
รายงานประจําปี ����  

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

ส่วนที� � ข้อมูลเบื�องต้นของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 

 
�. ประวตั ิความเป็นมาและสภาพปัจจุบนั 

 สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ ไดก่้อตั�งขึ�นเมื�อ พ.ศ. ���� 

ตามโครงสร้างของพระราชบญัญติัวิทยาลยัครู โดยมีชื�อว่า ฝ่ายทะเบียนและวดัผล ต่อมามีภารกิจเพิ�มขึ�น จึง

ไดจ้ดัตั�งเป็น สาํนกัส่งเสริมวิชาการ ตามพระราชบญัญติัวทิยาลยัครู (ฉบบัที� �) พ.ศ. ���� ตามมาตรา � 

ต่อมาเมื�อมีพระราชบญัญติัสถาบนัราชภฏันครสวรรค ์ พ.ศ. ���� และประกาศสาํนกังานสภาสถาบนัราชภฏั 

เรื�อง หลกัเกณฑก์ารแบ่งส่วนราชการสถาบนัราชภฏั ประกาศ ณ วนัที� �� ตุลาคม พ.ศ. ���� สถาบนัราชภฏั

นครสวรรค ์จึงไดแ้บ่งส่วนราชการเป็น สาํนกัส่งเสริมวิชาการ 

 ในปี พ.ศ. ���� ไดม้ีการเปลี�ยนแปลงจากสถาบนัราชภฏันครสวรรค ์ มาเป็นมหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค ์จึงมีการแบ่งส่วนราชการใหม่เป็น สาํนกังานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามกฎกระทรวง

จดัตั�งส่วนราชการในมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.���� ณ วนัที�� มีนาคม พ.ศ.

���� ซึ�งปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ��� ตอนที� �� ก วนัที� � มีนาคม ���� และมีการแบ่งส่วนราชการ 

เป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื�องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ พ.ศ.

���� โดยใหแ้บ่งส่วนราชการเป็นสาํนกังานผูอ้าํนวยการ ซึ�งประกาศ ณ วนัที� �� มิถุนายน พ.ศ.���� ปรากฏ 

ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ��� ตอนที� �� ง วนัที� � สิงหาคม ����  และสภามหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 

ในการประชุมครั� งที� ��/���� วนัที� �� พฤศจิกายน ���� และครั� งที� ��/���� วนัที� �� ธนัวาคม ���� 

เห็นชอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลยั ของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

�. ปรัชญา วสัิยทัศน์ พนัธกจิ และภารกจิ 

 �.� ปรัชญา 

  พฒันาวิชาการ รักษามาตรฐาน   บริการดว้ยนํ� าใจ 

 �.� วสัิยทัศน์ 

  มีการกาํหนดใหส้อดคลอ้งกบัวิสยัทศันข์องมหาวิทยาลยั ดงันี�  



 �

 

วิสยัทศัน์มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์: เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั�นนํา เพื�อพฒันาท้องถิ�น 

 
 

วิสยัทศัน์สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน : เป็นองค์กรที�สนับสนุนและส่งเสริม 

การพฒันางานวชิาการของมหาวทิยาลยัที�มคีวามทันสมยั  มกีารให้บริการที�ถูกต้อง รวดเร็ว 

 �.� พนัธกจิสํานกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

  �. บริหารจดัการหลกัสูตรและการเรียนการสอนของมหาวทิยาลยั 

  �. อาํนวยความสะดวกและใหบ้ริการทางการศึกษาแก่คณาจารยแ์ละนกัศกึษา 

  �. จดัวางระบบและดาํเนินการคดัเลือกนกัศกึษาใหม่ 

  �. จดัวางระบบและดาํเนินงานดา้นทะเบียนและประมวลผล 

  �. ประสานดาํเนินงานจดัการศกึษาขั�นบณัฑิตศกึษาของมหาวิทยาลยั 

  �. ควบคุม ส่งเสริมการจดัการศกึษาใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานของระทรวงศึกษาธิการ 

 �.� เป้าประสงค์ 

  �. เพื�อพฒันามาตรฐานหลกัสูตรและการเรียนการสอน 

  �. เพื�อขยายโอกาสทางการศกึษาใหแ้ก่เยาวชนและประชาชนในทอ้งถิ�น 

  �. เป็นแหล่งบริการวิชาการที�เกี�ยวขอ้งกบัหลกัสูตร  การเรียนการสอน  และดา้น

ภาษาต่างประเทศที�เพียงพอแก่คณาจารย ์นกัศกึษารวมทั�งประชาชนในทอ้งถิ�น 

  �. มีหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนที�ทนัสมยั กา้วทนัการเปลี�ยนแปลง 

  �. มีระบบการบริหารจดัการและการใหบ้ริการทางการศึกษาแก่คณาจารยที์�ถกูตอ้งรวดเร็ว

ดว้ยวิธีการ และเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารที�ทนัสมยั 

  �. บุคลากรในหน่วยงานมีวฒันธรรมการทาํงานที�มุง้เนน้คุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ

และทกัษะการปฏิบติังานสูงขึ�น 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ โดยอนุมติัสภามหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ ครั� งที�  ��/����  วนัที� �� พฤศจิกายน ���� 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

สํานักงานผู้อํานวยการ 

�. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

 กลุ่มงานบริหารสํานักงานผู้อํานวยการ 
    - งานบริหารงานทั�วไป 

    - งานสารบรรณ 

    - งานพสัดุการเงิน 

    - งานบุคลากร 

    - งานขอ้มูลสารสนเทศ 

    - งาน กพร. 

    - งานประกนัคุณภาพ 

    - งานแผนงานและงบประมาณ 

    - งานเลขานุการ สภาวิชาการและ 

      อนุกรรมการวิชาการ 

 

 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
    - งานรับนักศึกษา 

    - งานทะเบียนนกัศึกษา 

    - งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน 

    - งานเอกสารหลกัฐานการศึกษา 

     - งานตรวจสอบคุณวฒิุ 

    - งานพระราชทานปริญญาบตัร 

     - งานขอ้มูลสารสนเทศนกัศึกษา 

 

 

       

 กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 
    - งานประสานการพฒันาหลกัสูตร 

    - งานวางแผนการเรียนการสอน 

   -  งานพฒันาคุณภาพหลกัสูตรและการสอน 

   -  งานประเมินการจดัการศึกษา 

   -  งานบริการวิชาการ  

    - งานเอกสารหลกัสูตรและคูมื่อ 

 

 

 

     

 สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
   - งานบริหารทั�วไป 

   - งานวิชาการบณัฑิตศึกษา 

   - งานบริการการศึกษา 

   - งานมาตรฐานการศึกษา 

หมายเหตุ  สํานกังานบณัฑิตวิทยาลยัเป็นหน่วยงาน

อิสระ มีฐานะเทียบเท่ากลุ่มงานในสํานกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน  จดัต ั�งตามประกาศของ

มหาวิทยาลยั 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ โดยอนุมติัสภามหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ ครั� งที�  ��/����  วนัที� �� พฤศจิกายน ���� 

โครงสร้างการบริหารงานสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ผู้อาํนวยการ 

  รองผู้อํานวยการ 

 กลุ่มงานบริหารสํานักงานผู้อํานวยการ 

    - งานบริหารงานทั�วไป 

    - งานสารบรรณ 

    - งานพสัดุการเงิน 

    - งานบุคลากร 

    - งานขอ้มูลสารสนเทศ 

    - งาน กพร. 

    - งานประกนัคุณภาพ 

    - งานแผนงานและงบประมาณ 

    - งานเลขานุการ สภาวิชาการและ 

      อนุกรรมการวิชาการ 

 

 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 

    - งานรับนกัศึกษา 

    - งานทะเบียนนกัศึกษา 

    - งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน 

    - งานเอกสารหลกัฐานการศึกษา 

     - งานตรวจสอบคุณวฒิุ 

    - งานพระราชทานปริญญาบตัร 

     - งานขอ้มูลสารสนเทศนกัศึกษา 

 

 

       

 

 กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

      - งานประสานการพฒันาหลกัสูตร 

     - งานวางแผนการเรียนการสอน 

     - งานพฒันาคุณภาพหลกัสูตรและการสอน 

     - งานประเมินการจดัการศึกษา 

     - งานบริการวิชาการ  

     - งานเอกสารหลกัสูตรและคูมื่อ 

 

 

 

     
 

 สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

   - งานบริหารทั�วไป 

   - งานวิชาการบณัฑิตศึกษา 

   - งานบริการการศึกษา 

   - งานมาตรฐานการศึกษา 

หมายเหตุ  สํานกังานบณัฑิตวิทยาลยัเป็นหน่วยงาน

อิสระ มีฐานะเทียบเท่ากลุ่มงานในสํานกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน  จดัต ั�งตามประกาศของ

มหาวิทยาลยั 

 

 

คณะกรรมการประจาํสํานัก 



4. บุคลากรในสํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 

 �.� ผู้บริหารสํานกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนตั�งแต่อดีต – ปัจจุบัน 
 

ที� ชื�อ - สกุล ตาํแหน่ง ระยะเวลา 

1 ผศ.ปรีชา  สนธิรักษ ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมวิชาการ พ.ศ.2536 – 2539 

2 อาจารยว์ิมลรัตน์  คลา้ยเนียม ผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมวิชาการ พ.ศ.2539 – 2540 

3 อาจารยสุ์กิตติ  กาํแพงเศรษฐ ผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมวิชาการ พ.ศ.2540 – 2544 

4 อาจารยสุ์เทพ  ม่วงไหม ผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมวิชาการ พ.ศ.2544 – 2547 

5 ดร.พิเศษ  ภทัรพงษ ์ รักษาการผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมวิชาการ พ.ศ.2547 – 2548  

6 ผศ.ดร.บญัญติั  ชาํนาญกิจ ผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานฯ พ.ศ.2548 -���� 

� ผศ.วไลพร เมฆไตรรัตน ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานฯ พ.ศ.����-ปัจจุบนั 
 

�.� บุคลากรในปัจจุบัน 
 

ที� ชื�อ - สกุล 
วุฒ ิ

การศึกษา 
ตาํแหน่ง หมายเหตุ 

1 ผศ.วไลพร เมฆไตรรัตน ์ กศ.ม. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ระดบั � ผูอ้าํนวยการ 

2 ผศ.นิเวศน์  คาํรัตน ์ ค.ม. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ระดบั � รองผูอ้าํนวยการ รับผิดชอบ

สํานกังานบณัฑิตวทิยาลยั 

3 นางพรรณี  เหมะสถล ค.ม. อาจารย ์ระดบั � รองผูอ้าํนวยการ รับผิดชอบ

กลุ่มงานบริหารสํานกังาน

ผูอ้าํนวยการ 

4 น.ส.พรสิริ  เอี�ยมแกว้ ศษ.ม. อาจารย ์ระดบั  7 รองผูอ้าํนวยการ รับผิดชอบ

กลุ่มงานส่งเสริมวชิาการ 

� นายมงคล  แพทองคาํ ศษ.ม. นกัวิชาการศกึษาระดบั 8 หวัหนา้สํานกังานผูอ้าํนวยการ 

สํานกัส่งเสริมวชิาการและงาน

ทะเบียน 

6 น.ส.นนัทภคั ธนาอภินนท ์ บธ.ม. อาจารย ์ระดบั �  ผูช่้วยหวัหนา้สํานกังาน 

บณัฑิตวทิยาลยั 

� ดร.บณัฑิตา อินทร์สมบติั กศ.ด. อาจารย ์ ผูช่้วยหวัหนา้สํานกังาน 

บณัฑิตวทิยาลยั 

8 นางปราณี เนรมติร 

 

บธ.ม. อาจารย ์ หวัหนา้กลุ่มงานบริหาร

สํานกังานผูอ้าํนวยการ 

 

 



 

 

ที� ชื�อ - สกุล วุฒ ิ

การศึกษา 

ตําแหน่ง หมายเหตุ 

� นายเอกวิทย ์สิทธิวะ วท.ม. อาจารย ์ หวัหนา้กลุ่มงานส่งเสริม

วชิาการ 

 กลุ่มงานบริหารสํานกังานผู้อาํนวยการ 

�� น.ส.ขนิษฐา  พวงมณีนาค ศษ.ม. เจา้หนา้ที�บริหารงานทั�วไป พนกังานราชการ 

�� น.ส.สุทธิลกัษณ์  ศรีสวสัดิ�  บธ.ม. เจา้หนา้ที�คอมพิวเตอร์ พนกังานมหาวิทยาลยั 

 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 

�� นางนวลศรี  ดีวนันะ ม.6 พนกังานพิมพดี์ด � ลกูจา้งประจาํ 

�� นางศิราณี  จตุรทิศ ศศ.บ. นกัวิชาการศกึษา พนกังานราชการ 

�� นายธรรมนูญ  จูทา ค.บ. นกัวิชาการศกึษา พนกังานมหาวิทยาลยั 

�� น.ส.หนึ�งฤทยั โฉมอินทรีย ์ วทบ. นกัวิชาการศกึษา พนกังานมหาวิทยาลยั 

16 นายนิโครธ  ช่างชยั ศษ.บ. เจา้หนา้ที�คอมพิวเตอร์ พนกังานมหาวิทยาลยั 

17 น.ส.ธิติยา  หงษเ์วียงจนัทร์ วท.บ. เจา้หนา้ที�คอมพิวเตอร์ พนกังานมหาวิทยาลยั 

18 น.ส.ศุภาลกัษณ์  มลฑบ ศศ.บ. เจา้หนา้ที�คอมพิวเตอร์ พนกังานมหาวิทยาลยั 

19 น.ส.นทัธมน  ประดบั วท.บ. เจา้หนา้ที�คอมพิวเตอร์ พนกังานมหาวิทยาลยั 

20 น.ส.วลัภา  ประสิทธิการ บธ.บ. เจา้หนา้ที�คอมพิวเตอร์ ลกูจา้งชั�วคราว 

 กลุ่มงานส่งเสริมวชิาการ 

21 นางกญัญช์พร  จนัติวงค ์ ค.บ. พนกังานพิมพดี์ด � ลกูจา้งประจาํ 

22 น.ส.วริศนนัท ์ ทดันุ่ม วท.บ. นกัวิชาการศกึษา พนกังานมหาวิทยาลยั 

23 น.ส.วรางคณา  เขียวแกว้ ศศ.บ. เจา้หนา้ที�คอมพิวเตอร์ พนกังานมหาวิทยาลยั 

24 น.ส.กญัจนพร  จนัทร์ดาํ วท.บ. เจา้หนา้ที�คอมพิวเตอร์ พนกังานมหาวิทยาลยั 

 สํานักงานบัณฑติวทิยาลยั 

25 นางวรรฒนา ไวยมติรา ศศ.บ. นกัวิชาการศกึษา พนกังานมหาวิทยาลยั 

26 น.ส.ณัฐชนนัท ์ สาลี ศศ.บ. เจา้หนา้ที�คอมพิวเตอร์ พนกังานมหาวิทยาลยั 

�� น.ส.จีราพร ม่วงสอน ค.บ. เจา้หนา้ที�คอมพิวเตอร์ พนกังานมหาวิทยาลยั 

 



 
ผศ.วไลพร  เมฆไตรรัตน์ 

ผู้อํานวยการสํานกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

นางพรรณี  เหมะสถล 

รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

1 นางสาวพรสิริ  เอี�ยมแก้ว 

รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ผศ.นิเวศน์   คํารัตน์ 

รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

นายมงคล  แพทองคํา 

หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ 

กลุ่มงานบริหารสํานักงานผู้อํานวยการ กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ สํานักงานบัณฑติวิทยาลัย 

นางปราณี เนรมิตร 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารสํานักงานผู้อํานวยการ 

นางสาวขนิษฐา  พวงมณีนาค 

บริหารงานทั�วไป 

นางนวลศรี  ดีวันนะ 

พนักงานพมิพ์ดีดชั�น � 

นายเอกวิทย์  สิทธิวะ 

 หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

นางกัญญ์ชพร  จันติวงค์ 

พนักงานพมิพ์ดีดชั�น � 

นางสาววริศนันท์  ทัดนุ่ม 

นักวิชาการศึกษา 

นางสาววรางคณา  เขียวแก้ว 

เจ้าหน้าที�คอมพวิเตอร์ 

นายธรรมนญู  จูทา 

นักวิชาการศึกษา 

นางศิราณี  จตุรทิศ 

นักวิชาการศึกษา 

นางสาวหนึ�งฤทัย  โฉมอินทรีย์ 

นักวิชาการศึกษา 

นายนิโครธ  ช่างชัย 

เจ้าหน้าที�คอมพวิเตอร์ 

นางสาววลัภา  ประสิทธิการ 

เจ้าหน้าที�คอมพวิเตอร์ 

นางสาวธิติยา  หงษ์เวียงจันทร์ 

เจ้าหน้าที�คอมพวิเตอร์ 

นางสาวศุภาลักษณ์  มลฑบ 

เจ้าหน้าที�คอมพวิเตอร์ 

นางสาววลัภา  ประสิทธิการ 

เจ้าหน้าที�คอมพวิเตอร์ 

 ผศ.นิเวศน์   คํารัตน์ 

หัวหน้าสํานักงานบัณฑติวิทยาลัย 

นางสาวนันทภัค   ธนาอภินนท์  

ผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงานบัณฑติวิทยาลัย 

ดร.บัณฑิตา  อินทร์สมบัติ 

ผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงานบัณฑติวิทยาลัย 

นางวรรฒนา  ไวยมิตรา 

นักวิชาการศึกษา 

นางสาวณัฐชนันท์  สาลี 

เจ้าหน้าที�คอมพวิเตอร์ 
นางสาวกัญจนพร  จันทร์ดํา 

เจ้าหน้าที�คอมพวิเตอร์ 

นางสาวสุทธิลักษณ์  ศรีสวัสดิ� 

เจ้าหน้าที�คอมพวิเตอร์ 

นางสาวจีราพร  ม่วงสอน 

เจ้าหน้าที�คอมพวิเตอร์ 



 �

สรุปผลการดําเนินงานที�สําคญัในรอบปีงบประมาณ 2552 
 

ด้านบุคลากร 

 ในปีงบประมาณปี ���� สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มีบุคลากรที�ปฏิบติังานทั�งสิ�น 

�� คน ประกอบดว้ย  

- ผูช่้วยศาสตราจารย ์� คน 

- อาจารย ์� คน 

- พนกังานมหาวทิยาลยั ตาํแหน่งอาจารย ์� คน 

- ขา้ราชการพลเรือน � คน 

- ลกูจา้งประจาํ � คน 

- พนกังานราชการ � คน 

- พนกังานมหาวทิยาลยั �� คน 

- ลกูจา้งชั�วคราว � คน 

 

ด้านงบประมาณ 

 ในปีงบประมาณ ���� มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ ไดรั้บงบประมาณทั�งหมด ��,���,��� 

บาท จาํแนกเป็น เงินงบประมาณ �,���,��� บาท และเงินนอกงบประมาณ ��,���,��� บาท  

(ส่วนของบณัฑิตวิทยาลยั ��,���,��� บาท) 

 

ผลงาน  แบ่งตามกลุ่มงาน ดงันี� 

�. กลุ่มงานบริหารสํานกังานผู้อาํนวยการสํานกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 

 �.� งานบริหารงานทั�วไป 

กิจกรรม จาํนวน 

�. จดัทาํปฏิทินกาํหนดเวลากิจกรรมวิชาการ และวนัหยดุของนกัศึกษา  ภาคปกติ ภาค กศ.ยช. 

     และ ภาค กศ.บป. ประจาํภาคเรียนทั�ง  � ภาคเรียน 

� ครั� ง/ปี 

�. จดัทาํบญัชีรายชื�อเพื�อใหอ้าจารยแ์ละนกัศกึษาภาค กศ.พน. ลงชื�อเพื�อเขา้หอ้งเรียน � ครั� ง/ปี 

�. จดัทาํคาํสั�งการรับนกัศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป. ของแต่ละปีการศึกษา � ครั� ง/ปี 

�. จดัทาํคาํสั�งรับรายงานตวันกัศกึษาภาคปกติและภาค กศ.บป � ครั� ง/ปี 

�. ดาํเนินการทุนโครงการเพชรราชภฏันครสวรรคร์ะดบัปริญญาตรี, ปริญญาโท และทุน

วิทยาศาสตร์ราชภฏันครสวรรค ์

� ครั� ง/ปี 

6. การทาํประกาศขอเปลี�ยนแปลงสาขาวิชาของนกัศกึษาชั�นที� � � ครั� ง/ปี 



 �

�. ออกเก็บใบสมคัรตามโรงเรียน ประจาํปีการศกึษา ���� �,��� คน 



 ��

 1.2 งานสารบรรณ 

กิจกรรม จาํนวน 

�. การรับหนงัสือราชการจากหน่วยงานภายนอก ��� เรื�อง 

�. การส่งหนงัสือราชการถึงหน่วยงานภายนอก ��� เรื�อง 

�. รับบนัทึกขอ้ความจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั ��� เรื�อง 

�. ส่งบนัทึกขอ้ความถึงหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั �� เรื�อง 

 

 �.� งานการเงิน 

 สรุปรายงานผลการปฏิบติังานการใชจ่้ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2552 ของสาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สรุปไดด้งันี�  

ที� 

 

โครงการ 

ได้รับการ

จัดสรร 

ใช้ไป คงเหลือ ใช้ไป 

ร้อยละ 

  สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน         

1 

บริหารสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

 

218,200.00 

 

198,137.00 

 

20,063.00 90.81 

2 พฒันางานวิชาการและบุคลากร 805,000.00 802,950.50 2,049.50 99.75 

3 

ครุภณัฑส์าํนกังาน (พฒันาระบบ

ฐานขอ้มลู) ดา้นวทิยฯ์ 

 

180,500.00 

 

178,450.00 

 

2,050.00 98.86 

4 

ครุภณัฑส์าํนกังาน (พฒันาระบบ

ฐานขอ้มลู) ดา้นสงัคม 

 

300,000.00 

 

296,500.00 

 

3,500.00 98.83 

 รวมเงินงบประมาณ �,���,���.�� 1,476,037.50 25,612.50 98.16 

5 จดัจา้งบุคลากร 1,469,349.00 576,168.00 893,181.00 39.21 

6 จดัจา้งอาจารย ์ 3,000,000.00 2,993,497.63 6,502.37 99.78 

7 เพชรราชภฏันครสวรรค ์ 1,200,000.00 1,195,300.00 4,700.00 99.61 

8 ส่งเสริมการผลิตบณัฑิต ภาคปกติ 760,200.00 756,564.00 3,636.00 99.52 

9 ทุนอุดหนุนผลงานทางวิชาการ 700,000.00 150,000.00 550,000.00 21.42 

10 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 50,000.00 46,124.50 3,875.50 92.25 

11 ส่งเสริมการผลิตบณัฑิต ภาค กศ.บป. 4,748,200.00 4,745,954.00 2,246.00 99.95 

12 จดัการศึกษาศนูยอ์ุทยัธานี 317,000.00 229,823.00 87,177.00 72.49 



 ��

 

ที� 

โครงการ ได้รับการ

จัดสรร 

ใช้ไป คงเหลือ ใช้ไป 

ร้อยละ 

13 จดัการศึกษาศนูยช์ยันาท 306,000.00 216,306.00 89,694.00 70.68 

14 จดัการศึกษาศนูยบ์า้นไร่ 322,400.00 240,905.00 81,495.00 74.72 

15 จดัการศึกษาศนูยโ์พทะเล 195,440.00 194,322.00 1,118.00 99.42 

16 จดัการศึกษาศนูยอ์ินทร์บุรี 420,000.00 409,456.00 10,544.00 97.48 

17 จดัการศึกษาภาค กศ.ยช. 1,480,000.00 732,568.00 740,232.00 49.49 

18 จดัการศึกษา กศ.พน. 1,100,000.00 1,031,122.00 68,878.00 93.73 

19 จดัจา้งอาจารย ์(เพิ�มเติม) 4,000,000.00 3,998,347.33 1,652.67 99.96 

20 เพชรราชภฏันครสวรรค ์(เพิ�มเติม) 500,000.00 485,000.00 15,000.00 97.00 

21 

ส่งเสริมการผลิตบณัฑิต ภาค กศ.บป. 

(เพิ�มเติม) 

 

4,570,000.00 

 

4,502,805.00 

 

67,195.00 98.53 

22 จดัการศึกษาศนูยโ์พทะเล (เพิ�มเติม) 79,000.00 77,728.00 1,272.00 98.38 

23 จดัการศึกษาศนูยอ์ินทร์บุรี 68,800.00 51,200.00 17,600.00 74.42 

 รวมสํานักส่งเสริมวชิาการฯ ��,���,���.�� ��,���,���.�� �,���,���.�� ��.�� 

 

 

บัณฑติวทิยาลยั 

ได้รับการ

จัดสรร 

 

ใช้ไป 

 

คงเหลือ 

ใช้ไป 

ร้อยละ 

1 ค่าจา้งชั�วคราว/ค่าประกนัสงัคม 359,160.00 203,676.00 155,484.00 56.71 

2 จดัการศึกษาระดบับณัฑิตศกึษา 8,177,930.00 7,807,490.00 370,440.00 95.47 

3 ค่าธรรมเนียมการบริการวิชาการ 5,000.00 4,170.00 830.00 83.40 

4 ค่าใชจ่้ายเดินทางไปราชการ (ผูบ้ริหาร) 75,000.00 51,076.00 23,924.00 68.10 

5 

ค่าสมาชิกบณัฑิตวิทยาลยัแห่งประเทศ

ไทย 

 

5,000.00 

 

5,000.00 

 

0.00 100.00 

6 

ค่าสมาชิกเครือข่ายบณัฑิตศกึษา

มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ 

 

10,000.00 

 

5,000.00 

 

5,000.00 50.00 

7 

ค่าใชจ่้ายเดินทางผูท้รงคุณวุฒิและ

วิทยากร 

 

30,000.00 

 

11,504.00 

 

18,496.00 38.35 
 



 ��

 

ที� 

โครงการ ได้รับการ

จัดสรร 

ใช้ไป คงเหลือ ใช้ไป 

ร้อยละ 

8 โครงการพฒันาคุณภาพบณัฑิตศึกษา 2,548,160.00 1,899,293.42 648,866.58 74.54 

9 จดัหาครุภณัฑ ์ 410,500.00 367,000.00 43,500.00 89.40 

10 ค่าสาธารณูปโภค 600,000.00 207,675.95 329,324.50 34.61 

11 สนบัสนุนงานวิชาการ 100,000.00 67,600.00 32,400.00 67.60 

12 

วิจยัในชั�นเรียนเพื�อพฒันาประสิทธิภาพ

การเรียนรู้ 

 

500,000.00 

 

490,000.00 

 

10,000.00 98.00 

13 พฒันาหอ้งเรียนมาตรฐาน 195,000.00 191,900.00 3,100.00 98.41 

14 บริหารจดัการบณัฑิตศึกษา (เพิ�มเติม) 203,410.00 144,780.00 58,630.00 71.18 

15 พฒันาคุณภาพบณัฑิตศึกษา 226,020.00 24,633.50 201,386.50 10.90 

16 

ประชุมนาํเสนองานวิจยัระดบั

บณัฑิตศึกษา 

 

260,000.00 

 

210,115.00 

 

49,885.00 80.81 

17 พฒันาหลกัสูตรระดบับณัฑิตศกึษา 200,000.00 40,700.00 159,300.00 20.35 

18 

ครุภณัฑส์นบัสนุนการจดัการเรียนการ

สอน 

 

335,000.00 

 

302,570.00 

 

32,430.00 90.32 

19 

บริหารจดัการการศึกษา ระดบั

บณัฑิตศึกษา 

 

1,472,430.00 

 

293,635.00 

 

1,178,795.00 19.94 

20 พฒันาคุณภาพบณัฑิตศึกษา 871,570.00 271,743.00 599,827.00 31.18 

21 

ครุภณัฑส์นบัสนุนการจดัการเรียนการ

สอน 

 

320,000.00 

 

298,620.00 

 

21,380.00 93.32 

 รวมบัณฑิตวทิยาลัย ��,���,���.�� ��,���,���.�� �,���,���.�� ��.�� 

  รวมทั�งสิ�น 43,694,269.00 37,007,409.83 6,616,659.62 84.70 

 



 ��

 �.� งานพสัดุ 

�. วสัดุสํานกังาน (ใช้ไป) 

�. ซ่อมแซมครุภัณฑ์(ใช้ไป) 

�. ครุภัณฑ์สํานักงาน 

- คอมพวิเตอร์แม่ข่าย � เครื�อง 

- เครื�องสํารองไฟฟ้า � เครื�อง 

- เครื�องคอมพวิเตอร์ � เครื�อง 

�,���,��� บาท 

��,��� บาท 

 

���,��� บาท 

35,950 บาท 

���,��� บาท 
 

  �.� งานบุคลากร 

กจิกรรม จาํนวน 

การฝึกอบรม/การพฒันาบุคลากร ฯลฯ �� ครั� ง 
 

 �.�  งานแผนงานและงบประมาณ 

 ไดรั้บจดัสรรงบประมาณทั�งสิ�น �3,694,�69.- บาท โดยจาํแนกเป็น เงินงบประมาณ 1,503,7��.- 

บาท และเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได)้ �2,190,569.- บาท 

 

 - แนวทางการพฒันางานในอนาคตช่วง � – � ปี ของหน่วยงาน 

 �. เพื�อเพิ�มระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการใหสู้งขึ�น  

 �. เพิ�มศกัยภาพบุคลากรของสาํนกัฯ ในดา้นที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบติังาน 

 4. สนบัสนุนใหอ้าจารยจ์ดัทาํผลงานทางวิชาการ 

 �. เพิ�มประสิทธิภาพการใชง้บประมาณ 

 �. เพิ�มประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบติังาน โดยใช ้PMQA และจดัระเบียบหน่วยงาน โดยใช้

กระบวนการ � ส 

 �. เร่งรัดการดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายใน 

 8. พฒันาโปรแกรมสาํเร็จเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการทาํงาน 

 �. เร่งรัดการดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(TQF)  

 ��. เร่งพฒันาหลกัสูตรที�ตอบสนองต่อความตอ้งการของทอ้งถิ�น 

 



 ��

 1.7 งานเลขานุการ สภาวชิาการและอนุกรรมการวชิาการ 

 มีการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ จาํนวน  �  ครั� ง 

 มีการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สภามหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ จาํนวน  

� ครั� ง 

 

�. กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 

 �.� งานรับนกัศึกษา 

กจิกรรม จาํนวน 

ภาคปกต ิ

�.จดัทาํโครงการประชาสมัพนัธก์ารรับสมคัรนกัศึกษาใหม่ 

2. จาํนวนนกัศกึษานกัศึกษาใหม่ ประจาํปีการศึกษา ���� 

- รับตรง ครั� งที� �  

 - สมคัรจากโรงเรียน 

 - สมคัรที�มหาวิทยาลยั 

 - สมคัรผา่นอินเตอร์เนต 

- รับทั�วไป ครั� งที� � 

- ระบบกลาง (Admissions) 

  รวม 

 

� ครั� ง/ปี 

�,��� คน 

�,��� คน 

�,��� คน 

�,��� คน 

��� คน 

�,��� คน 

118 คน 

�,��� คน 

ภาค กศ.บป. 

�. จดัทาํโครงการประชาสมัพนัธก์ารรับสมคัรนกัศึกษาภาค กศ.บป. ใหม ่

�. จาํนวนนกัศกึษานกัศึกษาใหม่ภาค กศ.บป. ประจาํปีการศึกษา ���� 

 

� ครั� ง/ปี 

1,955 คน 
 

�.� งานรับรายงานตวันักศึกษา 

กจิกรรม จาํนวน 

�. ภาคปกติ ครั� งที� � 

�. ภาคปกติ ครั� งที� � 

  รวม 

�,��� คน 

�,��� คน 

�,��� คน 

 



 ��

 �.� งานทะเบียนนักศึกษา 

กจิกรรม จาํนวน 

�. การขอยา้ยสถานศกึษา 

�. การรับยา้ยสถานศกึษา 

�. การขอลาออกของนกัศกึษา 

�. การลาพกั/รักษาสภาพนกัศกึษา 

�. การคืนสภาพนกัศึกษา 

�. การขอผอ่นผนัการชาํระเงินค่าลงทะเบียน 

�. การพน้สภาพการเป็นนกัศกึษา เนื�องจากผลการเรียน 

�. การพน้สภาพนกัศกึษากรณีที�ไม่ชาํระเงินลงทะเบียนเรียน 

�. การขอยกเลิกรายวิชา 

��. การขอผอ่นผนัการชาํระเงินค่าลงทะเบียน 

� ราย 

� ราย 

180 ราย 

��� ราย 

��� ราย 

��� ราย 

�� ราย 

��� ราย 

�,��� ราย 

��� ราย 

 

 �.� งานลงทะเบยีนและประมวลผลการเรียน 

 �. จดัการลงทะเบียนนกัศึกษา  จาํนวน � ภาคเรียน 

 �. จดัการประมวลผลการเรียน  ทั�ง  �  ภาคเรียน 

 

 �.� งานเอกสารหลกัฐานการศ◌ึกษา 

กจิกรรม จาํนวน 

การขอหนงัสือรับรองต่าง  ๆ 

การขอใบแจง้ผลการเรียน 

การขอใบรายงานผลการศึกษา 

การขอใบแทนปริญญาบตัร/ใบรับรองคุณวุฒิ/ประกาศนียบตัร 

1,091 ราย 

1,047 ราย 

1,003 ราย 

31 ราย 
 

 �.� งานตรวจสอบคุณวุฒ ิ

กิจกรรม  ระยะเวลา 

การขอตรวจสอบคุณวุฒิเพื�อรับเขา้เป็นนกัศกึษา � ครั� ง  

การตรวจสอบการเป็นนกัศกึษา การเคยศึกษา และการสาํเร็จการศกึษาใหแ้ก่หน่วยงานต่าง ๆ

เพื�อตรวจสอบคุณวุฒิในการบรรจุ/แต่งตั�งเขา้ทาํงานในหน่วยงานหรือศึกษาต่อ  

 

308 ครั� ง 

 



 ��

 �.� งานพระราชทานปริญญาบัตร 

กจิกรรม  ระยะเวลา 

ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 

ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท จาํนวน 

ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก จาํนวน 

�,��� คน 

43 คน 

� คน 

 

 �.� งานข้อมูลสารสนเทศนกัศึกษา 

 - ปรับปรุงระบบงานสารสนเทศสาํหรับนกัศกึษา 

  - ระบบการยนืยนัตนเอง เพื�อเขา้ใชร้ะบบงานทะเบียนนกัศกึษา 

  - ระบบแจง้ข่าวสารผา่นอีเมลล ์

 - ปรับปรุงระบบการประเมินการสอนอาจารย ์

  - สาํหรับอาจารยด์ูผลการประเมินของตนเอง 

  - สาํหรับผูบ้ริหารดูผลการประเมนิของอาจารยใ์นคณะ 

  - การส่งออกขอ้มลูเพื�อการประมวลผลดว้ย SPSS 

 - ปรับปรุงระบบงานสาํหรับการจดัระบบของเจา้หนา้ที� 

 

 2.9 งานบริการอื�น ๆ 

 - ตรวจกระดาษคาํตอบและประมวลผลสอบประเมินสมรรถะนครู 

  - สาํนกังานเขตพื�นที�การศกึษาพจิิตร เขต 1 

  - สาํนกังานเขตพื�นที�การศกึษาพจิิตร เขต 2 

  - สาํนกังานเขตพื�นที�การศกึษากาํแพงเพชร เขต 1 

- สาํนกังานเขตพื�นที�การศกึษานครสวรรค ์เขต 2 

 - ตรวจกระดาษคาํตอบและประมวลผลสอบบรรจุครูผูช่้วย 

  - สาํนกังานเขตพื�นที�การศกึษานครสวรรค ์เขต 2 

  - สาํนกังานเขตพื�นที�การศกึษาอุทยัธานี เขต 1 

  - สาํนกังานเขตพื�นที�การศกึษาพจิิตร เขต 1 

- สาํนกังานเขตพื�นที�การศกึษาพจิิตร เขต 1 

 - ตรวจกระดาษคาํตอบและประมวลผลสอบบรรจุขา้ราชการตาํรวจภูธร ภาค 6 

 - ตรวจกระดาษคาํตอบและประมวลผลสอบบรรจุพนกังานเทศบาล 

  - เทศบาลนครนครสวรรค ์

  - เทศบาลเมืองอุทยัธานี 



 ��

�. กลุ่มงานส่งเสริมวชิาการ 

 3.1 งานประสานการพฒันาหลกัสูตร 

 ในปี 2552 กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ ไดป้ระสานการพฒันาหลกัสูตร � หลกัสูตร คือ  

 1. หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา นาฏศิลป์ หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2552 

 2. หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2552 

 3. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552 

โดยมีขั�นตอน ดงันี�  

 1. ใหค้าํปรึกษาในการจดัทาํหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานระดบัอุดมศึกษา 

พ.ศ.���� ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 2. ตรวจสอบตน้ฉบบัเอกสารหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานระดบัอุดมศกึษา 

พ.ศ.���� ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามรูปแบบที�สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษากาํหนด 

 3. แนะนาํขั�นตอนที�จะตอ้งดาํเนินการต่อไปตามลาํดบั คือนาํเสนอให้ 

คณะกรรมการสภาวิชาการพจิารณา      คณะกรรมการฝ่ายวิชาการสภามหาวิทยาลยั         

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั 

 4. ประสานงานกบังานเลขานุการสภาวิชาการ เพื�อบรรจุวาระประชุม 

 5. ประสานงานกบังานธุรการ สาํนกังานอธิการบดี เพื�อเสนอหลกัสูตรต่อสาํนกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 

 นอกจากนั�น ไดม้ีการรายงานขอ้มลูการดาํเนินงานหลกัสูตรประจาํภาคการศึกษา ดงันี�  

 ภาคการศึกษาที� 2 ปีการศึกษา 2551 รายงานเมื�อวนัที� 16 มีนาคม ���� โดยรางานตามแบบ 

สมอ 07-02 หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี จาํนวน �� ชุด สมอ 07-03 หลกัสูตรระดบัปรระกาศนียบตัร

บณัฑิต จาํนวน � ชุด สมอ 07-04 หลกัสูตรระดบัปริญญาโท จาํนวน � ชุด และสมอ 07-06 

หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก จาํนวน � ชุด  

 ภาคการศึกษาที� 1 ปีการศึกษา 2552 รายงานเมื�อวนัที� 18 พฤศจิกายน 2552 โดยรางานตามแบบ 

สมอ 07-02 หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี จาํนวน �� ชุด สมอ 07-03 หลกัสูตรระดบัปรระกาศนียบตัร

บณัฑิต จาํนวน � ชุด สมอ 07-04 หลกัสูตรระดบัปริญญาโท จาํนวน � ชุด และสมอ 07-06 

หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก จาํนวน � ชุด  

 

 3.2 งานวางแผนการเรียนการสอน   โดยประสานงานกบัคณะต่าง ๆ เรื�อง  

1) วชิาเลอืกเสรี  ภาคปกติและภาค กศ.บป. ไดด้าํเนินการในภาคการศกึษาที� 2 ปีการศกึษา 2551 และ

ภาคการศึกษาที� 1 ปีการศึกษา ���� ดงันี�  



 ��

 1. กรอกขอ้มลูรายวิชาเลือกเสรีที�เปิดจอง ภาคการศกึษาท◌◌่ี 2 และภาคการศึกษาที� 1 

นกัศกึษาภาคปกติ ลงฐานขอ้มลู 

 2. ส่งขอ้มลูรายวิชาเลือกเสรีที�เปิดใหจ้องนกัศึกษาภาคปกติ ภาคการศกึษาที� � และภาค

การศึกษาที� 1 ส่งคณะทุกคณะ และประกาศใหน้กัศกึษาจองวิชาเลือกเสรีทางอินเตอร์เนต 

 3. จองรายวิชาเลือกเสรีรอบแรก นกัศกึษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที� 2 

 4. ประกาศรายวิชาเลือกเสรีที�ปิด-เปิด ส่งบนัทึกขอ้ความแจง้คณะ 

 5. ประกาศใหน้กัศกึษาจองรายวิชาเลือกเสร◌รีอบ � นกัศกึษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที� � และ

ภาคการศึกษาที� 1 

 6. พิมพร์ายชื�อนกัศกึษาที�จองวิชาเลือกเสรี ส่งขอ้มลูใหว้างแผนการเรียนการสอน จดัตาราง

เรียน ตารางสอบนกัศกึษาภาคปกติ ภาคการศกึษาท◌◌่ี 2 และภาคการศกึษาที� 1 

2) วชิาศึกษาทั�วไป  ภาคการศึกษาที� �/���1 และภาคการศกึษาที� �/���� มีการดาํเนินการ คือ 

 1. คาํนวณกลุ่มวิชาศกึษาทั�วไป จดัเตร◌ยีมรายวิชาภาคการศึกษาที� 2 ส่งขอ้มลูใหง้านวาง

แผนการเรียนการสอนเพื�อจดัตารางเรียน ตารางสอบนกัศกึษาภาคปกติ ภาคการศกึษาที� 2/2551  

 2. นกัศกึษาจองรายวิชาทางอินเตอร์เนต แกไ้ขจาํนวนนกัศกึษาที�จองรายวิชาแต่ละกลุ่มเรียน 

 3. ประสานการเปิด/ปิดหมู่เรียนใหค้ณะทราบ 

3) จดัทําแผนการเรียน  นกัศกึษาภาคปกติและภาค กศ.บป. ดงันี�  

 1. พิมพแ์ผนการเรียนนกัศึกษาเขา้ใหม ่

 2. ทาํบนัทึกขอ้ความเรื�องจดัทาํแผนการเรียนนกัศกึษาเขา้ใหม◌่ส่งคณะ 

 3. รับแผนการเรียนจากคณะ ตรวจโครงสร้างแผนการเรียนใหม่ 

 4. ส่งขอ้มลูใหง้านวางแผนการเรียนการสอนเพื�อจดัตารางเรียน ตารางสอบนกัศึกษาภาค

การศึกษาที� 1 และภาคการศกึษาที� 2 

5. ทาํเวบแผนการเรียนนกัศึกษาทุกภาคการศกึษา ลงอินเตอร์เนต http://192.168.0.2/Curri/ 

 6. จดัเตรียมแผนการเรียนแจกนกัศกึษาเขา้ใหม่ 

4) จดัทําตารางเรียนตารางสอน 

 ในปี 2552 ไดป้ระสานการจดัทาํตารางเรียนตารางสอนกบัคณะต่างๆ ดงัเอกสารหมายเลข 

�/2552 และเอกสารหมายเลข 17/2552 โดยมกีารดาํเนินการ ดงันี�  

 1. ประสานรายการจดัสอนไปที�คณะ 

 2. ดาํเนินการจดัตารางเรียนตารางสอน 

 3. ปรับปรุง/แกไ้ขตามเงื�อนไขที�แต่ละคณะกาํหนด 

 4. จดัท◌ํารูปเล่มเอกสาร 

 



 ��

 3.3 งานพฒันาคุณภาพหลกัสูตรและการสอน 

 ในปี 2552 ไดม้ีการพฒันาคุณภาพหลกัสูตรและการสอน โดยจดัทาํคู่มืออาจารย ์

ดงัเอกสารหมายเลข �/���� และมีการส่งเสริมใหค้ณาจารยทุ์กคนจดัการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active 

Learning) โดยมีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ ในวนัที� 3 มิถุนายน ���� โดยมีตวัแทนแต่ละคณะนาํเสนอ ดงันี�  
 

1 คณะครุศาสตร์  นายมงคล  ศยัยกุล นางสาวเยาวเรศ  ภกัดีจิตร 

2 คณะวิทยาการจดัการ นางสาววิไลลกัษณ์  สกุลเขมฤทยั นางพงษท์อง  เฮครอฟท ์

3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร ผศ.นงเยาว ์ในอรุณ 

4 เทคโนโลยกีารเกษตรและ

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

นางสาวอิสรี  ศรีคุณ  

5 มนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ 

นางสาวสุภาวดี สุประดิษฐอ์าภรณ์  นางสาวสุนนัทา  เทียมคาํ 

 

ไดม้ีการจดัทาํโครงการเพื�อสนบัสนุนใหค้ณาจารยจ์ดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

และจดัทาํวิจยัในชั�นเรียน โดยใหค้ณะละ �� ทุน ทุนละ ��,��0 บาท รวมทั�งสิ�น �� ทุน เป็นเงิน ��,��� 

บาท โดยมีการจดัทาํรายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์เรื�อง การกาํหนดขอบเขต

การจดัทาํรายงานการวจิยัในชั�นเรียน 

 

 3.4 งานประเมนิการจดัการศึกษา 

 ในปี 2552 ไดม้ีการประสานงานกบัคณบดีคณะต่างๆ ดงันี�  

 1. การส่งเสริมใหม้ีการประเมินการสอน จากนกัศกึษาผา่นระบบอินเตอร์เนต 

 2.การส่งเสริมใหม้ีการประเมินการสอนคณาจารยอ์ตัราจา้งที�สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการ 

จดัการเรียนรู้รายวิชาศกึษาทั�วไป 

 3. การส่งเสริมใหม้ีการประเมินการสอนคณาจารยผ์ูข้อผลงานทางวิชาการที�สอดคลอ้งกบั 

มาตรฐานการจดัการเรียนรู้รายวิชาศกึษาทั�วไป 

 

 3.5 งานบริการวชิาการ  

 ในปี 2552 ไดม้ีการบริการวิชาการ ดงันี�  

1. เผยแพร่แบบฟอร์ม เอกสาร ขอ้มลู ข่าวสารทางวิชาการ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

เพื�อเผยแพร่ใหน้กัศึกษา ครูอาจารย ์ผูป้กครองหรือผูส้นใจทราบ 

– ผา่น www.nsru.ac.th 

- ผา่น http://registrar.nsru.ac.th 



 ��

- ผา่น http://registrar.nsru.ac.th/promote 

2. การจดัประชุมอบรมเรื�อง Active Leaening และการทาํวจิยัในชั�นเรียน 

3. การรวบรวมความรู้เพื�อเผยแพร่ เช่น วารสารการจดัการเรียนรู้ 

4. การส่งเสริมงานบริการวิชาการอื�นๆ ที�ไดรั้บมอบหมาย ไดแ้ก่ การจดัทาํคู่มืออาจารย ์

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์เป็นตน้ 

นอกจากนั�นแลว้ มกีารบริการวิชาการ โดยการรับคาํร้องต่างๆ ดงันี�  

 �. คาํร้องเพิ�มรายวิชา 3,575 ราย 

 �. คาํร้องยกเวน้รายวิชา 408 ราย 

 �. คาํร้องโอนผลการเรียน 50 ราย 
 

 3.6 งานเอกสารหลกัสูตรและคู่มอื 

 ในปี 2552 มีการเผยแพร่เอกสารหลกัสูตรตามความตอ้งการของแต่ละคณะ โดยสามารถ

คดัลอกไดที้�กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ เพิ�มเติมจากไฟลเ์อกสารที�เคยแจกไว ้นอกจากนั�นไดจ้ดัทาํคู่มือ

นกัศกึษา เพื�อเผยแพร่ใหแ้ก่นกัศึกษาใหม่ โดยมขีั�นตอนดงันี�  

 1. ประสานคณะขอขอ้มลูวุฒิการศกึษาและภาพถ่ายคณาจารยที์�เป็นปัจจุบนั เพื�อจดัทาํตน้ฉบบั 

 2. จดัทาํตน้ฉบบั ซึ�งประกอบดว้ย ขอ้มลูมหาวิทยาลยั ระเบียบ ขอ้ปฏิบติัต่างๆ 

ขอ้มลูคณาจารยข์อ้มลูหลกัสูตรต่างๆ  

 3. ตรวจสอบตน้ฉบบั และจดัทาํคู่มือนกัศกึษา 



 ��

ข้อมูลเบื�องต้นของสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
 

�.  ประวตัคิวามเป็นมาและสภาพปัจจุบนั 

 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์  ไดจ้ดัตั� งขึ�นเมือวนัที� � พฤศจิกายน ����      

มีวตัถุประสงค์เพื�อให้เป็นหน่วยงานที�ดาํเนินการเกี�ยวกบัการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา  ตลอดจนทาํ

หนา้ที�เป็นหน่วยกลางควบคุมมาตรฐานวิชาการ ประสานงานและสนับสนุนการดาํเนินงานสาขาวิชา

ต่าง ๆ ที�เปิดสอนระดบับณัฑิตศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ ปัจจุบนัไดด้าํเนินการเปิดสอน

หลกัสูตร ต่าง ๆ ดงันี�  

 พ.ศ. ���� 

 - เปิดสอนหลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 

 - เปิดสอนหลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน 

 พ.ศ. ���� 

- เปิดสอนระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขายทุธศาสตร์การพฒันา 

 พ.ศ. ���� 

- เปิดสอนระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการส่งเสริมสุขภาพ 

พ.ศ. ���� 

- เปิดสอนระดบัดุษฎีบณัฑิต หลกัสูตรครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการศกึษา 

   และการเรียนรู้ 

พ.ศ. ���� 

- เปิดสอนระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการจดัการการเกษตร 

และ หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิจยัและประเมินผลการศึกษา 

 

�.  ปรัชญา วสัิยทัศน์  และพนัธกจิ 

 �.�  ปรัชญา 

                สรรคส์ร้างความรู้ นาํสู่สงัคม 

 �.�  วสัิยทัศน์ 

        เป็นผูน้ ําด้านการจดัการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาที�มีประสิทธิภาพ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 

ภายในทศวรรษหนา้ 



 ��

 �.3 พนัธกจิ 

         1.จดัการศึกษาระดบับณัฑิตศกึษา 

         2. ผลิตและพฒันาบุคลากรของทอ้งถิ�นใหม้ีความรู้ความสามารถดา้นงานวจิยั เป็นนกัวิชาการ

และนกัวิชาชีพ 

         3. เป็นที�พึ�งทางวิชาการแก่ทอ้งถิ�น 

  

โครงสร้างการบริหารโครงสร้างการบริหาร  

 โครงสร้างการบริหารสาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั แสดงดงัแผนภาพ �.� 

 
ภาพ �.� โครงสร้างการบริหารสาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั 

ผูช่้วยหวัหนา้สาํนกังาน

บณัฑิตวิทยาลยั 

กลุ่มบริการการศกึษา กลุ่มอาํนวยการ กลุ่มมาตรฐานการศึกษา 

หวัหนา้สาํนกังาน

บณัฑิตวิทยาลยั 

คณะกรรมการวิชาการ

บณัฑิตศึกษา 

คณะกรรมการ

บณัฑิตศึกษา 

รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ 

สภามหาวิทยาลยั อธิการบด ี

ผูอ้าํนวยการสาํนกั

ส่งเสริมวิชาการ ฯ 



 ��

�.  หลกัสูตรและสาขาวชิาที�เปิดสอน 

 สํานักบัณฑิตวิทยาลัย ดูแลหลักสูตรและสาขาวิชาที� เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค ์ในระดบับณัฑิตศึกษา โดยในปีการศึกษา ����  มีจาํนวนหลกัสูตร 8 หลกัสูตร �3 สาขา 

โดยจาํแนกเป็นหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก � หลกัสูตร � สาขา  ปริญญาโท � หลกัสูตร � สาขา และ

ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต � หลกัสูตร 2 สาขาดงัรายละเอียดในตาราง �.�  

 

ตารางที� �.� จาํนวนหลกัสูตรและสาขาวชิาที�เปิดสอนในปีการศึกษา ���� จาํแนกตามสาขาวชิา 

สาขาวชิา 
จาํนวนนักศึกษา 

ป.บัณฑติ ปริญญาโท ปริญญาเอก 

หลกัสูตรครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต (ค.ด.) 

-  สาขาการจดัการการศกึษาและการเรียนรู้  

  

 

 

�� 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (ปร.ด.) 

- สาขายทุธศาสตร์การพฒันา (บณัฑิตในกาํกบั)  

  

 

 

�� 

หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต (ค.ม.) 

- สาขาการจดัการหลกัสูตรและการเรียนรู้  

- สาขาการบริหารการศกึษา (ค.ม.) 

- สาขาการส่งเสริมสุขภาพ (ค.ม.) 

- สาขาวิจยัและประเมินผลการศึกษา (ค.ม.) 

- สาขาวิทยาศาสตร์ศกึษา 

  

��� 

��� 

�� 

�� 

�� 

 

หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ศศ.ม.) 

- สาขายทุธศาสตร์การพฒันา 

  

�� 

 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (วท.ม.) 

- สาขาการจดัการการเกษตร  
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หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต (รป.ม.) 

- สาขาการบริหารจดัการภาครัแนวใหม ่

  

��� 

 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (บธ.ม.) 

- สาขาการจดัการ 

  

�� 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต (ป.บณัฑิต) 

- สาขาสาขาวิชาชีพครู 

- สาขาการบริหารการศกึษา 

 

��� 

��� 

 

 

 

รวม ��� ���   ��� 
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�.  รายชื�อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที�ประจาํสํานักงานบัณฑติวทิยาลยั 

  

�.� รายชื�อผู้บริหาร (ช่วงระยะเวลา � ม.ิย. ���� - �� ม.ีค. ����) 

ลาํดบัที� ชื�อ - สกุล ตาํแหน่ง 

� ดร.พรเทพ  รู้แผน รองผูอ้าํนวยการ/หวัหนา้สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั 

� ผศ.จาํรัส  นวลนิ�ม ผูช่้วยหวัหนา้สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั 

� ผศ.ธนศั  มีศรีสวสัดิ�  ผูช่้วยหวัหนา้สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั 

  

�.� รายชื�อผู้บริหาร (ช่วงระยะเวลา �� ม.ีค. ���� - �� พ.ค. ����) 

ลาํดบัที� ชื�อ - สกุล ตาํแหน่ง 

� ผศ.นิเวศน์  คาํรัตน ์ รองผูอ้าํนวยการ/หวัหนา้สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั 

� นางสาวนนัทภคั  ธนาอภินนท ์ ผูช่้วยหวัหนา้สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั 

� ดร.บณัฑิตา  อินสมบติั ผูช่้วยหวัหนา้สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั 

 

�.� รายชื�อผู้บริหาร (ช่วงระยะเวลา � ม.ิย. ���� - �� พ.ค. ����) 

ลาํดบัที� ชื�อ - สกุล ตาํแหน่ง 

� ผศ.นิเวศน์  คาํรัตน ์ รองผูอ้าํนวยการ/หวัหนา้สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั 

� นางสาวนนัทภคั  ธนาอภินนท ์ ผูช่้วยหวัหนา้สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั 

� ดร.บณัฑิตา  อินสมบติั ผูช่้วยหวัหนา้สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั 

  

�.� รายชื�อเจ้าหน้าที�ประจาํสํานักงานบัณฑติวทิยาลยั 

ลาํดบัที� ชื�อ - สกุล ตาํแหน่ง 

� นางวรรฒนา  ไวยมติรา นกัวิชาการศกึษา 

� นางสาวณัฐชนนัท ์ สาลี เจา้หนา้ที�คอมพิวเตอร์ 

� นางสาวจีราพร  มว่งสอน เจา้หนา้ที�คอมพิวเตอร์ 

 

  

 

 

 

 



 ��

�. งบประมาณ 

 ในปีงบประมาณ ���� สาํนกับณัฑิตวิทยาลยัมีงบประมาณเป็นเงินนอกงบประมาณ (เงิน

รายได)้ ทั�งสิ�น 16,369,180.00  บาท ซึ�งสามารถจาํแนกเป็นหมวดเงินต่าง ๆ ไดด้งันี�  

 

หมวดรายจ่าย งบประมาณแผ่นดนิ เงินรายได้ 

�. ค่าจา้งชั�วคราว - ���,���.�� 

�. ค่าตอบแทน/ใชส้อย/วสัดุ - 14,344,520.00 

�. ครุภณัฑ ์ - 1,065,500.00 

�. เงินอุดหนุน - - 

�. รายจ่ายอื�น - 600,000.00 

รวม - 16,369,180.00 

 

�. ระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 

 ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของสาํนกังานบณัฑิตวทิยาลยั แบ่งออกเป็น � ระบบ 

ไดแ้ก่ ระบบการประกนัคุณภาพภายใน/ภายนอก และระบบการประกนัคุณภาพภายนอก ตาม

กระบวนการประเมินคุณภาพของ สมศ. 

 กลไกและระบบการประกนัคุณภาพของสาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยัประกอบดว้ย 

 �. การพฒันาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื�อการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงานบัณฑิต

วิทยาลยั 

 �. การพฒันาองคป์ระกอบมาตรฐานและตวับ่งชี� คุณภาพการศึกษาสาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั 

�. จดัทาํคู่มือการดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาสาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั 

�. คณะกรรมการบณัฑิตศึกษา และคณะกรรมการวิชาการบณัฑิตศึกษาพิจารณาแผนการ  

    ดาํเนินงานและติดตามทบทวนผลการดาํเนินงานพฒันาคุณภาพการศึกษา 

�. สาํนักงานบณัฑิตวิทยาลยันาํผลการประเมินทบทวนคุณภาพการศึกษาที�เป็นจุดอ่อนมา

ปรับปรุง  

    แกไ้ขอยา่งต่อเนื�อง 

 

 

 

 

 



 ��

สรุปผลการดําเนินงานประจาํปีสํานกังานบัณฑติวทิยาลยั 
 

งานบริหารทั�วไป 
 

�.  จดัทําคาํขอตั�งงบประมาณประจาํปี  

1.  มีแผนกลยทุธท์างการเงินที�สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั ที�เป็นไปตาม

เป้าหมาย 

ของแผนกลยทุธ ์ 

           �. มีแนวทางจดัหาและวางแผนใชง้บประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได ้

 �. ใช้ระบบฐานข้อมูลทางการเงินของมหาวิทยาลัย  (GFMIS)  และมีการรายงานให้แก่

คณะกรรมการภายในและภายนอก 

 �. มีการสรุปรายงานทางการเงินอยา่งเป็นระบบโดยมีการประชุมชี�แจง เรื� องงบประมาณปีละ  �  

ครั� ง และจดัทาํรายงานสรุปการเงิน 

 �. มีการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั�นคงขององค์การอย่าง

ต่อเนื�อง พร้อมทั�งใชเ้ป็นแนวทางในการจดัทาํแผนงบประมาณต่อไป 

 �. มีผลการตรวจสอบติดตามการใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑที์�สถาบนักาํหนด 

 �. มีการติดตามผลการใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและนาํขอ้มูลจากรายงานทางการเงินไป

ใชใ้นการวางแผนและการตดัสินใจ   

 

�.  การเงิน 

�.  ดาํเนินการจดัทาํเรื�องเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนระดบับณัฑิตศึกษา  ศนูยม์หาวิทยาลยั

ราชภฏันครสวรรค ์จาํนวน � สาขาวิชา / ศนูยน์อกมหาวทิยาลยั � ศนูย ์ เดือนละ � ครั� ง   

�.  ดาํเนินการจดัทาํเรื�องเบิกค่าตอบแทนกรรมการดาํเนินงาน / ค่าตอบแทนการสอบวดั

คุณสมบติัต่าง ๆ เช่น สอบประมวลความรู้ , สอบวดัความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

3.  ดาํเนินการจดัทาํเรื�องเบิกทุนอุดหนุนวิทยานิพนธส์าํหรับนกัศกึษาที�ไดรั้บเงินสนบัสนุน

การจดัทาํวิทยานิพนธ ์

4.  ดาํเนินการจดัทาํเรื�องเบิกค่าออกบตัรนกัศึกษา 

�. พสัดุ 

 �.  ดาํเนินการสาํรวจความตอ้งการ / ตรวจสอบคุณลกัษณะ /  ตรวจสอบราคา 

 �. จดัทาํเรื�องจดัซื�อ-จดัจา้ง เสนอ เจา้หนา้ที�พสัดุสาํนกังาน และหวัหนา้พสัดุสาํนกังานตาม

ขั�นตอน 

 



 ��

�.  ธุรการ 

1.  จดัทาํคาํสั�งอาจารยผ์ูส้อนในแต่ละภาคเรียน 

�.  จดัทาํคาํสั�งอาจารยที์�ปรึกษาประจาํหมู่เรียนนกัศึกษาระดบับณัฑิตศกึษา 

�.  จดัทาํคาํสั�งการสอบวดัคุณสมบติั 

�.  จดัทาํปฏิทินวิชาการ/กาํหนดกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน 

�.  จดัทาํหนงัสือราชการ   

 

งานวชิาการบัณฑติศึกษา 

1. การรับสมคัรนักศึกษา 

- จดัทาํประกาศการรับสมคัรนกัศกึษา 

- จดัทาํแบบฟอร์มการสมคัร 

- รับสมคัรนกัศึกษา  

- จดัทาํประกาศรายชื�อผูม้ีสิทธิ� เขา้สอบคดัเลือก 

- ประสานฝ่ายสถานที�เพื�อจดัเตรียมหอ้งสอบ 

- เตรียมความพร้อมในการดาํเนินการสอบคดัเลือกนกัศกึษา  

- จดัทาํรายชื�อประกาศผลผูไ้ดรั้บการคดัเลือกเขา้ศกึษา 

- รับรายงานตวันกัศกึษา / ตรวจสอบหลกัฐานการสมคัร / รับชาํระเงิน 

- จดัทาํบญัชีรายชื�อนกัศกึษา/ออกรหสัประจาํตวันกัศกึษา 

- จดัทาํบญัชีรายชื�อส่งผลการเรียนนกัศกึษา 

�. จดัทําตารางการสอนระดบับัณฑติศึกษา 
     -  งานลงทะเบียนเพิ�มรายวิชา/ถอนรายวิชา / เทียบโอนประสบการวิชาชีพครู 

    -  จดัทาํแบบชาํระเงินลงทะเบียนรักษาสถานภาพการเป็นนกัศกึษา ทุกภาคเรียน 

 

งานบริการการศึกษา 
1. งานสอบวิทยานิพนธ ์ 

2. รวบรวมการขอทุนอุดหนุนการทาํวิทยานิพนธข์องนกัศกึษา 

3. ตรวจสอบคุณวุฒินกัศกึษา 

 

งานมาตรฐานการศึกษา 

 ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ ์


