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รายงานประจําปี ����  

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

ส่วนที� � ข้อมูลเบื�องต้นของสํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

 

�. 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 

 
 

สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  เป็นองค์กรที�มคีวามทันสมยั  มกีารให้บริการที�ถูกต้อง รวดเร็ว 

 



 �

 �.� พนัธกจิสํานกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

  �. ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษาทั�งในระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศกึษา 

  �. พฒันาระบบการใหบ้ริการของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนใหม้ีประสิทธิภาพ 

  �. สร้างความพึงพอใจใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ 

 �.�. ภารกจิสํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

  �.บริหารจดัการหลกัสูตรและการเรียนการสอนของมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานของกระทรวงศกึษาธิการ 

  �.ใหบ้ริการทางการศกึษาแก่คณาจารยแ์ละนกัศกึษา 

  3.จดัสรรระบบและคดัเลือกนกัศกึษาใหม่ 

  �.จดัวางระบบและดาํเนินงานดา้นหลกัสูตรและแผนการเรียน 

  �.จดัวางระบบและการดาํเนินงาน ดา้นทะเบียนและประมวลผล 

  �.ดาํเนินงานการจดัการศึกษา ระดบับณัฑิตศกึษาของมหาวิทยาลยั 

 �.� เป้าประสงค์ 

  �. มีหลกัสูตรสอดคลอ้งกบัมาตรฐานอุดมศกึษา 

  �. อาจารยม์ีความรู้ ความเขา้ใจดา้นหลกัสูตรมาตรฐานอุดมศึกษา 

  �. มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที�มีประสิทธิภาพ 

  �. มีขอ้มลูข่าวสารที�ครบถว้น ถกูตอ้งและเป็นปัจจุบนั 

  �. ผูรั้บบริการและผูที้�เกี�ยวขอ้งมีความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 

  �. อาจารยม์ีความรู้ ความเขา้ใจในการจดัทาํผลงานทางวชิาการ และมีผลงานทางวิชาการ

เพิ�มสูงขึ�น 

  �. มีระบบกลไกการประกนัคุณภาพที�มีประสิทธิภาพและมผีลการประเมินเพิ�มสูงขึ�น 
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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 
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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 
ตาํแหน่งวชิาการ ตาํแหน่งบริหาร 

 ผู้บริหารสํานกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

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 

� ดร.บณัฑิตา อินทร์สมบติั กศ.ด. อาจารย ์ หวัหนา้สํานกังานบณัฑิต

วทิยาลยั 

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

บณัฑิตวทิยาลยั 

� ดร.อุทยัวรรณ   ภู่เทศ ศศ.ด. อาจารย ์ ผูช่้วยหวัหนา้สํานกังาน 

บณัฑิตวทิยาลยั 

9 นางปราณี เนรมติร 

 

บธ.ม. อาจารย ์ หวัหนา้กลุ่มงานบริหาร

สํานกังานผูอ้าํนวยการ 



 � 

ที� ชื�อ - สกุล วุฒ ิ

การศึกษา 

ตําแหน่ง ตําแหน่งงาน 

10 นายเอกวิทย ์  สิทธิวะ วท.ม. อาจารย ์ หวัหนา้กลุ่มงานส่งเสริม

วชิาการ 

 กลุ่มงานบริหารสํานกังานผู้อาํนวยการ 

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

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

 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 

�� นางนวลศรี  ดีวนันะ ม.6 ลกูจา้งประจาํ พนกังานพิมพดี์ด 2 

�� นางศิราณี  จตุรทิศ ศศ.บ. พนกังานราชการ นกัวิชาการศกึษา 

�� นายธรรมนูญ  จูทา ค.บ. พนกังานมหาวิทยาลยั นกัวิชาการศกึษา 

16 นายนิโครธ  ช่างชยั ศษ.บ. พนกังานมหาวิทยาลยั เจา้หนา้ที�บริหารงานทั�วไป 

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

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

19 น.ส.นทัธมน  ประดบั วท.บ. พนกังานมหาวิทยาลยั เจา้หนา้ที�บริหารงานทั�วไป 

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

 กลุ่มงานส่งเสริมวชิาการ 

21 นางกญัญช์พร  จนัติวงค ์ ค.บ. ลกูจา้งประจาํ พนกังานพิมพดี์ด � 

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

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

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

25 นายเสรี  ขุนจาํนงค ์ วท.บ. ลกูจา้งชั�วคราว นกัวิชาการศกึษา 

 สํานักงานบัณฑติวทิยาลยั 

26 นางวรรฒนา ไวยมติรา ศศ.บ. พนกังานมหาวิทยาลยั นกัวิชาการศกึษา 

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

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

29 น.ส.วิลยัลกัษณ์ ถ ํ�าทองพฒันา บธ.บ. ลกูจา้งชั�วคราว นกัวิชาการศกึษา 

ข้อมูลด้านบุคลากร    ในปีงบประมาณปี ���� สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มีบุคลากรที�

ปฏิบติังานทั�งสิ�น �� คน ประกอบดว้ย  ผูช่้วยศาสตราจารย ์�  คน  อาจารย ์� คน   พนกังานมหาวิทยาลยั ตาํแหน่ง

อาจารย ์� คน  ขา้ราชการพลเรือน � คน  ลกูจา้งประจาํ � คน  พนกังานราชการ � คน   พนกังานมหาวิทยาลยั �2   

คนและลกูจา้งชั�วคราว  �  คน 



 �

 
นางวไลพร  เมฆไตรรัตน์ 

ผู้อํานวยการสํานกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

นางพรรณี  เหมะสถล 

รองผู้อํานวยการ 

1 นางสาวพรสิริ  เอี�ยมแก้ว 

รองผู้อํานวยการ 

ผศ.นิเวศน์   คํารัตน์ 

รองผู้อํานวยการ 

 

นายมงคล  แพทองคํา 

หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ 

กลุ่มงานบริหารสํานักงานผู้อํานวยการ กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ สํานักงานบัณฑติวิทยาลัย 

นางปราณี เนรมิตร 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารสํานักงานผู้อํานวยการ 

 

นางสาวขนิษฐา  พวงมณีนาค 

เจ้าหน้าที�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 

นางสาวนัทธมน  ประดับ 

เจ้าหน้าที�บริหารงานทั�วไป 

นางสาววัลภา  ประสิทธิการ 

เจ้าหน้าที�คอมพวิเตอร์ 

 
นางสาวธิติยา  หงษ์เวียงจันทร์ 

เจ้าหน้าที�คอมพวิเตอร์ 

 
นางสาวศุภาลักษณ์  มลฑบ 

เจ้าหน้าที�คอมพวิเตอร์ 

 

นายนิโครธ  ช่างชัย 

เจ้าหน้าที�คอมพวิเตอร์ 

 

ดร.บัณฑิตา  อินทร์สมบัติ 

หัวหน้าสํานักงานบัณฑติวิทยาลัย 

นางสาวนันทภัค   ธนาอภินนท์  

ผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงานบัณฑติวิทยาลัย 

 

ดร.อุทัยวรรณ    ภู่เทศ 

ผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงานบัณฑติวิทยาลัย 

 

นางวรรฒนา  ไวยมิตรา 

นักวิชาการศึกษา 

นางสาวณัฐชนันท์  สาลี 

เจ้าหน้าที�คอมพวิเตอร์ 

 

นางสาวกัญจนพร  จันทร์ดํา 

เจ้าหน้าที�คอมพวิเตอร์ 

 

นางสาวสุทธิลักษณ์  ศรีสวัสดิ� 

เจ้าหน้าที�คอมพวิเตอร์ 

นายเสรี  ขุนจํานงค์ 

นักวิชาการศึกษา 

นางสาวจีราพร  ม่วงสอน 

เจ้าหน้าที�คอมพวิเตอร์ 

นางสาววิลัยลักษณ์   ถํ�าทองพัฒนา 

นักวิชาการศึกษา 



 �

ส่วนที� �  สรุปผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2553 
 

 ในปีงบประมาณ ����  สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  ไดรั้บงบประมาณทั�งหมด 

��,���,���.��. บาท จาํแนกเป็น เงินงบประมาณ  400,���  บาท และเงินนอกงบประมาณ ��,���,��� บาท 

(ส่วนของบณัฑิตวิทยาลยั    ��,���,���.��.- บาท)  แยกตามแต่ละกลุ่มงานซึ�งรายละเอียดตามที�ปรากฏดงันี�  
 

�. กลุ่มงานบริหารสํานักงานผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

�.� งานบริหารงานทั�วไป 

กิจกรรม จาํนวน งบประมาณที�ใช ้

�. จดัทาํปฏิทินกาํหนดเวลากิจกรรมวิชาการ และวนัหยดุของนกัศึกษา  ภาค

ปกติ และ ภาค กศ.บป. ประจาํภาคเรียนทั�ง  � ภาคเรียน 
� ครั� ง/ปี 

- 

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

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

�. ดาํเนินการทุนโครงการเพชรราชภฏันครสวรรคร์ะดบัปริญญาตรี, ปริญญา

โท และทุนวิทยาศาสตร์ราชภฏันครสวรรค ์
� ครั� ง/ปี 

�,���,��� 

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

�. ออกเก็บใบสมคัรตามโรงเรียน ประจาํปีการศกึษา ���� �,��� ราย ���,��� 

รวม 
16 ครั�ง /  

�,��� ราย 
�,���,��� 

 

1.2 งานสารบรรณ 

กิจกรรม จาํนวน 

�. การรับหนงัสือราชการจากหน่วยงานภายนอก ��� เรื�อง 

�. การส่งหนงัสือราชการถึงหน่วยงานภายนอก ��� เรื�อง 

�. รับบนัทึกขอ้ความจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั ��� เรื�อง 

�. ส่งบนัทึกขอ้ความถึงหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั ��  เรื�อง 

รวม �,��� เรื�อง 

 

 

 

 



 �

�.�  งานการเงิน 

 สรุปรายงานผลการปฏิบติังานการใชจ่้ายเงินงบประมาณ ตามโครงการของกลุ่มงานบริหาร

สาํนกังานผูอ้าํนวยการ ไดรั้บการจดัสรร 23,017,285.00  บาท  ใชไ้ป  20,646,601.10 บาท  คงเหลือ 

2,370,683.9 บาท 

ที� โครงการ เงินที�ได้รับ

การจดัสรร 

ใช้ไป คงเหลอื 

1 พฒันาบุคลากร (53-00-MR-01) 85,000.00 84,070.00 930.00 

2 บริหารสาํนกัส่งเสริมวิชาการ (53-00-MR-02) 100,000.00 99,914.00 86.00 

3 พฒันาศกัยภาพของบุคลากร (53-00-MR-03) 215,000.00 146,112.00 68,888.00 

4 จดัจา้งบุคลากร (53-01-MR-01) 818,700.00 593,379.00 225,321.00 

5 จดัจา้งอาจารย ์(53-01-MR-02) 4,000,000.00 3,997,962.00 2,038.00 

6 บริหารสาํนกัส่งเสริมวิชาการ (53-01-MR-03) 340,000.00 339,986.00 14.00 

7 พฒันาบุคลากร (53-01-MR-04) 214,420.00 214,358.00 62.00 

8 พฒันาศกัยภาพของบุคลากร (53-01-MR-05) 15,500.00 13,570.00 1,930.00 

9 เพชรราชภฏันครสวรรคแ์ละวิทยาศาสตร์ราชภฏั

นครสวรรค ์(53-01-MR-06) 

1,700,000.00 1,640,000.00 60,000.00 

10 ส่งเสริมการผลิตบณัฑิต ภาคปกติ (53-01-MR-07) 120,000.00 98,404.00 21,596.00 

11 ส่งเสริมการผลิตบณัฑิต ภาค กศ.บป.(53-02-MR-01) 4,723,800.00 4,832,825.00 -109,025.00 

12 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ (53-02-MR-02) 50,000.00 43,640.00 6,360.00 

13 จดัการศึกษาศนูยอ์ุทยัธานี (ยา่นมทัรี) (53-02-MR-03) 217,000.00 33,071.00 183,929.00 

14 จดัการศึกษาศนูยช์ยันาท (53-02-MR-04) 256,000.00 138,944.00 117,056.00 

15 จดัการศึกษาศนูยบ์า้นไร่ (53-02-MR-05) 322,400.00 209,175.00 113,225.00 

16 จดัการศึกษาศนูยโ์พทะเล (53-02-MR-06) 274,440.00 265,077.00 9,363.00 

17 จดัการศึกษาศนูยอ์ินทร์บุรี (53-02-MR-07) 488,800.00 488,800.00 0.00 

18 จดัการศึกษา กศ.พน. (53-09-MR-01) 870,000.00 433,100.00 436,900.00 

19 จดัจา้งอาจารย ์(เพิ�มเติม) (53-21-MR-01) 4,000,000.00 3,999,825.00 175.00 

�� จดัจา้งอาจารย ์(เพิ�มเติม) (53-31-MR-01) 177,864.34 174,737.00 3,127.34 

�� จดัจา้งอาจารย ์(เพิ�มเติม) (53-34-MR-02) 4,028,360.66 2,799,652.10 1,228,708.56 

                                                 รวม 23,017,285.00 20,646,601.10 2,370,683.9 



 ��

�.� งานพสัดุ 

�. วสัดุสํานกังาน (ใช้ไป)  รหสั ��-��-MR-02  , ��-��-MR-03 

     - ภาคปกติ 

     - ภาค กศ.บป. 

��,���    บาท 

���,���    บาท 

���,���.��.บาท 

                                                                รวมทั�งสิ�น ���,���.�� บาท 

 

�.� งานบุคลากร 
 

ลาํดบั

ที� 
โครงการ / กจิกรรม 

บุคลากร 

ที�เข้าร่วม 
งบประมาณที�ใช้ 

การฝึกอบรม/การพฒันาบุคลากร 

�. อบรมจิตบริการกบังานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  29 คน ��,���.�� 

�. ศึกษาดูงานดา้นวิชาการเกี�ยวกบังานทะเบียนและประมวลผล

หลกัสูตรและแผนการเรียน การประกนัคุณภาพการศึกษา 
�� คน ��,���.�� 

�. ศึกษาอบรมเชิงปฏิบติัการ “พฒันาระบบประกนัคุณภาพและระบบ

งาทะเบียน 
�� คน ���,���.�� 

�. อบรมพฒันาบุคลากร สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตาม

โครงการ “พฒันาศกัยภาพบุคลากร” 
�� คน ���,���.�� 

� อบรมพฒันาบุคลากรการจดัการความรู้(KM) สาํนกัส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 
�� คน ��,���.�� 

รวมทั�งสิ�น ���,���.�� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ��

�.�  งานแผนงานและงบประมาณ 

         กลุ่มงานบริหารสาํนกังานผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   ไดรั้บจดัสรร

งบประมาณทั�งสิ�น 23,017,285.00  บาท   ใชไ้ป  20,646,601.10 บาท  คงเหลือ  2,370,683.9 บาท  จ่ายตาม

จาํแนกตามไตรมาส  ดงันี�     

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย  จาํแนกตามไตรมาส (งวดเงิน)  สําหรับงบประมาณรายได้ 

ลาํดบั  โครงการ / กจิกรรม 

งวดเงิน (1 ตุลาคม 2552 - 30 กนัยายน 2553)  รวม

ทั�งสิ�น  ไตรมาสที�  1 ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3 ไตรมาสที� 4 

      

กลุ่มงานบริหารสํานกังานผู้อาํนวยการสํานกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

1 โครงการบริหารสํานกัส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 113,140 113,140 113,140 - 339,420 

2 โครงการพฒันาบุคลากร - - - - - 

3 โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร 57,625 57,625 57,625 57,625 230,500 

4 จดัจา้งบุคลากร 204,675 204,675 204,675 204,675 818,700 

5 จดัจา้งอาจารย ์ 3,100,000 900,000 - - 4,000,000 

6 โครงการเพชรราชภฏันครสวรรคแ์ละ

วิทยาศาสตร์ 850,000 - 850,000 - 1,700,000 

7 โครงการส่งเสริมการผลิตบณัฑิต 

ภาคปกติ - - 98,404 - 98,404 

� โครงการส่งเสริมการผลิตบณัฑิต ภาค 

กศ.บป. 1,416,547 2,416,543 999,735 - 4,832,825 

9 โครงการจดัการศกึษา กศ.พน. - 580,000 - 290,000 870,000 

10 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 12,500 12,500 12,500 12,500 50,000 

11 จดัการเรียนการสอนศนูยก์ารศึกษา

อุทยัธานี - 72,330 72,330 72,340 217,000 

12 จดัการเรียนการสอนศนูยก์ารศึกษา

ชยันาท - 85,330 85,330 85,340 256,000 

13 จดัการเรียนการสอนศนูยว์ิทยาลยั

ชุมชนบา้นไร่ จ.อุทยัธานี - 107,460 107,460 107,480 322,400 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย  จาํแนกตามไตรมาส (งวดเงิน)  สําหรับงบประมาณรายได้   (ต่อ) 

ลาํดบั  โครงการ / กจิกรรม 

งวดเงิน (1 ตุลาคม 2552 - 30 กนัยายน 2553)  รวม 

ทั�งสิ�น  ไตรมาสที� 1 ไตรมาสที� � ไตรมาสที� 3 ไตรมาสที� 4 

      

14 จดัการเรียนการสอนศนูยว์ิทยาลยั

ชุมชนโพทะเล จ.พิจิตร - 91,480 91,480 91,480 274,440 

15 จดัการเรียนการสอนศนูยว์ิทยาลยัการ

อาชีพอินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี - 163,000 163,000 162,880 488,800 

16 โครงการบริหารสํานกัส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 25,145 25,145 25,145 25,145 100,580 

17 โครงการพฒันาบุคลากร 74,855 74,855 74,855 74,855 299,420 

รวมกลุ่มงานบริหารสํานกังานผู้อาํนวยการฯ 5,854,487 4,790,943 2,955,679 1,184,320 14,898,489 

1.7 งานเลขานุการ สภาวชิาการและอนุกรรมการวชิาการ 

 มีการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ จาํนวน  �  ครั� ง 

 มีการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สภามหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์จาํนวน  � ครั� ง 

�.�. แนวทางการพฒันางานในอนาคตช่วง � – � ปี ของหน่วยงาน 

 �.�.�. เพื�อเพิ�มระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการใหสู้งขึ�น  

 �.�.�. เพิ�มศกัยภาพบุคลากรของสาํนกัฯ ในดา้นที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบติังาน 

 1.8.3. สนบัสนุนใหอ้าจารยจ์ดัทาํผลงานทางวิชาการ 

 �.�.�. เพิ�มประสิทธิภาพการใชง้บประมาณ 

�.�.�. เพิ�มประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบติังาน โดยใช ้PMQA และจดัระเบียบหน่วยงาน โดยใช้

กระบวนการ � ส 

 �.�.�. เร่งรัดการดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายใน 

 1.8.7. พฒันาโปรแกรมสาํเร็จเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการทาํงาน 

 �.�.�. เร่งรัดการดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(TQF)  

 �.�.�. เร่งพฒันาหลกัสูตรที�ตอบสนองต่อความตอ้งการของทอ้งถิ�น 
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แผนภาพแสดงการจดัสรรงบประมาณและการใช้จ่ายเงนิกลุ่มงานบริหารสํานักงานผู้อาํนวยฯ 

ภาพที� 1 แสดงสัดส่วนประเภทงบประมาณที�ได้รับจัดสรร

งบประมาณแผ่นดิน

1%

งบประมาณรายได้

99%

งบแผ่นดิน

งบรายได้

 

 

 

ภาพที�  2  แสดงสัดส่วนการเบิก-จ่ายงบประมาณแยกตามไตรมาส

ไตรมาสที� 1

40%

ไตรมาสที� 2

32%

ไตรมาสที� 3

20%

ไตรมาสที� 4

8%

ไตรมาสที� 1

ไตรมาสที� 2

ไตรมาสที� 3

ไตรมาสที� 4
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ภาพที� 3  แสดงสัดส่วนการใช้งบประมาณแยกตามลักษณะงาน

งานบริหารงานทั�วไป

95%

งานบุคลากร

2%

งานพสัดุ

3%

งานสารบรรณ

0%

งานบริหารงานทั�วไป

งานสารบรรณ

งานพสัดุ

งานบุคลากร

 

 

      กลุ่มงานบริหารสาํนกังานผูอ้าํนวยการสาํนัก ไดรั้บจดัสรรงบประมาณทั�งหมด 23,017,285.00  บาท มี

การเบิก-จ่ายงบประมาณทั�งสิ�น  20,646,601.10  บาท  โดยแบ่งออกเป็นลกัษณะงาน ตามสัดส่วนการใช้

งบประมาณ  งบประมาณส่วนใหญ่ใชใ้นเรื�องของงานบริหารงานทั�วไป เพื�อให้สามารถตอบสนอง และ

อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่กลุ่มงานอื�น ๆ โดยใชง้บประมาณรวมเป็นเงินทั�งสิ�น    ��,���,���.��  บาท  คิด

เป็นร้อยละ  ��  ของงบประมาณรวมที�ใชไ้ปทั�งหมด  รองลงมาเป็นการบริหารจดัการในเรื�องวสัดุ และพสัดุ

สาํนกังาน  คิดเป็นร้อยละ  �   ของงบประมาณรวมที�ใชไ้ปทั�งหมด 
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�. กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 

 �.� งานรับนกัศึกษา 

กจิกรรม จาํนวน งบประมาณที�ใช้ 

ภาคปกต ิ

�.จดัทาํโครงการประชาสมัพนัธก์ารรับสมคัรนกัศึกษาใหม่ 

2. จาํนวนนกัศกึษานกัศึกษาใหม่ ประจาํปีการศึกษา ���� 

- รับตรง ครั� งที� �  

 - สมคัรจากโรงเรียน 

 - สมคัรที�มหาวิทยาลยั 

 - สมคัรผา่นอินเตอร์เน็ต 

- รับทั�วไป ครั� งที� � 

- ระบบกลาง (Admissions) 

  รวม 

 

� ครั� ง/ปี 

 

�,��� คน 

 

 

 

�,��� คน 

118 คน 

�,��� คน 

 

���,���.�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาค กศ.บป. 

�. จดัทาํโครงการประชาสมัพนัธก์ารรับสมคัรนกัศึกษาภาค กศ.บป. ใหม ่

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

 

� ครั� ง/ปี 

984 คน 

 

���,���.�� 

 

รวม ���,���.�� 

 

�.� งานรับรายงานตวันักศึกษา 

กจิกรรม จาํนวน 

�. ภาคปกติ ครั� งที� � 

�. ภาคปกติ ครั� งที� � 

�,��� คน 

�,��� คน 

  รวม �,��� คน 
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 �.� งานทะเบียนนักศึกษา 
 

กจิกรรม จาํนวน 

�. การขอยา้ยสถานศกึษา 

�. การรับยา้ยสถานศกึษา 

�. การขอลาออกของนกัศกึษา 

�. การลาพกั/รักษาสภาพนกัศกึษา 

�. การคืนสภาพนกัศึกษา 

�. การขอผอ่นผนัการชาํระเงินค่าลงทะเบียน � 

�. การขอผอ่นผนัการชาํระเงินค่าลงทะเบียน � 

�. การพน้สภาพการเป็นนกัศกึษา เนื�องจากผลการเรียน 

�. การพน้สภาพนกัศกึษากรณีที�ไม่ชาํระเงินลงทะเบียนเรียน 

�. การขอยกเลิกรายวิชา 

�� ราย 

�� ราย 

��� ราย 

��� ราย 

��� ราย 

��� ราย 

�� ราย 

�� ราย 

��� ราย 

��� ราย 

 

ภาพที�  4  แสดงสถิติการให้บริการงานทะเบียนนักศึกษา

รักษาสภาพ

923

ขอยกเลิกรายวชิา, 982

ขอผ่อนผนัค่าลงทะเบียนเทอม 1

155 ขอผ่อนผนัค่าลงทะเบียนเทอม 2

10

ลาออก  173

ขอยา้ยสถานศึกษา  19
รับยา้ยสถานศึกษา  12

พน้สภาพจากผลการเรียน, 10

พน้สภาพจากการ

ไม่ชาํระเงิน 196

ขอคืนสภาพ  237

พน้สภาพจากผลการเรียน

ขอผอ่นผนัค่าลงทะเบียนเทอม 2

รับยา้ยสถานศึกษา

ขอยา้ยสถานศึกษา

ขอผอ่นผนัค่าลงทะเบียนเทอม 1

ลาออก

พน้สภาพจากการไม่ชาํระเงิน

ขอคืนสภาพ

ขอยกเลิกรายวิชา

รักษาสภาพ
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 �.� งานลงทะเบยีนและประมวลผลการเรียน 

 �. จดัการลงทะเบียนนกัศึกษา  จาํนวน � ภาคเรียน 

 �. จดัการประมวลผลการเรียน  ทั�ง  �  ภาคเรียน 

 

 �.� งานเอกสารหลกัฐานการศึกษา 

กจิกรรม จาํนวน 

การขอหนงัสือรับรองต่าง  ๆ 

การขอใบแจง้ผลการเรียน 

การขอใบรายงานผลการศึกษา 

การขอใบแทนปริญญาบตัร/ใบรับรองคุณวุฒิ/ประกาศนียบตัร 

���� ราย 

��,��� ราย 

��� ราย 

�� ราย 

 

 
 

ภาพที�  5  แสดงสถิติการให้บริการด้านเอกสาร/หลักฐานการศึกษา

ใบรับรองวุฒิ, 78

ขอใบแจง้ผลการเรียน

, 13101

ขอหนงัสือรับรอง, 1442

ขอใบ

รายงานผล

ขอหนังสือรับรอง

ขอใบแจง้ผลการเรียน

ขอใบรายงานผลการศึกษา

ใบรับรองวุฒิ

 
 

 

 

 

 

��� 
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 �.� งานตรวจสอบคุณวุฒ ิ

กิจกรรม  ระยะเวลา 

การขอตรวจสอบคุณวุฒิเพื�อรับเขา้เป็นนกัศกึษา 4,249 ครั� ง 

การตรวจสอบการเป็นนกัศกึษา การเคยศึกษา และการสาํเร็จการศกึษาใหแ้ก่หน่วยงานต่าง ๆ

เพื�อตรวจสอบคุณวุฒิในการบรรจุ/แต่งตั�งเขา้ทาํงานในหน่วยงานหรือศึกษาต่อ  

 

��� ครั� ง 
 

 �.� งานพระราชทานปริญญาบัตร 

กจิกรรม  จาํนวน 

ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 

ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท จาํนวน 

ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก จาํนวน 

�,��� ราย 

45 ราย 

� ราย 

         รวม �,���  ราย 
 

 �.� งานข้อมูลสารสนเทศนกัศึกษา 

      2.8.1 ปรับปรุงระบบงานสารสนเทศสาํหรับนกัศึกษา 

  �.�.�.�. ระบบการยนืยนัตนเอง เพื�อเขา้ใชร้ะบบงานทะเบียนนกัศกึษา 

  �.�.�.�. ระบบแจง้ข่าวสารผา่นอีเมลล ์

      �.�.� ปรับปรุงระบบการประเมินการสอนอาจารย ์

  �.�.�.�. สาํหรับอาจารยด์ูผลการประเมินของตนเอง 

  �.�.�.�. สาํหรับผูบ้ริหารดูผลการประเมินของอาจารยใ์นคณะ 

  �.�.�.�. การส่งออกขอ้มลูเพื�อการประมวลผลดว้ย SPSS 

      �.�.� ปรับปรุงระบบงานสาํหรับการจดัระบบของเจา้หนา้ที� 
 

 2.9 งานบริการอื�น ๆ 

      �.�.�. ตรวจกระดาษคาํตอบและประมวลผลสอบประเมินสมรรถนะครู 

  �.�.�.�. สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาพิจิตร เขต 1 

  �.�.�.�. สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาพิจิตร เขต 2 

  �.�.�.�. สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษากาํแพงเพชร เขต 1 

�.�.�.�. สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษานครสวรรค ์เขต 2 

      �.�.�. ตรวจกระดาษคาํตอบและประมวลผลสอบบรรจุครูผูช่้วย 

  �.�.�.�. สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษานครสวรรค ์เขต 2 

  �.�.�.�. สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาอุทยัธานี เขต 1 

  �.�.�.�. สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาพิจิตร เขต 1 



 ��

�.�.�.�. สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาพิจิตร เขต 1 

 �.�.�. ตรวจกระดาษคาํตอบและประมวลผลสอบบรรจุขา้ราชการตาํรวจภูธร ภาค 6 

 �.�.�. ตรวจกระดาษคาํตอบและประมวลผลสอบบรรจุพนกังานเทศบาล 

  �.�.�.�. เทศบาลนครนครสวรรค ์

  �.�.�.�. เทศบาลเมืองอุทยัธานี 

 

สรุปการใชง้บประมาณประจาํปีงบประมาณ ���� กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล ไดรั้บการ

จดัสรร  ���,���.�� บาท ใชไ้ป  ���,���.��  คงเหลือ  ��,���.�� บาท    ดงันี�  

ที� โครงการ 

ได้รับการ

จัดสรร ใช้ไป คงเหลือ 

� โครงการส่งเสริมการผลิตบณัฑิตภาคปกติ(53-01-MR-07) 

�.� ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรและการคดัเลือกนกัศึกษาภาคปกติ 

�.� จดัทาํจุลสารประชาสัมพนัธ์กิจกรรมสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

�.� จดัทาํรายงานประจาํปีสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

���,���.�� 

(���,880.00) 

 

(14,400.00) 

 

(10,000.00) 

���,���.�� 

 

-21,596.00 

� โครงการส่งเสริมการผลิตบณัฑิตภาคกศ.บป.(53-02-MR-01) 

�.�. คดัเลือกนกัศึกษาใหม่ภาคกศ.บป. 

276,200.00 ���,���.�� 

 

109,294.00 

 รวม ���,���.�� ���,���.�� 87,698.00 

  จ่ายตามจาํแนกตามไตรมาส  ดงันี�     

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  จําแนกตามไตรมาส (งวดเงิน)  สําหรับงบประมาณรายได้ 

ลําดับ  โครงการ / กิจกรรม 

งวดเงิน (1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553) 

 รวมทั�งสิ�น  
ไตรมาสที�  1 ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3 ไตรมาสที� 4 

      

กลุ่มงานบริหารสํานักงานผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

1 โครงการส่งเสริมการผลิตบณัฑิต 

ภาคปกติ 

178,320 78,320 99,916 

 

78,320 434,876 

� โครงการส่งเสริมการผลิตบณัฑิต ภาค 

กศ.บป. 

��,��� 

 

83,453 - - ���,��� 

 

 รวม 261,773 161,773 99,916 78,320 601,782 

 

 



 ��

แผนภาพแสดงการจดัสรรงบประมาณและการใช้จ่ายเงนิกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 

ภาพที�  7  แสดงสัดส่วนการเบิก - จ่ายตามกิจกรรม

28%

72%
ส่งเสริมบณัฑิตภาคปกติ

ส่งเสริมบณัฑิตภาค
กศ.บป

 

 

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล ไดรั้บจดัสรรงบประมาณทั�งหมด  ���,���.��    บาท มีการเบิก-

จ่ายงบประมาณทั�งสิ�น  ���,���.��  บาท  โดยแบ่งออกเป็นลกัษณะงาน ตามสดัส่วนการใชง้บประมาณ  

งบประมาณส่วนใหญ่ใชใ้นโครงการส่งเสริมการผลิตบณัฑิตภาคปกติ รวมเป็นเงินทั�งสิ�น  ���,���.��บาท  

คิดเป็นร้อยละ  ��  ของงบประมาณรวมที�ใชไ้ป  รวมถึงการประชาสมัพนัธก์ารคดัเลือกนกัศึกษาเขา้ศกึษา

ต่อในมหาวิทยาลยัฯ  ใหเ้ป็นบณัฑิตที�มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพออกสู่สงัคม    

 

 

ภาพที�  6  แสดงสัดส่วนการเบกิ - จ่ายงบประมาณตามไตรมาส

ไตรมาสที� 4

13% ไตรมาสที� 3

17%

ไตรมาสที� 2

27%

ไตรมาสที� 1

43%
ไตรมาสที� 1

ไตรมาสที� 2

ไตรมาสที� 3

ไตรมาสที� 4



 ��

�. กลุ่มงานส่งเสริมวชิาการ 

สรุปรายงานผลการปฏิบติังานการใชจ่้ายเงินงบประมาณ ตามโครงการของกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

ไดรั้บการจดัสรร 1,722,000.00   บาท  ใชไ้ป  846,476.00  บาท  คงเหลือ 875,524.00   บาท 

 �.� งานประสานการพฒันาหลกัสูตร 

  ในปีงบประมาณ ���� มีการประสานการพฒันาหลกัสูตรระดบับณัฑิตศกึษา คือ 

3.1.1. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชายทุธศาสตร์การพฒันา เรื�องการแต่งตั�งผู ้

เชียวชาญเฉพาะ 

3.1.2. หลกัสูตรวิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศกึษา และ 

หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

โดยมีขั�นตอนในการประสานการพฒันา ดงันี�  

3.1.2.1. ใหค้าํปรึกษาในการจดัทาํหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ���� (TQF:Hed) 

3.1.2.2. ตรวจสอบตน้ฉบบัตามกรอบ TQF 

3.1.2.3. แนะนาํขั�นตอนที�จะตอ้งดาํเนินการต่อไปตามลาํดบัคือเสนอหลกัสูตรต่อ 

คณะกรรมการสภาวิชาการ คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการสภามหาวิทยาลยัและคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลยั 

3.1.2.4. ประสานกบัเลขานุการสภาวิชาการเพื�อบรรจุเขา้วาระการประชุม 

3.1.2.5. เมื�อหลกัสูตรไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัแลว้ 

ประสานงานกบังานธุรการสาํนกังานอธิการบดี เพื�อเสนอหลกัสูตรต่อ สกอ. 
 

�.� งานวางแผนการเรียนการสอน  โดยประสานงานกบัคณะต่างๆ เรื�อง 

      �.�.�  วชิาเลอืกเสรี  ภาคปกติและภาค กศ.บป. ไดด้าํเนินการในภาคการศึกษาที� � 

ปีการศึกษา ���� และภาคการศกึษาที� � ปีการศึกษา ���� ดงันี�  

�.�.�.�.   กรอกขอ้มลูรายวิชาเลือกเสรีที�เปิดจอง ภาคเรียนที� � และภาคการศกึษา 

ที� � นกัศกึษาภาคปกติ ลงฐานขอ้มลู 

       �.�.�.�.   ส่งขอ้มลูรายวิชาเลือกเสรีที�เปิดใหจ้องนกัศึกษาภาคปกติ ภาคการศกึษา 

ที�  � และภาคการศกึษาที� � ส่งคณะทุกคณะ และประกาศใหน้กัศึกษาจองวิชาเลือกเสรีทางอินเตอร์เน็ต 

       �.�.�.�.   จองรายวิชาเลือกเสรีรอบแรก นกัศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที� � 

       �.�.�.�.   ประกาศรายวิชาเลือกเสรีที�ปิด-เปิด ส่งบนัทึกขอ้ความแจง้คณะ 

       �.�.�.�.   ประกาศใหน้กัศกึษาจองรายวิชาเลือกเสรีรอบ � นกัศกึษาเรียนภาค 

ปกติ ภาคการศึกษาที� � และภาคการศกึษาที� � 

 



 ��

                    �.�.�.�.   พิมพร์ายชื�อนกัศกึษาที�จองวิชาเลือกเสรี ส่งขอ้มลูใหว้างแผนการเรียน 

การสอน จดัตารางเรียนตารางสอบนกัศกึษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที� � และภาคการศกึษาที�  � 

      �.�.�  วชิาศึกษาทั�วไป ภาคการศกึษาที� �/����  และภาคการศกึษาที� �/���� มีการดาํเนินการ คือ 

 �.�.�.�. คาํนวณกลุ่มวิชาศกึษาทั�วไป จดัเตรียมรายวิชาต่อภาคการศึกษา ส่งขอ้มลูใหง้าน

วางแผนการเรียนการสอนเพื�อจดัตารางเรียน ตารางสอบใหน้กัศึกษาภาคปกติ 

 �.�.�.�. นกัศกึษาจองรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต แกไ้ขจาํนวนนกัศกึษาที�จองรายวิชาแต่ละ

กลุ่มเรียน 

 �.�.�.�. ประสานการเปิด/ปิดหมู่เรียนใหค้ณะทราบ 

      �.�.�  จดัทําแผนการเรียน  นกัศึกษาภาคปกติและภาค กศ.บป. ดงันี�  

  �.�.�.�. พิมพแ์ผนการเรียนนกัศึกษาเขา้ใหม ่

 �.�.�.�. ทาํบนัทึกขอ้ความส่งคณะ เพื�อทบทวนและจดัทาํแผนการเรียน 

 �.�.�.�. รับแผนการเรียนจากคณะ ตรวจโครงสร้างแผนการเรียนใหม่ 

 �.�.�.�. ส่งขอ้มลูใหง้านวางแผนการเรียนการสอนเพื�อจดัตารางเรียน ตารางสอบนกัศึกษา

ภาคการศึกษาที� � และภาคการศกึษาที� � 

 �.�.�.�. จดัเตรียมแผนการเรียนแจกนกัศกึษาเขา้ใหม่ 

      �.�.�  จดัทําตารางเรียนตารางสอน 

  ในปี ���� ไดป้ระสานการจดัทาํตารางเรียนตารางสอนกบัคณะต่างๆ ดงัเอกสาร

หมายเลข นกัศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที� �/���� ตารางเรียนหมายเลข ��/���� ตารางสอบ 

เอกสารหมายเลข �/���� ภาคการศกึษาที� �/���� ตารางเรียน เอกสารหมายเลข �/���� ตารางสอบ 

เอกสารหมายเลข �/���� ตารางสอบ เอกสารหมายเลข ��/���� ภาคการศึกษาที� � ตารางเรียน 

เอกสารหมายเลข ��/���� ตารางสอบเอกสารหมายเลข �/����  

  นกัศกึษาภาค กศ.บป. ภาคการศกึษาที� �/���� ตารางเรียน เอกสารหมายเลข 

��/����   ตารางสอบ เอกสารหมายเลข �/���� ภาคการศึกษาที� �/���� ตารางเรียน เอกสาร

หมายเลข �/����  ตารางสอบ เอกสารหมายเลข �/����  ภาคการศกึษา �/����  ตารางเรียน เอกสาร

หมายเลข ��/���� ตารางสอบ  เอกสารหมายเลข ��/���� 

  โดยมีการดาํเนินการ ดงันี�  

�.�.�.�.คดัลอกรายวิชาจากแผนการเรียน ลงโปรแกรมจดัตารางเรียน 

�.�.�.�.พิมพข์อ้มลูแผนการเรียน ส่งคณะในรูปแบบโปรแกรมจดัการสอน 

�.�.�.�.รับขอ้มลูรายการจดัสอนจากคณะ บนัทึกรายชื�ออาจารยส์อนลงฐานขอ้มลู 

�.�.�.�.ดาํเนินการจดัตารางเรียน ตารางสอน 

�.�.�.�.ปรับปรุง / แกไ้ขตามเงื�อนไขที�แต่ละคณะกาํหนด 



 ��

�.�.�.�.จดัทาํรูปเล่มเอกสาร ตารางเรียน ตารางสอน แจกหน่วยงานต่างๆ ใน

มหาวิทยาลยั 

�.�.�.�.เผยแพร่ขอ้มลู ผา่นเวบ็ไซต ์ http://registrar.nsru.ac.th  และ 

http://nsru.ac.th./APR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  หนา้เวบ็ไซต ์  http://registrar.nsru.ac.th 

  หนา้เวบ็ไซต ์ :www.nsru.ac.th./APR 



 ��

�.� งานพฒันาคุณภาพหลกัสูตรและการสอน 

 ในปีงบประมาณ ���� ไดม้กีารพฒันาหลกัสูตรและการสอน ตามโครงการส่งเสริม

ประสิทธิภาพหลกัสูตร  ดงันี�  

 �.�.�  การพฒันาหลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทั�วไป 

  กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ เป็นหน่วยงานเลขานุการของการพฒันาหลกัสูตรหมวด

วิชาศึกษาทั�วไป หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ���� ร่วมกบัคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรหมวดวิชา

ศึกษาทั�วไป รายละเอียดดงัเอกสารหมายเลข ��/���� โดยมีกิจกรรมดงันี�  

3.3.1.1. วางแผนการพฒันาคุณภาพหลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทั�วไป 

3.3.1.2. จดัใหค้ณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรหมวดวิชาศกึษาทั�วไป ของ

มหาวิทยาลยัขอนแก่น ระหว่างวนัที� ��-�� มิถุนายน ���� 

3.3.1.3. ประชุมปฏิบติัการพฒันาหลกัสูตรหมวดวิชาศกึษาทั�วไป 

3.3.1.4. ประสานกบัสาขาวิชาที�เกี�ยวขอ้งเพื�อวิพากษร์ายละเอียดของแต่ละรายวิชา 

และไดด้าํเนินการ สรุปและจดัทาํเอกสารหลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทั�วไป เสนอต่อคณะกรรมการ-

สภาวิชาการ คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลยั และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั 

ตามลาํดบัและติดตามประเมินผลการพฒันาหลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทั�วไป ตลอดจนปรับปรุงแกไ้ขผลการ

พฒันาหลกัสูตรหมวดศึกษาทั�วไป ในปีงบประมาณ ����  ต่อไป 

  �.�.�  การพฒันาหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอดุมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. ���� 

 กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ ไดจ้ดักิจกรรมบริหารวิชาการโดยจดัประชุมอบรมอาจารยทุ์กหลกัสูตรให้

มีความรู้ความเห็นและสามารถพฒันาหลกัสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศกึษา และส่งเสริมการ

พฒันาคุณภาพหลกัสูตรและการสอน โดยใหทุ้กหลกัสูตรรวบรวมขอ้มลูพื�นฐานเพื�อใชใ้นการพฒันา

หลกัสูตรรอบใหม่ ไดแ้ก่การประเมินหลกัสูตรที�ใชใ้นปัจจุบนั การวิพากษห์ลกัสูตรจากผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย

ของทุกหลกัสูตร โดยนกัศึกษาคณาจารย ์ผูป้กครอง และผูป้ระกอบการ จาํนวนทั�งสิ�น �� หลกัสูตร ดงันี�  

  �.�.�.�  คณะครุศาสตรบณัฑิต    หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต   �  วิชาเอก 

�.�.�.�  คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์    หลกัสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย  สาขาวิชาการพฒันาชุมชน  สาขาวิชาวฒันธรรมศกึษา 

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื�อการพฒันา  สาขาวิชาสหวิทยาการเพื�อการพฒันาทอ้งถิ�น  สาขาวิชาภาษาองักฤษ   

สาขาวิชาภาษาองักฤษ-จีน    สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารทางธุรกิจ(นานาชาติ) 

หลกัสูตรศิลปะบณัฑิต  สาขาวิชาดนตรี     สาขาวิชาออกแบบประยกุตศ์ิลป์ 

หลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต 

หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต    สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิ�น 

สาขาวิชาการจดัการการคลงั 
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หลกัสูตรนิติศาสตร์บณัฑิต 

�.�.�.�  คณะวิทยาการจดัการ     หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต    สาขาวิชาการท่องเที�ยวและ 

การโรงแรม 

หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต 

หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต 

หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต    สาขาวิชาการบญัชี 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต     

�.�.�.�  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต   สาขาวิชา-

สาธารณสุขศาสตร์    สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาเคมี    สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม  สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สิ�งแวดลอ้ม     สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ สาขาวิชา

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

�.�.�.�  คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีุตสาหกรรม     หลกัสูตร

อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต    สาขาวิชาเทคโนโลยเีครื�องกล  สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม    สาขาวิชาไฟฟ้า

สื�อสาร 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม   

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร    สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ 

หลกัสูตรศิลปะบณัฑิต    สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ ์

หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต    สาขาวิชาวิศวกรรมพลงังาน    

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื�องกลการผลิต 
 

�.�.�  การอบรมอาจารย์ใหม่ 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ ไดด้าํเนินการพฒันาหลกัสูตรและการสอน โดยยดึกิจกรรมอบรมอาจารย ์

ใหม่ รหสัเงิน  รายละเอียดดงัเอกสาร ��/���� สรุปไดด้งันี�  

  3.3.3.1   ศึกษาขอ้มลูพื�นฐาน จากผลการประเมนิดา้นความรู้ทั�วไปในการปฏิบติังานของ

อาจารย ์ดงัเอกสารหมายเลข �/���� 

  �.�.�.�  วางแผนและเตรียมการจดัอบรมอาจารยใ์หม่ 

  3.3.3.3 ดาํเนินการจดัประชุมอบรมอาจารยใ์หม่ในวนัที� �� มิถุนายน ใหแ้ก่อาจารยใ์หม่

จาํนวน �� คน โดยมีเนื�อหาของหลกัสูตร คือนโยบายการจดัการเรียนการสอนที�ตอบสนองอตัลกัษณ์ของ

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์การฝึกปฏิบติัการจดัการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ (Active Learning) และการ

จดัทาํ มคอ.� การวดัและการประเมินผลการทาํวจิยัในชั�นเรียนและกรอกผลการเรียนทางอินเตอร์เน็ต 

  �.�.�.�  ติดตามและประเมินผลการจดัประชุมอบรมอาจารยใ์หม่ ภายหลงัการประชุมอบรม

เป็นเวลา � เดือน 
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�.�.�   การจดัทําวารสารการจดัการความรู้ 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ ไดด้าํเนินการพฒันาคุณภาพหลกัสูตรและการสอน โดย 

ส่งเสริมใหค้ณาจารยจ์ดัการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ (Active Learning) และการเรียนการสอน ตลอดงานวิจยั

ในชั�นเรียนและเผยแพร่ลงในวารสารการจดัการความรู้ ซึ�งในปีงบประมาณ ���� คือ วารสารการจดัการ

ความรู้ ฉบบัที� � 
 

�.�.งานประเมนิการจดัการศึกษา 

ในปีงบประมาณ ���� กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการไดม้กีารประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ 

เพื�อประเมินการจดัการศกึษา ดงันี�  

3.4.1. ร่วมกบักลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล ส่งเสริมใหม้ีการประเมินการสอน  

โดยนกัศึกษาผา่นอินเตอร์เน็ตก่อนดูผลการเรียน 

3.4.2. ร่วมกบัสาํนกังานอธิการบดี ส่งเสริมใหม้ีการประเมินการสอนคณาจารยอ์ตัรา 

จา้งที�สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการวดัการเรียนรู้รายวิชาศกึษาทั�วไปเพื�อประกอบการต่อสญัญา 

3.4.3. ร่วมกบัคณะต่างๆ ส่งเสริมใหม้ีการประเมินการสอนคณาจารยผ์ูข้อผลงานทาง 

วิชาการที�สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการจดัการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั�วไป 
 

�.�.งานบริการวชิาการ 

ในปีงบประมาณ  ���� กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ ไดม้กีารบริหารวิชาการดงันี�  

�.�.�.    จดักิจกรรมประชุมอบรมมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาใหเ้กิดคณาจารยทุ์กคน 

รายละเอียดดงัเอกสารหมายเลข ��/���� 

3.5.2. จดัอบรมอาจารยใ์นการจดัทาํผลงานทางวิชาการ ใหแ้ก่คณาจารย ์จาํนวน ��  

คน ในวนัที� ��  สิงหาคม ���� รายละเอียดดงัเอกสาร หมายเลข ��/����โดยจดัทาํเอกสารประกอบการ

อบรมดงันี�  

3.5.2.1. ขอ้มลูพื�นฐานการดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และ

ศาสตราจารย ์ ดงัเอกสารหมายเลข ��/���� 

3.5.2.2. การประเมินผลงานทางวิชาการ ดงัเอกสารหมายเลข ��/���� 

3.5.2.3. เทคนิคการเขียนตาํรา ดงัเอกสารหมายเลข ��/���� 

3.5.2.4. การเขียนเอกสารประกอบการสอน ดงัเอกสารหมายเลข ��/���� 

3.5.2.5. การเขียนและการนาํเสนอผลการวิจยั ระดบันานาชาติและนาชาติ ดงัเอกสาร

หมายเลข ��/���� 

3.5.2.6. การเขียนตาํรา 

3.5.2.7. ผลงานทางวิชาการ : ทาํไม อะไร และอยา่งไร 



 ��

3.5.2.8. การใชง้านลิขสิทธิ�   ที�เป็นธรรมในการเรียนการสอน 

3.5.3. จดักิจกรรมพฒันาบุคลกรในสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

เพื�อมีความรู้ ความสามารถในการใหบ้ริการทางวิชาการอยา่งมีประสิทธิภาพ ระหว่างเดือน 

 สิงหาคม – กนัยายน ���� รายละเอียดดงัเอกสารหมายเลข ��/���� โดยร่วมมือกบักลุ่มงานบริหาร

สาํนกังานผูอ้าํนวยการ กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล และสาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั ส่งเสริมใหบุ้คลากร

จดัการความรู้ที�จาํเป็นต่อการปฏิบติังานภายในหน่วยงานอยา่งเป็นระบบ ในเรื�องต่างๆ ดงันี�  

3.5.3.1. กระบวนการพฒันาหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานระดบัอุดมศึกษา 

3.5.3.2. กฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้งกบัหลกัสูตร 

3.5.3.3. การจดัการสาํนกังานยคุใหม่ 

3.5.3.4. การนาํองคก์ารสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 

หมวด � การบริหารทรัพยากรบุคคล 

3.5.3.5. การเขียนรายงานการประเมนิโครงการ 

3.5.3.6. การบริหารงานสารบรรณอยา่งมืออาชีพ 

3.5.3.7. การบริหารความเสี�ยงและการควบคุมภายในของแต่ละกลุ่มงาน 

3.5.3.8. การประชุมทางเวบ็ไซต ์

3.5.3.9. การลดขั�นตอนการทาํงาน 

3.5.3.10. ฝึกอบรมหลกัสูตร “กลยทุธก์ารเป็นผูน้าํในงานบริการ” 

3.5.3.11. ฝึกอบรมหลกัสูตร “การใชโ้ปรแกรม SPSS for Windows ในการ

วิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติ” 

3.5.4. เผยแพร่แบบฟอร์ม เอกสาร ขอ้มลู ข่าวสารทางวิชาการ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

ต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งเพื�อเผยแพร่ใหน้กัศกึษา ครูอาจารย ์ผูป้กครองหรือผูส้นใจทราบ 

-  ผา่น www.nsru.ac.th 

-  ผา่น http://nsru.ac.th./APR 

3.5.5. บริการวิชาการโดยรับคาํร้องจากนกัศกึษา  โดยในปีงบประมาณ ���� สรุป 

ไดด้งันี�  

3.5.5.1. คาํร้องเพิ�มรายวิชา  �,��� ราย 

3.5.5.2. คาํร้องยกเวน้รายวิชา ��� ราย 
 

นอกจากนั�นกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการไดจ้ดัโครงการจดัทาํโปรแกรมสาํเร็จรูปเพื�อ 

การจดัตารางเรียน ตารางสอน ที�มีประสิทธิภาพ เพื�อส่งเสริมการใหบ้ริการดา้นตารางเรียน ตารางสอนแก่

คณาจารยที์�รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในอนาคต 

 



 ��

3.6. งานเอกสารหลกัสูตรและคู่มอื 

ในปีงบประมาณ ���� กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการไดม้กีารเผยแพร่เอกสารหลกัสูตรตามความ 

ตอ้งการของแต่ละคณะ และตามความจาํเป็นของแต่ละกิจกรรม โดยสรุปไดแ้ก่เอกสาร � หมวดดงันี�  

3.6.1. กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ���� 

3.6.2. เอกสารประกอบการอบรมผลงานทางวิชาการ 

3.6.3. เอกสารประกอบการพฒันาหลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทั�วไป 

3.6.4. ตารางเรียนตารางสอน และตารางสอบ 

3.6.5. คู่มืออาจารย ์

3.6.6. วารสารการจดัการความรู้ 

3.6.7. คู่มือนกัศกึษา 

 

สรุปการใชง้บประมาณประจาํปีงบประมาณ ���� กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ  ไดรั้บการจดัสรร 

�,���,���  บาท  ใชไ้ป  ���,���   บาท  คงเหลือ  ���,���  บาท ดงันี�  

ที� โครงการ 

ได้รับการ

จดัสรร ใช้ไป คงเหลอื 

� ส่งเสริมการจดัทาํผลงานทางวิชาการ (53-01-MR-08) 

1.1  อบรมอาจารยใ์นการจดัทาํผลงานวิชาการ 

�.�  สนบัสนุนการจดัทาํผลงานวิชาการ 

720,000.00 49,430.00 670,570.00 

� เพิ�มประสิทธิภาพใหบ้ริการวิชาการ (53-01-MR-09) 20,000.00 19,825.00 175.00 

� ส่งเสริมประสิทธิภาพหลกัสูตร (53-01-MR-10) 

3.1  พฒันาหลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทั�วไป 

�.�  อบรม/ศึกษาดูงานการจดัทาํหลกัสูตรหมวดศึกษาทั�วไป 

�.�  จดัอบรมอาจารยใ์หม่ 

�.�  จดัทาํวารสารวิชาการจดัการเรียนรู้ 

195,000.00 194,292.00 708.00 

� พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (53-01-MR-11) 

4.1  จดัทาํโปรแกรมสาํเร็จรูปเพื�อการจดัตารางเรียนตารางสอนที�มี

ประสิทธิภาพ 

�.�  พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศใหท้นัสมยั 

47,000.00 47,000.00 0.00 

� บริการวิชาการ (53-01-MR-12) 

5.1 อบรมนวตักรรมดา้นวิชาการ 

�.�  ประชุมอบรมมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 

�.�  จดัการศึกษาสหกิจศึกษา 

740,000.00 535,929.00 204,071.00 

 รวม 1,722,000.00 846,476.00 875,524.00 



 ��

แผนงานและงบประมาณ 

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย  จาํแนกตามไตรมาส (งวดเงิน)  สําหรับงบประมาณรายได้ 

ลาํดบั  โครงการ / กจิกรรม 

งวดเงิน (1 ตุลาคม 2552 - 30 กนัยายน 2553)  รวม

ทั�งสิ�น  ไตรมาสที�  1 ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3 ไตรมาสที� 4 

      

กลุ่มงานส่งเสริมวชิาการ 

1 โครงการส่งเสริมการจดัทาํผลงาน 

ทางวิชาการ 180,000 180,000 180,000 180,000 720,000 

2 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการ

ใหบ้ริการวิชาการ - 20,000 - - 20,000 

3 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ

หลกัสูตร 150,000 5,000 - 40,000 195,000 

4 โครงการบริการวิชาการ 600,000 50,000 50,000 40,000 740,000 

5 โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ��,000 - - - 47,000 

 รวม ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� �,���,��� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ��

แผนภาพแสดงการจดัสรรงบประมาณและการใช้จ่ายเงนิกลุ่มงานส่งเสริมวชิาการ 

ภาพที�  9  แสดงสัดส่วนการเบิก - จ่ายตามกิจกรรม

23%

63%
6%

2% 6%

ส่งเสริมผลงานวิชาการ

การให้บริการวิชาการ

ส่งเสริมประสิทธิภาพ
หลกัสูตร
ระบบเทคโนโลยี

บริการวิชาการ

 
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ ไดรั้บจดัสรรงบประมาณทั�งหมด  �,���,���.��  บาท มีการเบิก-จ่าย

งบประมาณทั�งสิ�น  ���,���.��  บาท  โดยแบ่งออกเป็นลกัษณะงาน ตามสดัส่วนการใชง้บประมาณ  โดย

ส่วนใหญ่ใชใ้นโครงการใหบ้ริการทางดา้นวิชาการ  รวมเป็นเงินทั�งสิ�น  ���,���.��บาท  คิดเป็นร้อยละ  ��  

ของงบประมาณรวมที�ใชไ้ป  รองลงมาเป็นการเบิก - จ่ายตามโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพหลกัสูตร  ร้อย

ละ  ��  ซึ�งโครงการทั�งสองถือเป็นหวัใจหลกัในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ สนบัสนุนงาน

ดา้นวิชาการแก่คณาจารย ์นกัศกึษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรค ์ใหไ้ดรั้บขอ้มลู 

ข่าวสาร รวมถึงการพฒันาอยา่งครอบคลุมและครบถว้น   
 

ภาพที�  8  แสดงสัดส่วนการเบกิ - จ่ายงบประมาณตามไตรมาส

ไตรมาสที� 4

12% ไตรมาสที� 3

11%

ไตรมาสที� 2

32%

ไตรมาสที� 1

45% ไตรมาสที� 1

ไตรมาสที� 2

ไตรมาสที� 3

ไตรมาสที� 4



 ��

�. สํานักงานบัณฑติวทิยาลัย 

ข้อมูลเบื�องต้นของสํานกังานบัณฑติวทิยาลยั 

�.  ประวตัคิวามเป็นมาและสภาพปัจจุบนั 

 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์  ไดจ้ดัตั�งขึ�นเมือวนัที� � พฤศจิกายน ����      มี

วตัถุประสงคเ์พื�อใหเ้ป็นหน่วยงานที�ดาํเนินการเกี�ยวกบัการศึกษาระดบับณัฑิตศกึษา  ตลอดจนทาํหนา้ที�เป็น

หน่วยกลางควบคุมมาตรฐานวิชาการ ประสานงานและสนบัสนุนการดาํเนินงานสาขาวิชาต่าง ๆ ที�เปิดสอน

ระดบับณัฑิตศกึษาในมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ ปัจจุบนัไดด้าํเนินการเปิดสอนหลกัสูตร 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 

        เป็นผูน้าํดา้นการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาที�มีประสิทธิภาพ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ภายใน

ทศวรรษหนา้ 



 ��

 �.3 พนัธกจิ 

         1.จดัการศึกษาระดบับณัฑิตศกึษา 

         2. ผลิตและพฒันาบุคลากรของทอ้งถิ�นใหม้ีความรู้ความสามารถดา้นงานวจิยั เป็นนกัวิชาการและนกั

วิชาชีพ 

         3. เป็นที�พึ�งทางวิชาการแก่ทอ้งถิ�น 

  

โครงสร้างการบริหารโครงสร้างการบริหาร  

 โครงสร้างการบริหารสาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั แสดงดงัแผนภาพ �.� 

 
ภาพที�  ��  โครงสร้างการบริหารสาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั 

ผูช่้วยหวัหนา้สาํนกังาน

บณัฑิตวิทยาลยั 

กลุ่มบริการการศกึษา กลุ่มอาํนวยการ กลุ่มมาตรฐานการศึกษา 

หวัหนา้สาํนกังาน

บณัฑิตวิทยาลยั 

คณะกรรมการวิชาการ

บณัฑิตศึกษา 

คณะกรรมการ

บณัฑิตศึกษา 

รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ 

สภามหาวิทยาลยั อธิการบด ี

ผูอ้าํนวยการสาํนกั

ส่งเสริมวิชาการ ฯ 



 ��

�.  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�อผู้บริหาร (ช่วงระยะเวลา � ม.ิย. ���� - ปัจจุบัน) 

ลาํดบัที� ชื�อ - สกุล ตาํแหน่ง 

� ผศ.นิเวศน์  คาํรัตน ์ รองผูอ้าํนวยการ 

� ดร.บณัฑิตา  อินสมบติั หวัหนา้สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั 

� นางนนัทภคั  ธนาอภินนท ์ ผูช่้วยหวัหนา้สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั 

� ดร.อุทยัวรรณ    ภู่เทศ ผูช่้วยหวัหนา้สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั 
 

�.� รายชื�อเจ้าหน้าที�ประจาํสํานักงานบัณฑติวทิยาลยั 

ลาํดบัที� ชื�อ - สกุล ตาํแหน่ง 

� นางวรรฒนา  ไวยมติรา นกัวิชาการศกึษา 

� นางสาวณัฐชนนัท ์ สาลี เจา้หนา้ที�คอมพิวเตอร์ 

� นางสาวจีราพร  มว่งสอน เจา้หนา้ที�คอมพิวเตอร์ 

� นางสาววิลยัลกัษณ์   ถ ํ�าทองพฒันา นกัวิชาการศกึษา 



 ��

�.  หลกัสูตรและสาขาวชิาที�เปิดสอน 

 สาํนกับณัฑิตวิทยาลยั ดูแลหลกัสูตรและสาขาวิชาที�เปิดสอนในมหาวิทยาลยัราชภฏั-นครสวรรค ์

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

หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก � หลกัสูตร � สาขา  ปริญญาโท � หลกัสูตร � สาขา และระดบัประกาศนียบตัร

บณัฑิต � หลกัสูตร 2 สาขาดงัรายละเอียดในตาราง �.�  

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

สาขาวชิา 
จาํนวนนักศึกษา ปี ���� จาํนวนนักศึกษา ปี ���� 

ป.บัณฑติ ป.โท ป.เอก ป.บัณฑติ ป.โท ป.เอก 

หลกัสูตรครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต (ค.ด.) 

-  สาขาการจดัการการศกึษาและการเรียนรู้  

 

- 

 

- 

 

�� 

 

- 

 

- 

 

19 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (ปร.ด.) 

- สาขายทุธศาสตร์การพฒันา(บณัฑิตในกาํกบั) 

 

- 

 

- 

 

�� 

 

- 

 

- 

 

13 

หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต (ค.ม.) 

- สาขาการจดัการหลกัสูตรและการเรียนรู้  

- สาขาการบริหารการศกึษา (ค.ม.) 

- สาขาการส่งเสริมสุขภาพ (ค.ม.) 

- สาขาวิจยัและประเมินผลการศึกษา (ค.ม.) 

 

- 

- 

- 

- 

 

��� 

��� 

�� 

�� 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

�� 

��� 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ศศ.ม.) 

- สาขายทุธศาสตร์การพฒันา 

 

- 

 

46 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (วท.ม.) 

- สาขาการจดัการการเกษตร  

- สาขาวิทยาศาสตร์ศกึษา 

 

- 

- 

 

�� 

�� 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

9 

- 

 

- 

- 

หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต (รป.ม.) 

- สาขาการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม ่

 

- 

 

��� 

 

- 

 

- 

 

33 

 

- 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (บธ.ม.) 

- สาขาการจดัการ 

- สาขาการตลาด 

 

- 

- 

 

�� 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

34 

- 

 

- 

- 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต (ป.บณัฑิต) 

- สาขาสาขาวิชาชีพครู 

- สาขาการบริหารการศกึษา 

 

��� 

��� 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

�,��� 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

รวม ��� ��� ��� �,��� ��� �� 



 ��

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับการศึกษา ปี ���� ปี ����                ปี ���� แนวโน้ม 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ��� ��� �,��� เพิ�มขึ�น 

ปริญญาโท ��� ��� ��� ลดลง 

ปริญญาเอก �� ��� �� ลดลง 

รวม ��� �,��� �,��� เพิ�มขึ�น 

 

  จากขอ้มลูการรับสมคัรนกัศกึษา ของสาํนกับณัฑิตวิทยาลยั  ในปีการศกึษา ����  มีผูใ้ห้

ความสนใจเขา้ศกึษาในระดบั  ปริญญาบณัฑิต  เพิ�มมากขึ�นจากปี ����    
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ภาพที� 11  แสดงจํานวนนักศึกษาสํานักบัณฑิตวิทยาลัย ปี 2551-2553

ป.บณัฑิต

ปริญญาโท

ปริญญาเอก



 ��

�. งบประมาณ 

 ในปีงบประมาณ ���� สาํนกับณัฑิตวิทยาลยัมีงบประมาณเป็นเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได)้ 

ทั�งสิ�น 13,226,280.��  บาท ซึ�งสามารถจาํแนกเป็นหมวดเงินต่าง ๆ ไดด้งันี�  
 

หมวดรายจ่าย งบประมาณแผ่นดนิ เงินรายได้ 

�. ค่าจา้งชั�วคราว - 204,650 

�. ค่าตอบแทน/ใชส้อย/วสัดุ - ��,���,��� 

�. ครุภณัฑ ์ - - 

�. เงินอุดหนุน - ���,��� 

�. รายจ่ายอื�น - ��,��� 

6.สาธารณูปโภค - ���,��� 

รวม - ��,���,��� 

 

 

ภาพที�  12   แสดงสัดส่วนการใช้งบประมาณที�ได้รับจัดสรร สํานักบัณฑิตวิทยาลยั

รายจ่ายอื�น ๆ, 20,000

ค่าตอบแทน

ใช้สอยวสัดุ

12,851,630

สาธารณูปโภค

, 500,000

ค่าจา้งชั�วคราว, 204,650

เงินอุดหนุน, 150,000

ค่าจา้งชั�วคราว

ค่าตอบแทน/ใช้สอยวสัดุ

เงินอุดหนุน

สาธารณูปโภค

รายจ่ายอื�น ๆ
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จากงบประมาณรายไดข้องสาํนกับณัฑิตวิทยาลยั  แยกตามรายละเอียดของแต่ละกิจกรรม / 

โครงการ  ในการเบิก – จ่าย ตามไตรมาส ดงันี�  

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย  จาํแนกตามไตรมาส (งวดเงิน)  สําหรับงบประมาณรายได้    

ลาํดบั  โครงการ / กจิกรรม 

งวดเงิน (1 ตุลาคม 2552 - 30 กนัยายน 2553)  

รวมทั�งสิ�น 

 
ไตรมาสที�  1 ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3 ไตรมาสที� 4 

1 
จดัจา้งบุคลากรประจาํสาํนกังาน

บณัฑิตวิทยาลยั  
53,721 53,721 53,721 53,721 214,882 

2 จดัการศึกษาระดบับณัฑิตศกึษา  1,500,000 2,934,000 2,934,000 2,934,000 10,302,000 

3 ค่าธรรมเนียมการบริการวิชาการ  1,000 1,000 2,000 1,000 5,000 

4 
ค่าใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 

(ผูบ้ริหาร)  
25,000 20,000 25,000 25,000 95,000 

5 
ค่าสมาชิกบณัฑิตวิทยาลยัแห่ง

ประเทศไทย  
- 10,000 - - 10,000 

6 
ค่าสมาชิกเครือข่ายบณัฑิตศกึษา

มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือฯ  
- 5,000 - - 5,000 

7 
ค่าใชจ่้ายเดินทางผูท้รงคุณวุฒิและ

วิทยากร  
10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 

8 
ค่าจา้งจดัทาํวารสารวิชาการระดบั

บณัฑิตศึกษา  
50,000 - 50,000 50,000 150,000 

9 
สนบัสนุนการเผยแพร่ผลงาน

วิทยานิพนธ ์ 
18,750 28,750 18,750 28,750 95,000 

10 
จดัประชุมสมัมนาทางวิชาการ และ 

ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสถานที�  
185,300 185,300 185,300 185,300 741,200 

11 ค่าวสัดุสนบัสนุนการเรียนการสอน  200,000 203,198 210,000 200,000 813,198 

12 จดัหาวสัดุสาํนกังาน  30,000 20,000 20,000 20,000 90,000 

13 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ ์ 18,750 18,750 18,750 18,750 75,000 

14 จดัทาํคู่มือวิทยานิพนธ ์  - 20,000 - 20,000 40,000 

15 
ค่าออกบตัรนกัศกึษาระดบั

บณัฑิตศึกษา  
20,000 - 20,000 - 40,000 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย  จาํแนกตามไตรมาส (งวดเงิน)  สําหรับงบประมาณรายได้   (ต่อ)  

ลาํดบั  โครงการ / กจิกรรม 

งวดเงิน (1 ตุลาคม 2552 - 30 กนัยายน 2553)  

รวมทั�งสิ�น 

 
ไตรมาสที�  1 ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3 ไตรมาสที� 4 

16 
ประชาสมัพนัธก์ารจดัการศกึษาระดบั

บณัฑิตศึกษา 
5,000 - 5,000 - 10,000 

17 
พฒันาบุคลากรทางการศึกษาระดบั

บณัฑิตศึกษา  
100,000 - 150,000 - 250,000 

18 พฒันาหลกัสูตรระดบับณัฑิตศกึษา  - 50,000 50,000 - 100,000 

19 ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ ์   40,000 40,000 40,000 30,000 150,000 

20 ค่าสาธารณูปโภค - - - 500,000 500,000 

รวมสํานักงานบัณฑติวทิยาลยั 2,257,521 3,599,719 3,792,521 4,076,521 13,726,280 

 

 

ไตรมาสที� 1

16%

ไตรมาสที� 2

26%

ไตรมาสที� 3

28%

ไตรมาสที� 4

30%

ไตรมาสที� 1

ไตรมาสที� 2

ไตรมาสที� 3

ไตรมาสที� 4

 
 

 

 

 

ภาพที�  ��  แสดงสัดส่วนการเบิก-จ่ายงบประมาณตามไตรมาส สํานักบัณฑติวทิยาลยั 
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�.  การเงิน 

 สาํนกับณัฑิตวิทยาลยัมีงบประมาณเป็นเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได)้ ทั�งสิ�น 13,226,280. บาท   

มีการเบิก– จ่าย  ตามโครงการ / กิจกรรม  ทั�งสิ�น  ��,���,���.��  บาท   คงเหลือ �,���,���.�� บาท  ซึ�ง

สามารถจาํแนกเป็นโครงการต่าง ๆ ไดด้งันี�  

โครงการ / กิจกรรม ได้รับการจดัสรร ใช้ไป คงเหลือ 

1. ค่าจา้งชั�วคราว / ค่าประกนัสงัคม (53-04-MR-01) 214,882.00 211,830.00 3,052.00 

2. จดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (��-��-MR-��) 10,302,000.00 8,083,205.00 2,218,795.00 

3. ค่าธรรมเนียมการบริการวชิาการ(��-��-MR-��) 5,000.00 - 5,000.00 

4. ค่าใชจ้่ายเดินทางไปราชการ (ผูบ้ริหาร)(��-��-MR-��) 95,000.00 58,090.00 36,910.00 

5. ค่าสมาชิกบณัฑิตวทิยาลยัแห่งประเทศไทย 

(��-��-MR-��) 10,000.00 10,000.00 0.00 

6. ค่าสมาชิกเครือข่ายบณัฑิตศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏั

ภาคเหนือฯ(��-��-MR-��) 5,000.00 5,000.00 0.00 

7. ค่าใชจ้่ายเดินทางผูท้รงคณุวฒิุและวทิยากร  

(��-��-MR-��) 40,000.00 17,258.00 22,742.00 

8. ค่าจา้งจดัทาํวารสารวชิาการระดบับณัฑิตศึกษา  

(��-��-MR-��) 150,000.00 150,000.00 0.00 

9. สนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวทิยานิพนธ์  

(53-04-MR-09) 

95,000.00 59,436.00 35,564.00 

��.จดัประชุมสัมมนาทางวชิาการ และ ศึกษาดูงานแหลง่

เรียนรู้นอกสถานที�ในประเทศ / ต่างประเทศ 

(��-��-MR-��) 741,200.00 592,441.28 148,758.72 

11. ค่าวสัดุสนบัสนุนการเรียนการสอน (��-��-MR-��) 813,198.00 813,169.85 28.15 

12. จดัหาวสัดุสํานกังาน (53-04-MR-12) 90,000.00 89,993.00 7.00 

13. ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ ์(��-��-MR-��) 75,000.00 43,590.00 31,410.00 

14. จดัทาํคู่มือวทิยานิพนธ์  (��-��-MR-��) 40,000.00 40,000.00 0.00 

15. ค่าออกบตัรนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  

(��-��-MR-��) 40,000.00 39,900.00 100.00 

��. ประชาสัมพนัธ์การจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา

(��-��-MR-��) 10,000.00 10,000.00 0.00 

17. พฒันาบุคลากรทางการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ใน

ประเทศ / ต่างประเทศ(��-��-MR-��) 250,000.00 182,221.00 67,779.00 
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โครงการ / กิจกรรม ได้รับการจดัสรร ใช้ไป คงเหลือ 

18. พฒันาหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา (��-��-MR-��) 100,000.00 80,000.00 20,000.00 

19. ทุนอุดหนุนวทิยานิพนธ์   (��-��-MR-��) 150,000.00 44,000.00 106,���.�� 

   รวม 13,226,280.00 10,530,134.13 2,696,145.87 

           หมายเหตุ  รหสั 53-04-MR-02 มีการเปลี�ยนแปลงกิจกรรม เป็น เปลี�ยนไปจดัชื�อครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 

จาํนวน 520,000 บาท 

 

�. ระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 

    ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของสาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั แบ่งออกเป็น � ระบบ ไดแ้ก่ ระบบการ

ประกนัคุณภาพภายใน/ภายนอก และระบบการประกนัคุณภาพภายนอก ตามกระบวนการประเมินคุณภาพ

ของ สมศ. 

 กลไกและระบบการประกนัคุณภาพของสาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยัประกอบดว้ย 

 �. การพฒันาฐานขอ้มลูสารสนเทศเพื�อการประกนัคุณภาพการศึกษาสาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั 

 �. การพฒันาองคป์ระกอบมาตรฐานและตวับ่งชี� คุณภาพการศึกษาสาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั 

�. จดัทาํคู่มือการดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาสาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั 

�. คณะกรรมการบณัฑิตศึกษา และคณะกรรมการวิชาการบณัฑิตศึกษาพิจารณาแผนการ  

    ดาํเนินงานและติดตามทบทวนผลการดาํเนินงานพฒันาคุณภาพการศึกษา 

�. สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยันาํผลการประเมินทบทวนคุณภาพการศึกษาที�เป็นจุดอ่อนมาปรับปรุง 

แกไ้ขอยา่งต่อเนื�อง 
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สรุปผลการดําเนินงานประจาํปีสํานกังานบัณฑติวทิยาลยั 

งานบริหารทั�วไป 
 

�.  จดัทําคาํขอตั�งงบประมาณประจาํปี  

�.�. มีแผนกลยทุธท์างการเงินที�สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั ที�เป็นไปตามเป้าหมาย 

ของแผนกลยทุธ ์ 

             �.�. มีแนวทางจดัหาและวางแผนใชง้บประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได ้

             �.�. ใชร้ะบบฐานขอ้มลูทางการเงินของมหาวิทยาลยั  (GFMIS)  และมีการรายงานให้แก่คณะกรรมการ

ภายในและภายนอก 

             �.�. มีการสรุปรายงานทางการเงินอยา่งเป็นระบบโดยมีการประชุมชี�แจง เรื�องงบประมาณปีละ  �  ครั� ง 

และจดัทาํรายงานสรุปการเงิน 

             1.�. มีการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั�นคงขององค์การอย่างต่อเนื�อง 

พร้อมทั�งใชเ้ป็นแนวทางในการจดัทาํแผนงบประมาณต่อไป 

            �.�. มีผลการตรวจสอบติดตามการใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑที์�สถาบนักาํหนด 

            �.�. มีการติดตามผลการใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและนาํขอ้มูลจากรายงานทางการเงินไปใชใ้น

การวางแผนและการตดัสินใจ   
 

�.  การเงิน 

�.�.  ดาํเนินการจดัทาํเรื�องเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนระดบับณัฑิตศกึษา  ศนูยม์หาวิทยาลยัราช

ภฏันครสวรรค ์จาํนวน � สาขาวิชา / ศนูยน์อกมหาวิทยาลยั � ศนูย ์ เดือนละ � ครั� ง   

�.�.  ดาํเนินการจดัทาํเรื�องเบิกค่าตอบแทนกรรมการดาํเนินงาน / ค่าตอบแทนการสอบวดัคุณสมบติั

ต่าง ๆ เช่น สอบประมวลความรู้ , สอบวดัความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

2.3.  ดาํเนินการจดัทาํเรื�องเบิกทุนอุดหนุนวิทยานิพนธส์าํหรับนกัศกึษาที�ไดรั้บเงินสนบัสนุนการ

จดัทาํวิทยานิพนธ ์

2.4.  ดาํเนินการจดัทาํเรื�องเบิกค่าออกบตัรนกัศึกษา 

�. พสัดุ 

 �.�.  ดาํเนินการสาํรวจความตอ้งการ / ตรวจสอบคุณลกัษณะ /  ตรวจสอบราคา 

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

ขั�นตอน 
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�.  ธุรการ 

4.1.  จดัทาํคาํสั�งอาจารยผ์ูส้อนในแต่ละภาคเรียน 

�.�.  จดัทาํคาํสั�งอาจารยที์�ปรึกษาประจาํหมู่เรียนนกัศึกษาระดบับณัฑิตศกึษา 

�.�.  จดัทาํคาํสั�งการสอบวดัคุณสมบติั 

�.�.  จดัทาํปฏิทินวิชาการ/กาํหนดกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน 

�.�.  จดัทาํหนงัสือราชการ   
 

งานวชิาการบัณฑติศึกษา 

1. การรับสมคัรนักศึกษา 

�.� จดัทาํประกาศการรับสมคัรนกัศกึษา 

�.� จดัทาํแบบฟอร์มการสมคัร 

�.� รับสมคัรนกัศึกษา  

�.� จดัทาํประกาศรายชื�อผูม้ีสิทธิ� เขา้สอบคดัเลือก 

�.� ประสานฝ่ายสถานที�เพื�อจดัเตรียมหอ้งสอบ 

�.� เตรียมความพร้อมในการดาํเนินการสอบคดัเลือกนกัศกึษา  

�.� จดัทาํรายชื�อประกาศผลผูไ้ดรั้บการคดัเลือกเขา้ศึกษา 

1.8 รับรายงานตวันกัศึกษา / ตรวจสอบหลกัฐานการสมคัร / รับชาํระเงิน 

1.9 จดัทาํบญัชีรายชื�อนกัศกึษา/ออกรหสัประจาํตวันกัศกึษา 

�.�� จดัทาํบญัชีรายชื�อส่งผลการเรียนนกัศกึษา 

�. จดัทําตารางการสอนระดบับัณฑติศึกษา 
    2.1.  งานลงทะเบียนเพิ�มรายวิชา/ถอนรายวิชา / เทียบโอนประสบการวิชาชีพครู 

    2.2.  จดัทาํแบบชาํระเงินลงทะเบียนรักษาสถานภาพการเป็นนกัศกึษา ทุกภาคเรียน 
 

งานบริการการศึกษา 
1. งานสอบวิทยานิพนธ ์ 

2. รวบรวมการขอทุนอุดหนุนการทาํวิทยานิพนธข์องนกัศกึษา 

3. ตรวจสอบคุณวุฒินกัศกึษา 
 

งานมาตรฐานการศึกษา 

 ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ ์

 

 



 ��

ส่วนที�  �  สรุปการเบิก – จ่ายใช้งบประมาณ  ปี ����  

สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
 

 ในปีงบประมาณ  ����  สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดรั้บจดัสรรงบประมาณ เป็น

จาํนวนเงินทั�งสิ�น    ��,���,���.��   บาท  โดยแยกการใชง้บประมาณตามกลุ่มงานภายในสาํนกัฯ ดงันี�  
 

กลุ่มงาน ได้รับจดัสรร ใช้ไป คงเหลอื 

กลุ่มงานบริหารสาํนกังานผูอ้าํนวยการฯ ��,���,258.00 20,646,601.10 2,370,683.90 

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล ���,���.�� ���,782.00 87,698.00 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ �,���,���.�� 846,476.00 875,524.00 

สาํนกับณัฑิตวิทยาลยั ��,���,���.�� 10,530,134.13 2,696,145.87 

รวม 38,���,���.�� ��,���,���.�� �,���,���.�� 
 

ภาพที�  14.  แสดงการใช้งบประมาณแยกตามกลุ่มงาน ปี 2553

15%

75%

6%

4%

กลุ่มงานบริหารสํานกัฯ

กลุ่มงานทะเบียนและ
ประมวลผล

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ

สํานกับณัฑิตวิทยาลยั

ภาพที�  15  แสดงสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณ ปี 2553

34%
2%

4%

60% กลุ่มงานบริหารสํานัก

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ

สํานักบณัฑิตวิทยาลยั

 
           จากสดัส่วนงบประมาณที�ไดรั้บการจดัสรรของแต่ละกลุ่มงาน ไดม้ีการจดัทาํโครงการ / กิจกรรมตาม

แผนงานมากมาย ทั�งในเรื�องของการสนับสนุนการดาํเนินงานดา้นวิชาการ กิจกรรมพฒันาบุคลากรดา้น

ต่างๆ  รวมทั�งสนบัสนุนการดาํเนินงานของกลุ่มงาน และบุคลากรภายใน ใหด้าํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

และมีการพฒันาอยา่งต่อเนื�อง 



 ��

บุคลากรที�ได้รับการพฒันาตามแผนพฒันาบุคลากร  ประจาํปีงบประมาณ ���� (�  ตุลาคม  ���� – ��  กนัยายน  ����) 

สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
 

วนั/เดอืน/ปี ชื�อโครงการศึกษาดูงาน  อบรม  สัมมนา สถานที� ชื�อ-สกุล งบประมาณ 

��- �� ต.ค. �� อบรมจิตบริการกบังานส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน 

มหาวิทยาลยัสงฆ ์, มหาวิทยาลยัราช

ภฏันครสวรรค ์

บุคลากรสาํนกั ��,��� บาท 

� – � พ.ย. �� ประชุมสมัมนาวิชาการเครือข่ายระบบงาน

ทะเบียนนกัศกึษา ครั� งที� � 

โรงแรมฮอลิเดยอ์ินน์ เชียงใหม่ บุคลากรกลุ่มงาน

ทะเบียนและประมวลผล 

��,��� บาท 

�� – �� พ.ย. �� สมัมนาเรื�อง “Franco – Thai Seminar on 

University Govenance : Global Trenda and 

Good Practice in University Govenance ” 

โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ผศ.นิเวศน์  คาํรัตน ์ �,��� บาท 

�� – �� พ.ย. �� ประชุมเชิงปฏิบติัการเรื�อง UMAPและประชุม

เชิงปฏิบติัการดา้นเทคนิค 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 

 

นายมงคล แพทองคาํ, 

นายธรรมนูญ จูทา 

�,��� บาท 

� ธ.ค. �� ประชุมงานวิจยั “การศึกษาสถานภาพและ

ความพร้อมในการจดัสหกิจศึกษา” 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

อ.นนัทภคั ธนาอภินนท ์ �,��� บาท 

� – �� ธ.ค. �� 

 

อบรมเชิงปฏิบติัการสหกิจศกึษา รุ่นที� � พระนครศรีอยธุยา 

 

อ.นนัทภคั ธนาอภินนท ์ ��,��� บาท 

�� – �� ธ.ค. �� ศึกษาดูงานดา้นวิชาการเกี�ยวกบังาน 

ทะเบียนและประมวลผล หลกัสูตรและ 

แผนการเรียนการประกนัคุณภาพทาง

การศึกษา 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ บุคลากรสาํนกั ��,��� บาท 



 ��

 

วนั/เดอืน/ปี ชื�อโครงการศึกษาดูงาน  อบรม  สัมมนา สถานที� ชื�อ-สกุล งบประมาณ 

�� – �� ม.ค. �� ประชุมเครือข่ายบณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ผศ.นิเวศน์ คาํรัตน์ , 

ดร.บณัฑิตา อินสมบติั 

�,��� บาท 

�� ม.ค. �� ประชุมชี�แจงแนวทางการดาํเนินโครงการทุน

อุดมศึกษาเพื�อการพฒันาจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

สาํนกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

 

อ.ปราณี เนรมิตร �,��� บาท 

�� – �� ม.ค. �� ประชุมสมัมนาการวิจยั วดัผลและประเมินผล

สมัพนัธแ์ห่งประเทศไทยครั� งที� �� 

กาญจนบุรี ดร.บณัฑิตา อินสมบติั �,��� บาท 

�� ม.ค. �� ประชุมวิชาการ “ศรีนครินทรวิโวฒวิชาการ 

ครั� งที�  � ” 

มศว. ประสานมิตร ผศ.วไลพร เมฆไตรรัตน ์ ��� บาท 

� – � ก.พ. �� ศึกษาดูงาน “พฒันาองคค์วามรู้และพฒันา

ศกัยภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร” 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์

 

อ.พรรณี เหมะสถล  

�� – �� ก.พ. �� ประชุมสมัมนาการนาํเสนอผลงานวิจยั

เครือข่ายบณัฑิตศึกษา ครั� งที� � 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 

 

ผศ.นิเวศน์ , ดร.บณัฑิตา 

, อ.นนัทภคั 

�,��� บาท 

�� ก.พ. �� สมัมนาวิชาการและนิทรรศการการศกึษาไทย สาํนกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

อ.เอกวิทย ์สิทธิวะ �,��� บาท 

� มี.ค. �� จดันิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคเหนือ

ตอนล่าง 

มหาวิทยาลยันเรศวร อ.นนัทภคั ธนาอภินนท ์ �,��� บาท 

�� – �� มี.ค. �� ประชุมวิชาการการศกึษาทั�วไปครั� งที� � โรงแรมมารวยการ์เดน้ท ์ กทม. ผศ.วไลพร , อ.พรสิริ ��,��� บาท 

�� – �� เม.ย. �� ศึกษาอบรมเชิงปฏิบติัการ “พฒันาระบบ ปึกเตียนคาบาน่าบีชรีสอร์ท จงัหวดั บุคลากรสาํนกั ���,��� บาท 



 ��

ประกนัคุณภาพและระบบงานทะเบียน” เพชรบุรี 

วนั/เดอืน/ปี ชื�อโครงการศึกษาดูงาน  อบรม  สัมมนา สถานที� ชื�อ-สกุล งบประมาณ 

� – � พ.ค. �� อบรมสหกิจศึกษา รุ่นที� � หลกัสูตรที� � โรงแรมชลจนัทร์ พทัยา รีสอร์ท  

ชลบุรี 

อ.พรรณี  เหมะสถล �,��� บาท 

�� พ.ค. �� ประชุมโครงการ (Concept paper) มหาวิทยาลยันเรศวร ผศ.วไลพร เมฆไตรรัตน ์  

��-�� มิ.ย. �� อบรมการจดัทาํหลกัสูตรหมวดวิชาศึกษา

ทั�วไป 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น ผศ.วไลพร,อ.พรรณี,อ.

พรสิริ,อ.เอกวิทย,์ดร.

บณัฑิตา 

��,��� บาท 

�� – �� มิ.ย. �� ประชุมเรื�อง “การเรียนการสอน

ระดบัอุดมศึกษาสู่การเปลี�ยนแปลง” 

โรงแรมดิอิมพีเรียล ควนีส์ปาร์ค กทม. ผศ.วไลพร เมฆไตรรัตน ์ �,��� บาท 

��-�� ก.ค. �� 

 

ประชุมผูบ้ริหารและอาจารยผ์ูส้อนกระบวน

วิชาในหมวดศกึษาทั�วไป 

โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง 

 

ผศ.วไลพร เมฆไตรรัตน ์ �,��� บาท 

�� – �� ก.ค. �� ฝึกอบรมหลกัสูตร “การจดัการสาํนกังานยคุ

ใหม่” 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช น.ส.นทัธมน,นางนวลศรี

, น.ส.วรางคณา 

��,��� บาท 

�� – �� ก.ค. �� ประชุมคณะกรรมการบณัฑิตศกึษา ครั� งที�  � มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผศ.นิเวศน์ คาํรัตน ์ �,��� บาท 

�� – �� ก.ค. �� ประชุมการเสริมสร้างบุคลากรเพื�อการพฒันา

คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 

โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์  กทม. 

 

อ.ปราณี,ดร.บณัฑิตา

,น.ส.กญัจนพร 

��,��� บาท 

� ส.ค. �� ประชุมวิชาการเพื�อเสนองานวิจยัและผลงาน

วิทยานิพนธ ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์

 

ผศ.นิเวศน์ คาํรัตน์ และ

คณะ 

��,��� บาท 

� ส.ค. �� ประชุมคณะกรรมการทาํงานส่งเสริมการ

พฒันาสหกิจศกึษาเครือข่ายอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลยันเรศวร อ.นนัทภคั ธนาอภินนท ์ �,��� บาท 



 ��

 

วนั/เดอืน/ปี ชื�อโครงการศึกษาดูงาน  อบรม  สัมมนา สถานที� ชื�อ-สกุล งบประมาณ 

�� – �� ส.ค. �� ฝึกอบรมหลกัสูตร “การใชโ้ปรแกรม 

SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ขอ้มลูทาง

สถิติ” 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช นางวรรฒนา,น.ส.จีราพร

,นายเสรี 

��,��� บาท 

�� – �� ส.ค. �� ฝึกอบรมหลกัสูตร “การเขียนรายงานการ

ประเมินโครงการ” 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ดร.อุทยัวรรณ,นาย

ธรรมนูญ, น.ส.สุทธิ

ลกัษณ์ 

��,��� บาท 

�� – �� ส.ค. �� ฝึกอบรมหลกัสูตร “การบริหารงานสารบรรณ

อยา่งมืออาชีพ” 

โรงแรมราชพฤกษ ์จ.นครราชสีมา 

 

น.ส.ขนิษฐา,ณัฐชนนัท์

,น.ส.วลัภา,น.ส.วิลยั

ลกัษณ์ 

��,��� บาท 

� – � ก.ย. �� อบรมเชิงปฏิบติัการ Brain-Based กบั Active 

Learning 

เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ผศ.วไลพร,อ.พรรณี,อ.

พรสิริ,น.ส.สุทธิลกัษณ์,

นายเสรี,น.ส.ณัฐชนนัท ์

���,��� บาท 

� ก.ย. �� สมัมนาเรื�องการพฒันามาตรฐานวิชาชีพ : 

หลกัเกณฑก์ารรับรองปริญญาและ

ประกาศนียบตัร 

โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวชั�น 

กทม. 

ดร.บณัฑิตา  อินสมบติั �,��� บาท 

� – �� ก.ย. �� ดูงานเพื�อหาแนวทางในการพฒันาจดั

การศึกษาระดบับณัฑิต 

นครราชสีมา บุคลากรสาํนกังาน

บณัฑิตวิทยาลยั 

��,��� บาท 

                                                                                                   รวมเป็นเงินทั�งสิ�น ���,���.��.- 
 

 



 ��

 

 

 
 

ประมวลภาพกิจกรรม 


