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ประวัติ  วิสัยทัศน  พันธกิจ  ภารกิจ 

ประวัติความเปนมา 

 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค ไดกอตั้งขึน้เมื่อ พ.ศ. 2518 ตาม

โครงสรางของพระราชบัญญัตวิิทยาลัยคร ู โดยมีชื่อวา ฝายทะเบียนและวัดผล ตอมามีภารกจิเพิ่มขึ้น จึงไดจัดตั้ง

เปน สํานักสงเสริมวิชาการ ตามพระราชบัญญตัิวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ตามมาตรา 7 ตอมาเมื่อมี

พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. 2538 และประกาศสํานกังานสภาสถาบันราชภัฏ เรื่อง หลักเกณฑ

การแบงสวนราชการสถาบันราชภัฏ ประกาศ ณ วันที่ 25 ตลุาคม พ.ศ. 2538 สถาบันราชภัฏนครสวรรค จึงไดแบง

สวนราชการเปน สํานักสงเสริมวิชาการ 

 ในป พ.ศ. 2548 ไดมีการเปลี่ยนแปลงจากสถาบันราชภัฏนครสวรรค มาเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค จึงมีการแบงสวนราชการใหมเปน สํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามกฎกระทรวงจดัตัง้

สวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ณ วันที่1 มีนาคม พ.ศ.2548 ซึ่ง

ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนที่ 20 ก วันที่ 8 มีนาคม 2548 และมีการแบงสวนราชการ เปนไปตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ.2549 โดยใหแบง

สวนราชการเปนสํานักงานผูอํานวยการ ซ่ึงประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2549 ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา 

เลม 123 ตอนที่ 74 ง วันที่ 3 สิงหาคม 2549  และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในการประชุมครั้งที่ 

12/2549 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 และครั้งที่ 13/2549 วันที่ 27 ธันวาคม 2549 เห็นชอบโครงสรางการแบงสวน

ราชการภายในมหาวิทยาลัย ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ปรัชญา 

  สงเสริมวิชาการ  รักษามาตรฐาน  บริการดวยน้ําใจ 

วิสัยทัศน 
 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เปนองคกรที่มีความทันสมัย  มีการใหบริการที่ถูกตอง รวดเร็ว 

พันธกิจสาํนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 1. สงเสริมการจัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

 2. พัฒนาระบบงานการใหบรกิารวิชาการอยางมีประสิทธิภาพ 
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ภารกิจสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 1.บริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนของมหาวทิยาลัยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

 2.ใหบริการทางการศกึษาแกคณาจารยและนักศกึษา 

 3.จัดสรรระบบและคดัเลือกนักศกึษาใหม 

 4.จัดวางระบบและดําเนินงานดานหลักสูตรและแผนการเรยีน 

 5.จัดวางระบบและการดําเนนิงาน ดานทะเบียนและประมวลผล 

 6.ดําเนินงานการจดัการศึกษา ระดับบณัฑิตศกึษาของมหาวิทยาลัย 

อัตลักษณของหนวยงาน 

 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนหนวยงานที่ทําหนาที่สนับสนุนการดําเนินงาน และ

สนับสนุนงานดานวิชาการ  และงานบรกิารดวยความถูกตอง รวดเร็ว กระชับ ฉับไว เทคโนโลยีทันสมัยในดาน

วิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตรสํานกัสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 

  สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรอยางเปนระบบและเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 

  สงเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 

  พัฒนาการใหบรกิารวิชาการอยางมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 

  สงเสริมศักยภาพการทําผลงานทางวิชาการของคณาจารย 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 

  พัฒนาระบบงานประกนัคณุภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

1. สงเสริมการพัฒนา

หลักสูตรอยางเปน

ระบบและเปนไป

ตามมาตรฐาน

อุดมศึกษา 

 

 

1.สงเสริมความรูความ

เขาใจเกีย่วกับกรอบ

มาตรฐานคณุวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา (TQF) 

2.พัฒนาหลักสูตรหมวด

วิชาการศกึษาทั่วไป 

3.พัฒนาคณุภาพการ

เรยีนการสอนระดับ

บัณฑิตศกึษา 

 

1. จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการพัฒนาหลักสูตร

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษา(TQF)

2. มีหลักสูตรวชิาการศกึษาทั่วไปที่ไดรับการ

พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา จํานวนอยางนอย 10 รายวชิา 

3. อาจารยใหมเขารับการอบรม รอยละ 80 ของ

จํานวนอาจารยใหมท้ังหมด 

4. มีวารสารการจัดการความรู  

5. อาจารยไดแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดการเรยีน

การสอน แบบ Active  Learning รอยละ 80 ของ

จํานวนอาจารยทั้งหมด 

6. มีระบบกลไกการพัฒนาและบริหารหลกัสูตร  

7. มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพฒันา

หลักสูตรการเรียนการสอนซึง่บุคคลองคกร และ

ชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

กลุมงานสงเสริม

วิชาการ 

 

สํานักงานบณัฑิต

วิทยาลัย 

2. สงเสริมการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่มี

ประสิทธิภาพ 

1. สงเสริมการพัฒนา

สมรรถนะดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ของบุคลากร 

และ มีระบบจัดเก็บ

ขอมูลใหเปนปจจุบัน 

1. จํานวนบุคลากรไดรับการพัฒนาความรูดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับการทํางาน ผาน

การจัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู(KM)   

2. มีการพัฒนาสถาบนัสูองคกรการเรยีนรู 

3. ระดับคณุภาพของการบริหารจัดการระบบ

ฐานขอมูลสารสนเทศของสถาบนัอุดมศกึษา 

4. ระดับความสาํเร็จของการพฒันาระบบ

ฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร 

หลักสูตรและการเงิน 

กลุมงานทะเบยีน

และประมวลผล 

 
สํานักงานบณัฑิต

วิทยาลัย 

3. สงเสริมการพัฒนา

งานการใหบริการ

ของหนวยงานที่มี

ประสิทธิภาพ 

1. จัดหาวัสดุอุปกรณ

เทคโนโลยีใหเพยีงพอ

และมีประสิทธิภาพ 

2. สรางความพึงพอใจ

แกผูรับบรกิาร 

 

1. ระดับความสาํเร็จในการเปดโอกาสให

บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

2. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการมากกวา 

รอยละ  80   

3. รอยละของบุคลากรทีไ่ดรับการพฒันาดานการ

ใหบริการ 

 

กลุมงานบริหาร

สํานักงานฯ 

 

กลุมงานสงเสริม

วิชาการ 

 

กลุมงานทะเบยีน

และประมวลผล 
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

 3.พัฒนาระบบการ

ปฏิบัติงานและระบบ 

การจัดเก็บขอมูลและเผย 

แพรเพื่อใหผูเกีย่วของ

ไดรับขอมูลขาวสารที่

ถูกตอง 

4.สงเสริมการพฒันา

ศักยภาพบุคลากรดาน

การใหบรกิาร 

 

4. จํานวนนักศกึษาระดับปริญญาตรแีละระดับ

ปริญญาโทไดรับทุนเพชรราชภัฏฯ 

5. จํานวนนักศกึษาระดับปริญญาตรี และระดับ

ปริญญาโทไดรับวิทยาศาสตรราชภฏั 

6. รอยละความพงึพอใจของบุคลากรสาํนักฯที่

ไดรับการสนับสนุนการพัฒนาความรูทัง้ภายใน

และภายนอก 

8. มีการสงเสริมกิจกรรมนกัศกึษาที่ครบถวน

และสอดคลองกับลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

9. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไม

มีวุฒิครู  มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 

10. ระดับความสําเร็จในการเสริมสรางความ

เขมแข็งของวชิาชีพครแูละประสิทธิภาพของ

การพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี

คุณภาพและมาตรฐานท่ีสมกับการเปนผู

ประกอบวิชาชีพชั้นสูง 

 

 

 

สํานักงานบณัฑิต

วิทยาลัย 

4. เพิ่มศักยภาพการ

ทําผลงานทาง

วิชาการของอาจารย 

 

สงเสริมการจัดทําผลงาน

ทางวิชาการของอาจารย 

1. จํานวนอาจารยไดรับความรูในการอบรมการ

จัดทําผลงานทางวชิาการ 

2. จํานวนผูเขาประชุมการจัดทําผลงานทาง

วิชาการตามเปาหมายของโครงการ100 คน 

3. จํานวนอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา

ไดรับผลงานทางวชิาการ ( ตําแหนง ผศ.,รศ.) 

 
 
 
 
 

กลุมงานสงเสริม

วิชาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

  5. พัฒนางาน

ประกนัคุณภาพอยาง

มีระบบ 

1. จัดใหมีคณะกรรมการ

ดําเนินงานประกนั

คุณภาพภายใน 

2.สงเสริมความรูความ

เขาใจการปฏิบัติงาน

ตามแผน การประกนั

คุณภาพ 

3.พัฒนาระบบการ

จัดเก็บขอมูลดานการ

ประกนัคุณภาพ 

 

 

 

 

1. มีระบบและกลไกการประกันคณุภาพที่เปน

สวนหนึ่งของการบริหารงาน 

2. จํานวนบุคลากรในหนวยงานไดรับความรู

ความเขาใจในระบบงานประกันคณุภาพ 

3.มีระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกัน

คุณภาพเปนหมวดหมู 

กลุมงานบริหาร

สํานักงานฯ 

 

กลุมงานสงเสริม

วิชาการ 

 

กลุมงานทะเบยีน

และประมวลผล 

 

สํานักงานบณัฑิต

วิทยาลัย 

 

ตารางที่ 1  แสดงกลยุทธ ตัวชีว้ัดและผูรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ  2554 
 

 ในการกําหนดประเดน็ยุทธศาสตรของสํานกัสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดจดัทําแผนที่ยุทธศาสตร 

แสดงความเช่ือมโยงกนัระหวางแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค และสํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน  ดังแผนภาพ 
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โครงสรางการแบงสวนราชการและการบริหารงาน 

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ครั้งที่ 12/2549  เมื่อวันที่ 30  พฤศจิกายน  2549 ไดมี

การอนุมัติการจัดโครงสรางแบงสวนราชการ และการบริหารงานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนใน

การประชุมครั้งที่ 12/2549 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 และครั้งที่ 13/2549 วันที่ 27 ธันวาคม 2549  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที ่1 โครงสรางการแบงสวนราชการภายในสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2 โครงสรางการบริหารงานสํานักสงเสริมวชิาการและงานทะเบยีนโดยอนุมัติจากสภามหาวิทยาลยัฯ 

ผูอํานวยการ 

คณะกรรมการประจําสํานัก 

รองผูอํานวยการ 

กลุมงานสงเสริมวิชาการ 

 - งานจัดตารางเรียนและตารางสอบ 

 - งานประสานงานพัฒนาหลักสูตร 

 - งานวางแผนการเรียนการสอน 

 - งานพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและ 

      การสอน 

 - งานประเมินการจดัการศึกษา 

 - งานสนับสนุนการจัดทําผลงาน

ทางวิชาการ 

 - งานบริการวิชาการดานการเรียน

นอกแผน 

กลุมงานบริหารสาํนักงาน

ผูอํานวยการ 

 - งานบริหารงานทั่วไป 

 - งานสารบรรณ 

 - งานพัสดุการเงิน 

 - งานบุคลากร 

 - งานขอมูลสารสนเทศ 

   - งานประกันคุณภาพ งาน กพร. 

 - งานแผนงานและงบประมาณ 

 - งานเลขานกุาร สภาวิชาการและ 

   อนุกรรมการวิชาการ 

สํานักงานบัณฑติวิทยาลัย 

 - งานบริหารทั่วไป 

 - งานวิชาการบัณฑติศึกษา 

 - งานบริการการศึกษา 

 - งานมาตรฐานการศึกษา 

หมายเหตุ สํานักงานบัณฑิต

วิทยาลัยเปนหนวยงานอิสระ มี

ฐานะเทียบเทากลุมงานในสํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

จัดตั้งตามประกาศของมหาวทิยาลัย 

กลุมงานทะเบียนและประมวลผล 

 - งานรับนักศึกษา 

 - งานทะเบียนนักศึกษา 

 - งานลงทะเบียนและประมวลผล 

     การเรียน 

 - งานเอกสารหลักฐานการศึกษา 

 - งานตรวจสอบคุณวุฒ ิ

 - งานพระราชทานปริญญาบัตร 

 - งานขอมูลสารสนเทศนักศึกษา 

 - งานคูมอืนักศึกษา 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

กลุมงานบริหารสาํนักงาน

ผูอํานวยการ 

    - งานบริหารงานทั่วไป 

    - งานสารบรรณ 

    - งานพัสดุการเงิน 

    - งานบุคลากร 

    - งานขอมูลสารสนเทศ 

    - งาน กพร. 

    - งานประกันคุณภาพ 

    - งานแผนงานและงบประมาณ 

กลุมงานทะเบียนและประมวลผล 

 - งานรับนักศึกษา 

 - งานทะเบียนนักศึกษา 

 - งานลงทะเบียนและประมวลผล 

   การเรียน 

 - งานเอกสารหลักฐานการศึกษา 

  - งานตรวจสอบคุณวุฒ ิ

  - งานพระราชทานปริญญาบัตร 

 - งานขอมลูสารสนเทศนักศึกษา 

 

กลุมงานสงเสริมวิชาการ 

 - งานประสานการพัฒนา 

   หลกัสูตร 

 - งานวางแผนการเรียนการสอน 

 -  งานพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 

     และการสอน 

 -  งานประเมินการจัดการศึกษา 

 -  งานบริการวิชาการ  

 - งานเอกสารหลักสูตรและคูมือ 

 

สํานักงานบัณฑติวิทยาลัย 

   - งานบริหารทั่วไป 

   - งานวิชาการบัณฑติศึกษา 

   - งานบริการการศึกษา 

   - งานมาตรฐานการศึกษา 

หมายเหตุ  สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย

เปนหนวยงานอิสระ มีฐานะเทียบเทา

กลุมงานในสํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน ตั้งตามประกาศ

มหาวทิยาลัย 

สํานักงานผูอํานวยการ 
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 จากการแบงโครงสรางการแบงสวนราชการและการบริหารงานของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนไดแบงการดําเนินงานออกเปน 4  กลุมงานคือ 

 1.กลุมงานบริหารสํานกังานผูอํานวยการ  2.กลุมงานทะเบียนและประมวลผล 

 3.กลุมงานสงเสริมวิชาการ   4.สํานักงานบัณฑติวิทยาลัย 

 โดยมีคณะกรรมการประจําสํานกัสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคณะกรรมการบริหารสํานกั

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน กํากับดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติ ดังแผนภาพ 

คณะกรรมการประจําสํานักเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่  3  โครงสรางคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

นายหวั่น   แตงทิพย 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

นางสุวลัย   ปตะมนตรีกุล 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ผศ.วไลพร   เมฆไตรรัตน 

ประธานกรรมการ 

ผศ.ปรีชา     สนธิรักษ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

นางพรรณี   เหมะสถล 

กรรมการ 

นางสาวพรสิริ   เอี่ยมแกว 

กรรมการ 

ดร.บัณฑิตา  อินสมบัติ 

กรรมการ 

นายมงคล  แพทองคํา 

เลขานุการ 
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คณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่  4  โครงสรางคณะกรรมการบริหารสํานกัสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ผศ.วไลพร   เมฆไตรรัตน 

ประธานกรรมการ 

อาจารยพรสริิ     เอี่ยมแกว 

รองผูอํานวยการสํานักฯ 

อาจารยพรรณี     เหมะสถล 

รองผูอํานวยการสํานักฯ 

ดร.บัณฑิตา  อินสมบัต ิ

รองผูอํานวยการสํานัก 

อาจารยปราณี    เนรมิตร 

หัวหนากลุมงานบริหารสํานักงาน 

นายมงคล   แพทองคํา 

หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ

ผูอํานวยการ 

อาจารยเอกวิทย  สิทธิวะ 

หัวหนากลุมงานสงเสริมวิชาการ 
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บุคลากรประจําสํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน 

 ในปงบประมาณ 2554   สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค   มี

บุคลากรในหนวยงานแยกตามกลุมงาน ทั้งหมด   27  คน    ดังนี ้

ที ่ ชื่อ - สกุล การศึกษา ตําแหนงวิชาการ ตําแหนงบริหาร 

 ผูบริหารสํานกัสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

1 ผศ.วไลพร เมฆไตรรัตน กศ.ม. ผูชวยศาสตราจารยระดับ 8 ผูอํานวยการสํานกัสงเสริมฯ 

2 นางพรรณี  เหมะสถล ค.ม. อาจารย  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมฯ 

3 น.ส.พรสิริ  เอ่ียมแกว ศษ.ม. อาจารย  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมฯ 

4 ดร.บัณฑิตา อินสมบัต ิ กศ.ด. อาจารย  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมฯ 

5 นายมงคล  แพทองคํา ศษ.ม. นักวิชาการศกึษาระดับ 8 หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ  

6 นางปราณี เนรมติร บธ.ม. อาจารย  หัวหนากลุมงานบริหารสํานักฯ 

7 นายเอกวิทย   สิทธิวะ วท.ม. อาจารย หัวหนากลุมงานสงเสริมวิชาการ 

กลุมงานบริหารสํานกังานผูอํานวยการ 

8 น.ส.ขนิษฐา  พวงมณีนาค ศษ.ม. พนักงานมหาวิทยาลัย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

   9 น.ส.สุทธิลักษณ  ศรีสวัสดิ ์ บธ.ม. พนักงานมหาวิทยาลัย เจาหนาที่คอมพิวเตอร 

10 น.ส.ณฤนรรณ  เอ่ียมม ี บธ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศกึษา 

กลุมงานทะเบียนและประมวลผล 

11 นางนวลศรี  ดวีันนะ ม.6 ลูกจางประจํา พนักงานพิมพดีด 2 

12 นางศิราณ ี จตุรทิศ ศศ.บ. พนักงานราชการ นักวิชาการศกึษา 

13 นายธรรมนูญ  จูทา ค.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศกึษา 

14 นายนิโครธ  ชางชัย ศษ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

15 น.ส.ธิติยา  หงษเวียงจนัทร วท.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจาหนาที่คอมพิวเตอร 

16 น.ส.ศุภาลักษณ  มลฑบ ศศ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจาหนาที่คอมพิวเตอร 

17 น.ส.ภัทรานษิฐ  ประดับ วท.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

18 น.ส.ภิชญาภา  ประสิทธิการ บธ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจาหนาที่คอมพิวเตอร 

19 นายเสรี  ขุนจํานงค วท.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศกึษา 

กลุมงานสงเสริมวิชาการ 

20 นางกัญญชพร  จันติวงค ค.บ. ลูกจางประจํา พนักงานพิมพดีด 2 

21 น.ส.วริศนันท  ทดันุม วท.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศกึษา 

22 น.ส.วรางคณา  เขียวแกว ศศ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจาหนาที่คอมพิวเตอร 

23 น.ส.กัญจนพร  จันทรดํา วท.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจาหนาที่คอมพิวเตอร 
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ที ่ ชื่อ - สกุล การศึกษา ตําแหนงวิชาการ ตําแหนงบริหาร 

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลยั 

24 นางวรรฒนา ไวยมติรา ศศ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศกึษา 

25 น.ส.ณัฐชนันท  สาลี ศศ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจาหนาที่คอมพิวเตอร 

26 น.ส.จีราพร มวงสอน ค.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจาหนาที่คอมพิวเตอร 

27 น.ส.วิลัยลักษณ  ถ้ําทองพัฒนา บธ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจาหนาที่คอมพิวเตอร 
 

ตารางที่ 2  ตารางแสดงรายชื่อผูบริหารและบุคลากรสํานกัสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

การปฏิบัติงาน 

 จากการจัดสรรอัตราบุคลากรภายในสํานกัสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปงบประมาณ 2554  ได

จัดสรรบุคลากรปฏิบัติงานตามกลุมงาน ภายในสํานักฯ  โดยสนับสนุนใหบุคลากรจดัทําแผนปฏิบัติงาน ให

สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ของสํานักฯ  ตามประเด็นตาง ๆ ดังนี ้

  1.ใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

  2.ใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติงาน ตามภาระงานของแตละกลุมงาน 

  3.ใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติงานรายบุคคล ใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณของสํานกั 

  4.ใหมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารที่เห็นชอบโดยผูบริหารและบุคลากรภายในหนวยงาน 

  5.ใหมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ 

  6.ใหบุคลากรจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิงานตามภาระงานที่รับผดิชอบ โดย

แบงเปนกลุม ดังนี ้

6.1 ภาระงานหลัก    

6.2 ภาระงานรอง    

6.3 ภาระงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

  7.สนับสนุนใหบุคลากรจดัทําแฟมสะสมงาน เพ่ือเตรียมความพรอมในการรับการประเมินผล

การปฏิบัติงาน 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยหลักเกณฑวิธีและเงื่อนไขการเลื่อน

เงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. 2554  และขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  พ.ศ. 2554   สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดสนับสนุนใหบุคลากร
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ภายในสํานัก ไดจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด แบงออกเปน  2  ระยะตาม

ปงบประมาณ  คือ 

 
   ครึ่งปแรก   เริ่ม  วันที่ 1  ตุลาคม  2553  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2554 

   ครึ่งปหลัง   เริ่ม  วันที่ 1  เมษายน 2554  ถึงวันที่ 30  กันยายน  2554 

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรื่อง มาตรฐานการกําหนดตําแหนงและ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง หนาที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค   พ.ศ.  2554    สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดประชุมบุคลากร

ภายในหนวยงานเพื่อจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (กระบวนงาน) เพื่ออธิบายถึงลักษณะงานแตละงานที่แตละบุคคล

ตองปฏิบัติตามภารกิจหลักของตําแหนงงานของตน  เพื่อใหบุคลากรทราบขอบขายหนาที่ที่รับผิดชอบ และ

สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  นอกจากการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 

ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยฯกําหนดแลว  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ยังสนับสนุนบุคลากรใหมีการ

พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  และความรูพื้นฐานทั่วไปอันจะสามารถ

นําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได ถือเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากรอีกทางหนึ่งดวย 
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โครงสรางการบริหารงานวิชาการ 

 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดําเนนิงานตามปรชัญา ปณิธาน วิสัยทัศน และภารกิจของ

หนวยงาน โดยดําเนนิงานรวมกับคณะกรรมการตาง ๆ ดังนี้ 

คณะกรรมการวชิาการ  

 คณะกรรมการวิชาการ ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค คือคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตาม 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547   ประกอบดวยคณะกรรมการดังนี้ 
 

 1.รองอธิการบดีฝายวิชาการ      ประธานกรรมการ 

 2.คณบดีทุกคณะ       กรรมการ 

 3.รองคณบดีฝายวิชาการทุกคณะ     กรรมการ 

 4.ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

 5.รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

 6.ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   กรรมการ 

 7.รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1ทาน  กรรมการ 

 8.หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการ 

 9.รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1ทาน  กรรมการและเลขานุการ 
  

 คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ทําหนาที่เสนอนโยบาย แผนงาน กฎ ระเบียบ 

ประกาศและขอบังคับ  กลั่นกรองงานวิชาการเพื่อสงเสริมการบริหารงานวิชาการเสนอตอมหาวิทยาลัย  อีกทั้งยัง

ทําหนาที่บริหารงานวิชาการ กํากับดูแลการจัดการศึกษา มาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาและ

การบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
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ดร.ประกิจ ณรงคตะณุพล 

ผูทรงคุณวุฒิ 

ผศ.ดร.บัญญัติ  ชํานาญกิจ 

กรรมการและเลขานุการ 

ผศ.วไลพร   เมฆไตรรัตน 

ผูชวยเลขานุการ 

อ.พรรณี   เหมะสถล

ผูชวยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวทิยาลัย 

  คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคคือ คณะผูทรงคุณวุฒิ ที่จัดตั้งขึ้นตาม

มาตรา  18 (14)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.2547  และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรควาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีไดมาซ่ึงคณะกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ.2548 โดยคณะ

ผูทรงคุณวุฒิดังกลาว ทําหนาที่ ในการพิจารณา การเสนอ จัดทํา  นโยบายทางดานวิชาการ การจัดการเรียนการ

สอน และการวัดผล การประเมินผลการศึกษาใหสอดคลองกับพันธกิจและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ฯลฯ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่  5  โครงสรางคณะกรรมการสภาวิชาการ  

รศ.ดร.ประเทือง    ภูมิภัทราคม 

ประธานสภาวิชาการ 

ศ.ดร.บุญทัน   ดอกไธสง 

ผูทรงคุณวุฒิ 

ผศ.ดร.พูลศักดิ์   โกษียาภรณ 

ผูทรงคุณวุฒิ 

รศ.ดร.สมบัติ   นพรัก 

ผูทรงคุณวุฒิ 

ศ.ดร.สมยศ  พลับเที่ยง 

ผูทรงคุณวุฒิ 

ดร.สุธาทิพย  งามนิล 

กรรมการ 

ผศ.ดร.นวลศรี  ชํานาญกิจ 

กรรมการ 

ผศ.ปราณี  ตปนียวรวงศ 

กรรมการ 

ผศ.ศรวณะ  แสงสุข 

กรรมการ 

อ.พิสิษฐ  จอมบุญเรือง 

กรรมการ 



รายงานประจําป 2554  สาํนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค หนา 15 

 

โดยในปงบประมาณ 2554   คณะกรรมการสภาวิชาการไดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ ในดาน

วิชาการ ทั้งหมด  11 ครั้ง  โดยมีวาระการประชุมที่สําคัญดงันี้ 

  1.การแตงตั้งอาจารยพิเศษ  

2.พิจารณาหลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554 

3.พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 จํานวน 10 สาขา 

4.การพิจารณาเลือกสรรผูสมควรไดรับการขอประสาทปรญิญากิตติมศักดิ ์

5.การเสนอใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

6.พิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบรหิารการพัฒนาทองถิ่น หลักสูตรใหม  

7.พิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต   จํานวน  10  สาขาวชิา 

8.พิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต   จํานวน  9  สาขาวิชา 

9.พิจารณาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต   จํานวน  1  สาขาวิชา 

10.พิจารณาหลักสูตรศิลปบัณฑิต   จํานวน  3  สาขาวิชา 

11.พิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต   จํานวน  2  สาขาวิชา 

12.พิจารณาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต   จํานวน  1  สาขาวิชา 

13.พิจารณาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต         จํานวน  2   สาขาวิชา 

14.พิจารณาหลักสูตรบญัชีบัณฑิต         จํานวน  1   สาขาวชิา 

15.พิจารณาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑติ   จํานวน  1  สาขาวิชา  

16.พิจารณาหลักสูตรนิติศาสตรบณัฑิต        จํานวน  1  สาขาวิชา 

  17.พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต        จํานวน  12  สาขาวิชา 

  18.พิจารณาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต        จํานวน  1  สาขาวิชา 

  19.พิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต        จํานวน  3  สาขาวิชา 

  20.พิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   จํานวน  1  สาขาวิชา 

  21.พิจารณาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต   จํานวน  1  สาขาวิชา 

  22.พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ        จํานวน  1  สาขาวิชา 

  23.(ราง)ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ แตงตั้ง 

                                 และถอดถอน ตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยประจํา พ.ศ.25..... 

  24.(ราง)ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรื่องหลักเกณฑและวิธีการประเมนิผล 

                                  การสอนเพื่อประกอบการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ.25... 

  25.การเสนอชื่อและคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิทางดานวิชาการ 

  26.การแตงตั้งคณะอนกุรรมการสภาวิชาการ เรื่องการพิจารณาแตงตั้งอาจารยพิเศษ 

  27.การพิจารณาจดัตั้งคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  28.การพิจารณาโครงการจัดตัง้วิทยาลัยนานาชาต ิ
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 จากวาระการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในป พ.ศ. 2554  เพื่อพิจารณา กําหนด และเสนอ 

ขอคิดเห็นตาง ๆ ทางดานวิชาการ สงผลใหการดําเนินนโยบายทางดานวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ เปนไปดวย

ความเรียบรอย พรอมทั้งยังชวยคดักรองแนวปฏิบัติตาง ๆ ทางดานวิชาการ เพื่อเสนอยังคณะอนกุรรมการฝาย

วิชาการ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ตอไป  

 และในป พ.ศ. 2554   คณะกรรมการสภาวิชาการ   ตามคําส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  

ที่ 0014 / 2552   ส้ินสุดวาระลงในวันที่  28  ตุลาคม  2554   จึงไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการชดุใหม

ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ที่  120 / 2555  ลงวันที่  10  มกราคม  2555  จํานวน 14 ทาน  มี

รายนามดังตอไปนี้  
 

  1.   รศ.ดร.ประเทือง     ภูมิภัทราคม   ประธานกรรมการ 

  2.   ศ.ดร.สมยศ           พลับเท่ียง    กรรมการผูทรงคณุวฒุ ิ

  3.   รศ.ดร.ประจกัษ     สายแสง    กรรมการผูทรงคณุวฒุ ิ

  4.   รศ.จรินทร            เทศวานิช    กรรมการผูทรงคณุวฒุ ิ

  5.   ผศ.ดร.พีระศกัดิ์         ฉายประสาท   กรรมการผูทรงคณุวฒุ ิ

  6.   รศ.ดร.นิพนธ        กินาวงศ    กรรมการผูทรงคณุวฒุ ิ

  7.   ดร.สุธาทิพย         งามนิล    กรรมการ 

  8.   ดร.สนั่น              กัลปา    กรรมการ 

9.   ผศ.ดร.ธิติมา        บุญเจริญ    กรรมการ 

10. ผศ.ดร.ปราณี            ตปนียวรวงศ   กรรมการ 

11. ผศ.ดร.จงดี         ศรนีพรัตนวัฒน   กรรมการ 

12. ผศ.ดร.บัญญัติ   ชํานาญกจิ    กรรมการและเลขานุการ 

13. ผศ.วไลพร         เมฆไตรรัตน    ผูชวยเลขานุการ 

14. อาจารยพรรณี         เหมะสถล    ผูชวยเลขานุการ 
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รศ.มังกร   ทองสุขด ี

ประธานอนุกรรมการ 

ดร.ผดุงชาติ    สุวรรณวงศ 

อนุกรรมการ 

ศ.ดร.ชุติมา     สัจจานันท 

อนุกรรมการ 

ดร.สุวัฒน    เงินฉ่ํา 

อนุกรรมการ 

อ.ภาณุพงษ    คงจันทร 

อนุกรรมการ 

ผศ.ดร.ศุภชัย    ทวี 

อนุกรรมการ 

ผศ.ดร.บัญญัติ  ชํานาญกิจ 

อนุกรรมการ 

ผศ.วไลพร   เมฆไตรรัตน 

อนุกรรมการและเลขานุการ 

อ.พรรณี   เหมะสถล 

ผูชวยเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการฝายวิชาการ สภามหาวิทยาลัย 

  คณะอนกุรรมการฝายวิชาการ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  มีโครงสรางและอํานาจตาม 

คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ที่  009 / 2552   ซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัยและ

ผูบริหารจากสํานกัสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จํานวน 9 ทาน ดังนี ้

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

แผนภาพที่  6  โครงสรางคณะอนกุรรมการฝายวิชาการ สภามหาวิทยาลัย 
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 คณะอนกุรรมการฝายวิชาการ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีอํานาจและหนาที่ตามคําส่ังแตงตั้ง

ดังนี ้

1.เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการแก 

สังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  การอนุรักษสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ  การประกันคุณภาพการศึกษา การเปดสอนและอนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ 

  2.เสนอความเห็นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยฯ ในดานการบริหารงานวิชาการที่อธิการบดี 

หรือสภาวิชาการเสนอ 

  3.แตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ของคณะอนุกรรมการนี้ 

  4.ปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 โดยในป พ.ศ.2554 ที่ผานมา คณะอนุกรรมการฝายวิชาการ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ได

ปฏิบัติหนาที่อยางตอเนื่อง มีการประชุมเพื่อพิจารณา อนุมัติ  และดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ทางดานวิชาการ  

จํานวน   7   ครั้ง  มีวาระการประชุม ดังนี ้

  1.พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   จํานวน     12   สาขาวิชา 

  2.พิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต       จํานวน      10   สาขาวิชา 

  3.พิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต    จํานวน        9   สาขาวิชา 

4.พิจารณาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต       จํานวน        1   สาขาวิชา 

5.พิจารณาหลักสูตรศิลปบัณฑิต                จํานวน       3   สาขาวิชา 

6.พิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต         จํานวน    2   สาขาวิชา 

7.พิจารณาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต   จํานวน    1    สาขาวิชา 

8.พิจารณาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต                  จํานวน  2   สาขาวิชา 

9.พิจารณาหลักสูตรบญัชีบัณฑิต                  จํานวน  1   สาขาวิชา 

10.พิจารณาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑติ   จํานวน  1  สาขาวิชา  

11.พิจารณาหลักสูตรนิติศาสตรบณัฑิต        จํานวน  1  สาขาวิชา 

  12.พิจารณาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต        จํานวน  1  สาขาวิชา 

  13.พิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต        จํานวน  3  สาขาวิชา 

  14.พิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   จํานวน  1  สาขาวิชา 

  15.พิจารณาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต   จํานวน  1  สาขาวิชา 

  16.พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ        จํานวน  1  สาขาวิชา 

17.พิจารณาหลักสูตปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา หลักสูตรใหม  

18.พิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบรหิารการพัฒนาทองถิ่น หลักสูตรใหม  

 หลังจาการพิจารณา เสนอ เรื่องตาง ๆ ทางดานวิชาการ ไดมีการนําเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
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ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  1  

สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรอยางเปนระบบและเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดดําเนินการสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรอยางเปนระบบและ

เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยจัดทํากิจกรรม / โครงการเพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

 1.โครงการสงเสริมประสิทธิภาพหลักสูตร 

  จากกิจกรรมการอบรมการจัดทําหลักสูตร และการอบรมคณาจารยใหมีความรูในการจัดทํา

หลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ในปการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครสวรรค  โดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดจัดกิจกรรมสงเสริมประสิทธิภาพหลักสูตร 

ปงบประมาณ 2554  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนซึ่งเปนหนวยสงเสริมวิชาการของมหาวิทยาลัยไดจัด

กิจกรรมเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพหลักสูตรขึ้น เพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางเปนระบบและเปนไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ทั้งโครงสรางเชิงเนื้อหาสาระและโครงสรางทางกายภาพที่สําคัญ มี 4 

ประการ คือ โครงสรางหลักสูตรที่ตอบสนองความตองการของตลาดและสังคมในปจจุบันและอนาคต 

สังคมสารสนเทศ สังคมฐานความรู ทรัพยากรการเรียนรู ระบบการเรียนรูตลอดชีวิต และส่ิงแวดลอมที่เอื้อตอการ

ปฏิสัมพันธและการเรียนรู มีผลการดําเนินโครงการดังนี้ 

  1.การวางแผนการสงเสริมการพัฒนาหลักสูตร 

   คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบดวยรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

คณบดีและรองคณบดีฝายวิชาการแตละคณะ ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ไดมีการประชุมใหมีการ

ประเมินหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2 / 2553  เรื่องการประเมินหลักสูตร เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  ใหสอดคลองกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรื่องระบบและกลไกการ

จัดทํารายละเอียดของหลักสูตร พ.ศ. 2553 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

  2.การดําเนินการตามแผน 

   ในการดําเนินการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดจัดทําโครงการสงเสริม

ประสิทธิภาพหลักสูตร ในภาพรวมทุกคณะและทุกระดับการศึกษา ทั้งส้ินจํานวน 57  หลักสูตร และงบประมาณ

สนับสนุนการจัดทําหลักสูตร(ปรับปรุง)  หลักสูตรละ 19,000  บาท  รวมเปนเงิน 1,100,000  บาท   และประสาน

กับเจาหนาที่จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เกี่ยวกับกรอบการพัฒนาหลักสูตร ใหเปนไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
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  3.การติดตามและปรับปรุงแกไข 

   จากการประเมินผลการจัดการหลักสูตรที่เขารวมโครงการสงเสริมประสิทธิภาพ

หลักสูตร  สวนใหญมีรูปแบบการจัดทําหลักสูตรที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

สวนขั้นตอนการปรับปรุงแกไขนั้น สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปนหนวยงานกลางทําหนาที่ประสาน

กับอาจารยประจําหลักสูตร เพื่อแกไขขอผิดพลาด ที่ไดรับแจงจากสํานักงานการอุดมศึกษา (สกอ.)  และปจจุบันมี

หลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรใหม และหลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2553-2554  ทั้งส้ิน 47  หลักสูตร   

รวมหลักสูตรที่เสนอ  

(1)  คณะครุศาสตร   จํานวน  9  หลักสูตร     

(2)  คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน  12  หลักสูตร 

(3)  คณะวิทยาการจดัการ   จํานวน    7  หลักสูตร  

(4)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี จํานวน  11  หลักสูตร     

(5)  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม       จํานวน 8 หลักสูตร  

 

 นอกจากนั้นสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดนําขอมูลโครงการสงเสริมประสิทธิภาพหลักสูตร 

มาพิจารณาทบทวนเพื่อใหครอบคลุมการปฏิบัติงานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในอนาคตและไดมาตรฐานสากล 

จึงเพิ่มกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรอยางเปนระบบโดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหบุคลากรเขา

อบรมและประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติและนําความรูมาพัฒนากระบวนการใชหลักสูตรของคณาจารย

อยางเปนระบบ ตอไป 
 

 2. โครงการสงเสริมประสิทธิภาพหลักสูตร เพิ่มเติม  

  กิจกรรมที่ 1  การจัดทําหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ  พ.ศ. 2552  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงตองมีการพัฒนาหลักสูตรตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งเปนรายวิชาที่กําหนดใหนักศึกษาทุกคนเรียน อันจะสงเสริม

การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯที่สามารถพัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหมีคุณภาพ คุณธรรม สอดคลองกับความ

ตองการของมหาวิทยาลัย ทองถ่ินและชุมชน โดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปนหนวยงานกลางใน

การประสานการจัดทําหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้ 

  1. การวางแผนการพัฒนาหลักสูตร 

  คณะกรรมการวิชาการ ไดมอบหมายใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนหนวยงาน

กลางในการประสานการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 14  รายวิชา โดยจัดทํารายละเอียดของ

รายวิชา (มคอ.3) เพื่อใหคณาจารยที่สอนรายวิชาเดียวกันไดใชรวมกัน 
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  2. การดําเนินการตามแผนการพัฒนาหลักสูตร 

  การพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยฯ มีคําสั่งจัดตั้ ง

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไปแตละรายวิชา  คณะกรรมการไดมาจากคณาจารยที่เกี่ยวของกบั

การเรียน การสอนในรายวิชานั้น ๆ  เพื่อใหมีเนื้อหาที่ครอบคลุม ทันสมัย โดยแบงกรรมการออกเปน 3 ชุด ดังนี้ 

 
2.1 รายวิชาที่มอบใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดูแลรับผิดชอบ จํานวน 3 

รายวิชา คือ อุดมการณชีวิตและการพัฒนาตน  ความเปนพลเมือง  และการสราง

เสริมสุขภาพแบบองครวม  

2.2 รายวิชาที่มอบใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดูแลรับผิดชอบดําเนินการ 

จํานวน 8  รายวิชา คือ พัฒนาทักษะทางภาษาไทย  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชีวิตกับดนตรี  ชีวิตกับศิลปะ  ชีวิตกับนาฏการ  การใช

สารสนเทศ  วิถีโลกและวิถีไทย 

2.3 รายวิชาที่มอบใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดูแลรับผิดชอบดําเนินการ 

จํานวน  3  รายวิชาคือ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสังคม  การคิดและ

การแกปญหา  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู 

ในแตละรายวิชามีการนัดประชุมคณะกรรมการเพื่อยกรางรายละเอียดรายวิชา(มคอ.3)  ที่ 

สอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา อัตลักษณของมหาวิทยาลัย และสภาพแวดลอมของโลกปจจุบัน  โดยพิจารณา 

กลยุทธการสอนและกลยุทธการประเมินที่ทันสมัย สอดคลองกับการจัดการเรียนแบบใฝรู (Active Learning) 

  3. การติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป มีการทบทวนและติดตาม ตรวจสอบการ

จัดทํารายละเอียดรายวิชาศึกษาทั่วไปทุกครั้งกอนดําเนินการตอไป และมีการนําสาระการเรียนรูที่ไดจากรายวิชา

นั้น ๆ มาแสดงในรูปของนิทรรศการจากนักศึกษา และการนําเสนอผลการเรียนรูบนเวที เมื่อวันที่ 21  กันยายน  

2554  ที่ผานมา 

  4. การปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

  สนับสนุนใหคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป ไดติดตามการผลการนําไปใช 

และขอเสนอแนะที่ไดรับการตรวจสอบ  ไปปรับปรุงแกไข และนําผลการดําเนินงานในแตละครั้งมาเปรียบเทียบ 

กัน พบวา ประเด็นการจัดการเรียนการสอนในเรื่องตาง ๆ รัดกุม สอดคลองกับความคาดหวังในขั้นตน และการ

นําไปใชในชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้น 
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  กิจกรรมที่ 2  การอบรมอาจารยใหม 

  เนื่องจากนโยบายการจัดการเรียนแบบใฝรู (Active Learning) เปนวัฒนธรรม และแนวปฏิบัติที่ดี

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  จึงมีโครงการใหอาจารยใหมจากคณะตาง ๆ ไดรับความรู ความเขาใจและ

สามารถจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิบัติดังกลาว  ดังนั้นสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงไดรวมกับ

คณะตาง ๆ เตรียมความพรอมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู  โดยจัดอบรมใหแกอาจารยใหม  จํานวน  

38  คน แยกเปนคณะตาง ๆ ดังนี้ 
 

  คณะครุศาสตร       8    คน 

  คณะวิทยาการจัดการ      2    คน 

  คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร   11    คน 

  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี    10    คน 

  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  7     คน 
  

โดยหัวขอในการอบรมอาจารยใหมจะประกอบไปดวยหัวขอที่นาสนใจดังนี ้

1. นโยบายการจัดการเรียนการสอนที่ตอบอัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  

วิทยากรคือ  ผศ.ดร.บัญญตัิ   ชํานาญกิจ   รองอธิการบดี ฝายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

2. การจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู   วิทยากรคือ  ดร.สุธาทิพย   งามนิล  รองคณบดคีณะ- 

ครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

3. ระบบสานสนเทศดานงานทะเบียน  วิทยากรคือ  คณุมงคล   แพทองคํา  นายทะเบียนและ

ผูดูแลระบบงานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดมกีารตดิตามและประเมินผลการอบรม โดยใชแบบสอบถาม

ผลการจัดการอบรมสรุปไดดังนี ้

ที่ รายการประเมิน X S.D. ความหมาย 

1 ความรูความเขาใจในการจดัการเรยีนการสอนแบบใฝรูและการ

กรอกผลการเรียนทางอินเตอรเนต็กอนการอบรม 

3.80 0.90 มาก 

2 ความเหมานสมของสถานที่และโสตทัศนูปกรณ 4.09 0.65 มาก 

3 ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการอบรม 4.03 0.65 มาก 

4 ความสามารถในการนําเสนอของวิทยากร 4.32 0.54 มาก 

5 ความเหมาะสมของระยะเวลาการอบรม 3.96 0.65 มาก 

6 ความรูความเขาใจในการจดัการเรยีนการสอนแบบใฝรูและการ

กรอกผลการเรียนทางอินเตอรเนต็หลังการอบรม 

4.03 0.60 มาก 

7 ความมั่นใจในการนําความรูความเขาใจไปใชในการจดัการเรียน

การสอนแบบใฝรูและการกรอกผลการเรียนผานอินเตอรเน็ต 

4.12 0.67 มาก 
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นอกจากนี้สํานกัสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดเปดโอกาสใหคณาจารยที่เขาอบรมไดแสดง

ขอคิดเห็นตาง ๆ เกีย่วกับการจัดกิจกรรม  โดยมีขอคดิเห็นดังนี ้

  1. ตองการระยะเวลาในการอบรมเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู เพิ่มมากขึน้ เพื่อการ

นําไปประยกุตใชไดถูกตองและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  2.  ตองการเพิ่มเนื้อหาในสวนของการจดัการเรยีนการสอนแบบใฝรูในระดับชัน้เรียน (การเขียน

แผนการเรียน) 

  3.  ดานสารสนเทศงานทะเบียน คณาจารยตองการรหัสแบบทดลองใช ในการกรอกผลการเรียน

ผานอินเตอรเน็ต เพราะเกรงวาอาจดําเนินการไปจนถึงจุดทีไ่มสามารถแกไขได และจะสงผลกระทบถึงการสงผล

การเรียนตัวจริง 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  2.  

สงเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
 

 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีนโยบายการนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการและ

มีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ มีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรภายในหนวยงานมีการพัฒนาโปรแกรมและมี

แผนการดําเนินงานดานการสงเสริมการพัฒนาโปรแกรมฐานขอมูลอยางตอเนื่องโดยบุคลากรภายในสํานักเปน

ผูพัฒนาเพื่อใหสามารถเชื่อมโยงกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกเพื่อการวางแผนและการ

ตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ โดยพัฒนาฐานขอมูล  ดังนี้  

1. ฐานขอมูลของนักศกึษา 

2. ฐานขอมูลของหลักสูตร 

3. ฐานขอมูลทะเบียนเรียน 
 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดมีการสงเสริมใหคณาจารย บุคลากร นักศึกษาและบุคคลท่ัวไป 

ไดเขามาใชบริการฐานขอมูลที่หลากหลายเพื่อใชประกอบการเรียนการสอนและการวิจัยโดยมีชองทางในการให

ขอมูลขาวสาร ผานทาง Website เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการมีความสะดวก รวดเร็ว มีการให

ลงทะเบียนผานระบบ Online   โดยการจัดระบบการใชงานตามสิทธของตนเอง สนับสนุนขอมูลสถิตินักศึกษาที่

แรกเขาและจบการศึกษา ขอมูลตารางเรียน ตารางสอนของอาจารยรวมถึงขอมูลหลักสูตรที่เปดสอนทุกระดับ 

 การจัดการดานระบบความปลอดภัย มีการวางระบบเครือขายที่มีการปองกันระบบขอมูลเพื่อแบงแยก

ผูใชงานจากภายในและภายนอกตามสิทธ์ิการใชงาน จัดระบบปองกันไวรัสที่ทํางานแบบฮารดแวรและซอฟตแวร

ติดตั้งระบบปองกันไวรัสที่เครื่องแมขาย ระบบฐานขอมูล และเครื่องลูกขายที่ใชงานระบบฐานขอมูลทุกเครื่อง 

 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการประเมินผลความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูลและจัดทํา

รายงานเสนอตอผูบริหารเพื่อนําผลมาปรับปรุงและใหขอมูลสามารถเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบันผาน

ระบบเครือขายกับหนวยงานอื่น ๆ ในอนาคต 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่  3. 

พัฒนาการใหบริการวิชาการอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 การดําเนินงานการใหบริการของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการแบงการใหบริการตาม

หนาที่และความรับผิดชอบ โดยแบงการใหบริการออกเปน 4 กลุมงาน  ดังนี้ 

1. กลุมงานบริหารสํานักงานผูอํานวยการ  รับผิดชอบงานบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ  งานพัสดุ 

การเงิน  งานบุคลากร  งานขอมูลสารสนเทศ  งานประกันคุณภาพ  งานแผนงานงบประมาณ งานเลขานุการ สภา

วิชาการและอนุกรรมการวิชาการ 

2. กลุมงานทะเบียนและประมวลผล  รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา งานทะเบียน 

นักศึกษา  งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน งานเอกสารหลักฐานการศึกษา  งานตรวจสอบคุณวุฒิ งาน

พระราชทานปริญญาบัตร  งานขอมูลสารสนเทศนักศึกษา 

3. กลุมงานสงเสริมวิชาการ  รับผิดชอบงานดานการประสานการพัฒนาหลักสูตร งานวางแผนการเรียน 

การสอน  งานพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการสอน  งานประเมินการจัดการศึกษา  งานบริการวิชาการ  งาน

เอกสารหลักสูตร และคูมือ 

4. สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย  รับผิดชอบดูแลงานบริหารทั่วไป  งานบริการวิชาการบัณฑิตศึกษา  งาน 

บริการศึกษา  งานมาตรฐานการศึกษา  โดยสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยเปนหนวยงานอิสระ มีฐานะเทียบเทากลุม

งานในสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดตั้งตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

 ในปงบประมาณ 2554 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดเล็งเห็นถึงคุณภาพการใหบริการให

ผูรับบริการไดรับความพึงพอใจสูงสุดและสงเสริมใหการใหบริการของทุกกลุมงานไดรับทราบขอมูลความพึง

พอใจของผูรับบริการจึงไดจัดสรรงบประมาณการจัดหาวัสดุอุปกรณเทคโนโลยีใหเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

ประสานงานระหวางนักศึกษาและหนวยงานเพื่อรับทราบขอมูลและสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการรวมถึงการ

พัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลและเผยแพรเพื่อใหผูเกี่ยวของไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตองจึงไดดําเนินการจัดทํา

โครงการ/กิจกรรมเพื่อดําเนินการตามเปาหมาย  ดังนี้ 

1. โครงการบริหารสํานกัสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

2. โครงการเพชรราชภัฏนครสวรคและวิทยาศาสตรราชภัฏ  โดยแบงงบประมาณอุดหนุน  ดังนี ้

2.1 อุดหนุนการจัดการศกึษาทนุเพชรราชภัฏนครสวรรค 

2.2 อุดหนุนการศกึษาทุนวิทยาศาสตรราชภัฏนครสวรรค 

3. โครงการจัดจางบุคลากรของสํานกัสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

4. โครงการสงเสริมการผลิตบัณฑติภาคปกต ิ

5. โครงการคาใชจายในการเดนิทางไปราชการ / โครงการพฒันาศักยภาพผูบริหาร 

6. โครงการจัดการศกึษาระดับบณัฑิตศกึษา 

7. โครงการสนับสนุนการเผยแพรงานวิทยานิพนธ 



รายงานประจําป 2554  สาํนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค หนา 25 

 

1.โครงการบริหารสํานกัสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 เปนโครงการที่ขับเคลื่อนใหการบริหารจดัการภายในสํานกัสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

เปนไปดวยความเรียบรอย ทั้งในดานการจัดหาปจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร  การใหบรกิารที่

รวดเร็ว ทนัสมัย สรางความพึงพอใจใหแกผูรับบรกิาร  มกีารดําเนินงานดังนี ้

  1.จัดหาวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 

  2.จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ  เพื่อสนับสนุนการใหบรกิารแกผูรับบริการ 

  3.คาตอบแทนการปฏิบัติงานลวงเวลา ในกจิกรรมที่มีความจําเปน เรงดวน 

  4.เบ้ียประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ / คณะอนกุรรมการฝายวิชาการ สภามหาวิทยาลัยราช-

ภัฏนครสวรรค 
 

จากการดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ ที่ไดจัดสรรงบประมาณเพื่อการสงเสริมการพัฒนางานการ 

ใหบริการของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ สํานักฯจึงไดจัดหาวัสดุอุปกรณเทคโนโลยีใหเพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ  ดําเนินการประสานงานระหวางนักศึกษาและหนวยงานเพื่อสรางความพึงพอใจใหแกผูรับบริการ

ในระดับที่ 3.89 พัฒนาระบบการปฏิบัติงานและระบบการจัดเก็บขอมูลและเผยแพรใหผูที่เกี่ยวของไดรับขอมูล

และขาวสารที่ถูกตองทั้งภายในและภายนอก พัฒนาบุคลากรของสํานักใหไดรับความรูในงานที่รับผิดชอบและ

งานดานการใหบริการกับผูรับบริการทุกระดับ 

 

 2.ทุนการศึกษาโครงการเพชรราชภัฏนครสวรรค และวิทยาศาสตรราชภัฏนครสวรรค ปการศึกษา 2554 

เปนโครงการที่สนับสนุนสงเสริมใหนักเรียนในเขตจังหวัดนครสวรรค อุทัยธานี และชัยนาทที่มี 

ผลการเรียนดีเขาศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตร ในมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น เพื่อสรางบุคลากรที่มีความเปนเลิศ

ทางวิชาการ และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจดานตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยใหเกิดประสิทธิภาพ ปการศึกษา 

2554  มีการพิจารณาสอบคัดเลือกจากนักเรียนที่สมัครสอบและไดรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย จํานวน  12 

ทุน  ทุนละ 10,000  บาทตอป  โดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปนผูดําเนินการดานการเบิก – จาย

ทุนการศึกษาดังกลาว 

 

ชื่อทุน 
นักศึกษาทีไ่ดรับทุน 

รวมเงิน 
1/2553 2/2553 1/2554 2/2554 

โครงการเพชรราชภัฏฯ 28  ราย 24  ราย 19  ราย - 355,000 

โครงการวิทยาศาสตรราชภัฏฯ 18  ราย 17  ราย 11  ราย 12  ราย 290,000 

รวม 46 ราย 41  ราย 30  ราย 12  ราย 645,000 
 

ตารางที่ 3  แสดงจํานวนนกัศกึษาที่ไดรับทุน 
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แผนภูมิที่ 1    เปรียบเทียบจํานวนนกัศกึษาที่ไดรับทุนการศึกษาในแตละภาคการศึกษา 

 

 3.โครงการพัฒนาศกัยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร 

การที่องคกรจะบรรลุผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรของแตละกลุมงานเพื่อเปนองคกรที่มี

แนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศไดจะตองใหการสนับสนุนใหบุคลากรในองคกรไดรับการเรียนรู และการพัฒนาทั้ง

สมรรถนะหลักและสมรรถนะรองของแตละบุคคลเพื่อนําความรูที่ไดรับมาพัฒนาการปฏิบัติงาน การนํามา

แลกเปล่ียนเรียนรู การใหความรูซ่ึงกันและกันในองคกรอันกอใหเกิดความรวมมือภายในองคกรซ่ึงอาจหมายถึง

ความรวมมือระหวางพนักงานและผูบริหารที่จะนําไปสูการพัฒนาการกําหนดแนวทางที่มีอยูและการเปล่ียนแปลง

ที่สําคัญ ที่จะนําไปสูเปาหมายตามประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงานได 

 ความรวมมือภายในองคกรจะกอใหเกิดการพัฒนาวัตถุประสงคระยะยาวเปนการสรางพื้นฐานและความ

เชื่อถือระหวางกัน ดังนั้นการใหการศึกษาและฝกอบรมรวมกันจึงเปนวิธีท่ีคุมคาสําหรับการพัฒนาบุคลากร 
 

แนวทางการพัฒนาบุคลากร 

 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตระหนักในความสําคัญของการมีแผนพัฒนาบุคลกรของ

บุคลากรระดับตางๆ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานดานการพัฒนาบุคลากร และเพื่อใหบุคลากรในสํานัก มี

คุณสมบัติ มีความรูทักษะและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่สนับสนุนการดําเนินงานของสํานักฯ ใหเปนไปตาม

แผนปฏิบัติราชการของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนและของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค และดาน

ที่บุคลกรจะตองปฏิบัติงานใหเปนไปตามคํารับรองการปฏิบัติราชการที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดเพ่ือบรรลุระดับ 

ความสําเร็จตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏตอไป 
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การดําเนินงานตามแผนพฒันาบุคลากร 

1. ทบทวนแนวทางการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน 

2. จัดทําระบบและคําอธิบายสมรรถนะตามลักษณะงานของบุคลากร โดยใหบคุลากร สรุปเปนภาระ

งานของบุคลากรในแตละบุคคลและกลุมงาน 

3. สํารวจความรูความเขาใจและความตองการของแตละบุคลากรในหนวยงานถึงความเขาใจเกี่ยวกับ

ระบบสมรรถนะรวมถึงแผนพัฒนาบุคลากร 

4. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรโดยใชกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) ดานการจัดสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ การใหความรู การศกึษาดูงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับภายในหนวยงาน 

5. จัดทําระบบการกับติดตามเพื่อประเมนิบุคลากรในการปฏบิัติงานที่บรรลุตามเปาหมายและรับฟง

ขอเสนอแนะในการวางแผนและตดัสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในปงบประมาณตอไป 

6. มีการสงเสริมความกาวหนาในการปฏิบัติงานโดยรับนโยบายจากมหาวิทยาลัย 

ปงบประมาณ 2554  ที่ผานมา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรม / โครงการและเขารวม

โครงการ เพื่อสนับสนุน และพัฒนา องคความรูใหม ๆ ใหแกบุคลากรภายในหนวยงาน โดยครอบคลุมทุกดาน 

ไมวาจะเปนการพัฒนาบุคลิกภาพสวนบุคคล  การพัฒนาความรูเฉพาะดาน (ตามภาระงาน) เปนตน 
 

ลําดบั ชวงเวลา กิจกรรม สถานที ่

1 วันที่ 2 กันยายน 2553 อบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความ

พรอมเพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูล

ประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค 

หองประชุมพระบาง อาคาร 

15 ชั้น 4 

2 วันที่ 28 มกราคม 2554 การประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อพัฒนา

บุคลากร เรื่อง การประกนัคณุภาพ

ภายในตัวบงชีใ้หม ปการศึกษา 2553 

หองประชุมพระบาง อาคาร 

15 ชั้น 4 

3 วันที่ 2–5  กุมภาพันธ  2554 ศึกษาดูงานดานการประกนัคณุภาพ

การศึกษาภายใน และพัฒนางาน

ใหบริการ 

สํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี 

4 วันที่ 18  กรกฎาคม  2554 กิจกรรม KM  สํานักสงเสริมฯ หอง 14806  อาคาร 14 ชั้น 8 

5 วันที่ 3  สิงหาคม  2554 พัฒนาบุคลากร และสรางเครือขาย

ความรวมมือดานการประกันคุณภาพ 

สํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย 
 

ตารางที่  4  กจิกรรมพัฒนาบคุลากรสํานกัสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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 4.โครงการสงเสริมการผลติบัณฑิต 

  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยการสงเสริมให

มีการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาแหงชาติ ในปการศึกษา 2554  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค  เปดหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  โดยผานความเห็นชอบหลักสูตรจากสํานักงานการอุดม-ศึกษา

แหงชาติ ในระดับปริญญาตรี จํานวน  11  หลักสูตร  49 สาขาวิชา  ปการศึกษา 2554 ไดดําเนินการประชาสัมพันธ 

การรับสมัครนักศึกษาใหมปการศึกษา 2554  ผานกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 

1.การรับสมัครผานระบบอินเทอรเน็ต  

2.การสงใบสมัครไปยังโรงเรียนเครือขายตาง ๆ ภายในจังหวัดและจังหวัดใกลเคยีง 

3.การประชาสัมพันธการรับสมัครผานกจิกรรมประชุมอาจารยแนะแนว 

4.การประชาสัมพันธการรับสมัครผานสื่อตาง ๆ  

จากการจัดกิจกรรมดังกลาวทําใหมีผูสนใจสมัครเปนนักศกึษาใหม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ- 

นครสวรรค  จํานวนทั้งส้ิน   3,742 คน   แยกตามคณะและสาขาวิชา ดังนี ้
 

คณะ / สาขาวิชา จํานวน(คน) 

คณะครุศาสตร  

     สาขาวิชาดนตร ี 44 

     สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย 99 

     สาขาวิชาวิทยาศาสตรทัว่ไป 92 

     สาขาวิชาคณติศาสตร 87 

     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 145 

     สาขาวิชาภาษาไทย 86 

     สาขาวิชาสังคมศึกษา 102 

     สาขาวิชาพละศึกษา 106 

     สาขาวิชาคอมพิวเตอรศกึษา 97 

     สาขาวิชานาฏศิลป 76 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

     สาขาวิชาภาษาไทย (นักศกึษาจีนแลกเปล่ียน) 10 

     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 88 

     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ – ภาษาจนี (เอกคู) 43 

     สาขาวิชาภาษาไทย 45 

     สาขาวิชาการพฒันาชุมชน 105 

ตารางที่  5  แสดงจํานวนนกัศกึษาใหมปการศกึษา 2554  แยกตามสาขาวชิา 
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คณะ / สาขาวิชา จํานวน(คน) 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

     สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  24 

     สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 135 

     สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน 107 

     สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 164 

     สาขาวิชากระบวนการบริหารงานยุติธรรม 33 

     สาขาวิชาดนตร ี 27 

     สาขาวิชานิติศาสตร 127 

     สาขาวิชาภาษาไทย (จีนทาเลนสและกวางสี) 25 

     สาขาวิชาภาษาไทย (นักศกึษาจีนหนานหนิง) 12 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

     สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร 82 

     สาขาวิชาคณติศาสตร 36 

     สาขาวิชาเคม ี 33 

     สาขาวิชาวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม 33 

     สาขาวิชาชีววิทยา 47 

     สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรแขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน 171 

     สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรแขนงวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 47 

     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 34 

     สาขาวิชาฟสิกส 12 

     สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 20 

คณะวิทยาการจัดการ  

     สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม 87 

     สาขาวิชาการตลาด 68 

     สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนษุย 63 

     สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 113 

     สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (เทียบโอน) 96 

     สาขาวิชาการตลาด (เทียบโอน) 46 

     สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนษุย (เทียบโอน) 62 

     สาขาวิชานิเทศศาสตร 125 
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คณะ / สาขาวิชา จํานวน(คน) 

คณะวิทยาการจัดการ  

     สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ แขนงวิชาเศรษฐศาสตรการเงิน 22 

     สาขาวิชาการบญัช ี 133 

     สาขาวิชาการบญัชี (เทียบโอน) 73 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  

     สาขาวิชาเกษตรศาสตร แขนงวิชาเทคโนโลยกีารผลิตพชื 27 

     สาขาวิชาเกษตรศาสตร แขนงวิชาเทคโนโลยกีารผลิตสัตว 23 

     สาขาวิชาเกษตรศาสตร แขนงวิชาเทคโนโลยกีารเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 14 

     สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 11 

     สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 57 

     สาขาวิชาการออกแบบ แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ 31 

     สาขาวิชาการออกแบบ แขนงวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 90 

     สาขาวิชาไฟฟาอุตสาหกรรม 13 

     สาขาวิชาไฟฟาอุตสาหกรรม (เทียบโอน) 33 

     สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต 40 

     สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต (เทียบโอน) 37 

     สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลังอนุปริญญา) 83 
 

ตารางที่  5  แสดงจํานวนนกัศกึษาใหมปการศกึษา 2554  แยกตามสาขาวชิา 
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แผนภูมิที่ 2  แสดงสถิติการรับนกัศึกษาปการศึกษา 2553 - 2554 

 

แผนภูมิที่ 3  แสดงสถิติการรับเขาศึกษาตอทั้งภาคปกติและ กศ.บป. แยกตามคณะ 
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ประเภทนักศึกษา จํานวนนักศึกษา(คน)* 

ภาคปกต ิ 9,732 

ภาค กศ.บป. 2,196 

บัณฑิตศึกษา 840 

รวมทั้งสิ้น 12,768 

*  ขอมูลนักศกึษาทีล่งทะเบียนเรียน ณ วันท่ี 20  ธันวาคม  2554 
 

ตารางที่  6   จํานวนนกัศกึษาปจจุบันทั้งหมด 

 

 
แผนภูมิที่ 4 แสดงสัดสวนของนกัศึกษาทุกระดับทีก่ําลังศึกษาอยูในปจจุบัน 

 
 

สาเหตุการพนสภาพ 
ปการศึกษา 

2/2553 
สั่ง ณ วันที ่ 18  มีนาคม  2554 

1/2554 
สั่ง ณ วันที ่ 11  ตุลาคม  2554 

การลงทะเบียน 688 695 

ผลการเรียน 101 - 

รวมทั้งสิ้น 789 695 

 

 ตารางที่  7  แสดงสถิติพนสภาพการเปนนักศกึษา ปการศกึษา 2554 
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ลําดบั ชื่อคํารอง 
ปการศึกษา 

รวม 
2553 1/2554 

1 ขอคืนสภาพนักศกึษา 274 161 435 

2 ขอใบแจงเกรด 1   1 

3 ขอใบแทนปริญญาบัตร 10 27 37 

4 ขอใบรับรองนกัศกึษา 1467 1321 2788 

5 ขอใบรายงานผลการศกึษาฉบับภาษาไทย 877 595 1472 

6 ขอใบรายงานผลการศกึษาฉบับภาษาอังกฤษ 151 92 243 

7 ขอเปล่ียนรหัสวิชา   1 1 

8 ขอผอนผันการชําระเงินคาลงทะเบียน 1 10 1 11 

9 ขอผอนผันการชําระเงินคาลงทะเบียน 2 152 4 156 

10 ขอยกเลิกวิชา 968 696 1664 

11 ขอยายไปเรียนภาค กศ.บป. 1 1 2 

12 ขอลาปวยหรือลากิจ 3   3 

13 ขอลาพักการเรยีนตลอดภาคเรียน 975 371 1346 

14 ขอลาออกจากการเปนนกัศึกษา 188 315 503 

15 คํารองทั่วไป 1   1 

16 ใบประกาศนียบัตร 1 1 2 

17 ใบรับรองคณุวุฒ ิ 69 47 116 

รวม *(ขอมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2554) 5,148 3,633 8,781 

ตารางที่  8  สถิติการใหบริการดานงานทะเบียน ปการศึกษา 2554 
 
 

ลําดบั ชื่อคํารอง 
ปการศึกษา 

รวม 
2 /2553 1 / 2554 

1 ขอเพิ่มรายวิชานอกแผนการเรยีน 

      - ภาคปกต ิ 1,431 2,086 3,517 

      - ภาค กศ.บป. 588 308 896 

รวมทั้งสิ้น 2,019 2,394 4,413 

ตารางที่  9   สถิติการใหบริการดานหลักสูตรและแผนการเรียน  ปการศึกษา 2554 
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หลักสูตร / ปรญิญา จํานวนนักศกึษา(คน) 

ครุศาสตรบัณฑิต 355 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต 22 

นิติศาสตรบัณฑิต 88 

นิเทศศาสตรบัณฑิต 93 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 718 

บัญชบีัณฑิต 67 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 590 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 104 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 7 

รัฐศาสตรบัณฑิต 288 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 422 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 1 

ศิลปบัณฑิต 16 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 613 

เศรษฐศาสตรบัณฑิต 12 

อนุปรญิญาศิลปศาสตร 2 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 3 

รวมทั้งสิ้น 3,401 
 

ตารางที่  10  สถิติผูสําเร็จการศกึษา ปการศกึษา  2553 
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แผนภูมิที่ 5 แสดงสถิตินักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ในปการศกึษา 2553  แยกตามหลักสูตร 
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อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต อนุปริญญาศิลปศาสตร สัมฤทธิบตัรบัณฑิต สัมฤทธิบตัร

เศรษฐศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ

วิทยาศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ประกาศนียบัตรบัณฑิต บัญชีบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต นิเทศศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตรบัณฑิต ครุศาสตรมหาบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิต
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5.โครงการอบรมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนจากแหลงเรียนรูสูหองเรียน(ระดบับัณฑิตศกึษา) 

 กิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานการเรียนรูและทักษะทางดานวิชาชีพครูจากนอกหองเรียน ซึ่ง

จะสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดรับ นําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนในหองเรียน อีกทั้ง

ยังชวยสงเสริมใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูโดยตรง ซึ่งกอใหเกิดกระบวนการเรียนรู ทักษะ และ

ประสบการณจากแหลงเรียนรูจริงสามารถนําไปใชในการศึกษาและทํากิจกรรมตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม  

 กิจกรรมที่ 1  สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 การอบบรมสัมมนา แลกเปล่ียนเรียนรู “ดานการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551”   ณ  แหลงเรียนรูในชุมชนดังนี้ 

  1.โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา  อ.สวนผึ้ง  จ.ราชบุรี  เปนโรงเรียนประจําอําเภอสวนผึ้ง สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาราชบุรี   เขต 1  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ  ลักษณะเดนของการจัดการเรียนการสอน คือ การจัดการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปน

สําคัญ  

  2.โรงเรียนวังไกลกังวล  อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ   โรงเรียนที่จัดการศึกษาเพื่อสนองพระ

บรมราโชบายที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานแก โรงเรียนไกลวังกังวล ความวา “ใหจัดการศึกษา 

อบรมเด็กนักเรียนใหเปนเด็กดี มีเมตตากรุณา  เมื่อจบการศึกษาตามกําลังสติปญญาของแตละคนแลว ใหมี

ความสามารถพึ่งตนเองได ไมวาจะเรียนถึงระดับชั้นใดก็ตาม”    การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวังไกล

กังวล มุงเนนการสรางสัมพันธกับชุมชนใหมีสวนรวมในการบริหารการจัดการศึกษา  และที่สําคัญยังเปน

โรงเรียนแหงแรกในการจัดระบบการศึกษาผานดาวเทียม ท่ีมีคุณภาพ 

 จากแหลงเรียนรูทั้งสองแหง ไดใหนักศึกษาที่เขารวมโครงการมีกิจกรรมรวมกับนักเรียนทั้งดานวิชาการ

เชน รูปแบบของการจัดการเรียนการสอน  สื่อการเรียนการสอนตาง ๆ   และดานนันทนาการ   เชนการจัด

กิจกรรมที่ชวยเสริมสรางสุขภาพจิตที่ดีใหแกผูเรียน เปนตน 

 กิจกรรมที่ 2  การศกึษาดูงานในแหลงเรียนรูตาง ๆ 

 เปนกิจกรรมที่จดัใหกับนกัศึกษาไดเขารวมสังเกตการณ กาจัดการเรียนการสอนของแหลงเรียนรูทั้ง 2 

แหง  และฟงบรรยายเรื่อง “หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ”  และ บรรยายเรื่อง “ การ

จัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรู”  โดยมนีักศกึษาเขารวมจํานวน   29  คน  
 

6.โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 

 ปการศึกษา 2554  ไดมกีารจัดกิจกรรม / โครงการสนับสนนุการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

ซึ่งมีบุคคลหรือองคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม โดยจัดเปนกจิกรรมศึกษาดูงานในแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนา

ทักษะและสรางความมั่นใจใหแกบคุลากรทางการศกึษา โดยเฉพาะครูผูสอนสามารถนําไปใชในการปฏิบัติการ

สอนจริงในสถานศกึษาไดเปนอยางด ี กิจกรรมจดัขึ้นระหวางวันที่ 25 – 26  เมษายน  2554   ณ  โรงเรียนแกง

กระจานวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี   
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 โรงเรียนแกงกระจานวิทยา  เปนแหลงเรียนรูที่สําคัญแหลงหนึ่งโดยสวนใหญจดัเปน กจิกรรมที่สงเสริม 

และสนับสนุน การเรียนรูดวยประสบการณจริง ทั้งในเรื่องการประกอบอาชีพ  การอนุรกัษทรัพยากรตาง ๆ 

นักเรียนสามารถนําไปใชในชีวติประจําวันไดโดยงายไมมีกระบวนการซับซอน ทําใหเกิดผลสําเร็จเกนิกวารอยละ 

90   ในการจัดกิจกรรมดังกลาวผูเขารวมไดมีขอเสนอแนะดังนี ้

1. ระยะเวลาในการศกึษาดูงานสั้นเกินไป 

2. ควรเพิ่มความหลากหลายของแหลงเรียนรู เพื่อใหมขีอเปรียบเทียบแนวทางการดําเนินงาน

ของแตละที่ 

3. ควรมกีารจดักจิกรรมเชิงปฏิบัติการ และรวมแลกเปลี่ยนเรยีนรูกับปราชญทองถ่ินนั้นๆ 

จากขอเสนอแนะดังกลาวขางตน ผูรับผดิชอบโครงการไดนําขอมูลมาเปนแนวทางในการพัฒนาการจัด

กิจกรรม / โครงการในปถัดไป 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  4. 

สงเสริมศักยภาพการทําผลงานทางวิชาการ 
 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปนหนวยงานที่กําหนดวิสัยทัศนใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของ

มหาวิทยาลัย คือเปนองคกรที่ทันสมัย ถูกตอง  รวดเร็ว อันจะชวยใหการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสูความเปน

เลิศ ซ่ึงในการดําเนินงานดังกลาวสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงไดดําเนินการสนับสนุนและสงเสริม

ใหคณาจารยไดรับความรูในการจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาอาจารยใหมีความรู ความสามารถในการ

จัดทําผลงานทางวิชาการและสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการ มีกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 

  กิจกรรมที่ 1 การอบรมคณาจารยในการจัดทําผลงานทางวิชาการ 

   เริ่มดําเนินการโดยการศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับจํานวนคณาจารยทั้งหมดที่ยังไมมี

ตําแหนงทางวิชาการ ทั้งที่เปนขาราชการพลเรือน และพนักงานมหาวิทยาลัย  มีโดยประมาณ 300 ราย  พรอมทั้ง

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ตามคําสั่งแตงตั้งที่ 979/2553 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการจัดการอบรมการจัดทํา

ผลงานทางวิชาการ โดยกําหนดขอบขายหนาที่ของการทํางานแตละฝาย เพื่อใหการทํางานเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยมี ศาสตราจารย ดร.ชุติมา  สัจจานันท  สังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   ผูมีความรู

ความสามารถในดานการจัดทําผลงานวิชาการ ใหเกียรติเปนวิทยากร  มีคณาจารยจาก 5 คณะ เขารวมทั้งหมด 54 

คน  นอกจาการใหความรูและแนวทางในการจัดทําผลงานวิชาการจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิแลว ทาง

คณะกรรมการดําเนินงานไดมีการติดตามประเมินผลการอบรมโดยการแจกแบบสอบถามไปยังคณาจารยผูเขารวม

อบรม ไดผลดังนี้ 
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ที่ รายการประเมิน X S.D. ความหมาย 

1 ความรูความเขาใจในการจดัทําผลงานวิชาการกอนการอบรม 3.14 0.88 ปานกลาง 

2 ความเหมานสมของสถานที่และโสตทัศนูปกรณ 4.24 0.50 มาก 

3 ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการอบรม 4.57 0.45 มากที่สุด 

4 ความสามารถในการนําเสนอของวิทยากร 4.82 0.27 มากที่สุด 

5 ความเหมาะสมของระยะเวลาการอบรม 3.68 0.48 มาก 

6 ความรูความเขาใจในการจดัทําผลงานวิชาการหลังการอบรม 4.24 0.45 มาก 

7 ความม่ันใจในการนาํความรูความเขาใจไปใชในการจดัทําผลงานวิชาการ 4.14 0.58 มาก 

8 ความตองการในการที่จะเขารวมประชุมในครั้งตอไป 4.44 0.58 มาก 
 

ตารางที่  11  ผลประเมินการดําเนินกิจกรรมการอบรมคณาจารยในการจัดทําผลงานวิชาการ 
 

 การประเมินผลโดยการสัมภาษณและการแสดงความคิดเห็นอ่ืน ๆ ดังนี้ 

 1.ความถี่ในการจัดการอบรมเรื่องการจัดทําผลงานวิชาการ และควรใหผูเขาอบรมนํารายละเอียดเบื้องตน

ของผลงานตนเองมานําเสนอในที่ประชุม 

 2.ควรจัดที่ปรึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อความสะดวกในการขอคําชี้แนะ และขอเสนอแนะ โดยจัดประชุม

กลุมยอยเปนระยะ ตามความเหมาะสม 
 

  กิจกรรมที่ 2   ประชุมปฏิบัติการจัดทําผลงานวิชาการ   

   จากการจัดกิจกรรมที่ 1  ขางตน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดจัดประชุม

เชิงปฏิบัติการการจัดทําผลงานวิชาการ ในเรื่องขั้นตอนการวางแผนการเขียนตําราหรือหนังสือวิชาการ โดยมี

คณาจารยที่สนใจจัดทําผลงานวิชาการ จากคณะตาง ๆ เขารวมจํานวน  96  คน  มีผูทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญใน

การจัดทําผลงานวิชาการ จากภายในมหาวิทยาลัยฯ และหนวยงานภายนอก มาใหความรูในการวางแผนการเขียน

ตําราหรือหนังสือวิชาการ  นอกจากนี้ยังไดมีการจัดทําแบบสํารวจความประสงคเขารวมประชุมปฏิบัติการ การ

จัดทําผลงานวิชาการประเภทตํารา หรือหนังสือวิชาการ โดยคณาจารยที่สนใจตองเสนอชื่อผลงาน และ

รายละเอียดเคาโครงมาดวย จากการสํารวจดังกลาวพบวามีคณาจารยแจงความประสงคเขารวมจํานวน  127  คน 

จัดกลุมตามศาสตรตาง ๆ ได 3 กลุม พรอมทั้งเชิญวิทยากรผูมีความเชี่ยวชาญในดานนั้น ๆ มาใหความรู ดังนี้ 
 

   กลุมที่ 1 คณะครุศาสตร และคณะวิทยาการ เปนศาสตรทางดานสังคมศาสตร  

    วิทยากรคือ  ศาสตราจารยอัจฉรา   ชีวพันธ  ผูเชี่ยวชาญดานการสอนระดับ

ประถมศึกษา  การจัดกิจกรรมการสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จิตวิทยาศึกษา 
 

   กลุมที่ 2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนศาสตรทางดานมนุษยศาสตร  
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    วิทยากรคือ  ศาสตราจารยเกียรติคุณปรีชา  ชางขวัญยืน  ผูเช่ียวชาญดานปรัชญา

สังคม พุทธปรัชญา ปรัชญาอินเดีย สุนทรียศาสตร ตรรกวิทยา 
 

   กลุมที่ 3 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี  เปนศาสตรทางดานวิทยาศาสตร 

    วิทยากรคือ  ศาสตราจารย ดร.ปราโมทย  เดชะอําไพ  ศาสตราจารยระดับ 11 

คณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
 

ที่ คณะตนสังกัด จํานวน(คน) 

1 คณะครุศาสตร 14 

2 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 38 

3 คณะวิทยาการจัดการ 34 

4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 9 

5 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 32 

รวม 127 
 

ตารางที่ 12  สรุปจํานวนคณาจารยเขารวมประชุมปฏิบัติการจัดทําผลงาน 
 

  รายละเอียดการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 

   1.เคล็ดลับการเขียนตําราหรือหนังสือวิชาการใหมคีุณภาพ 

   2.ถาม – ตอบ ประเด็นปญหาตาง ๆ ที่พบในการเขียนตําราหรือหนังสือวิชาการ 

   3.ผูเขาประชุมนําเสนอรายละเอียดตํารา หรือหนังสือวิชาการ และวิทยากรให

ขอเสนอแนะเปนรายบุคคล ตามกลุมท่ีกําหนด 

  จากการจัดกิจกรรมและประเมนิโครงการดังกลาว พบวาคณาจารยที่เขารวมสวนใหญมคีวามรู

ความเขาใจในการจดัทําผลงานวิชาการอยูในระดับปานกลาง  หลังจากการเขารวมอบรมคณาจารยมีความรูความ

เขาใจอยูในระดับมาก และมีความเห็นเกีย่วกับความสามารถในการนําเสนอของวิทยากร ความเหมาะสมของ

สถานที่ รวมถึงความมั่นใจในการนําความรูไปใชจดัทําผลงานวิชาการตามลําดับ 
 

  กิจกรรมที่ 3   สนับสนุนการจัดทําผลงานวิชาการ   

   ปงบประมาณ 2554  ที่ผานมามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคไดมีนโยบายใหการ

สนับสนุนการจัดทําผลงานวิชาการ โดยมอบหมายใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปนหนวยงานหลัก

ในการดําเนินงาน และประสานกับคณาจารยคณะตาง ๆ ที่สนใจจัดทําผลงานวิชาการ พรอมทั้งจัดสรร

งบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดทําผลงานวิชาการของคณาจารย เปนเงินจํานวน   720,000  บาท   มีคณาจารย

ผูสนใจจัดทําผลงานวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการจํานวน  4  ทาน  มีรายละเอียดดังนี้ 
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ที่ ขอกําหนดตําแหนง ชื่อ  -  สกุล งบประมาณสนบัสนุน หมายเหต ุ

1 ผูชวยศาสตราจารย อาจารยธันวา    ไวทยบท 22,500 3 เลม (ครึ่งแรก) 

2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลดา          ธีรการุณวงศ 22,500 3 เลม (ครึ่งแรก) 

3 ผูชวยศาสตราจารย อาจารยนวพร    ประสมทอง 15,000 2 เลม (ครึ่งแรก) 

4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วราภรณ      ฉุยฉาย 15,000 2 เลม (ครึ่งแรก) 

รวม  (บาท) 75,000  
 

ตารางที่ 13  รายชื่อคณาจารยเสนอผลงานวิชาการเพื่อขอกาํหนดตําแหนงทางวิชาการ 
 

 หมายเหตุ  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรควาดวยการจายเงินอุดหนุนการพัฒนาผลงานทาง

วิชาการ ใหแกคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. 2552  ใหจายเงินอุดหนุนสวนที่เหลือเมื่อไดรับการ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ขอแลวเทานั้น 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  5. 

พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ 
 

การประกันคุณภาพทางดานการศึกษา ถือวาเปนหัวใจสําคัญของการจัดการศึกษาในทุกระดับ เพราะจะ

ทําใหผูปกครอง สถานประกอบการ และประชาชนทั่วไปไดมั่นใจในคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาจาก

สถานศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่จะ ตองเปนผูที่มีคุณภาพสามารถออกไป

เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 มาตรา 4 หมวด 6 มาตรา 47 48 49 50 และ มาตรา 51 กําหนดให

สถานศึกษาทุกแหงตองจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพ

ภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และตองใหมีการประเมิน

การประกันคุณภาพภายนอกอยางนอยหนึ่งครั้งในทุก  5  ป 

 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดดําเนินการตามบทบาทภารกิจอยางตอเนื่อง  โดยกําหนด

นโยบายการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วางระบบและกลไกการประกันคุณภาพ รวมทั้ง

เสริมสรางองคความรูใหม ๆ ดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ใหแกบุคลากรภายในหนวยงานและบุคล

ภายนอกที่สนใจ  ในสวนของนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักฯ นั้นไดดําเนินนโยบาย  ตามนโยบาย

ของมหาวิทยาลัยและไดมีการประยุกตใชใหเหมาะสมกับภารงานของสํานักฯ เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพของ

การศึกษาดังนี้ 

 1.  มีการพัฒนาระบบการประกันคณุภาพ  โดยนําเอานโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยสูการ

ปฏิบัติในสํานกัฯ มีการประเมินคุณภาพการบริการมกีระบวนการพัฒนาบคุลากรใหมีทักษะในการทํางานใหดีขึน้  

2.  ใหมีกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยมีการสรางความเขาใจและเผยแพรความรู ความเขาใจ 
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เกี่ยวกับการประกนัคณุภาพการศึกษาสูบุคลากรทุกระดับในสํานักสงเสริมวิชาการ ฯ 

3.  เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการของสํานัก  โดยการจัดหาบุคลากรที่มีความรูความเขาใจในระบบงาน

เขามาปฏิบัติงาน  และสงเสริมการพัฒนาบคุลากรใหมีความรูความชํานาญ 

4.  เรงรัดการพฒันาหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตามความตองการของชุมชนทองถ่ิน  

5.  สงเสริมการพัฒนานกัศึกษาโดยกําหนดนโยบายใหนักศึกษาทกุตองผานการสอบ ไดรับการพัฒนา

สมรรถนะดานภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  คอมพวิเตอร และประมวลความรูกอนสําเร็จการศกึษา   

เปาหมายและวัตถุประสงคในการประกันคุณภาพของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 1.    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบรกิารของสํานกัฯ ดียิ่งขึน้และมีความตอเนื่อง 

2. เพื่อปองกันปญหาที่อาจจะเกดิขึน้ระหวางปฏิบัติงาน  

3. เพื่อนําเอาจุดออนและจุดแข็งในการดําเนินงานของสํานกัสูการพัฒนาและการปรับปรุง  

ระบบและกลไกดานการประกันคุณภาพ 

1. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนหนวยงานหลักที่ดําเนินงานดานการบริการทางวิชาการ

แกนิสิต นักศึกษา  คณาจารย  ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ถือเปนบทบาทสําคัญในการดําเนินงาน 

เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง  เนนการพัฒนาคุณภาพใหเกิดขึ้นกับนักศึกษา คณาจารย และสราง

ความพึงพอใจแกผูรับบริการ  และการรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก  สมศ. 

2. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 

เปนบทบาทของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษาในการประเมินมหาวทิยาลัย 

กลุมสาขาวิชา  (คณะ/ ศูนย / สํานัก) เพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพ 
 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน  มี  3  ระบบ 

1. การพัฒนาคุณภาพ/การควบคุมคณุภาพ (Quality  Control) 

2. การตรวจตดิตามคณุภาพ (Quality  Audit) 

3. การประเมินคุณภาพ (Quality  Assessment) 
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การดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
 

ระบบ กลไก 

1. การพัฒนาคุณภาพระบบที่สําคญั คอื 

          1.1  มาตรฐานการประกนัคณุภาพภายใน 

                    - มาตรฐาน 5 องคประกอบของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( สกอ.) 

          1.2  มาตรฐานการประกนัคณุภาพภายนอก 

ของสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพ- 

การศึกษา/สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (ก.พ.ร.) 

 

1. กระบวนการพฒันาคุณภาพ 

          1.1  มีนโยบายการประกันคณุภาพระดับสํานกั 

          สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

          1.2  มีแผนงานประกนัคณุภาพระดับสํานักสงเสริม 

         วิชาการและงานทะเบียน 

          1.3  มีคูมือประกนัคุณภาพและคูมืออ่ืนๆที่เกี่ยวของ          

          1.4  มีคณะกรรมการประกันคุณภาพ และคณะกรรม 

           การตรวจตดิตามและประเมินคุณภาพระดับสํานกั 

1.5  มีผูบริหารทุกระดับรับผิดชอบกํากับดูแล 

ตัวชี้วัดและจดัเก็บขอมูล 

 

2. กระบวนการประกนัคุณภาพ 

          2.1  จัดประชุมกลุมยอยเพื่อทบทวน  ปรับปรุงหรือ 

          เทียบเคียงภายในองคกรและภายนอกองคกร 

 

 

2. การติดตามคุณภาพ  มีระบบที่สําคญัคือ 

   - ตัวบงชี้ตามมาตรฐาน 5 องคประกอบของสํานกั 

งานคณะกรรมการการ ( สกอ.) 

   - ตัวบงชี้ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภาย 

นอกของสมศ. 

   - ตัวชี้วดัตามมิติทั้ง 4 มิติ ของ สํานกังานคณะ 

กรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

 

 1. มีการจดัทํารายงานการประเมนิตนเอง (SAR)  

    ระดับสํานัก 

 2. มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

     ระดับสํานัก (CAR) 

 3. การตรวจตดิตามและประเมินภายนอกจากตนสังกดั  
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ระบบ กลไก 

3. การประเมินคุณภาพ  มีระบบที่สําคัญคือ 

   -  การรายงานประเมินตนเองระดับสํานกั 

   -  การประเมินจากบุคคลภายนอกจากสังกัด 

   -  การประเมินคณุภาพภายนอกจากสํานกังาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา. 

 

 1. มีการพัฒนาผูประเมินภายในตามหลักสูตรของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( สกอ.)โดยการจัด

อบรมตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  

( สกอ.)  จัด 

 2.  มีผูบริหารรับผิดชอบการรายงานประเมินตนเองตาม

องคประกอบ  ตวับงชี้ ระดับมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก/

สถาบัน 

 3. หนวยงานจดัทํารายงานการประเมินตนเองและ เตรียม

ความพรอมรับการประเมินจากภายนอกเพื่อรับรอง

มาตรฐานคณุภาพ 

 

4. การนําผลการประเมินมาปรับปรงุงาน 

 

 1. ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 2. นําผลมาปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานในปถัดไป 

 

 

มาตรการการดําเนินงาน  

 1.    จัดประชุมเพื่อสรางความเขาใจในความสําคัญของการประกันคุณภาพการศกึษา  

 2.    ดําเนินการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของสํานักฯ 

3.    จัดทําแนวปฏิบัติหรือแนวทางการดําเนินงานของแตละงาน  

4. กําหนดแนวทางการดําเนินงานใหสูเปาประสงคของสํานักฯ และมหาวิทยาลัยทุกงาน 

5. สนับสนุนและสงเสริมบรรยากาศในหนวยงานใหเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงานโดยตรง  

6. กําหนดบทบาทและหนาที่หลักแกผูรับผิดชอบในหนาที่ตาง ๆ ในหนวยงานอยางชัดเจนโดยเนนการ

สามารถตรวจสอบผลการปฏิบัติงานได  
 

 ในปการศึกษา 2553  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดกาํหนดใหมกีารตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษา

ภายใน ตามเกณฑมาตรฐานที่สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  สํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน ไดดําเนนิงานดานการประกันคณุภาพภายใน และรับการประเมนิทั้งหมด  7  องคประกอบ จํานวน  14 

ตัวบงชี้ ดังนี ้

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 

  ตัวบงชี้ที่ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 
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 องคประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 

  ตัวบงชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

  ตัวบงชี้ที่ 2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

  ตัวบงชี้ที่ 2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

  ตัวบงชี้ที่ 2.8  ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา 

 องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

  ตัวบงชี้ที่ 3.1  ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 

  ตัวบงชี้ที่ 3.2  ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

 องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 

  ตัวบงชี้ที่ 5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 

 องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 

  ตัวบงชี้ที่ 7.1  ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 

  ตัวบงชี้ที่ 7.2  การพัฒนาสถาบันสูสถาบันการเรียนรู 

  ตัวบงชี้ที่ 7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

  ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเส่ียง 

 องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 

  ตัวบงชี้ที่ 8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

 องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

  ตัวบงชี้ที่ 9.1  ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน 
 

 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดจดัทํารายงานการประเมินตนเอง เสนอตอคณะกรรมการตรวจ

ประเมินการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน  โดยไดรับเกยีรติจากผูทรงคณุวุฒิที่ไดรับการรับรองจากสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ใหเปนผูตรวจประเมิน จํานวน 5 ทาน ดังนี ้

 1.รองศาสตราจารย  ดร.รัตนา    สนัน่เมือง    ประธานกรรมการ 

             อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตร    

   มหาวิทยาลัยนเรศวร  

          2.ผูชวยศาสตราจารย  ดร.บัญญตัิ      ชํานาญกิจ   รองประธานกรรมการ 

             รองอธิการบดีฝายวิชาการ    

             มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 3.อาจารยสาธร             ทรัพยรวงทอง    กรรมการ 

  คณะครุศาสตร   

  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
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4.อาจารยพลกฤต         เกษตรเวทนิ     กรรมการ 

  คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

5.อาจารยนันทภัค       ธนาอภินนท     กรรมการและเลขานุการ 

                           คณะวิทยาการจัดการ   

             มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
 

 จากการตรวจประเมินของคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน  สํานกั

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดดําเนินงานดานการประกันคุณภาพฯ ครบทั้ง  7 องคประกอบคุณภาพ  

จํานวน  14  ตัวบงชี้  โดยคณะกรรมการไดมีมตริวมกันในการพิจารณาคะแนนตามเกณฑการประเมนิ  เทากับ 

4.64 คะแนน จากคะแนนเต็ม  5   คะแนน   และอยูในมาตรฐานคุณภาพ ระดับดีมาก   

 
 

 

ตารางที่  14  แสดงจํานวนตวับงชี้ที่ไดรับ คาเปาหมาย และคาคะแนนประเมิน 
 

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ

ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อการพัฒนาแนวทางการดําเนินงานในปตอไปดังนี้ 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย คะแนนประเมิน 

ตัวบงช้ี 1.1 7 ขอ 8 ขอ  5 คะแนน 

ตัวบงช้ี 2.1 4 ขอ 5 ขอ  5 คะแนน 

ตัวบงช้ี 2.6 6 ขอ 7 ขอ  5 คะแนน 

ตัวบงช้ี 2.7 4 ขอ 5 ขอ  5 คะแนน 

ตัวบงช้ี 2.8 4 ขอ 4 ขอ  4  คะแนน 

ตัวบงช้ี  3.1 6 ขอ 4 ขอ X 3 คะแนน 

ตัวบงช้ี  3.2 5 ขอ 6 ขอ  5 คะแนน 

ตัวบงช้ี  5.1 4 ขอ 4 ขอ  4  คะแนน 

ตัวบงช้ี  7.1 6 ขอ 7 ขอ  5  คะแนน 

ตัวบงช้ี  7.2 4 ขอ 5 ขอ  5  คะแนน 

ตัวบงช้ี  7.3 4 ขอ 5 ขอ  5  คะแนน 

ตัวบงช้ี  7.4 5 ขอ 6 ขอ  5 คะแนน 

ตัวบงช้ี  8.1 6 ขอ 7 ขอ  5 คะแนน 

ตัวบงช้ี  9.1 7 ขอ 7 ขอ  4 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ                             (65/14 = 4.64) 4.64  คะแนน 
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การปฏิบัติที่ดี/ขอที่ควรพัฒนาและปรับปรุง/ขอเสนอแนะภาพรวม 

 1. จุดเดนสิ่งที่นาชื่นชม และสามารถเปนแบบอยางที่ดี (Best Practices)  

  1. บุคลากรภายในสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทุกคนมีสวนรวมในการประกัน

คุณภาพการศึกษา และมีการสํารวจ ประเมินความเขาใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับปรัชญา วิสัยทัศน รวมทั้งประเด็น

ยุทธศาสตรของหนวยงาน และตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยฯ 

  2. บุคลากรมี Service Mind ที่ดี ไดรับคําชมจากนักศึกษา ผูมีสวนไดสวนเสียและผูมารับบริการ 

  3. มีการวิเคราะหแผนยุทธศาสตรอยางเปนรูปธรรมชัดเจน  
 

 2. จุดที่ควรพัฒนาปรับปรุงเรงดวน 

  1.  ควรแยกสวนงานที่ เกี่ ยวของกับการจัดการเรียนการสอน การดูแลมาตรฐานระดับ

บัณฑิตศึกษา โดยอาจจะตั้งเปนสํานักการศึกษาตอเนื่อง หรือ สํานักบัณฑิตศึกษา หรืออาจจะใชชื่ออื่น เพื่อทํา

หนาที่เกี่ยวกับการกํากับดูแล และมาตรฐานของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยตรง และสวนของ

หลักสูตรรวมทั้งการบริหารหลักสูตรแตละหลักสูตรใหนําไปไวที่คณะตามสาขาวิชานั้นๆ เพื่อใหการผลิต

บัณฑิตศึกษามีคุณภาพมากที่สุด  

2. เม่ือปรับเปล่ียนโครงสรางขององคกรแลว ( ตามขอ 1 ) ก็ควรตองปรับปรุงแผนยุทธศาสตร 

แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งภารกิจใหมใหสอดคลองกับบทบาทและหนาที่ขององคกร 

3. ควรจัดทําแผนประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริหารจัดการของสํานักงานใหผูเกี่ยวของไดรับ  

ทราบอยางเปนรูปธรรม และตอเนื่อง เชน การเขาถึงบริการ การแจงเกรด ฯลฯ เปนตน 
 

 3. ขอเสนอแนะ 

  1. ควรจัดเอกสาร หลักฐานอางอิงใหสอดคลองกับกลยุทธ และการเขียนรายงาน   

  2. ควรจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการที่กําหนดใหชัดเจนรวมทั้งจัดทํา

ปฏิทินโครงการ กิจกรรมตาง ๆ ใหชัดเจน 

  3. ควรทบทวนปรัชญา และปณิธานใหมใหสอดคลองกับบทบาทของภารกิจขององคกร  จาก

เดิม “พัฒนาวิชาการ รักษามาตรฐาน บริการดวยใจ”อาจมีการปรับเปลี่ยนใหม เชน  สงเสริมวิชาการ รักษา

มาตรฐาน บริการดวยน้ําใจ     

  4. การตั้งเปาหมายของตัวบงชี้ควรตั้งใหสูงกวาที่ที่ผานมา เพ่ือแสดงใหเห็นถึงการพัฒนา 
 

4. แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 

  1. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี สามารถการ

พัฒนาระบบการจัดการวิชาศึกษาทั่วไปไดเปนอยางดี หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาควรจัดไปอยูที่คณะ สวน

รายวิชาศึกษาทั่วไปควรดําเนินการโดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งเปนหนวยงานกลางในการ
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ดําเนินการ และเมื่อมีภาระงานเพิ่มขึ้น ทางมหาวิทยาลัยควรพิจารณาเรื่องงบประมาณที่จะเขามาสนับสนุนการ

ดําเนินงานใหสอดคลองกับภาระงานที่เพิ่มขึ้น 

  2. สํานักงานควรนําระบบ CHE QA Online มาใชอยางเต็มรูปแบบมากขึน้ 

  3. ควรมกีารนําขอกําหนดในการลงโทษอาจารยที่สงเกรดลาชา เขามาใชอยางเปนรูปธรรมมาก

ขึ้น และมีการนําเสนอไปยังคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหรับทราบ เบ้ืองตนอาจมกีารจัดทาํเปนสถิติคณะ

ตาง ๆ ที่มีการสงเกรดลาชา  ถือเปนการแกปญหาเบื้องตน 

4. พัฒนาแหลงเรียนรูของบัณฑติวิทยาลัยทั้งดานเอกสารตาํราและฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ที ่

ทันสมัยและเพียงพอ 

5. ในการทําแผนยุทธศาสตรของบณัฑิตวิทยาลัยควรมกีารนําผลการประเมินในทกุโครงการ

กิจกรรมเขามาเปนฐานขอมูลในการพฒันาและเขียนแผน 
 

จากการใหความสําคัญดังกลาว สํานักฯ ไดจัดโครงการ / กิจกรรมเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ และ

ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  พัฒนาองคความรูใหม และจัดทําระบบ

ฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว  ถูกตองและแมนยําในการดําเนินงาน และการ

รายงานผลการดําเนินงาน 
 

 กิจกรรม / โครงการดานการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ปการศึกษา 2553 

  1.จัดทําประกาศนโยบายการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

  2.สงเสริมใหบุคลาการทุกคนเขารวมเปนคณะกรรมการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ 

  3.จัดกิจกรรม KM  บุคลากรภายในสํานัก เรื่องการประกันคุณภาพ  

4.การสงบุคลากรเขารวมการอบรมเพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศกึษา 

ภายใน   

  5.การสงบุคลาการเขารวมการอบรมการพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ตัวบงชี้ใหม ปการศึกษา 2553 

  6.การสรางเครือขายความรวมมือดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระหวางสํานักสงเสรมิ

วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  กับ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  เพื่อสนับสนุน และแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพ รวมถึงการพัฒนา

แนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภายใตตัวบงชี้ใหม ระหวางหนวยงาน  

มีบุคลากรเขารวมทั้งหมด    30  ราย 

  7.การศึกษาดูงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ณ  สํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เพื่อศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู วิธีดําเนินงานดานการประกัน

คุณภาพ ฯ ภายใตตัวบงชี้ใหมที่ทาง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กําหนดขึ้น   มีบุคลากรขารวม

ทั้งหมด    29  ราย   
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  8.การประชุมบุคลาการเพื่อเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายในจาก สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  และการตรวจรับรองมาตรฐานการศึกษา  จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน)  รับประเมินในปการศึกษา 2554  
 

 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยาง

ตอเนื่อง ในปงบประมาณ  2555  สํานักฯได จัดทําโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ในดาน

การจัดทําระบบสารสนเทศดานการประกันคุณภาพ  และการพัฒนาบุคลากรดานการประกันคุณภาพ ดังนี้ 

  1.การอบรมบุคลากรดานการประกันคุณภาพฯ  พัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับตัวบงชี้ใหม 

  2.จัดทําขอมูลพื้นฐานดานการประกันคุณภาพฯ 

  3.สํารวจ / วิเคราะหความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากร และสํารวจความพึงพอใจของ

บุคลากรที่มีตอผูบริการ (องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ) 

  4.การจัดทําระบบสารสนเทศดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว 

ในการสืบคนขอมูลดานการประกันฯ อีกทั้งเปนการเผยแพร ประชาสัมพันธ เอกสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการ

ประกันคุณภาพใหแกหนวยงาน และบุคคลภายนอกอีกดวย 
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การบริหารงานดานงบประมาณ 

 การบริหารจัดการดานงบประมาณของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค ในปงบประมาณ 2554 ไดรับจัดสรรงบประมาณทั้งส้ิน  29,195,700 บาท  แบงเปนงบประมาณ

แผนดินจํานวน   600,000   บาท และงบประมาณรายไดจํานวน    28,595,700    บาท  บริหารจัดการผานระบบ

บริหารงบประมาณ  GFMIS   
 

สวนงาน ไดรับจัดสรร ใชไป คงเหลือ รอยละ 

สํานักสงเสริมวิชาการฯ 20,373,700 16,446,152.40 3,927,547.60 80.72 

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 8,822,000 8,096,217.16 725,782.96 91.77 

รวมเงินทั้งสิน้ 29,195,700 24,542,369.56 4,653,330.44 84.06 
 

ตารางที่  15  งบประมาณท่ีไดรับจดัสรรแยกตามสวนงาน 
 

 

 
แผนภูมิที่ 6 แสดงสัดสวนงบประมาณที่มีการเบกิ – จาย และคงเหลือของสํานักสงเสริมวิชาการ 

 

 
แผนภูมิที่ 7 แสดงสัดสวนงบประมาณที่มีการเบกิ-จายและคงเหลือของสํานกังานบณัฑิตวิทยาลัย 

 หมายเหต*ุ    งบประมาณคงเหลือ เนื่องมาจากมีการยกเลิกการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง  

ใชไป

, 16,446,152.40

คงเหลือ, 

3,927,547.60 ใชไป

คงเหลือ

ใชไป

, 8,096,217.16

คงเหลือ, 

725,782.84
ใชไป

คงเหลือ
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 จากงบประมาณที่ไดรับจัดสรรทั้งหมด ในปงบประมาณ 2554 นั้น สํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนไดดําเนินกิจกรรม โครงการเพื่อสงเสริมการจัดการเรียนการสอน การใหบริการดานวิชาการ และ

กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางดานการเรียนการสอน และบุคลากรภายในหนวยงาน โดยแยก

งบประมาณที่ไดรับออกเปน 2 กลุม คือ  1)  งบประมาณเพื่อการพัฒนาหนวยงาน   2)  งบประมาณที่ไดรับ

มอบหมายในการเบิก-จายใหแกหนวยงานตางๆ    มีรายละเอียดดังนี้ 

สรุปการบริหารจัดการงบประมาณ 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ไดรับจัดสรรจํานวน  20,373,700  บาท ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ  ดังนี้  

1. งบประมาณเพื่อการพัฒนาหนวยงาน 
วงเงินที่ไดรับจัดสรรตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  2554 ในกิจกรรม / โครงการ ที่สงเสริม 

สนับสนุนการพัฒนาทั้งในดานการดําเนินงานและบุคลากร ภายในสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทั้ง
ปงบประมาณเปนเงินท้ังส้ิน  1,596,920.00  บาท ขออนุมัติดําเนินการแลวส้ินสุดในปงบประมาณ 2554  เปนเงิน 
1,382,369.00  บาท  คิดเปนรอยละ 86.57  ของวงเงินที่ขออนุมัติดําเนินการ โดยการดําเนินการในปงบประมาณ  
2554  แบงตามโครงการ / กิจกรรมไดดังนี้ 

1.1  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
       บุคลากรภายในสํานักฯ  เขารวมการอบรม สัมมนา กับหนวยงานภายนอก เพื่อพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ไดรับจัดสรรงบประมาณ
ตลอดปงบประมาณ  2554  เปนเงิน  50,000.00  บาท  ใชไปทั้งส้ิน  46,222.00  บาท คิดเปนรอยละ  92.44   

1.2  การสนับสนุน และสงเสริมการดําเนินงาน 
       ดําเนินการสนับสนุน สงเสริมการดําเนินงานของแตละกลุมงานภายในสํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน ไดแก การจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน เพื่ออํานวยความสะดวกในการดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  งบประมาณที่ไดรับจัดสรร เปนเงิน  440,000.00  บาท  มีการเบิก – จายงบประมาณ
ตามแผนงานทั้งส้ิน  439,890.80   บาท  คิดเปนรอยละ  99.97   ของจํานวนเงินที่ไดรับจัดสรรตามแผนงาน   

2. งบประมาณที่ไดรับมอบหมายในการเบิก-จายใหแกหนวยงานอื่น ๆ 
วงเงินที่ไดรับจัดสรรทั้งป  18,776,780.00  บาท ขออนุมัติดําเนินการแลวส้ินสุด ณ ปงบประมาณ  

2554  เปนจํานวนเงิน 16,446,152.40  บาท คิดเปนรอยละ  80.72  ของเงินที่ไดรับจัดสรร โดยมีการดําเนิน
โครงการตามแผนงานที่กําหนดในแผนปฏิบัติราชการ  ทั้งหมด  20  โครงการ ซ่ึงแตละโครงการจะมีรอบ
ระยะเวลาการเบิก – จาย แตกตางกันตามกําหนดระยะเวลาที่ไดมีการวางแผนไว งบประจําที่ไดรับจัดสรรนั้น มี
ความเกี่ยวของกับคณะ / ศูนย / สํานัก ตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค   

 
 

แผนภูมิที่ 8  แสดงสัดสวนงบประมาณแยกตามลกัษณะการดาํเนินงานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

1,596,920,
8%

18,776,780
92%

งบประมาณเพื่อการพัฒนาหนวยงาน

งบประมาณที่ไดรับมอบหมายในการ

เบิก-จายใหแกหนวยงานอื่น
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สํานักงานบัณฑติวิทยาลัย ไดรับจัดสรรจํานวน 8,822,000   บาท ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ดังนี ้

1. งบประมาณเพื่อการพัฒนาหนวยงาน 
  สํานักงานบัณฑติวิทยาลัยไดรับจัดสรรเงินในการจัดหาครภุัณฑสนับสนุนการจดัการเรียนการ

สอนในระดับบณัฑิตศกึษา  งบประมาณที่ไดรับจดัสรร เปนเงิน 258,000 บาท  ใชไปท้ังส้ิน 143,110 บาท 

คงเหลือ 114,890 บาท คิดเปนรอยละที่ใชไป 55.47  ของวงเงินที่ไดรับจัดสรร  

2. งบประมาณที่ไดรับมอบหมายในการเบิก-จายใหแกหนวยงานอื่น ๆ 
  สํานักงานบัณฑติวิทยาลัยไดรับจัดสรรเงินเพ่ือดําเนินการโครงการประจําทกุป ซึ่งใน

ปงบประมาณ 2554  ไดรับอนมุัติ 8,564,000 บาท   ใชไปทัง้ส้ิน 7,953,107.16 บาท คงเหลือ 610,892.84  บาท  คิด

เปนรอยละที่ใชไป 92.87 ของวงเงนิที่ไดรับจดัสรร    โดยมีการดําเนนิการตามแผนปฏิบัติราชการ ทั้งส้ิน จํานวน 

14 โครงการ 

 
แผนภูมิที่ 9  แสดงสัดสวนงบประมาณที่ไดรับแยกตามลักษณะการดําเนินงานของสํานกังานบัณฑิตวิทยาลยั 

จากแผนภูมิแสดงใหเห็นถึงสัดสวนงบประมาณที่ไดรับของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่

สามารถนํามาพัฒนาหนวยงาน และบุคลากรภายในสํานัก(งบประมาณเพ่ือการพัฒนาหนวยงาน)  เปนจํานวนเงิน 

1,854,920  บาท  คิดเปนรอยละ 6.35 ของจํานวนเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร และงบประมาณที่สํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนทําหนาที่ประสานการเบิก – จาย ใหแกคณาจารยในแตละคณะ  เปนจํานวนเงิน 

27,340,780  บาท คิดเปนรอยละ 93.65  ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรรทั้งหมด จํานวน  29,195,700  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

258,000,
3%

8,564,000,
97%

งบประมาณเพื่อการพัฒนาหนวยงาน

งบประมาณที่ไดรับมอบหมายในการเบิก-จาย

ใหแกหนวยงานอื่น
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กิจกรรมการดําเนินงานอื่น ๆ  

 นอกจากการดําเนินงานภารกิจหลัก ตามประเด็นยุทธศาสตรแลว สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ไดดําเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการใหบริการวิชาการ การชวยเหลือสังคม รวมถึงการมีนโยบายในการ

สนับสนุนการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย  ปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีใหแกบุคลากรโดย

การใหบุคลากรเขารวม  และจัดกิจกรรมทางศาสนา และประเพณีตามเทศกาลตาง ๆ  ดังนี้ 
 

วัน เดอืน ป ที่จัดกิจกรรม ชื่อกิจกรรม สถานที ่

วันที่ 9 มกราคม  2554 กิจกรรมสังสรรคปใหม 2554 บานสวนรีสอรท 

   

วันที่ 5  มกราคม  2554 ทําบุญตักบาตรอาหารแหงเนื่องในวนัขึน้ป

ใหม 2554 

หนาหอวัฒนธรรม 

วันที่ 11  สิงหาคม  2554 พิธีถวายพระพรชัยมงคล  

สมเด็จพระนางเจาสิรกิิติ์พระบรมราชินีนาถ 

และกิจกรรมเทิดพระคุณแม เนื่องในวนัแม

แหงชาติ ประจําป 2554 

หนาหอวัฒนธรรม 

วันที่ 15  สิงหาคม  2554 ทําบุญตักบาตรอาหารแหงเนื่องในวนัคลาย

วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 89 ป 

หนาหอวัฒนธรรม 

วันที่ 10  ตุลาคม  2554 นําอาหารและน้ําดื่มไปมอบใหแกเทศบาล

นครนครสวรรคเพื่อชวยเหลือผูประสบ

อุทกภัย 

กองอํานวยการ บริเวณริม

แมน้ําเจาพระยา 

วันที่ 1  ธันวาคม  2554 พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีรับ

พระราชทานพระบรมฉายาลกัษณ 

หนาหอวัฒนธรรม 

วันที่ 1  ธันวาคม  2554 บรรพชา อุปสมบทและบวชเนกขัมมะ เฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา 7 รอบ  

หนาหอวัฒนธรรม 

ตลอดป กิจกรรม 5 ส.  สํานักสงเสริมวิชาการฯ 

ตลอดป การแตงกายดวยผาไทย สํานักสงเสริมวิชาการฯ 

ตลอดป การรณรงคใชตัวเลขไทยในเอกสารราชการ สํานักสงเสริมวิชาการฯ 
 

ตารางที่  16  การเขารวมกิจกรรม / โครงการตาง ๆ ของบุคลากรสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ผลงานเดนประจําปงบประมาณ  2554 

รอบปงบประมาณ 2554 ที่ผานมาภายใตนโยบายการบริหารงานคณะกรรมการบริหารสํานักฯ คณะ

ผูบริหาร และการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรภายในหนวยงาน  สงผลใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 

มีการพัฒนาระบบงานอยางตอเนื่อง   และสรางความพึงพอใจใหแกผูรับบริการ ทั้งในดานการใหขอมูลขาวสาร 

การพัฒนาคณาจารย  สงเสริม และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  รวมทั้งการพัฒนางานทางดานวิชาการ  ซึ่ง

ถือเปนภารกิจหลักของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  และสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราช-

ภัฏนครสวรรค  โดยมีกิจกรรมที่โดดเดนดังนี้ 
 

1.การประชาสัมพันธ และการรับสมัครนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2554 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดําเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2554   ดังนี ้

    ดานการประชาสัมพันธ  ดําเนินการโดยจัดรูปแบบการประชาสัมพันธในเชิงรุก เจาะกลุมเปาหมาย ที่

โรงเรียนที่อยูในเขตพื้นที่บริการ เชน นครสวรรค อุทัยธานี  ชัยนาท  และจังหวัดกําแพงเพชร  โดยการเชิญ

คณาจารยแนะแนวจากโรงเรียนตาง ๆ เขารวมประชุมเพ่ือช้ีแจงแนวทาง และนโยบาย รวมถึงรูปแบบ วิธีการรับ

สมัครทั้งระบบรับตรง  ใชคะแนนสอบจากสวนกลาง(Admission)  และโควตาความสามารถพิเศษ   นอกจากนี้ยัง

มีการประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ หลากหลายชองทางเพื่อใหสามารถสงสาร และสรางการรับรูขอมูลขาวสาร

จากมหาวิทยาลัยฯ ไปยังกลุมเปาหมายไดอยางทั่วถึง  พรอมทั้งยังเปดโอกาสใหนักเรียนที่อยูในพื้นที่นอกเขต

ใหบริการและมีความสนใจอยากศึกษาตอกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยการเปดรับสมัครผานระบบ

อินเทอรเน็ต และสามารถชําระเงินคาสมัครผานเคาทเตอรของธนาคารตาง ๆ ไดอีกดวย  จากการดําเนินงานอยาง

เปนระบบสงผลใหในปการศึกษา 2554  มีผูสนใจสมัครเขาศึกษาตอกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปน

จํานวน  4,905  ราย  แยกเปน 

- นักศึกษาภาคปกติจํานวน             3,743  ราย   

- ภาค กศ.บป. จํานวน                        787  ราย   

- โครงการครูประจําการ  จํานวน       375  ราย 
 

 2.การใหบรกิารขอมูลสารสนเทศทางวิชาการแกนกัศึกษา  และคณาจารย 

      ดานนกัศึกษา   ดําเนนิการโดยจัดทําปายประชาสัมพนัธระบบและขั้นตอนการใหบริการดานตาง ๆ 

อยางชัดเจน รวมทั้งระดมความคดิเพื่อลดขั้นตอน และระยะเวลาการใหบริการทีก่ระชับ รวดเรว็ สรางความ

สะดวกใหแกผูรับบรกิาร  พรอมท้ังจัดทําเปนขอมูลประชาสัมพันธไวในคูมือนักศกึษาเปนประจําทกุปการศึกษา  

      ดานคณาจารย   ไดมีการสนับสนุนการพัฒนาศกัยภาพทางดานวิชาการใหแกคณาจารยคณะตาง ๆ 

ภายในมหาวิทยาลัย  โดยการจัดอบรมอาจารยใหม เปนประจําทุกปการศกึษา และทําตอเนื่องทั้งป  รวมทั้งการจัด

อบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  การใหขอมูลขาวสาร

ทางดานวิชาการ   มกีิจกรรม / โครงการที่ไดดําเนนิการแลวไดรับผลตอบรับจากคณาจารย อาทิ 
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  1.โครงการสงเสริมประสิทธิภาพหลักสูตร 

   กิจกรรมที่ 1   การจัดทําหลักสูตร  

   กิจกรรมที่ 2   การอบรมคณาจารยใหม 

  2.โครงการสงเสริมการจดัทําผลงานทางวิชาการ 

   กิจกรรมที่ 1   อบรมคณาจารยในการจัดทําผลงานทางวิชาการ 

   กิจกรรมที่ 2   ประชุมปฏิบัตกิารการจดัทําผลงานทางวิชาการ 

   กิจกรรมที่ 3   การสนับสนุนการจดัทําผลงานทางวิชาการ 

  3.โครงการอบรมมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   

 จากการจัดระบบการใหบรกิารที่ดีสงผลใหผูรับบริการไดรบัความสะดวก รวดเร็ว  และสรางความพึง

พอใจสูงสุดใหแกผูรับบริการ  อางอิงจากผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิต

นักศกึษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  สํารวจโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ (สสช.)  มีระดับความพึงพอใจอยูท่ี 

3.89  จากระดับ 5    
 

 3.สามารถบริหารจัดการการเรียนการสอนรายวิชาศกึษาทัว่ไปไดเปนอยางดี โดยสํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียนเปนหนวยงานกลางประสานงานในการดาํเนินการ  
 

4.การดําเนนิงานดานการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน 

  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ดําเนนิงานดานการประกันคุณภาพอยางเปนระบบและ

ตอเนื่อง ปการศึกษา 2554  ไดจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินผล

การประกันคุณภาพภายใน  จํานวน  7   องคประกอบ  14  ตัวบงชี้   ผานการประเมินดวยระดับคะแนน  4.64  

คะแนนจากคะแนนเต็ม  5  คะแนน 
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ปญหาและอุปสรรค 

ดานการบริหารจัดการ 

 1.การดําเนินงานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีโครงสรางองคกรที่มีการนําหนวยงานที่มี

ภารกิจหลักเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน(บัณฑิตวิทยาลัย) เขามารวมกับ สํานักฯ ซึ่งมีภารกิจหลักดานการ

สงเสริมการจัดการเรียนการสอน ทําใหการบริหารงานในบางสวนไมมีความสัมพันธ และสอดคลองกัน (อางอิง

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (บุคคลภายนอก)) 

 2.การดําเนินงานบางกิจกรรม เปนการขอขอมูลจากคณะ ศูนย  สํานัก และสถาบัน ตาง ๆ บางครั้งขอมูลมี

การเปลี่ยนแปลง ทําใหตองมีการแกไขและเปล่ียนแปลงประกาศ / คําส่ัง อยูเปนประจํา 

 3.การประสานงานจากบุคคลภายนอก เรื่องการพัฒนาหลักสูตร ในปที่ผานมา พบวาการดําเนินการแกไข 

ปรับปรุง ไมตรงกับแบบรายงานขอมูล ทําใหมีการแกไขอยูบอย ๆ  

ดานบุคลากร 

 1. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีนโยบายดานการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายใน

หนวยงานอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป จากการดําเนินงานที่ผานมาพบวา บุคลากรใหความสนใจ และมีความ

พรอมที่จะเขารวมและพรอมท่ีจะพัฒนาตนเอง  แตยังขาดการสนับสนุนจากหนวยงานระดับสูง   

 2. ความไมชัดเจนดานนโยบายการบริหารงานบุคลากร ดานความกาวหนาในสายงาน ทั้งสายวิชาการ

และสายสนับสนุน 

 3.ขาดอัตรากําลังสนับสนุนในหนวยงาน ทําใหบุคลากรในหนวยงานมีภาระงานที่เกินกําลัง 

ดานงบประมาณ 

 1.การจัดสรรงบประมาณในบางตอกิจกรรม / โครงการที่ไดวางแผนไว ไมเพียงพอกับรายจายที่ตอง

ดําเนินการจายจริง 

 2.การปรับเปล่ียนนโยบายการดําเนินงานจากหนวยงานระดับสูง สงผลใหตองมีการตัดยอดงบประมาณ

บางโครงการ ไปใชในการเบิก – จาย ทําใหการดําเนินกิจกรรม / โครงการดังกลาวไมสามารถดําเนินการไดอยาง

เต็มที่ 

 3.การประชาสัมพันธและการกําหนดระเบียบการเบิก – จายงบประมาณ มีการเปลี่ยนแปลง และขาดการ

ประชาสัมพันธในการกําหนดขั้นตอนของระบบเบิก – จาย  เมื่อดําเนินการไปแลวในบางขั้นตอนตองประสบกับ

ปญหาการเบิก – จาย  

 4. การติดตามและการรายงานงบประมาณ ยังขาดการประสานงานกับผูรับผิดชอบโครงการตาง ๆ จึงทํา

ใหการรายงานการใชงบประมาณลาชา และกิจกรรมบางกิจกรรมเปนงบประมาณการจัดการเรียนการสอนที่

สํานักฯเปนผูประสานการเบิก – จาย ใหทุกคณะ  สํานักฯ จึงตองใชเวลาในการจัดเก็บขอมูลและการเบิก – จาย 
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การพัฒนาองคกร ปงบประมาณ 2555 

 ในปงบประมาณ 2555 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีแนวทางในการพัฒนางานตามภารกิจ

หลักของหนวยงาน โดยจัดทําโครง / กิจกรรม เสนอตอมหาวิทยาลัย  เพื่อขอจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัด

โครงการ / กิจกรรมดังกลาว  โครงการและกิจกรรมที่โดดเดนในปงบประมาณ  2555  ที่ไดรับการสนับสนุน

งบประมาณ มีดังนี้ 

 1.การพัฒนาโปรแกรมสําหรับการจัดตารางเรียน ตารางสอน ทั้งภาคปกติ และภาค กศ.บป.   เพื่ออํานวย

ความสะดวกในการดําเนินงาน  ไดขอมูลที่ถูกตอง แมนยํา  

 2.การพัฒนาบุคลากรทั้งทักษะที่เกี่ยวกับงานตามภาระงาน และทักษะที่สามารถนําไปใชในการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน  เชน 

  2.1 โครงการอบรม”จิตบริการ”  เปนโครงการที่นําแนวคิดดานการมีจิตบริการ มานําเสนอผาน

สื่อทางธรรมะเขามาชวยในการฝกจิต และสมาธิ  รวมถึงสรางความตระหนักถึงหัวใจสําคัญของการบริการที่สราง

ความพึงพอใจสูงสุดใหแกผูรับบริการ 

  2.2 การแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในหนวยงาน เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานทั้ง

ที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบของตนเอง และกลุมงานอ่ืนที่อยูในสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ถือ

เปนแผนรองรับในกรณีที่ผูปฏิบัติงานประจํา ไมสามารถมาปฏิบัติงานได จะสามารถจัดบุคลากรมาใหบริการแทน

ในเบื้องตนไดทันที  

  2.2 โครงการพัฒนาบุคลากรดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยการสรางการรับรู 

ตระหนักถึงความสําคัญ และสรางการมีสวนรวมในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้ง

ในระดับหนวยงาน  และระดับมหาวิทยาลัย  การสรางแนวปฏิบัติที่ดีในดานการประกันคุณภาพฯ  รวมถึงการให

ความรูเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพฯ ผานระบบ Che QA Online   

 3.พัฒนาระบบการใหบริการที่มีความรวดเร็ว  โดยการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ลดรอบ) และแสดง

รายละเอียดของขั้นตอนการใหบริการอยางชัดเจน 

 4.การปรับปรุงสถานที่ใหบริการ (อยูในระหวางดําเนินการ)  ดังนี้ 

  4.1 เพิ่มชองทางการใหบริการขอมูลขาวสารทางดานวิชาการใหมากขึ้น  

   - จํานวนผูใหบริการหนาเคาทเตอร 

   - การตอบขอซักถาม ปญหาตาง ๆ ผานเว็บบอรด 

   - จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับใหบริการดานงานหลักสูตร และงานทะเบียน 

  4.2 ปรับภูมิทัศนภายในสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนใหเปนระเบียบมากยิ่งขึ้น โดยนํา

การดําเนินกิจกรรม หลัก 5 ส. เขามาให และมีนโยบายในการดําเนินกิจกรรม 5ส.  อยางตอเนื่อง 
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  4.3 มีการพัฒนาครุภัณฑ อุปกรณที่เอ้ือประโยชนตอการเรียนการสอน ในหองเรียนที่อยูในความ

รับผิดชอบทั้งหมด 3 ชั้น คือ ชั้น 4 ช้ัน 5 และชั้น 6  เปนหองเรียนมาตรฐาน  24  หองเรียน แตละหองประกอบ 

ไปดวยวัสดุและครุภัณฑ ดังนี ้

 Projector   

 Visualizer     

 คอมพิวเตอร   

 โตะคอมพิวเตอร และโตะทํางาน   

 ชุดเครื่องเสียง พรอมไมค   

โดยดําเนินการพัฒนา และปรับปรุงใหเปนหองเรียนทั้งหมด เปนหองเรียนมาตรฐานใหแลวเสร็จภายใน

ปงบประมาณ 2555   
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