
เอกสำรอำ้งอิง 

1. ค ำสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและ
ควบคุมภำยใน ปีงบประมำณ 2555 

2. แผนกำรจดักำรควำมเส่ียง ประจ ำปีงบประมำณ 2555 
3. รำยงำนผลกำรจดักำรควำมเส่ียง ประจ ำปีงบประมำณ 

2555 
4. คู่มือกำรส่งผลกำรเรียนทำงอินเตอร์เน็ต 
5. ประกำศมหำวิทยำลัยเร่ือง กำรส่งผลกำรเรียนทำง

อินเตอร์เน็ต 
6. ปฏิทินกิจกรรมวชิำกำรแต่ละภำคเรียน 

4.แนวทำงบริหำรจดักำรควำมเส่ียงใน
อนำคตของหน่วยงำนเป็นอยำ่งไร 

  ผลกำรจดักำรควำมเส่ียงในปีงบประมำณ 2555 หน่วยงำน

ไดน้ ำผลกำรจดักำรควำมเส่ียงรำยงำนต่อ คณะกรรมกำรประจ ำ

ส ำนกัฯ เพื่อพิจำรณำกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมเส่ียงในรอบปีท่ี

ผ่ำนมำ พร้อมทั้งให้แนวทำงในกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรจดักำร

ควำมเส่ียง ในปีงบประมำณ 2556  โดยพิจำรณำจำกปัจจยัเส่ียง
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ท่ีผำ่นกำรจดักำรควำมเส่ียงไปแลว้ ยงัมีปัจจยัเส่ียงระดบัสูงใดท่ี

ยงัคงอยู ่ ใหน้ ำมำจดัท ำกำรจดักำรควำมเส่ียง 

 
ส่วนที ่7  กำรจัดกำรเร่ืองอำคำร สถำนที ่เทคโนโลย ีและเคร่ืองมือทีส่ ำคัญ 

ลกัษณะภำพรวมของหน่วยงำน แสดงผลด ำเนินกำร 

1.ผลของกำรปรับปรุงพฒันำอำคำรสถำนท่ี
และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้เป็น
อยำ่งไรบำ้ง 
 

  จำกกำรขอรับจัดสรรงบประมำณในโครงกำรจัดท ำ

ห้องเรียนมำตรฐำน เพื่อสนับสนุนกำรจดักำรเรียนกำรสอน  

เป็นโครงกำรต่อเน่ืองตั้งแต่ปีงบประมำณ 2555-2556  โดยท ำ

กำรปรับปรุงห้องเรียน ครุภณัฑ์ และส่ือสนบัสนุนกำรจดักำร

เรียนกำรสอน ท่ีอยูใ่นควำมดูแลของส ำนกัส่งเสริมวชิำกำรและ

งำนทะเบียน จำกเดิม 24  ห้องเรียน เพิ่มเป็น 32 ห้องเรียน  ผล

กำรปรับปรุงอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกในห้องเรียน เช่น โต๊ะ 

เกำ้อ้ี  เคร่ืองปรับอำกำศ รวมถึงบอร์ดประชำสัมพนัธ์ต่ำง ๆ นั้น

ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของ

นกัศึกษำและคณำจำรยเ์ป็นอยำ่งมำก   

 

2.ผลของกำรปรับปรุงพฒันำเทคโนโลยแีละ
เคร่ืองมืออุปกรณ์ในกำรเรียนกำรสอนเป็น
อยำ่งไรบำ้ง 
 
 

  ปีงบประมำณ 2555  ส ำนกัส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 

มีกำรปรับปรุง พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ

ครุภณัฑ์สนับสนุนกำรจดักำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลยั 

โดยแบ่งกำรด ำเนินงำนออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

     1 .  กำรปรับปรุง พัฒนำโปรแกรมกำรจัดตำรำงเ รียน 

ตำรำงสอน ทั้งภำคปกติ และภำค กศ.บป. ให้มีควำมถูกต้อง 

แม่นย  ำ ซ่ึงตำรำงเรียน ตำรำงสอนและตำรำงสอบท่ีจดัท ำโดย

ใชโ้ปรแกรมส ำเร็จรูปนั้นมีควำม ถูกตอ้ง รวดเร็ว ผูจ้ดัสำมำรถ
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ด ำเนินกำรได้แล้วเสร็จก่อนเปิดภำคเรียน มำกกว่ำ  15 วนัท ำ

กำร  และพฒันำระบบงำนทะเบียนและประมวลผลให้มีควำม

รวดเร็ว รองรับกำรใหบ้ริกำรแก่นกัศึกษำ คณำจำรย ์ท่ีมีจ  ำนวน

เพิ่มมำกข้ึน 

     2. กำรจดัซ้ืออุปกรณ์ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีสนับสนุน

กำรจดักำรเรียน กำรสอน เพื่อท ำกำรติดตั้งประจ ำหอ้งเรียน 

ท่ีอยู่ในควำมดูแล ทั้ ง 32 ห้องเรียน โดยแต่ละห้องเรียนมี

รำยกำรวสัดุ ครุภณัฑด์งัน้ี 

     ชั้น 4   จ  ำนวน  8  หอ้งเรียน  มีอุปกรณ์ท่ีติดตั้งคือ   

        - ชุดคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 ชุด 

        - เคร่ืองฉำยภำพทึบแสง (Visualizer)  จ  ำนวน 1 ชุด 

        - ชุดกระดำนอจัฉริยะ (Interactive Board) จ ำนวน 1 ชุด 

     ชั้น 5-6-7  ชั้นละ 8  ห้องเรียน  มีอุปกรณ์ท่ีติดตั้งคือ 

        - ชุดคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 ชุด 

        - เคร่ืองฉำยภำพทึบแสง (Visualizer)  จ  ำนวน 1 ชุด 

        - เคร่ือง VDO Projector  จ ำนวน  1 ชุด 
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ส่วนท่ี 9 ผลกำรด ำเนินงำนตำมพนัธกิจ (บณัฑิตวทิยำลยั) 
9.1 กำรผลิตบณัฑิต สภำพกำรด ำเนินงำน 

ระบบกำรบริหำรจดักำร 
1. ปรัชญำและวตัถุประสงค์
กำรจดักำรศึกษำระดบั
บณัฑิตศึกษำ 

มหำวทิยำลยัรำชภฏัรำชภฏันครสวรรคไ์ดริ้เร่ิมโครงกำรจดักำรศึกษำระดบั
บณัฑิตศึกษำ ข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2538 โดยมุ่งหวงัใหผู้ส้ ำเร็จกำรศึกษำ เป็นผูมี้
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และน ำควำมรู้ไปสร้ำงควำมเจริญ ควำมกำ้วหนำ้ของ
ตนเอง หน่วยงำน และสังคมต่อไป โดยมี ปรัชญำ วสิัยทศัน์ พนัธกิจ ในกำร
จดักำรศึกษำ ดงัต่อไปน้ี 
ปรัชญำ 
สรรคส์ร้ำงควำมรู้ น ำสู่สังคม 
วสัิยทัศน์ 
 เป็นผูน้ ำด้ำนกำรจดักำรศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำท่ีมีประสิทธิภำพ ใน
เขตภำคเหนือตอนล่ำง ภำยในทศวรรษหนำ้ 
พนัธกจิ 
1. จดักำรศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำ 
2.ผลิตและพฒันำบุคลำกรของทอ้งถ่ินใหมี้ควำมรู้ควำมสำมำรถดำ้นงำนวิจยั 
เป็นนกัวชิำกำรและนกัวชิำชีพ 
3. เป็นท่ีพึ่งทำงวชิำกำรแก่ทอ้งถ่ิน   

2. แผนกำรรับนกัศึกษำระดบั
ปริญญำตรี และระดบั
บณัฑิตศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บณัฑิตวทิยำลยัก ำหนดแผนกำรรับนกัศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำแต่ละสำขำ
ตำมรอบระยะเวลำกำรพฒันำหลกัสูตรดงัน้ี 
       สำขำวชิำ ปีกำรศึกษำ 

2555 2556 2557 2558 2559 
หลกัสูตรและกำรสอน 80 80 80 80 80 
บริหำรกำรศึกษำ 90 90 90 90 90 
พลศึกษำ 30 30 30 30 30 
 วจิยัและประเมินผล
กำรศึกษำ 

- 30 30 30 30 

วทิยำศำสตร์ศึกษำ 25 25 25 25 25 
กำรบริหำรเพื่อกำร
พฒันำทอ้งถ่ิน 

25 25 25 25 25 

กำรจดักำรภำครัฐแนว
ใหม่ 

35 35 35 35 35 
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2. แผนกำรรับนกัศึกษำระดบั
ปริญญำตรี และระดบั
บณัฑิตศึกษำ(ต่อ) 
 

แผนกำรรับนกัศึกษำระดบัปริญญำตรีนั้น ส ำนกัส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน ไดท้  ำกำรประสำนกบัคณะต่ำง ๆ ร่วมจดัท ำแผนกำรรับนกัศึกษำ
ระดบัปริญญำตรี โดยมีแผน 5 ปี (2556-2560) มีจ  ำนวนรับตำมแผนดงัน้ี 

แผนกำรรับนักศึกษำภำคปกต ิปีกำรศึกษำ 2557 

ที ่ คณะ/สำขำวชิำ 2556 2557 2558 2559 2560 

คณะครุศำสตร์ 

1 กำรศึกษำปฐมวยั 90 90 90 90 90 

2 วทิยำศำสตร์ทัว่ไป 90 90 90 90 90 

3 คณิตศำสตร์ 90 90 90 90 90 

4 ภำษำองักฤษ 90 90 90 90 90 

5 ภำษำไทย 90 90 90 90 90 

6 สงัคมศึกษำ 90 90 90 90 90 

7 พลศึกษำ 90 90 90 90 90 

8 คอมพิวเตอร์ศึกษำ 90 90 90 90 90 

9 นำฏศิลป์ 90 90 90 90 90 

10 ดนตรีศึกษำ 60 60 60 60 60 

คณะวทิยำกำรจดักำร 

1 กำรท่องเท่ียวและกำรโรงแรม 110 110 110 110 110 

2 นิเทศศำสตร์ 110 110 110 110 110 

3 เศษฐศำสตร์กำรเงิน 30 30 30 30 30 

4 กำรตลำด 110 110 110 110 110 

5 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย ์ 70 70 70 70 70 

6 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 100 100 100 100 100 

7 กำรตลำด 50 50 50 50 50 

8 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย ์ 50 50 50 50 50 

9 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 80 80 80 80 80 

10 กำรบญัชี 160 160 160 160 155 

11 กำรบญัชี 80 80 80 80 80 
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แผนกำรรับนักศึกษำภำคปกต ิปีกำรศึกษำ 2557 

ที ่ คณะ/สำขำวชิำ 2556 2557 2558 2559 2560 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

1 ภำษำองักฤษ 70 70 70 70 70 

2 ภำษำองักฤษ - ภำษำจีน  70 70 70 70 70 

3 ภำษำไทย 70 70 70 70 70 

4 กำรพฒันำชุมชน 50 50 50 50 50 

5 ภูมิสำรสนเทศเพื่อกำรพฒันำ 30 30 30 30 30 

6 ประวติัศำสตร์ 40 40 40 40 40 

7 ภำษำองักฤษเพื่อกำรส่ือสำรฯ 40 40 40 40 40 

  (หลกัสูตรนำนำชำติ)           

8 ดนตรี 40 40 40 40 40 

9 กำรเมืองกำรปกครอง 140 140 140 140 140 

10 กำรปกครองทอ้งถ่ิน 140 140 140 140 140 

11 รัฐประศำสนศำสตร์ 140 140 140 140 140 

12 กำรบริหำรงำนยติุธรรม 50 50 50 50 50 

13 นิติศำสตร์ 140 140 140 140 140 

คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

1 วทิยำกำรคอมพิวเตอร์ 90 90 90 90 90 

2 เทคโนโลยสีำรสนเทศ 60 60 60 60 60 

3 เทคโนโลยมีลัติมีเดีย 60 60 60 60 60 

4 คณิตศำสตร์ 50 50 50 50 50 

5 เคมี 50 50 50 50 50 

6 ฟิสิกส์ 40 40 40 40 40 

7 วทิยำศำสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 50 50 50 50 50 

8 ชีววทิยำ 50 50 50 50 50 

9 จุลชีววทิยำ 40 40 40 40 40 

10 สำธำรณสุขศำสตร์ 170 170 170 170 170  
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แผนกำรรับนักศึกษำภำคปกต ิปีกำรศึกษำ 2557 

ที ่ คณะ/สำขำวชิำ 2556 2557 2558 2559 2560 

คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

 (สำธำรณสุขชุมชน)      

11 สำธำรณสุขศำสตร์ 30 30 30 30 30 

  (อำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั)           

12 คหกรรมศำสตร์ 40 40 40 40 40 

13 คหกรรมศำสตร์ 40 40 40 40 40 

คณะเทคโนโลยกีำรเกษตรและเทคโนโลยอีุตสำหกรรม 

1 เกษตรศำสตร์  50 50 50 50 50 

  (เพำะเล้ียงสตัวน์ ้ ำ)           

2 เกษตรศำสตร์ (ผลิตพืช) 50 50 50 50 50 

3 เกษตรศำสตร์ (ผลิตสตัว)์ 50 50 50 50 50 

4 วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยกีำรอำหำร 40 40 40 40 40 

5 กำรออกแบบ 130 130 130 130 130 

6 ไฟฟ้ำอุตสำหกรรม 50 50 50 50 50 

7 ไฟฟ้ำอุตสำหกรรม 30 30 30 30 30 

8 เทคโนโลยกีำรจดักำรอุตสำหกรรม 50 50 50 50 50 

9 เทคโนโลยอีุตสำหกรรม  80 80 80 80 80 

  (เทคโนโลยกีำรจดักำรอุตสำหกรรม)           

11 วศิวกรรมไฟฟ้ำเคร่ืองกลกำรผลิต 70 70 70 70 70 

12 วศิวกรรมพลงังำน 70 70 70 70 70 

13 วศิวกรรมไฟฟ้ำเคร่ืองกลกำรผลิต 50 50 50 50 50 

14 วศิวกรรมกำรจดักำร- - 40 40 40 40 

 อุตสำหกรรมและส่ิงแวดลอ้ม      

15 วศิวกรรมเกษตรและอำหำร - 40 40 40 40 

16 วศิวกรรมพลงังำน 50 50 50 50 50  
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3. กระบวนกำรจดักำรเรียนรู้
ท่ีสร้ำงควำมมัน่ใจวำ่จะผลิต
บณัฑิตใหมี้คุณภำพตรงตำม
ปรัชญำและวตัถุประสงค ์

บณัฑิตวทิยำลยัก ำหนดแนวทำงกำรจดักำรเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active learning) 
ควบคู่กบักำรฝึกประสบกำรณ์นอกห้องเรียนโดยกำรศึกษำดูงำน และอบรม
สัมมนำเพื่อพฒันำคุณภำพของบณัฑิตใหต้รงตำมปรัชญำและวตัถุประสงค์
ของกำรจดักำรศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำ 
 

4. ควำมเส่ียงในกำรจดั
กำรศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำ 

จำกกำรวเิครำะห์ควำมเส่ียงร่วมกนัระหวำ่งบณัฑิตวทิยำลยักบัสำขำวชิำ สรุป
ไดว้ำ่กำรจดักำรศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำ มีควำมเส่ียงในกำรจดักำรศึกษำ 
ดงัน้ี 
1. ควำมเส่ียงดำ้นจ ำนวนนกัศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำมีแนวโนม้ลดลงในทุก
สำขำวชิำท ำใหจ้  ำนวนนกัศึกษำท่ีรับเขำ้ศึกษำในแต่ละภำคกำรศึกษำไม่
เป็นไปตำมเป้ำท่ีก ำหนด ทั้งน้ีอำจเป็นเพรำะกำรขยำยตวัและกำรแข่งขนัของ
มหำวทิยำลยัทั้งรัฐและเอกชน 
2. ควำมเส่ียงดำ้นนกัศึกษำไม่ส ำเร็จกำรศึกษำตำมระยะเวลำท่ีก ำหนดใน
หลกัสูตรทั้งในระดบัปริญญำโท และปริญญำเอก 
 

หลกัฐำน  แผนบริหำรควำมเส่ียงของบณัฑิตวทิยำลยั 
5. ตวัช้ีวดัคุณภำพบณัฑิต
ก่อนกำรส ำเร็จกำรศึกษำ 

บณัฑิตวทิยำลยัก ำหนดเกณฑก์ำรส ำเร็จกำรศึกษำของนกัศึกษำระดบั
บณัฑิตศึกษำ ไวส้อดคลอ้งกบัเกณฑม์ำตรฐำนหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษำ 
พ.ศ.2548  ดงัน้ี 
ระดบัปริญญำโท 
1. มีควำมประพฤติดีตำมขอ้ก ำหนดของมหำวทิยำลยั 
2. ศึกษำรำยวชิำครบตำมหลกัสูตร โดยสอบไดห้น่วยกิตครบถว้นตำม
ขอ้ก ำหนด ไดค้่ำระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ำกวำ่ 3.00 จำกระบบ 4และ
สอบประมวลควำมรู้ผำ่นตำมเกณฑท่ี์ก ำหนด 
3. สอบประเมินวทิยำนิพนธ์ผำ่น ส ำหรับผูท่ี้ศึกษำตำมแผน ก(2) หรือสอบ
ประเมินรำยงำนกำรคน้ควำ้อิสระผำ่น ส ำหรับผูท่ี้ศึกษำตำมแผน ข. 
4. ผลงำนวทิยำนิพนธ์จะตอ้งไดรั้บกำรตีพิมพ ์หรืออยำ่งนอ้ยด ำเนินกำรให้
ผลงำนหรือส่วนหน่ึงของผลงำนไดรั้บกำรยอมรับให้ตีพิมพใ์นวำรสำรหรือ
ส่ิงพิมพท์ำงวชิำกำร หรือเสนอต่อท่ีประชุมวชิำกำรท่ีมีรำยงำนกำรประชุม 
(Proceeding) 
 



37 
 

9.1 กำรผลิตบณัฑิต สภำพกำรด ำเนินงำน 

 ระดบัปริญญำเอก 
1.  ศึกษำรำยวชิำต่ำง ๆ ครบถว้นตำมหลกัสูตร 
2.  มีผลกำรศึกษำไดค้่ำระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมทั้งหมดไม่นอ้ยกวำ่ 3.00  
และไดค้่ำระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมหมวดวชิำเฉพำะไม่ต ่ำกวำ่3.00 
3.  สอบผำ่นกำรสอบวดัควำมสำมำรถทำงภำษำองักฤษ  ตำมเกณฑท่ี์
มหำวทิยำลยัก ำหนด 
4.  สอบผำ่นกำรสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination) 
5.  สอบป้องกนัวทิยำนิพนธ์ได ้ และผลงำนวจิยัหรือส่วนหน่ึงของ
ผลงำนวจิยัไดรั้บกำรตีพิมพห์รือไดรั้บกำรยอมรับให้ตีพิมพล์งในวำรสำร
หรือส่ิงพิมพท์ำงวชิำกำรท่ีมีกรรมกำรภำยนอกมำร่วมกลัน่กรอง (Peer 
Review)ก่อนกำรตีพิมพ ์และเป็นท่ียอมรับในสำขำวชิำนั้น 
6.  ผำ่นกำรประเมินพฒันำกำรดำ้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ำมเกณฑข์อง
มหำวทิยำลยั 

6. โครงกำรในปี 2556 ใน
กำรพฒันำคุณภำพบณัฑิตให้
มีควำมเป็นเลิศ 

บณัฑิตวทิยำลยัร่วมกบัสำขำวชิำจดัโครงกำรเพื่อพฒันำคุณภำพบณัฑิตใหมี้
ควำมเป็นเลิศดงัน้ี 
1. โครงกำรพฒันำนกัศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำ 
2. โครงกำรสนบัสนุนเผยแพร่ผลงำนวทิยำนิพนธ์ 
3. โครงกำรอบรมกำรเขียนบทควำมทำงวชิำกำรและวจิยั 

8. กำรอนุมติัผลส ำเร็จ
กำรศึกษำในปี 2553-2555 
 

 

ปี             สำขำ 2553 2554 2555 

ยทุธศำสตร์(ปร.ด.) 2 1 30 
กำรจดักำรศึกษำฯ(ค.ด.) - 1 7 
บริหำรกำรศึกษำ 30 82 64 
หลกัสูตรและกำรจดักำรเรียนรู้ 30 44 18 
ส่งเสริมสุขภำพ 13 8 2 
วจิยัและประเมินกำรศึกษำ 7 1 8 
ยทุธศำสตร์กำรพฒันำ 6 8 8 
กำรจดักำรกำรเกษตร 5 8 2 
วทิยำศำสตร์ศึกษำ - 8 - 
กำรจดักำรภำครัฐแนวใหม่ 13 7 22 
กำรจดักำรทัว่ไป 17 23 9 

หลกัฐำน สรุปรำยช่ือผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2553-2555 
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9.ผลกำรพฒันำคณำจำรยเ์พื่อ
สร้ำงควำมเป็นเลิศดำ้นกำร
เรียนกำรสอนเป็นอยำ่งไรบำ้ง 

ปีงบประมำณ 2555 มีกิจกรรมพฒันำคณำจำรย ์ใหมี้ควำมรู้ควำมสำมำรถ
ดำ้นกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทำงปฏิรูปกำรเรียนรู้ ตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิ  (หลกัสูตรดำ้นทกัษะทำงปัญญำ)  มีคณำจำรยไ์ดรั้บกำร
พฒันำตำมหลกัสูตรดงักล่ำว จ ำนวน 20 คน   

10. ผลกำรพฒันำคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงคข์องนกัศึกษำคือ
อะไรบำ้ง 

บณัฑิตวทิยำลยั ร่วมกบัสำขำวชิำจดักำรศึกษำและกิจกรรมเพื่อพฒันำ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษำส่งผลใหน้กัศึกษำมีคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์5 ดำ้น จำกกำรประเมินโดยผูบ้งัคบับญัชำและผูร่้วมงำนอยูใ่นร
ดบัมำกท่ีสุดทุกดำ้น ดงัน้ี 
1.ดำ้นคุณธรรม/จริยธรรม มีค่ำเฉล่ีย  4.89 
2. ดำ้นควำมรู้ มีค่ำเฉล่ีย  4.79 
3. ดำ้นทกัษะทำงปัญญำ มีค่ำเฉล่ีย  4.80 
4. ดำ้นทกัษะควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งบุคคลและควำมรับผิดชอบ มีค่ำเฉล่ีย  4.85 
5. ดำ้นทกัษะกำรวิเครำะห์เชิงตวัเลข กำรส่ือสำรและกำรใช ้IT มีค่ำเฉล่ีย 4.71  

11. นกัศึกษำหรือศิษยเ์ก่ำท่ี
ประสบควำมส ำเร็จมีจ ำนวน
เท่ำใด และสำขำใด 

ในปีกำรศึกษำ 2555 มีนกัศึกษำและศิษยเ์ก่ำระดบับณัฑิตศึกษำประสบ
ควำมส ำเร็จและไดรั้บรำงวลัดงัน้ี 
1.นำงส ำเนียง นำป้อม นกัศึกษำหลกัสูตรครุศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวชิำ
กำรจดักำรหลกัสูตรและกำรเรียนรู้ 
ไดร้ำงวลั “หน่ึงแสนครูดี”  จำกคุรุสภำ เม่ือ 16 พ.ย. 55 
2. นำงศิริ  ดีกงั นกัศึกษำหลกัสูตรครุศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวชิำกำร
จดักำรหลกัสูตรและกำรเรียนรู้ไดร้ำงวลั“หน่ึงแสนครูดี” จำกคุรุสภำ เม่ือ 
16 พ.ย. 55 
3. นำงสุทธิรัตน์ โมรำย นกัศึกษำหลกัสูตรครุศำสตรมหำบณัฑิต 
สำขำวชิำกำรวจิยัและประเมินผลกำรเรียนรู้ 
ไดร้ำงวลักำรน ำเสนอผลงำนวจิยัในระดบัดีเด่น ในกำรประชุมสัมมนำ
วชิำกำรน ำเสนอผลงำนวิจยัระดบัชำติ เม่ือ 15 ก.พ. 56 
4. นำยสำยยนต ์ สีชมพู นกัศึกษำหลกัสูตรครุศำสตรมหำบณัฑิต 
สำขำวชิำ 

 



39 
 

ลกัษณะภำพรวมของหน่วยงำน แสดงผลด ำเนินกำร 

 กำรจดักำรหลกัสูตรและกำรเรียนรู้ไดร้ำงวลักำรน ำเสนอผลงำนวจิยัใน
ระดบัดีเด่นประชุมสัมมนำวิชำกำรน ำเสนอผลงำนวจิยัระดบัชำติ เม่ือ 15 
ก.พ. 56 
หลกัฐำน ส ำเนำเกียรติบตัร 

9.2 วจัิย 
11. มหำวทิยำลยัมีวำรสำรของ
ตนเอง หรือของเครือข่ำยท่ี
คณำจำรยส์ำมำรถเผยแพร่งำนวจิยั 

 
บณัฑิตวทิยำลยัไดด้ ำเนินกำรจดัท ำวำรสำรวชิำกำรเพื่อให้คณำจำรย ์และ
นกัศึกษำไดเ้ผยแพร่ผลงำน มหำวทิยำลยัรำชภฏันครสวรรค ์ท่ีมีคุณภำพ
มี Peer review และมีวำระกำรพิมพเ์ผยแพร่สม ่ำเสมอ จ ำนวน 2 ฉบบั 
ไดแ้ก่ 
1. วำรสำรวชิำกำรบณัฑิตศึกษำมหำวทิยำลยัรำชภฏันครสวรรค์ 
เป็นวำรสำรท่ีอยูใ่นฐำนดชันีกำรอำ้งอิงวำรสำรไทย TCIกลุ่ม 1มีก ำหนด
เผยแพร่รำย 4 เดือน ปีละ 3 ฉบบั 
2. วำรสำรวชิำกำรเครือข่ำยบณัฑิตศึกษำมหำวทิยำลยัรำชภฏัภำคเหนือ 
  เป็นวำรสำรท่ีมี Peer review และมีก ำหนดกำรเผยแพร่สม ่ำเสมอ                                      
  รำย 6 เดือน ปีละ 2 ฉบบั เป็นวำรสำรท่ีมหำวทิยำลยัรำชภฏัภำคเหนือ 
  ทั้ง 8 แห่ง ลงนำมควำมร่วมมือในกำรจดัท ำวำรสำรวชิำกำรเพื่อเป็น 
  เวทีเผยแพร่ผลงำนวชิำกำรและวจิยัของนกัศึกษำและคณำจำรย ์
 

 
 
 


