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บทสรุปผู้บรหิาร 

สารบัญ            ก 

สารบัญตาราง           ข 

สารบัญแผนภาพ          ค 

บทน า            1 

 ประวัติความเป็นมา 

 ปรัชญา 

วิสัยทัศน ์

พันธกจิ 

ภารกิจ 

เอกลักษณ ์และอัตลักษณ์ 

การบริหารจัดการ          4 

 โครงสรา้งการบรหิารงานภายใน  

  คณะกรรมการประจ าส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

  การบรหิารงานบุคคล   

โครงสรา้งการบรหิารงานด้านวิชาการ  

  คณะอนุกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์  

  คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์  

  คณะอนุกรรมการ ฝ่ายวิชาการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

รายงานผลการด าเนินงาน         12 

 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่1 ส่งเสรมิการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐาน 

 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่2 ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่3 ส่งเสรมิประสิทธิภาพการให้บริการ 

 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่4 เพิ่มศักยภาพการท าผลงานทางวชิาการ 

 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่5 พัฒนางานประกันคุณภาพอยา่งมรีะบบ 

การเงินและงบประมาณ          30 

 งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร(งบแผ่นดิน / งบรายได้) 

 สัดส่วนการเบกิจา่ยงบประมาณ 
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การประกันคุณภาพการศึกษา         32 

การด าเนนิงานด้านอื่น ๆ         38 

ผลงานเด่นประจ าปีงบประมาณ 2556        40 

ปัญหาและอุปสรรค          41 

แนวทางในการพัฒนาองคก์รปีงบประมาณ 2557      42 

ภาคผนวก 

รายนามผูจ้ัดท า 
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ตารางที ่1  รายชื่อบุคลากรภายในหน่วยงาน        8 

ตารางที ่2  สรุปจ านวนอาจารย์พิเศษภาคปกติและ กศ.บป. ปีการศึกษา 2556    9 

ตารางที ่3  จ านวนผู้เข้าอบรมอาจารย์ใหม่ ปีการศึกษา 2556     13 

ตารางที ่4  รายชื่อคณาจารยเ์ข้ารว่มอบรมการจัดการเรียนรูแ้บบใฝ่รู้ ณ ประเทศสิงคโ์ปร ์  15 

ตารางที ่5  รายชื่อคณาจารยแ์ละผลงานการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้     17 

ตารางที ่6  สรุปจ านวนและงบประมาณสนับสนุนทุนการศกึษาวิทยาศาสตรร์าชภฏันครสวรรค์  18 

               และทนุเพชรราชภัฏนครสวรรค ์ปีการศึกษา 

ตารางที ่7  จ านวนนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาตัง้แต่เร่ิมโครงการถงึปัจจุบัน    19 

ตารางที ่8  จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด       21 

ตารางที ่9  สถติิการให้บริการด้านงานทะเบยีน ปีการศึกษา 2556     21 

ตารางที ่10  สถติิการให้บริการด้านหลักสตูรและแผนการเรียน  ปีการศึกษา 2555-2556  22 

ตารางที ่11  สถติิผูเ้ข้ารับพระราชทานปรญิญาบัตร ประจ าป ี2555-2556 แยกตามปรญิญา  22 

ตารางที่ 12  ผลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารว่มโครงการ      27 

ตารางที ่13  สัดส่วนการเบกิจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2556     30 

ตารางที ่14  ผลคะแนนการประเมินตัวบ่งชี้ของ สกอ.      35 

ตารางที ่15  ผลคะแนนการประเมินตัวบ่งชี้ของ สมศ.      36 
ตารางที ่16  ตารางกจิกรรมการด าเนินงานด้านอื่น ๆ       38 
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แผนภาพที่ 1  แสดงความเช่ือมโยงระหว่างวิสยัทัศน ์ประเดน็ยุทธศาสตร์     3 

                  และเป้าประสงคข์องหน่วยงาน 

แผนภาพที่ 2  โครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการส านักสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบยีน    4 

แผนภาพที่ 3  คณะกรรมการประจ าส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน     5 

แผนภาพที่ 4  แสดงสถติิการรับเข้าศึกษาต่อทั้งภาคปกติและ กศ.บป.  ปีการศึกษา 2556   20 

แผนภาพที่ 5  สดัส่วนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแยกตามหมวดรายจา่ย    30 

แผนภาพที่ 6  สดัส่วนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์    31 
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 ส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2518 

ตำมโครงสรำ้งของพระรำชบัญญัติวทิยำลัยครู โดยมีชื่อว่ำ ฝ่ำยทะเบียนและวัดผล ต่อมำมีภำรกิจเพิ่มขึ้น จึง

ได้จัดตั้งเป็น ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร ตำมพระรำชบัญญัติวิทยำลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ตำมมำตรำ 7 

ต่อมำเมื่อมีพระรำชบัญญัติสถำบันรำชภัฏนครสวรรค ์พ.ศ. 2538 และประกำศส ำนักงำนสภำสถำบันรำชภัฏ 

เรื่อง หลักเกณฑ์กำรแบ่งส่วนรำชกำรสถำบันรำชภัฏ ประกำศ ณ วันที่ 25 ตุลำคม พ.ศ. 2538 สถำบันรำชภัฏ

นครสวรรค ์จึงได้แบ่งส่วนรำชกำรเป็น ส ำนักส่งเสรมิวิชำกำร 

 ในปี พ.ศ. 2548 ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกสถำบันรำชภัฏนครสวรรค์ มำเป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

นครสวรรค์ จึงมีกำรแบ่งส่วนรำชกำรใหม่เป็น ส ำนักงำนส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ตำมกฎกระทรวง

จัดตั้งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค ์กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2548 ณ วันที่1 มีนำคม พ.ศ.

2548 ซ่ึงปรำกฏในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 122 ตอนที่ 20 ก วันที่ 8 มีนำคม 2548 และมีกำรแบ่งส่วนรำชกำร 

เป็นไปตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.

2549 โดยให้แบ่งส่วนรำชกำรเป็นส ำนกังำนผู้อ ำนวยกำร ซึ่งประกำศ ณ วันที่ 23 มิถุนำยน พ.ศ.2549 ปรำกฏ

ในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 123 ตอนที่ 74 ง วันที่ 3 สิงหำคม 2549  และสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค ์

ในกำรประชุมครั้งที่ 12/2549 วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2549 และครั้งที่ 13/2549 วันที่ 27 ธันวำคม 2549 

เห็นชอบโครงสรำ้งกำรแบง่ส่วนรำชกำรภำยในมหำวิทยำลัย ของส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน 

 
ปรัชญา 

  ส่งเสรมิวิชำกำร  รักษำมำตรฐำน  บรกิำรด้วยน้ ำใจ 

วิสัยทัศน์ 

 “ส ำนักสง่เสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียนเป็นองค์กรที่มีควำมทันสมัย ให้บริกำรที่ถูกต้อง รวดเร็ว” 

พันธกจิ 

 1. ส่งเสรมิกำรจัดกำรศึกษำทัง้ในระดับปรญิญำตรแีละบัณฑิตศึกษำ 

 2. พัฒนำระบบงำนกำรให้บริกำรวชิำกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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ภารกิจ 

 1.บรหิำรจัดกำรหลักสตูรและกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลยัให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

   ของกระทรวงศึกษำธิกำร 

 2.ให้บริกำรทำงกำรศึกษำแกค่ณำจำรย์และนักศึกษำ 

 3.จัดสรรระบบและคัดเลอืกนกัศึกษำใหม่ 

 4.จัดวำงระบบและด ำเนนิงำนด้ำนหลักสตูรและแผนกำรเรยีน 

 5.จัดวำงระบบและกำรด ำเนินงำน ด้ำนทะเบยีนและประมวลผล 

 6.ด ำเนินงำนกำรจดักำรศึกษำ ระดับบัณฑติศึกษำของมหำวิทยำลยั 
 

เอกลักษณ ์

 ส ำนักสง่เสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน เป็นหน่วยงำนที่ท ำหน้ำทีส่นับสนุนกำรด ำเนนิงำน และ

สนับสนุนงำนด้ำนวิชำกำร  และงำนบรกิำรด้วยควำมถูกตอ้ง รวดเร็ว กระชับ ฉับไว เทคโนโลยีทันสมัยในด้ำน

วิชำกำร 

อัตลักษณ ์

 “กำรให้บริกำรด้วยจติบรกิำร มุ่งเนน้กำรสรำ้งควำมพึงพอใจสูงสดุให้แกผู่้รับบรกิำร” 
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ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตรแ์ละเป้าประสงค์หลักเชงิยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ 

ส านักส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบียนเปน็องค์กรท่ีทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์

1. ส่งเสรมิกำร

พัฒนำหลักสูตร

อย่ำงเป็นระบบ

และเป็นไปตำม

มำตรฐำนกำร

อุดมศึกษำ 

2. ส่งเสรมิกำร

พัฒนำระบบ

เทคโนโลยี

สำรสนเทศที่มี

ประสิทธิภำพ 

3.ส่งเสรมิกำรพัฒนำ

งำนกำรให้บริกำรของ

หน่วยงำนทีม่ี

ประสิทธิภำพ 

4. เพิ่มศักยภำพ

กำรท ำผลงำน

ทำงวิชำกำร 

5.พัฒนำงำน

ประกันคุณภำพ

อย่ำงมีระบบ 

 

เป้าประสงค์หลัก เชงิยุทธศาสตร์ 

1. มีหลักสูตรที่

สอดคลอ้งกับ

มำตรฐำน

อุดมศึกษำ 

 

2. อำจำรย์มี

ควำมรูค้วำม

เข้ำใจด้ำน

หลักสูตรตำม

มำตรฐำนกำร

อุดมศึกษำ 

1.มีระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศที่มี

ประสิทธิภำพ 

 

2.มีขอ้มูลขำ่วสำร

ที่ครบถ้วนถูกต้อง

และเป็นปัจจุบัน 

3.พัฒนำ

นวัตกรรมกำร

บรกิำรให้ทันสมัย 

ถูกต้อง รวดเร็ว 

1.ผู้รับบรกิำรและผู้ที่

เก่ียวข้องมีควำมพึง

พอใจในงำนให้บริกำร 

 

2.บุคลำกรส ำนัก

ส่งเสรมิวิชำกำรและ

งำนทะเบยีนได้รับกำร

พัฒนำควำมรูส้ำมำรถ

ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 

 

1.อำจำรย์มีควำมรู้

ควำมเข้ำใจในกำร

ท ำผลงำนทำง

วิชำกำรและมี

ผลงำนทำง

วิชำกำรเพิ่มสูงขึน้ 

 

 

1.มีระบบกลไกกำร

ประกันคุณภำพที่มี

ประสิทธิภำพและ

มีผลกำรประเมินที่

สูงขึน้ 

 

 

 

แผนภำพท่ี 1  แสดงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงวสิัยทัศน์ ประเด็นยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์ของหนว่ยงำน 
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 ส ำนักสง่เสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน เป็นหน่วยงำนในมหำวิทยำลยัรำชภัฏนครสวรรคโ์ดยขึน้ตรง

กับรองอธิกำรบดีฝำ่ยวิชำกำร มีโครงสรำ้งกำรบรหิำรจดักำรส ำนัก ดังนี ้

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภำพท่ี 2 โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 

 

จำกกำรแบง่โครงสรำ้งกำรแบ่งส่วนรำชกำรและกำรบริหำรงำนของส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำน

ทะเบียนได้แบ่งกำรด ำเนนิงำนออกเป็น 4  กลุ่มงำนคอื 

 1.กลุ่มงำนบรหิำรส ำนักงำนผูอ้ ำนวยกำร  2.กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล 

 3.กลุ่มงำนส่งเสรมิวิชำกำร   4.ส ำนักงำนบัณฑติวิทยำลัย 

 โดยมีคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน และคณะผู้บริหำรส ำนักส่งเสรมิ

วิชำกำรและงำนทะเบียน ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัต ิดงัแผนภำพ 

 

 

ผู้อ ำนวยกำร 

คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก 

รองผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 
 - งำนจัดตำรำงเรียนและตำรำงสอบ 
 - งำนประสำนงำนพัฒนำหลักสูตร 
 - งำนวำงแผนกำรเรียนกำรสอน 
 - งำนพัฒนำคุณภำพหลักสูตรและ 
      กำรสอน 
 - งำนประเมินกำรจัดกำรศึกษำ 
 - งำนสนับสนุนกำรจัดท ำผลงำนทำง
วิชำกำร 
 - งำนบริกำรวิชำกำรด้ำนกำรเรียน
นอกแผน 
 - งำนเอกสำรหลักสูตรและคู่มือ
อำจำรย์ 
 

กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร 
 - งำนบริหำรงำนทั่วไป 
 - งำนสำรบรรณ 
 - งำนพัสดุกำรเงิน 
 - งำนบุคลำกร 
 - งำนข้อมูลสำรสนเทศ 

   - งำนประกันคุณภำพ งำนกพร. 
 - งำนแผนงำนและงบประมำณ 
 - งำนเลขำนุกำร สภำวิชำกำรและ 
   อนุกรรมกำรวิชำกำร 

ส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย 
 - งำนบริหำรทั่วไป 
 - งำนวิชำกำรบัณฑิตศึกษำ 
 - งำนบริกำรกำรศึกษำ 
 - งำนมำตรฐำนกำรศึกษำ 
หมำยเหตุ  ส ำนักงำนบัณฑิต
วิทยำลัยเป็นหน่วยงำนอิสระ มี
ฐำนะเทียบเท่ำกลุ่มงำนในส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
จัดต้ังตำมประกำศของมหำวิทยำลัย 

กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล 
 - งำนรับนักศึกษำ 
 - งำนทะเบียนนักศึกษำ 
 - งำนลงทะเบียนและประมวลผล 
     กำรเรียน 
 - งำนเอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำ 
 - งำนตรวจสอบคุณวุฒิ 
 - งำนพระรำชทำนปริญญำบัตร 
 - งำนข้อมูลสำรสนเทศนักศึกษำ 
 - งำนคู่มือนักศึกษำ 

 



5 

 

 
  

คณะกรรมการประจ าส านกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภำพท่ี 3  คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 

 

อำจำรย์ ดร.สุธำทพิย์   งำมนิล 

ประธำนกรรมกำร 

อำจำรย์ภัทริณี   คงชู 

รองประธำนกรรมกำร 

อำจำรย์ ดร.ภริตำ   พิมพันธ์ 

กรรมกำร 

อำจำรย์ ดร.บัณฑิตำ   อินสมบัติ

กรรมกำร 

ผศ.ปรีชำ   สนธรัิกษ์ 

กรรมกำร 

นำยประสพชัย   ชำญธัญกรณ์ 

กรรมกำร 

นำยสมเจตน์   พรหมบุญตำ 

กรรมกำร 

นำยมงคล   แพทองค ำ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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 ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ว่ำด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรได้มำซึ่ง

คณะกรรมกำรประจ ำคณะ พ.ศ. 2548 ข้อ 8  ได้ก ำหนดหน้ำที่ของคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก ไว้ดังนี้ 

 1.วำงนโยบำย และก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนของคณะให้สอดคล้องกับนโยบำยของสภำ 

 2.พัฒนำ ติดตำมและตรวจสอบระบบกำรประกันคุณภำพคณะตลอดจนควบคุมมำตรฐำนกำรศึกษำ

ของคณะ 

 3.ส่งเสริมงำนวิจัย กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรท ำนุ

บ ำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ 

 4.พิจำรณำหลักสูตรและรำยละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบเพื่อเสนอต่อมหำวิทยำลัย 

 5.วำงระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับกำรบรหิำร และกำรด ำเนินงำนของคณะตำมที่สภำมอบหมำย 

 6.พิจำรณำอนุมัติผลกำรศึกษำประจ ำภำคเรียนของรำยวิชำในคณะ 

 7.แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อด ำเนินกำรใด ๆ อันอยู่ในอ ำนำจ หน้ำที่ของ

คณะกรรมกำร 

 8.ให้ค ำปรึกษำ และเสนอควำมคดิเห็นแก่คณบดี 

 9.ปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรของคณะ ที่ไม่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของผู้ใด หรือตำมที่

อธิกำรบดีมอบหมำย 
 

การบริหารงานบุคคล 

จำกกำรจัดสรรอัตรำบุคลำกรภำยในส ำนกัส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน ปีงบประมำณ 2556  ได้

จัดสรรบุคลำกรปฏิบัติงำนตำมกลุ่มงำน ภำยในส ำนักฯ โดยสนับสนุนให้บุคลำกรจัดท ำแผนปฏิบัติงำน ให้

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ ของส ำนักฯ  ตำมประเด็นต่ำง ๆ ดังนี้ 

  1.ให้มีกำรจัดท ำแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปี เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน 

  2.ให้มีกำรจัดท ำแผนปฏิบตัิงำน ตำมภำระงำนของแต่ละกลุม่งำน 

  3.ใหม้ีกำรจัดท ำแผนปฏิบัตงิำนรำยบุคคล ให้สอดคลอ้งกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี

งบประมำณของส ำนัก 

  4.ให้มีกำรด ำเนนิงำนตำมแผนปฏิบัติกำรที่เหน็ชอบโดยผู้บรหิำรและบุคลำกรภำยใน

หน่วยงำน 

  5.ใหม้ีกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของบุคลำกรทุกระดับ 

  6.ให้บุคลำกรจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏบิัติงำนตำมภำระงำนที่รับผดิชอบ 

โดยแบง่เป็นกลุ่ม 1 ภำระงำนหลัก   2 ภำระงำนรอง   3 ภำระงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

  7.สนับสนุนให้บุคลำกรจัดท ำแฟม้สะสมงำน เพื่อเตรียมควำมพรอ้มในกำรรับกำรประเมนิผล

กำรปฏิบัติงำน 
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บุคลากรภายในหน่วยงาน 

ที ่ ชื่อ - สกุล การศึกษา ต าแหน่งวิชาการ ต าแหน่งบรหิาร 

ผู้บรหิารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

1 อำจำรย์ดร.สุธำทพิย์  งำมนลิ ศษ.ด. อำจำรย์  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมฯ 

2 อำจำรย์ภัทริณ ี คงช ู วท.ม. อำจำรย์  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมฯ 

3 อำจำรย์ ดร.ภริตำ  พิมพันธ์ุ วศ.ด. อำจำรย์  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมฯ 

4 อำจำรย์ ดร.บัณฑิตำ อนิสมบัต ิ กศ.ด. อำจำรย์  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมฯ 

5 นำยมงคล  แพทองค ำ ศษ.ม. ผู้บริหำร/ผู้อ ำนวยกำร

กองหรือเทียบเท่ำ 

หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร  

6 นำงศิรำณี  จตุรทิศ ศศ.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย หัวหน้ำกลุ่มงำนทะเบียนฯ 

7 นำยธรรมนูญ  จูทำ ค.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมวชิำกำร 

8 น.ส.ขนิษฐำ  พวงมณีนำค ศษ.ม. พนักงำนมหำวิทยำลัย หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรฯ 

9 นำงวรรฒนำ ไวยมติรำ ศศ.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย หัวหน้ำส ำนักงำนบัณฑิตวทิยำลยั 

กลุ่มงานบริหารส านักงานผู้อ านวยการ 

10 น.ส.สุทธิลักษณ์  ศรีสวัสดิ์ บธ.ม. พนักงำนมหำวิทยำลัย เจ้ำหนำ้ที่บริหำรงำนท่ัวไป 

11 น.ส.ณฤนรรณ  เอี่ยมม ี บธ.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย นักวชิำกำรศึกษำ 

12 น.ส.วรำงคณำ  เขียวแก้ว ศศ.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย เจ้ำหนำ้ที่บริหำรงำนท่ัวไป 

13 นำยวิศรุต    พัฒนพงษ์ วศ.บ. ลูกจ้ำงชั่วครำว เจ้ำหนำ้ที่บริหำรงำนท่ัวไป 

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 

14 นำงนวลศรี  ดีวันนะ ม.6 ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนพิมพด์ีด 2 

15 นำยนิโครธ  ชำ่งชัย ศษ.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย เจ้ำหนำ้ที่บริหำรงำนท่ัวไป 

16 น.ส.ธิติยำ  หงษเ์วยีงจันทร์ วท.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย เจ้ำหนำ้ที่บริหำรงำนท่ัวไป 

17 น.ส.ศุภำลักษณ์  มลฑบ ศศ.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย เจ้ำหนำ้ที่บริหำรงำนท่ัวไป 

18 น.ส.ภิชญำภำ  ประสิทธิกำร บธ.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย เจ้ำหนำ้ที่คอมพิวเตอร์ 

19 นำยเสรี  ขุนจ ำนงค ์ วท.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย นักวชิำกำรคอมพวิเตอร์ 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

20 นำงกัญญ์ชพร  จันตวิงค ์ ค.บ. ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนพิมพด์ีด 2 

21 น.ส.วริศนันท์  ทัดนุ่ม วท.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย นักวชิำกำรศึกษำ 

22 น.ส.กัญจนพร  จันทร์ด ำ วท.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย เจ้ำหนำ้ที่บริหำรงำนท่ัวไป 

23 นำยนิรันดร์   มุจรนิทร์ นศ.ม. ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนปฏิบัตกิำร 

24 นำยพัทธ์ชยันภ ์ ธนวัตรพลนิ ค.ม. พนักงำนมหำวิทยำลัย เจ้ำหนำ้ที่บริหำรงำนท่ัวไป 
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ที ่ ชื่อ - สกุล การศึกษา ต าแหน่งวิชาการ ต าแหน่งบรหิาร 

ส านักงานบัณฑิตวทิยาลัย 

25 อำจำรยอ์นงค์นำถ  ยิม้ช้ำง กศ.ม. อำจำรย์ ผู้ช่วยหัวหนำ้ส ำนักงำนบัณฑิต

วทิยำลัย 

26 น.ส.ณัฐชนันท์  สำล ี ศศ.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย เจ้ำหนำ้ที่บริหำรงำนท่ัวไป 

27 น.ส.วิลัยลักษณ ์ ถ้ ำทองพัฒนำ บธ.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย นักวชิำกำรศึกษำ 

28 น.ส.อ ำภำพร  กอนตน บธ.บ. ลูกจ้ำงชั่วครำว เจ้ำหนำ้ที่คอมพิวเตอร์ 

29 น.ส.รำณี  ศรีประเทศ วท.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย เจ้ำหนำ้ที่บริหำรงำนท่ัวไป 

 
ตำรำงที่ 1 รำยช่ือบุคลำกรภำยในหน่วยงำน 
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โครงสร้างการบริหารงานด้านวิชาการ 

จำกพันธกิจ และภำรกิจหลักของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ที่มุ่งเน้นกำรด ำเนินงำนที่

สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย ทั้งในระดับปริญญำตรี และระดับบัณฑิตศึกษำ และสนับสนุน

กำรด ำเนินงำนทำงด้ำนวิชำกำรแก่คณะต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัย  โดยมีกำรด ำเนินงำนร่วมกับ

คณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ มีขอบเขตหน้ำที่ และงำนส ำคัญในรอบปี 2556  ดังนี้ 
 

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการ 

 คณะกรรมกำรที่แต่งตั้งขึ้นโดยควำมเห็นชอบของที่ประชุมสภำวิชำกำร ในกำรประชุมครั้งที่ 11/2554  

เมือ่วันที่ 22  ธันวำคม  2554 แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองคุณสมบัติ พิจำรณำคุณสมบัติของอำจำรย์

พิเศษให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรแต่งตั้งอำจำรย์พิเศษก่อนเสนอต่อสภำวิชำกำร เพื่อพิจำรณำให้ควำม

เห็นชอบหรอืทักท้วงต่อไป  ในปีงบประมำณ 2556 ที่ผำ่นมำ คณะอนุกรรมกำรสภำวิชำกำรมีกำรประชุมเพื่อ

กลั่นกรองกำรแต่งตั้งอำจำรย์พิเศษ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 ดังนี้ 

สรุปจ ำนวนอำจำรย์พเิศษ (ภำคปกติ) ในปีกำรศึกษำ 2556  

คณะ เคยแตง่ตั้งมาแล้ว ขอแต่งตั้งใหม ่ รวม 

คณะครุศำสตร ์ 1 1 2 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 42 13 55 

คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 5 6 11 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 8 2 10 

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอตุสำหกรรม 6 4 10 

รวมท้ังหมด 62 26 88 

 

สรุปจ ำนวนอำจำรย์พเิศษ (ภำค กศ.บป) ในปีกำรศึกษำ 2556 

คณะ เคยแตง่ตั้งมาแล้ว ขอแต่งตั้งใหม ่ รวม 

คณะครุศำสตร ์ 7 - 7 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 6 2 8 

รวมท้ังหมด 13 - 15 

 

ตำรำงที่ 2  สรุปจ ำนวนอำจำรย์พเิศษภำคปกติและ กศ.บป. ปกีำรศึกษำ 2556 
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คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 คณะกรรมกำรสภำวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์คือ คณะผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จัดตั้งขึ้นตำม

มำตรำ  18 (14)  แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ  พ.ศ.2547  และข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

นครสวรรค์ว่ำด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีได้มำซึ่งคณะกรรมกำรสภำวิชำกำร พ.ศ.2548 โดยคณะ

ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่ำว ท ำหน้ำที่ ในกำรพจิำรณำ กำรเสนอ จัดท ำ  นโยบำยทำงด้ำนวิชำกำร กำรจัดกำรเรียน

กำรสอนและกำรวัดผล กำรประเมินผลกำรศึกษำให้สอดคล้องกับพันธกจิและภำรกจิของมหำวิทยำลัย ฯลฯ   

 ในปีงบประมำณ 2556 คณะกรรมกำรสภำวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  มีกำรประชุม 

ปรกึษำหำรือ พิจำรณำกลั่นกรองผลงำนด้ำนวิชำกำร จ ำนวน 6 คร้ัง โดยมีวำระกำรประชุมที่ส ำคัญ ๆ ดังนี้ 

 1.กำรพจิำรณำเสนอให้ปริญญำแก่ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2555 

 2.กำรเลือกสรรผู้สมควรได้รับกำรขอประสำทปริญญำกติติมศักดิ์ 

 3.หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 

 4.พิจำรณำแต่งตั้งอำจำรย์พิเศษภำค กศ.บป. ภำคกำรศึกษำที่ 3/2555 

 5.กำรปรับปรุงหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำประวัติศำสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554 

 6.รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของหลักสูตร (มคอ.7) 

 7.กำรพจิำรณำขอแต่งตั้งอำจำรย์พิเศษ 

 8.หลักสูตรวทิยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 

 9.กำรปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชำกำรศึกษำทั่วไป 

 10.กำรขอแกไ้ขแบบประเมินคุณภำพผลงำนทำงวิชำกำร ระดับผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 

 11.กำรขอเปลี่ยนแปลงวันขอแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ของนำยทินพันธุ์  เนตรแพ 

 12.กำรพจิำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

 13.หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสถติิประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 

 14.กำรปรับปรุงหลักสูตรสัมฤทธิบัตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 

 15.กำรพจิำรณำหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย(สมอ.08) 
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คณะอนุกรรมการ ฝ่ายวิชาการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำรสภำมหำวิทยำลยัรำชภัฏนครสวรรค ์มีอ ำนำจและหนำ้ที่ตำมค ำสัง่

แต่งตั้งดังนี ้

1.เพื่อพิจำรณำและเสนอควำมเห็นในเรื่องเกี่ยวกับกำรศึกษำ กำรวิจัย กำรบริกำรทำง

วิชำกำรแก่สังคม กำรผลิตและส่งเสริมวิทยฐำนะครู  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กำรอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ  กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรเปิดสอนและอนุมัติหลักสูตรของ

มหำวิทยำลัยฯ 

  2.เสนอควำมเห็นเกี่ยวกับกิจกำรของมหำวิทยำลัยฯ ในด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำรที่

อธิกำรบดี หรอืสภำวิชำกำรเสนอ 

  3.แต่งตั้งคณะท ำงำนเพื่อด ำเนินกำรตำมอ ำนำจและหน้ำที่ของคณะอนุกรรมกำรนี้ 

  4.ปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่สภำมหำวิทยำลัยมอบหมำย 
 

 โดยในปี พ.ศ.2556 ที่ผำ่นมำ คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค ์ได้

ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงต่อเนื่อง มีกำรประชุมเพื่อพิจำรณำ อนุมัติ  และด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องต่ำง ๆ ทำงด้ำน

วิชำกำร จ ำนวน 4 คร้ัง  มีวำระกำรประชุมที่ส ำคัญ ดังนี้ 

 1.หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑติ สำขำวิชำกำรปกครองท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 

2.หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่  

    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 

3.หลักสูตรวทิยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 

4.สรุปขอ้มูลกำรพจิำรณำหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.80) 

5.หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑติ สำขำวิชำสถติิประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 
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ในปีงบประมำณ  2555  ส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้ประชุมผู้บริหำรและบุคลำกรเพื่อ

ก ำหนด ทบทวนประเด็นยุทธศำสตรก์ำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ออกเป็น  5  

ประเด็นตำมบรบิทของส ำนักฯและมีกำรด ำเนินงำนผ่ำนโครงกำร / กจิกรรม ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและเปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 1.โครงการส่งเสรมิประสิทธภิาพหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 

 ภำยใต้ พรบ.กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2552  ระบุว่ำ “กำรจัดกำรศึกษำต้องยึดหลักว่ำผู้เรียนทุกคนมี

ควำมสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้และถือว่ ำผู้ เรียนมีควำมส ำคัญที่สุด” ประกอบกับกับ

กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนดกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2552 เพื่อเป็นกรอบ

มำตรฐำนให้สถำบันอุดมศึกษำใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำหรือปรับปรุงหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน

และพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้สำมำรถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ และเพื่อประโยชน์ต่อกำรรับรอง

มำตรฐำนคุณวุฒิในรุดับอุดมศึกษำ โดยก ำหนดคุณภำพของบัณฑิตทุกระดับเป็นไปตำมมำตรฐำนผลกำร

เรียนรู้อย่ำงน้อย 5 ด้ำน  คือ ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม ด้ำนควำมรู้ ด้ำนทักษะทำงปัญญำ ด้ำนทักษะ

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผดิชอบ  และด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำร

ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  

 มหำวิทยำลัยได้น ำนโยบำยกำรดังกล่ำวเป็นแนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ

งำนทะเบียน ได้สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบใฝ่รู้ (Active Learning) โดยจัดโครงกำรส่งเสริม

ประสิทธิภำพหลักสูตรและกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน  ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย  3 กจิกรรมดังนี้ 

 1.1 กิจกรรมประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนำคณำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบริหำร

หลักสูตรและจัดกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  เมื่อวันอำทิตย์ที่ 18 

สิงหำคม 2556 ณ ห้องประชุมพระบำง อำคำร 15  ช้ัน 4  ได้รับเกียรติจำกผู้ทรงคุณวุฒิ จำกส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ คือ คุณมยุรี  สิงห์ไข่มุข์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนมำตรฐำนและประเมินผล

อุดมศึกษำ และคุณอธิพงศ์ ครูสอนดี ผู้เช่ียวชำญช ำนำญกำร ส ำนักมำตรฐำนและประเมินผลอุดมศึกษำ   มี

เนื้อหำกำรอบรมคอื 
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1) กำรบรหิำรหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอดุมศึกษำแหง่ชำติ 

2) กำรปฏิบตัิตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอดุมศึกษำแห่งชำติในหลักสูตรระดับ

ปรญิญำตรแีละปริญญำโท  

มีอำจำรย์ประจ ำหลักสตูรเข้ำรว่มจ ำนวน 103 คน โดยอำจำรย์ประจ ำหลักสตูรไดน้ ำควำมรู้

ที่ได้ไปท ำกำรปรับปรุง พัฒนำหลักสตูรที่อยูใ่นควำมดูแล รวมถงึกำรจัดท ำ มคอ.3-7 และ สมอ.08 ต่อไป 

กจิกรรมดังกล่ำวมีระดับควำมพึงพอใจของผู้ร่วมโครงกำรในภำพรวมที่ระดับมำก ( ̅      )  
 

1.2 กิจกรรมอบรมอาจารยใ์หม่ในการจัดการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ (TQF) 

ส ำนักสง่เสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียนด ำเนินกิจกรรมอบรมอำจำรย์ใหม่ ในปีกำรศึกษำ 2556  

เพื่อให้อำจำรยใ์หมไ่ด้ทรำบถงึนโยบำย รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลยั รวมถงึระบบ

สนับสนุนกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนให้แกอ่ำจำรย์ในด้ำนต่ำง ๆ  มีกิจกรรม 3 ช่วง คอื 

  -วันที่ 27 มิถุนำยน 2555  อบรมเรื่องกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบใฝ่รู ้(Active Learning) 

ที่สอดคลอ้งกับมำตรฐำนผลกำรเรียนรูท้ั้ง 5 ดำ้น  วิทยำกรโดย อำจำรย์ดร.สธุำทิพย ์งำมนลิ ผู้อ ำนวยกำร

ส ำนักสง่เสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน  

  - วันที่ 30  มิถุนำยน  2555  อบรมเรื่อง นโยบำยกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนที่ตอบสนองอัต

ลักษณข์องมหำวิทยำลยัรำชภัฏนครสวรรค ์วิทยำกรโดย อำจำรย ์ดร.ประจักร ์ รอดอำวุธ รองอธิกำรบดีฝำ่ย

วิชำกำร  

  - วันที่ 11  กรกฎำคม  2555  อบรมเรื่อง กำรสง่ผลกำรเรียนทำงอินเทอร์เน็ต วิทยำกรโดย 

คุณมงคล แพทองค ำ หัวหนำ้ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบยีน  

 มีอำจำรย์ใหม่จำกคณะตำ่ง ๆ เข้ำรับกำรอบรม ทัง้สิน้ 38  คน 
 

คณะ จ ำนวน (คน) 

1. ครุศำสตร ์ 7 

2. มนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ 5 

3. วิทยำกำรจัดกำร 1 

4. วิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 14 

5. เทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  11 

รวม 38 
 

ตำรำงที่ 3  จ ำนวนอำจำรยใ์หม ่ปีกำรศกึษำ 2556 
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 1.3 กิจกรรมจัดตารางเรยีน ตารางสอน 

 ในแต่ละภำคกำรศึกษำ ส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบยีน โดยกลุ่มงำนส่งเสรมิวิชำกำร ได้

จัดท ำตำรำงเรียน ตำรำงสอน ตำรำงสอบ บรกิำรให้แกน่ักศึกษำ คณำจำรยภ์ำยในมหำวิทยำลยั ทัง้ภำคปกต ิ

และ ภำค กศ.บป.  
 

2.โครงการส่งเสรมิการเรียนการสอน 

 กำรส่งเสรมิกำรเรียนกำรสอน เป็นโครงกำรที่สนับสนุนให้คณำจำรย์จำกคณะต่ำง ๆ สำมำรถพัฒนำ

รูปแบบกำรเรียนกำรสอนแบบใฝ่รู้ (Active Learning) รวมถึงทักษะต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียนกำร

สอน ในรูปของกำรฝึกอบรม ดูงำน สัมมนำวิชำกำร ปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ มีกิจกรรมที่เบิกจ่ำยเงิน

งบประมำณจำกโครงกำรดังกล่ำว จ ำนวน 3 โครงกำร คอื 

2.1 กจิกรรมอบรมภำษำระยะสั้น ณ วิทยำลัยภำษำต่ำงประเทศเว้ 

2.2 กำรอบรมกำรจัดกำรเรยีนรูแ้บบใฝ่รู้ ณ ประเทศสิงคโ์ปร์ 

2.3 สนับสนุนกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย “2013 Thailand Workshops Community 

Outreach Programs”  

2.4 กิจกรรมก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย “กำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำรสู่

อำเซียนและเสริมสร้ำงสุขภำวะในกำรท ำงำนด้วยสุนทรียสนทนำ ส ำหรับอำจำรย์และบุคลำกร

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์”  
 

 2.1 กิจกรรมอบรมภาษาระยะสั้น ณ วิทยาลัยภาษาต่างประเทศเว้ 

  เป็นโครงกำรที่เปิดโอกำสให้อำจำรย์ผูส้อนภำษำต่ำงประเทศได้เปิดมุมมองทำงด้ำนกำรสอน

ภำษำต่ำงประเทศกับประเทศต่ำง ๆ ในกลุ่มอำเซียน และให้นักศึกษำสำมำรถพัฒนำศักยภำพทำงด้ำนกำรใช้

ทักษะภำษำอังกฤษของนักศึกษำที่เข้ำรว่มโครงกำร ทั้งในด้ำนกำรพูด กำรฟัง กำรอ่ำน และกำรเขียน ก่อนเข้ำ

สู่ประชำคมอำเซยีน  โดยมีผูเ้ข้ำรว่มโครงกำรแบง่เป็น 2 กลุ่ม คอื คณำจำรย์ผู้สอนภำษำต่ำงประเทศ จ ำนวน  

6 คน  และ นักศึกษำสำขำวิชำภำษำอังกฤษ คณะครุศำสตร์ จ ำนวน  5  คน  เข้ำร่วมอบรมด้ำนภำษำ ณ 

วิทยำลัยภำษำต่ำงประเทศเว้ ( Hue University-college of Foreign Languages ) ประเทศเวียดนำม จำก

กจิกรรมดังกล่ำวผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้มำถ่ำยถอดให้กับผู้เรียน ผ่ำนกำรจัดกำรเรียนกำร

สอนรำยวิชำภำษำต่ำงประเทศ 
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 2.2 การอบรมการจัดการเรยีนรู้แบบใฝ่รู้ 

  เพื่อสนองนโยบำยกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพ ได้มำตรฐำนระดับสำกล  

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนได้เป็นหน่วยงำนกลำงในกำรประสำนไปยังคณะต่ำง ๆ เพื่อจัดส่ง

คณำจำรย์ผู้สนใจเข้ำร่วมกำรอบรมกำรจัดกำรเรียนรู้แบบใฝ่รู้  ณ Shelton College International  ประเทศ

สิงคโ์ปร ์มีคณำจำรย์จำกคณะต่ำง ๆ เข้ำรว่มจ ำนวน 11 คน  ดังนี้ 
 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล หน่วยงานที่สังกัด 

1 อ.ดร.สุธำทิพย์   งำมนิล คณะครุศำสตร์ 

2 อ.ดร.สิริพร    ปำณำวงษ์ คณะครุศำสตร์ 

3 อ.มงคล    จันทรภ์ิบำล คณะครุศำสตร์ 

4 อ.มนัส     รอดชื่น คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรฯ 

5 อ.ชื่นจิต    พงษ์พูล คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรฯ 

6 ผศ.พีระพงษ์  เนียมเสวก คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 

7 อ.วันดี   ฉวจีันทร์ คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 

8 อ.ศศิประภำ   เกษมุติ คณะวิทยำกำรจัดกำร 

9 อ.รติบดี   สิทธิปัญญำ คณะวิทยำกำรจัดกำร 

10 อ.ชัชชญำ    กัญจำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

11 อ.ไพศำล   เครอืแสง คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 

ตำรำงที่ 4  รำยช่ือคณำจำรย์เข้ำร่วมอบรมกำรจัดกำรเรียนรู้แบบใฝ่รู้ 
 

 จำกกำรจัดกจิกรรมดังกล่ำว คณำจำรย์ผู้เข้ำรว่มโครงกำร ได้น ำควำมรู้และทักษะที่ได้รับจำกกำรท ำ

กจิกรรม มำพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนให้แกน่ักศึกษำ  
 

2.3 สนับสนุนการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย “2013 Thailand Workshops Community 

Outreach Programs” 

  กิจกรรมสนับสนุนกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้ำน และกลุ่ม

ประเทศอำเซียน ได้เห็นถึงควำมอ่อนช้อย งดงำม และสะท้อนควำมเป็นเอกลักษณ์ของชำติ  รวมทั้งเป็นกำร

อนุรักษ์และแสดงให้เห็นถึงควำมส ำคัญของกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักอย่ำงกว้ำงขวำง มี

นักศึกษำและคณำจำรย์ เข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 20 คนร่วมเดินทำงไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศ

สิงคโ์ปร ์ ระหว่ำงวันที่ 22 – 30 เมษำยน  2556  
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2.4 โครงการก าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย “การจัดการศึกษาแบบบูรณาการสู่

อาเซียนและเสริมสร้างสุขภาวะในการท างานด้วยสุนทรียสนทนา ส าหรับอาจารย์และบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์”  เป็นโครงกำรที่รวมกิจกรรมทำงวิชำกำร และกำรสร้ำงสุนทรียภำพใน

กำรปฏิบัติงำนของคณำจำรย์และบุคลำกรมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ แบ่งกิจกรรมย่อยออกเป็น 4 

กิจกรรม คือ 1) กำรประชุมเชิงวิชำกำรและกำรบริหำรสี่สภำ  2) กิจกรรมส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำแบบ

บูรณำกำรสู่อำเซยีน   3) กจิกรรมเสริมสร้ำงสุขภำวะในกำรท ำงำนด้วยสุนทรีย-สนทนำส ำหรับอำจำรย์และ

บุคลำกร   4) กำรน ำเสนอผลกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนแบบใฝ่รู้ 

ในส่วนของส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน เป็นผู้ประสำนงำน และจัดกำรในกิจกรรมที่ 4 คือ

กำรน ำเสนอผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบใฝ่รู้ (Active Learning)  โดยประสำนให้คณะต่ำง ๆ ด ำเนินกำร

คัดเลือกคณำจำรย์ / รำยวิชำ/สำขำวิชำ ที่ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบใฝ่รู้ ที่มีผลสัมฤทธิ์ในกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบดังกล่ำวอย่ำงเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นตัวแทนของคณะ ในกำรน ำเสนอ/

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่ำงกัน ในลักษณะของกำรจัดเวทีน ำเสนอผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบใฝ่รู้ เมื่อ

วันที่  31  พฤษภำคม  2556  ณ  โรงแรมลองบีชกำรเ์ดน โฮเต็ลแอนด์สปำ มีตัวแทนจำกคณะต่ำง ๆ เข้ำร่วม

จ ำนวน  10  ผลงำน  ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน 

1 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบใฝ่รู้ รำยวิชำ ออกแบบผลิตภัณฑ์

ปูนปลำสเตอร์ 

อำจำรย์มนัส  รอดชื่น  

2 ผลกำรจัดกำรเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคกำรเรียนแบบร่วมมือที่มี

ต่อพฤติกรรมกำรเรียนรู้ผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรียนและควำมพึง

พอใจในกำรเรียนรำยวิชำ กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นของ

นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 

 อำจำรย์ ดร.สิริพร  ปำณำวงษ์ 

3 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบใฝ่รู ้รำยวิชำกำรสื่อสำรมนุษย์ อำจำรย์รติบดี  สิทธิปัญญำ 

4 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบใฝ่รู้ รำยวิชำหลักกำรวัดและ

ประเมินผลกำรเรียนรู้ 

อำจำรย์ ดร.สิริพร  ปำณำวงษ์ 

5 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบใฝ่รู้ รำยวิชำวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยีกำรอำหำรเบื้องต้น 

อำจำรย์ช่ืนจติ  พงษ์พลู 

6 จรยิธรรมทำงกำรเมือง  อำจำรย์ไพศำล  เครอืแสง 
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ที ่ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน 

7 ผลของกำรจัดกำรเรียนแบบใฝ่รู้ ด้วยเทคนิคเพื่อนเรียน เทคนิค

คิดเดี่ยว-คิดคู่คิดร่วมกัน และเทคนิคกำรอภิปรำยเป็นทีม 

รำยวิชำ เคมีอินทรีย์ 1 

คณะวิทยำศำสตรฯ์ 

8 กำรจัดกิจกรรม Active Learning รำยวิชำนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ 

คณะครุศำสตร์ 

9 หลักสูตรท้องถิ่นระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เรื่อง หลักสูตร

ท้องถิ่นกำรทอผ้ำพืน้เมืองลำยโบรำณ 

คณะมนุษยศำสตรฯ์ 

10  หลักสูตรท้องถิ่นระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เรื่อง หลักสูตร

ท้องถิ่นเครื่องปั้นดินเผำบ้ำนมอญ 

คณะมนุษยศำสตร์ 

  

ตำรำงที่ 5 รำยช่ือคณำจำรยแ์ละผลงำนกำรจัดกำรเรียนแบบใฝรู้่ 
 

นอกจำกกำรน ำเสนอผลกำรจัดกำรเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ในเวทีดังกล่ำวแล้ว ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ

งำนทะเบียนได้ท ำกำรรวบรวมและเผยแพร่ผลงำนดังกล่ำวในฐำนข้อมูลด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ ให้บุคคลหรือ

หน่วยงำนภำยนอกสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ต่อไป  

 

3.โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ห้องเรยีนมาตรฐาน 

 ในกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค ์สื่อ วัสดุอุปกรณ ์ตลอดจนครุภัณฑ์

เพื่อใช้ประกอบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ทันสมยั รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส ำคัญ มหำวิทยำลัยได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของสิ่งสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีประสิทธิภำพ 

ได้มอบหมำยให้ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ด ำเนินกำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่มีคุณภำพ 

ตรงกับควำมต้องกำรใช้ โดยจัดท ำในรูปของห้องเรียนมำตรฐำน  

ปัจจุบันมีห้องเรียนมำตรฐำนที่อยู่ในควำมดูแลของหน่วยงำน จ ำนวน 32 ห้องเรียน จำกเดิม 

27 ห้อง แต่ละห้องได้ท ำกำรติดตั้ง อุปกรณส์นับสนุนกำรเรียนกำรสอนที่ได้มำตรฐำน คอื 

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ 

2.VISUALIZER เครื่องฉำยภำพทบึแสง 

3.วีดีโอโปรเจคเตอร ์vdo projector 

4. interactive board 

 นอกเหนือจำกกำรจัดหำแล้ว ยังรวมถึงกำรดูแลบ ำรุงรักษำ ให้อุปกรณ์นั้น ๆ อยู่ในสภำพดี 

พรอ้มใช้งำนอยู่เสมอ โดยจัดท ำเป็นโครงกำรต่อเนื่องในปีงบประมำณต่อไป 
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4.โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

 จำกยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ที่มุ่งสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ

ระดับอุดมศึกษำและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพสู่มำตรฐำนสำกล  จึงมีนโยบำยสนับสนุน

ทุนกำรศึกษำให้แกน่ักเรยีนในเขตพื้นที่บริกำรที่มีผลกำรเรียนดี แต่ขำดแคลนทุนทรัพย์ในกำรศึกษำต่อโดยแบง่

ทุนกำรศึกษำออกเป็น 3 ประเภท คอื 

      2.1 ทุนกำรศึกษำ “วิทยำศำสตร์รำชภัฏนครสวรรค์ เป็นทุนกำรศึกษำที่สนับสนุนส่งเสริมให้

นักเรยีนในเขตจังหวัดนครสวรรค ์อุทัยธำนี และชัยนำทที่มีผลกำรเรยีนดเีข้ำศึกษำต่อทำงด้ำนวิทยำศำสตร ์ใน

มหำวิทยำลัยเพิ่มมำกขึ้นตำมยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย เพื่อสร้ำงบุคลำกรที่มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 

และพัฒนำศักยภำพในกำรปฏิบัติภำรกจิด้ำนต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยให้เกิดประสิทธิภำพ โดยนักเรียนที่ผ่ำน

เกณฑ์กำรขอรับทุนกำรศึกษำ จะได้รับเงินสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัยปีละ 10,000  บำท  จนจบกำรศึกษำ  ปี

กำรศึกษำ 2555  มีกำรพิจำรณำคัดเลือกจำกนักเรียนที่สมัครขอรับทุนกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัย  

      2.2 ทุนกำรศึกษำ “เพชรรำชภัฏนครสวรรค์” เป็นทุนกำรศึกษำที่มอบให้กับนักเรียนที่สนใจเข้ำ

ศึกษำต่อในคณะครุศำสตร ์และมีผลกำรเรยีนดีเด่น ให้ได้ศึกษำต่อในระดับสูง เพื่อกลับมำเป็นอำจำรย์ผู้สอน

หรอืนักวชิำกำรในสำขำวิชำชีพที่ขำดแคลนตำมควำมต้องกำรของสถำบัน ในแต่ละปีกำรศึกษำมีนักศึกษำจำก

สำขำวิชำต่ำง ๆ ให้ควำมสนใจและสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกจ ำนวนมำก นักศึกษำที่ผ่ำนกำรคัดเลือกจะต้องมี

ผลกำรเรียนเฉลี่ยในแต่ละปีไม่ต่ ำกวำ่ 3.00 และระดับคะแนนในแต่ละรำยวิชำต้องไม่ต่ ำกว่ำ C  มหำวิทยำลัย

ให้ทุนสนับสนุนเป็นรำยปี ปีกำรศึกษำละ 10,000 บำท เบิกจ่ำยปีละ 2 คร้ัง โดยส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำน

ทะเบียนเป็นผู้ด ำเนินกำรเบกิ – จ่ำย ทุนดังกล่ำว 

ประเภททุน 

ปีการศึกษา 

2555 2556 

จ านวนทุน จ านวนเงนิ จ านวนทุน จ านวนเงนิ 

ทุนวิทยำศำสตรร์ำชภัฏนครสวรรค์ 10 100,000 8 80,000 

ทุนเพชรรำชภัฏนครสวรรค์ 16 160,000 5 50,000 
 

ตำรำงที่ 6  สรุปจ ำนวนและงบประมำณสนับสนุนทุนกำรศึกษำวิทยำศำสตร์รำชภัฏนครสวรรค์และทุนเพชรรำชภัฏ

นครสวรรค์ ปกีำรศึกษำ 
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      2.3  ทุนกำรศึกษำ “ทุนอุดมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้”  เป็นโครงกำรควำม

ร่วมมือระหว่ำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ศูนย์อ ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้และ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์โดยส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน สนับสนุนทุนกำรศึกษำเพื่ อเปิด

โอกำสให้เยำวชนที่มีภูมิล ำเนำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ

มัธยมศึกษำ ช้ันปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำและยังไม่มีที่เรียน ให้เข้ำศึกษำระดับอุดมศึกษำ โดยมหำวิทยำลัย

สนับสนุนที่นั่งกำรศึกษำพร้อมยกเว้นค่ำเล่ำเรียน และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำสนับสนุน

คำ่ใช้จำ่ยให้แกน่ักศึกษำ ตำมระยะเวลำกำรศึกษำของหลักสูตร จ ำนวนเงินคนละ 40,000 บำทต่อปีกำรศึกษำ 

มหำวิทยำลัยฯ โดยส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนได้คัดเลือกนักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำรตั้งแต่รุ่นที่ 2  

ในปีงบประมำณ 2551 และคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ให้ได้รับทุนฯ อย่ำงต่อเนื่องจนถึง

ปัจจุบัน  มีนักศึกษำที่ได้รับทุนกำรศึกษำในแต่ละรุ่นที่อยู่ในกำรดูแล ดังนี้  

รุ่นที่ 3 / 52 รุ่นที่ 4 / 53 รุ่นที่ 5 / 54 รุ่นที่ 6 / 55 รุ่นที่ 7 / 56 รวม 

เข้ำ คงเหลือ เข้ำ คงเหลือ เข้ำ คงเหลือ เข้ำ คงเหลือ เข้ำ คงเหลือ 

2 1 11 10 3 3 1 1 3 3 18 
 

ตำรำงที่ 7  จ ำนวนนักศกึษำไดรั้บทุนกำรศึกษำตั้งแต่เร่ิมโครงกำรถึงปัจจุบัน 

 

5.โครงการส่งเสรมิการผลิตบัณฑติภาคปกติ 

  ปีงบประมำณ  2556  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  ได้ด ำเนินโครงกำรตำม

แผนงำนที่ได้รับกำรอนุมัติจัดสรรงบประมำณจำกสภำมหำวิทยำลัย เพื่อใช้สนับสนุนกำรจัดท ำโครงกำร

ส่งเสรมิกำรผลิตบัณฑติภำคปกติ กำรด ำเนินกจิกรรมตำมโครงกำร ดังนี้ 

 5.1.กจิกรรมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำภำคปกติ 

 5.2.กจิกรรมกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรที่รับสมัคร ระดับปรญิญำตร ี 

 5.3.กำรรับสมัครคัดเลือกนักศึกษำใหม่ภำคปกติ ปีกำรศึกษำ 2556 
 

 5.1 กจิกรรมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำภำคปกติ 

  มหำวิทยำลัย โดยส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน จัดสรรงบประมำณสนับสนุน

กิจกรรม / โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้แก่หน่วยงำนต่ำง ๆ  เพื่อให้สำมำรถด ำเนิน

กจิกรรมที่ช่วยส่งเสรมิกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพ 

 5.2.กจิกรรมกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรที่รับสมัคร ระดับปรญิญำตร ี 

ส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียนท ำกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตร ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำ

มหำวิทยำลัยและผ่ำนกำรรับทรำบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำแห่งชำติ ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ ดังนี้ 

5.2.1 จัดท ำเอกสำรประชำสัมพันธ์หลักสูตร เช่น แผ่นพับกำรรับสมัคร เอกสำรหลักสูตร 

ป้ำยประกำศ  สื่อวิทยุต่ำง ๆ  
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5.2.2 กำรแจ้งอำจำรย์แนะแนวจำกโรงเรียนที่เป็นเครือข่ำยกำรศึกษำ เพื่อชี้แจงถึง

รำยละเอียดกำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ รวมถึงหลักสูตร / สำขำวิชำที่เปิดรับสมัคร ในปีกำรศึกษำ 2556  มี

อำจำรย์แนะแนวจำกโรงเรยีนต่ำง ๆ เข้ำรว่มจ ำนวนทั้งสิน้  52 โรงเรยีน   

5.3 ด ำเนินกำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ ปีกำรศึกษำ 2556 

  มหำวิทยำลัยรำชโดยส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ด ำเนินกำรรับสมัครนักศึกษำ

ใหม่ ปีกำรศึกษำ 2556  จำกกำรเปิดรับสมัครทั้ง 2 รอบมีผูส้นใจสมัครเข้ำศึกษำต่อจ ำนวนทั้งสิน้  6,798  คน  

ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำเป็นนักศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ปีกำรศึกษำ 2556  จ ำนวนทั้งสิ้น  

4,986  คน  

 

 

 

 

แผนภำพท่ี 4  แสดงสถติกิำรรับเข้ำศึกษำต่อท้ังภำคปกตแิละ กศ.บป.  ปีกำรศึกษำ 2556  แยกตำมคณะ 
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ครุศาสตร์ มนษุยศาสตร์ วิทยาการจดัการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตรฯ 
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ประเภทนักศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ 

ภำคปกติ 10,705 77.11 

ภำค กศ.บป. 3,177 22.89 

รวมท้ังสิ้น 13,882 100 

 *  ข้อมูลนักศึกษำที่ลงทะเบียนเรยีน ณ วันที่ 1 ธันวำคม 2556 

ตำรำงที ่8  จ ำนวนนักศกึษำปัจจุบันท้ังหมด 

 

ล าดับ ชื่อค าร้อง ปีการศึกษา 

1/2555 2556 

1 ขอคนืสภำพนักศึกษำ 97 204 

2 ขอใบแทนปริญญำบตัร 16 16 

3 ขอใบรับรองนักศึกษำ 628 1311 

4 ขอใบรำยงำนผลกำรศึกษำฉบับภำษำไทย 272 832 

5 ขอใบรำยงำนผลกำรศึกษำฉบับภำษำองักฤษ 22 70 

6 ขอเปลี่ยนรหัสวิชำ 10 68 

7 ขอยกเลิกวิชำ 243 490 

8 ขอย้ำยสถำนศึกษำ 2 13 

9 ขอเรียนรว่มภำค กศ.บป. - 7 

10 ขอลำพักกำรเรยีนตลอดภำคเรียน 287 582 

11 ขอลำออกจำกกำรเป็นนักศึกษำ 169 360 

12 ค ำรอ้งทั่วไป 3 3 

13 ใบประกำศนยีบัตร 1 2 

14 ใบรับรองคุณวุฒิ 20 61 

รวม 1,770 4,251 
 

ตำรำงที่ 9  สถิตกิำรให้บริกำรด้ำนงำนทะเบียน ปกีำรศึกษำ 2556 
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ขอเพิ่มรายวิชานอกแผน ปีการศึกษา 

2555 1/2556 

นักศึกษำภำคปกต ิ 2,894 1,052 

นักศึกษำภำค กศ.บป. 743 258 

รวมท้ังสิ้น 3,637 1,310 
 

ตำรำงที ่10  สถิตกิำรให้บริกำรด้ำนหลักสูตรและแผนกำรเรียน  ปีกำรศึกษำ 2555-2556 
 

ปริญญา รวม 

ครุศำสตรดุษฎีบัณฑิต 2 

ครุศำสตรบัณฑิต 272 

ครุศำสตรมหำบัณฑิต 104 

เทคโนโลยีบัณฑิต 61 

นิติศำสตรบัณฑติ 67 

นิเทศศำสตรบัณฑิต 38 

บรหิำรธุรกิจบัณฑติ 375 

บรหิำรธุรกิจมหำบัณฑติ 12 

บัญชบีัณฑติ 180 

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต 11 

รัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต 49 

รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต 15 

รัฐศำสตรบัณฑิต 258 

วิทยำศำสตรบัณฑิต 348 

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต 1 

วิศวกรรมศำสตรบัณฑติ 26 

ศิลปบัณฑติ 37 

ศิลปศำสตรบัณฑิต 194 

ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต 12 

สัมฤทธิบัตรบัณฑิต 187 

อุตสำหกรรมศำสตรบัณฑิต 57 

รวมท้ังสิ้น 2,306 
 

ตำรำงที ่11  สถิตผิู้เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำป ี2555-2556 แยกตำมปริญญำ  



23 

 

 
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ส านัก : ส่งเสริมประสิทธิภาพการให้บริการ 

 ปีงบประมำณ 2556  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ด ำเนินงำนด้ำนกำรให้บริกำรวิชำกำร

แก่นิสิตนักศึกษำ คณำจำรย์ บุคคลและหน่วยงำนภำยนอก โดยเล็งเห็นถึงคุณภำพและประสิทธิภำพของกำร

ให้บริกำร และส่งเสริมให้บุคลำกรมุ่งเน้นกำรให้บริกำรแบบจิตบริกำร สร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริกำร 

ด้วยรูปแบบที่ทันสมัย ให้บริกำรด้วยควำมถูกต้องรวดเร็ว ดังวิสัยทัศน์ของหน่วยงำน  จำกควำมมุ่งหมำย

ดังกล่ำวส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้จัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรม / 

โครงกำร ในประเด็นยุทธศำสตรด์ังนี้ 

 1. โครงกำรบรหิำรส ำนักงำน 

 2. คำ่ใช้จำ่ยเดินทำงไปรำชกำร 

 3. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำร 

 4. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรระดับบัณฑติศึกษำ(ในประเทศ / ต่ำงประเทศ) 

 5. โครงกำรพัฒนำระบบกำรบรหิำรจัดกำร 
 

 1. โครงการบริหารส านักงาน 

    เป็นโครงกำรที่สนับสนุน ด ำเนินกำรด้ำนบริหำรจัดกำร สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร สิ่ง

อ ำนวยควำมสะดวกและสนับสนุนกำรให้บริกำรของหน่วยงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ผ่ำนกจิกรรมดังนี้ 

  1.กำรจัดหำวัสดุ ครุภัณฑ์สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของบุคลำกร 

  2.กำรจัดหำวัสดุ ครุภัณฑ์สนับสนุนกำรให้บริกำร 

  3.คำ่ตอบแทนกำรปฏิบัติงำนล่วงเวลำในกจิกรรมที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน 

  4.เบีย้ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก เพื่อกำรบรหิำรจัดกำรภำยในองคก์ร 

 มีกำรจัดสรรงบประมำณในโครงกำรดังกล่ำวรอ้ยละ 8.58 เบิกจ่ำยคดิเป็นร้อยละ 100  ของ

งบประมำณทัง้หมดที่ได้รับจัดสรร 
 

 2. ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 

  เพื่อให้กำรบรหิำรจดักำรภำยในหน่วยงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ 

บรรลุผลตำมวัตถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติรำชกำร  หน่วยงำนจึงได้จดัสรรงบประมำณสนับสนุน

กำรเดินทำงไปปฏิบัติรำชกำร รว่มแลกเปลีย่นเรียนรูแ้นวทำง/แบบอย่ำงทีด่ีในในกำรบรหิำรจัดกำรให้มี

ควำมกำ้วหนำ้ และเพิ่มประสทิธิภำพกำรปฏิบตัิรำชกำร ในปีงบประมำณ 2556 มีกำรเบกิจำ่ยงบประมำณใน

กำรเดินทำงไปปฏิบัติรำชกำรของผู้บริหำร/บุคลำกร ยงัหนว่ยงำนภำยนอก ผ่ำนกจิกรรมส ำคัญต่ำง ๆ ดังนี ้

  2.1 จัดส่งบุคลำกร(อ.ดร.พรสริ ิ เอี่ยมแก้ว) เข้ำรว่มอบรมกำรจัดท ำหลักสูตรพัฒนำทักษะ
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ทำงกำรคิด ณ สถำบนัคลังสมองแหง่ชำต ิ เมือ่วันที ่10  พฤศจิกำยน  2555 

  2.2 จัดส่งบุคลำกร(อ.ดร.ภริตำ   พิมพนัธุ์) เข้ำรว่มกจิกรรม “วันสหกจิศึกษำไทย” คร้ังที่ 5  

เมื่อวันที่ 6 มิถุนำยน  2556  ณ ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ 

  2.3 จัดส่งบุคลำกรเข้ำรว่มประชุม รับทรำบหลักเกณฑ์กำรมอบทุนกำรศึกษำ “ทุน

อุดมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำจงัหวัดชำยแดนภำคใต้” เมื่อวนัที่ 1 สิงหำคม  2556  ณ โรงแรม ท๊อปแลนด์พลำซ่ำ  

จังหวัดพิษณโุลก 

  2.4 จดัส่งบุคลำกรเขำ้ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำร “หลักสตูร เทคนิคกำรจดบันทึกและเขียน

รำยงำนกำรประชุม” เมื่อวันที ่17  สิงหำคม  2556  ณ ศนูย์พัฒนำทรัพยำกรบุคคล  กรุงเทพฯ 

  2.5 กำรประสำนงำนเรื่องหลกัสูตรต่ำง ๆ ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  

  2.6 จัดส่งบุคลำกรเขำ้ร่วมกำรประชุม เรื่อง หลักสตูร รำยวิชำในหมวดกำรศึกษำทั่วไป เมื่อ

วันที่ 21  มิถุนำยน  2556  

 โดยบุคลำกรดังกลำ่วได้น ำทักษะ ควำมรู ้แนวทำงทีไ่ด้จำกกำรเขำ้ร่วมกิจกรรม/โครงกำรดังกล่ำวมำ

ถำ่ยทอด และปรับปรุง พัฒนำงำน สง่ผลให้กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ 
 

 3. โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการให้บริการ 

  กำรให้บริกำรถือเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน โดยมี

รูปแบบที่ทันสมัย ถูกต้องและรวดเร็ว และสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริกำร ในทุกรอบปีงบประมำณ 

หน่วยงำนได้มีกำรจัดกิจกรรม/โครงกำร เพื่อพัฒนำทักษะ รูปแบบกำรให้บริกำรของบุคลำกร ซึ่งเป็นปัจจัย

หลักที่จะส่งผลถงึคุณภำพและประสิทธิภำพของกำรให้บริกำร  

  3.1 กจิกรรมศึกษำดูงำนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในกำรให้บริกำร ระบบบริหำร

จัดกำรโดยใช้สิ่งสนับสนุนที่ทันสมัย เช่นระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ซึ่งบุคลำกรสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้มำ

ประยุกต์ใชก้ับกำรปฏิบัติงำนของตน เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร ละสรำ้งควำมพึงพอใจสูงสุดแก่

ผู้รับบรกิำร 

  3.1.1 กำรศึกษำดูงำนด้ำนระบบกำรบริหำรงำนบุคคล ณ ส ำนักสง่เสรมิวิชำกำรและ

งำนทะเบยีน มหำวิทยำลยัรำชภัฏสวนดุสิต ระหวำ่งวนัที่ 4 – 5  ตุลำคม  2555   

3.1.2 กำรศึกษำดูงำน ณ Office of Academic Affairs   Hong ink  University, South 

Korea  ระหว่ำงวันที่ 25 – 29  พฤศจิกำยน  2555 

   3.1.3 กำรศึกษำดูงำน และแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ศูนย์ One stop Service ณ ศำลำ

กลำงจังหวัดล ำพูน  และส ำนกังำนขนส่งจังหวัดล ำพนู ระหว่ำงวันที ่11 – 13  กุมภำพันธ์ 2556 
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 4. โครงการพัฒนาบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษา(ในประเทศ / ต่างประเทศ) 

  กิจกรรมในโครงกำรพัฒนำบุคลำกรระดับบัณฑิตศึกษำทั้งภำยในประเทศ และต่ำงประเทศ 

จัดท ำเพื่อพัฒนำบุคลำกรระดับบัณฑติศึกษำให้มีขดีควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำและควบคุม

คุณภำพกำรศึกษำระดับบัณฑติศึกษำ และให้คณำจำรย์มีควำมรูค้วำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำนบัณฑติศึกษำให้

เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด ผ่ำกจิกรรมต่ำง ๆ ดังนี้ 

  4.1 กำรศึกษำดูงำน และแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ดำ้นกำรจดักำรศึกษำระดับบัณฑติศึกษำ ณ 

มหำวิทยำลยัศลิปำกร และศกึษำดูงำนแหลง่เรียนรู ้งำนดำ้น One Stop Service ส ำนักงำนสำธำรณสุขจงัหวดั

ประจวบครีขีันธ์ ระหวำ่งวันที ่18 – 21  มนีำคม  2556 

  4.2 กำรศึกษำดูงำน และแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ของคณะกรรมกำรบรหิำรหลักสตูร ระดับ

ปรญิญำโท ระหว่ำงวนัที่ 9-11  และ 28-30  สิงหำคม  2556  
 

 5. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

  เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินบริกำรจัดกำร สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระดับ

บัณฑิตศึกษำให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  และพร้อมให้บริกำรในด้ำนต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็น เอกสำร

ประกอบกำรสอน เอกสำรประชำสัมพันธ์ สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำร

ส่งเสรมิกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับบัณฑติศึกษำ แบ่งเป็นกิจกรรมย่อยต่ำง ๆ ดังนี้ 

  5.1 กจิกรรมกำรจัดหำวัสดุสนับสนนุกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

  5.2 กจิกรรมกำรจัดกำวัสดสุ ำนักงำน 

  5.3 กจิกรรมซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

  5.4 กิจกรรมกำรประชำสัมพนัธ์กำรจัดกำรศึกษำระดับบณัฑิตศึกษำ 

  5.5 กจิกรรมสรำ้งควำมรว่มมือสมำชิกบัณฑติศึกษำ 

  5.6 กจิกรรมสรำ้งเครอืข่ำยควำมรว่มมอืด้ำนกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ 

  5.7 คำ่สำธำรณูปโภคส ำนักงำนบัณฑติวิทยำลยั 

 กำรด ำเนินกิจกรรมข้ำงต้น สง่ผลให้กำรบรหิำรจัดกำรระดบับัณฑติศึกษำ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ส านัก : เพิ่มศักยภาพการจัดท าผลงานวิชาการของอาจารย์ 

 จำกเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม  ตัวบ่งชี้ที่ 7  กล่ำวว่ำ “ผลงำนวิชำกำรที่มีคุณภำพ 

สะท้อนถึงสมรรถนะในกำรศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ วิจัย กำรปฏิบัติจริงและได้น ำไปใช้ในกำร

แก้ปัญหำ เพื่อกำรพัฒนำงำนในหน้ำที่จนเกิดผลดีต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ และเป็นประโยชน์

ต่อควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร” จำกเกณฑ์กำรประเมิน และนิยำมดังกล่ำวข้ำงต้น  มหำวิทยำลัยเล็งเห็นถึง
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ควำมส ำคัญของกำรพัฒนำผลงำนวิชำกำรที่มีคุณภำพ  ปีงบประมำณ 2556 มหำวิทยำลัย โดยส ำนักส่งเสริม

วิชำกำรและงำนทะเบียน จัดท ำโครงกำร “พัฒนำคณำจำรย์เขำ้สู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำรระยะสั้น” มีคณำจำรย์

จำกคณะต่ำง ๆ เข้ำรว่มโครงกำรทั้งสิน้จ ำนวน 28 คน  มีคณำจำรย์ส่งผลงำนขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร

แล้วจ ำนวน 1 คน คือ อำจำรย์ณัฐ  ล้ ำเลิศ  อำจำรย์จำกคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  กิจกรรมใน

โครงกำรมีดังนี้ 

 1.จัดอบรมพื้นฐำนกำรจัดท ำผลงำนวิชำกำร ให้แก่คณำจำรย์ที่เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำคณำจำรย์ 

เพื่อเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำรระยะสั้น จ ำนวน 28 คน โดยได้รับเกียรติจำก ศำสตรำจำรย์กติิคุณปรีชำ  ช้ำง-

ขวัญยืน เป็นวิทยำกร เนือ้หำในกำรอบรม คอื  

 1) กำรวำงแผนกำรเขยีนต ำรำหรอืหนงัสือวิชำกำรและแหลง่คน้ควำ้อ้ำงอิง 

 2) วิธดี ำเนินกำรเขยีนต ำรำหรอืหนังสือวิชำกำร 

 3) ถำม-ตอบ เคลด็ลับกำรเขยีนต ำรำหรอืหนังสือวิชำกำร 

 2.กำรประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำผลงำนวิชำกำร เป็นกำรเสนอหัวข้อกำรจัดท ำเอกสำรต ำรำผลงำน

วิชำกำรของคณำจำรย์ผู้เข้ำรว่มโครงกำรทั้ง 28 คน ดังนี้ 

1) ศึกษำข้อมูลพื้นฐำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับต ำรำ/ผลงำนทำงวิชำกำร โดยมหำวิทยำลัย

สนับสนุนคำ่ถ่ำยเอกสำรคนละ 1,500 บำท 

2) จัดท ำต ำรำ  โดยมหำวิทยำลัยสนับสนุนคำ่จ้ำงพิมพ์คนละ 7,500 บำท  

3) รับค ำปรึกษำในกำรจัดท ำต ำรำจำกพี่เลี้ยง โดยมหำวิทยำลัยสนับสนุนค่ำตอบแทนพี่เลี้ยง

ให้แกผู่้เข้ำรว่มโครงกำร คนละ 3,000 บำท 

 3.กำรประชุมติดตำมและประเมินผลกำรจัดท ำผลงำนวิชำกำร ในวันที่ 26 กรกฎำคม 2556 ณ ห้อง 

14806 โดยมีอำจำรย์ ดร.ประจักร์ รอดอำวุธ รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร เป็นวิทยำกร และวันที่ 14 สิงหำคม 

2556  ณ ห้องดุสิตำ  โดยมีรองศำสตรำจำรย์ ดร. ประจักษ ์สำยแสง เป็นวิทยำกร ซึ่งมีรำยละเอียดกิจกรรม 

คือ 

 1) กำรน ำเสนอ ผลกำรจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำร ของอำจำรย์ผู้เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำ

คณำจำรย์ เพื่อเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำรระยะสั้น 

2) ข้อเสนอแนะกำรจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำร   

3) กำรน ำเสนอควำมคบืหนำ้ในกำรจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์แตล่ะคน  

 4) เสนอรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำของตนเอง เพื่อให้มหำวิทยำลัยแต่งตั้งเป็นกรรมกำร

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่ำนผลงำนแต่งเรียบเรยีง  

 5) ส่งต ำรำ/ผลงำนแต่งเรียบเรียงให้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่ำนและให้ข้อเสนอแนะ โดย

มหำวิทยำลัยสนับสนุนคำ่ตอบแทนกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่ำนแก่ผูเ้ข้ำรว่มโครงกำรคนละ 2,000 บำท  
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6) ปรับแกไ้ขตำมข้อเสนอแนะและน ำต ำรำ/ผลงำนแต่งเรียบเรยีงไปทดลองใช้ ในภำคเรียนที่ 2 

ปีกำรศึกษำ 2556 

 จำกกำรจัดโครงกำรพัฒนำคณำจำรย์เข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำรระยะสั้น คณะผู้ด ำเนิน โครงกำรได้

ท ำกำรประเมินผลกำรจัดโครงกำร มีผลกำรประเมินดังนี้ 

ที่ รายการประเมิน x  S.D. ความหมาย 

1. ควำมรูค้วำมเข้ำใจในกำรจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำรก่อนกำรอบรม 3.27 0.63 ปำนกลำง 

2. ควำมเหมำะสมของสถำนที่และโสตทัศนูปกรณ์ 4.18 0.59 มำก 

3. ควำมเหมำะสมของเอกสำรประกอบกำรอบรม 4.36 0.73 มำก 

4. ควำมสำมำรถในกำรน ำเสนอของวิทยำกร 4.55 0.60 มำกที่สุด 

5. ควำมเหมำะสมของระยะเวลำกำรอบรม 4.09 0.68 มำก 

6. ควำมรูค้วำมเข้ำใจในกำรจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำรหลงักำรอบรม 4.27 0.46 มำก 

7. ควำมมั่นใจในกำรน ำควำมรูค้วำมเข้ำใจไปจัดท ำผลงำนทำงวชิำกำร 4.05 0.65 มำก 
 

ตำรำงท่ี 12  ผลกำรประเมนิควำมพงึพอใจผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 

 ผลประเมินกำรอบรมพื้นฐำนกำรจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำร  แก่คณำจำรย์ที่เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำ

คณำจำรย์ เพื่อเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำรระยะสั้น พบว่ำอำจำรย์ส่วนใหญ่เห็นว่ำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร

จัดท ำผลงำนทำงวิชำกำรกอ่นกำรอบรม อยู่ในระดับปำนกลำง ( x  = 3.27) และมีควำมรู้ควำมเข้ำหลังกำรอบรม

และควำมมั่นใจในกำรน ำควำมรู้ไปไปจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำร อยู่ในระดับมำก ( x  = 4.27 และ x  = 4.12 

ตำมล ำดับ)  นอกจำกนั้น อำจำรย์ส่วนใหญ่เห็นว่ำควำมสำมำรถในกำรน ำเสนอของวิทยำกรอยู่ในระดับมำกที่สุด 

( x  = 4.55)  รองลงมำคือ ควำมเหมำะสมของเอกสำรประกอบกำรอบรม ( x  = 4.36) ควำมเหมำะสมของ

สถำนที่และโสตทัศนูปกรณ์ ( x  = 4.18) และ ควำมเหมำะสมของระยะเวลำกำรอบรม ( x  = 4.09) ตำมล ำดับ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ส านัก : พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนได้ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในอย่ำง

ต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรงำน มีกำรน ำนโยบำยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยในจำกมหำวิทยำลัยมำเป็นแนวทำงในกำรก ำหนดนโยบำย และวำงระบบและกลไกกำรด ำเนินงำนระดับ

ส ำนักฯ สรำ้งองคค์วำมรูใ้หม่ ๆ ให้เกดิขึน้กับบุคลำกร พร้อมทั้งทบทวนกำรด ำเนินงำน  
 

กิจกรรม/โครงการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2556 

 1.จัดท ำประกำศนโยบำยกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

 2.ส่งเสรมิให้บุคลำกำรทุกคนเข้ำรว่มเป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ 

 3.จัดกิจกรรม KM  บุคลำกรภำยในส ำนัก เรื่องกำรประกันคุณภำพ กำรเตรียมควำมพร้อมในกำร

ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  
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4.กำรส่งบุคลำกรเข้ำร่วมกำรอบรมเพื่อพัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยใน   

 5.กำรส่งบุคลำกำรเข้ำร่วมกำรอบรมกำรพัฒนำคุณภำพกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 

2555-2556 

 6.กำรศึกษำดูงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ณ  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน

ทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม  เพื่อศึกษำ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีด ำเนินงำนด้ำนกำรประกัน

คุณภำพ ฯ ภำยใต้เกณฑ์มำตรฐำนที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำก ำหนดขึ้น   มีบุคลำกรข้ำร่วม

ทั้งหมด  30  รำย   

 7.กำรประชุมบุคลำกำรเพื่อเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยในจำก ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และกำรตรวจรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ จำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและ

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ(องคก์ำรมหำชน)  รับประเมินในปีกำรศึกษำ 2555  

 ส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้ด ำเนินกำรด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในอย่ำง

ต่อเนื่อง ส ำนักฯได้ จัดท ำโครงกำรเพื่อของบประมำณสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัย ในด้ำนกำรจัดท ำระบบ

สำรสนเทศด้ำนกำรประกันคุณภำพ  และกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรประกันคุณภำพ ดังนี้ 

 1.กำรอบรมบุคลำกรด้ำนกำรประกันคุณภำพฯ  พัฒนำควำมรูค้วำมเข้ำใจเก่ียวกับตัวบ่งชี้ใหม่ 

 2.จัดท ำข้อมูลพืน้ฐำนด้ำนกำรประกันคุณภำพฯ 

 3.ส ำรวจ / วิเครำะห์ควำมต้องกำรพัฒนำตนเองของบุคลำกร และส ำรวจควำมพึงพอใจของบุคลำกร

ที่มีต่อผู้บริกำร (องคป์ระกอบที่ 7 กำรบรหิำรและกำรจัดกำร) 

 4.กำรจัดท ำระบบสำรสนเทศด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน เพื่อควำมสะดวก รวดเร็ว ใน

กำรสืบค้นข้อมูลด้ำนกำรประกันฯ อีกทั้งเป็นกำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ เอกสำรและแนวปฏิบัติที่ดีในกำร

ประกันคุณภำพให้แกห่น่วยงำน และบุคคลภำยนอก 

5.กำรเข้ำร่วมเครือข่ำยงำนทะเบียนและประมวลผลระดับชำติ ในภำรกิจหลัก 4 ด้ำน ได้แก่  1)  

ภำรกิจด้ำนกำรรับนักศึกษำ    2)  ภำรกิจด้ำนทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ   3)  ภำรกิจด้ำนตำรำง

เรียนและตำรำงสอน   และ  4)  ภำรกิจด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  จัดโดย ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี เมื่อวันที่ 20–22  พฤศจิกำยน  2556  เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทำงกำรด ำเนินงำน 

ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำที่เหมำะสมร่วมกัน ระหว่ำงสมำชิกของเครือข่ำย  ทั้ง  64  

มหำวิทยำลัยทั่วประเทศ  

 6.กำรเข้ำร่วมโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร QA สัญจร “เรื่อง กำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรับกำร

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน” ระหว่ำงวันที่  4-10  มิถุนำยน  2556   จัดโดย กลุ่มงำนมำตรฐำน

กำรศึกษำ 

 8.กำรเขำ้ร่วมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดเก็บข้อมูลควำมต้องกำรของระบบ MIS ด้ำนกำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำ เมื่อวันที่  3  ตุลำคม  2556    ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 

 9.กำรเข้ำร่วมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

รำยบุคคล” เมื่อวันที่ 12  กันยำยน  2555   ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
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 10.กำรเขำ้ร่วมโครงกำรอบรมเชงิปฏิบัติกำร “กำรจัดเก็บและจัดท ำรำยงำนกำรประกัน 
 

 และในปีงบประมำณ 2557 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนได้ก ำหนดโครงกำร/กิจกรรมเพื่อ

กำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ และด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี ได้แก่  กำรอบรมเชิง

ปฏิบัติกำรกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ กำรทบทวนแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติกำรต่ำง ๆ  กำรจัดท ำข้อมูลพื้นฐำน   กำรเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพ   และกำร

จัดท ำสำรสนเทศด้ำนกำรประกันคุณภำพเพื่อเผยแพร่ไปยังหน่วยงำนภำยนอก  
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 ปีงบประมำณ 2556 ส ำนักสง่เสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียนb ได้รับจัดสรรงบประมำณทั้งสิน้  

24,261,300  บำท แบ่งเปน็งบประมำณแผ่นดิน จ ำนวน  640,000  บำท  งบประมำณรำยได้ จ ำนวน 

23,621,300  บำท ควำมส ำเร็จในกำรเบกิจำ่ยงบประมำณ คดิเป็นร้อยละ  79.12  ของงบประมำณทั้งหมด 
 

ส่วนงาน ได้รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ ร้อยละ 

ส ำนักสง่เสรมิวิชำกำรฯ 12,318,100 10,506,617.20 1,811,482.80 85.29 

ส ำนักงำนบัณฑติ

วิทยำลยั 

13,044,800 9,268,582.47 3,621,817.53 71.90 

รวมเงินทั้งสิน้ 25,208,500 19,775,199.67 5,433,300.33 78.60 
 

ตำรำงที่ 13  สัดส่วนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ปีงบประมำณ 2556 
 

  โดยมีสดัส่วนงบประมำณที่ได้รับจัดสรร ดังนี้ 

1.งบบุคลำกร       จ ำนวน          874,080       บำท 

2.งบด ำเนนิงำน   จ ำนวน        20,378,770      บำท 

3.งบลงทุน           จ ำนวน          524,650      บำท 

4.งบอุดหนุน        จ ำนวน         2,483,800     บำท 

(มีงบอดุหนนุของกองพัฒนำนกัศึกษำ 640,000 บำท)  

5.งบรำยจ่ำยอื่น ๆ จ ำนวน             -             บำท 

 
แผนภำพท่ี 5  สัดสว่นงบประมำณที่ได้รับจัดสรรแยกตำมหมวดรำยจ่ำย 

4% 

84% 

2% 
10% 

งบบคุลากร 

งบด าเนินงาน 

งบลงทนุ 

งบอดุหนนุ 
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จำกงบประมำณที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมำณ 2556  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้

น ำมำใช้ใน ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรอย่ำงเป็นระบบและเป็นไปตำมมำตรฐำนคิด

เป็น 81.35  %  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพคิด

เป็น  0.40 % ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมกำรพัฒนำงำนกำรให้บริกำรของหน่วยงำนที่มีประสิทธิภำพ 

คดิเป็น  13.88 % ประเด็นยุทธศำสตรท์ี่ 4 เพิ่มศักยภำพกำรท ำผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ คิดเป็น 0.40 

% และประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำงำนประกันคุณภำพอย่ำงมีระบบ คิดเป็น 0.28  %  จะเห็นว่ำส ำนัก

ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ให้ควำมส ำคัญกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรอย่ำงเป็นระบบและ

เป็นไปตำมมำตรฐำน ซึ่งครอบคลุมถึงกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของคณะต่ำง ๆ ภำยใน

มหำวิทยำลัย และสอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำนและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของหน่วยงำน คือ กำรเน้น

กำรให้บริกำรของหน่วยงำนที่มีประสิทธิภำพ  โดยเพิ่มศักยภำพกำรให้บริกำรของพนักงำนได้มีควำมตระหนัก

ถงึควำมส ำคัญของกำรให้บริกำรแกผู่้รับบรกิำร ให้ได้รับควำมพึงพอใจสูงสุด 

 

แผนภำพท่ี 6  สัดสว่นงบประมำณที่ได้รับจัดสรรแยกตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 
 

สรุปการบริหารจัดการงบประมาณ 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  ได้รับจัดสรรจ ำนวน 17,842,100 บำท ด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติรำชกำร ดังนี้ 

1. งบประมาณเพื่อการพัฒนาหน่วยงาน 
วงเงินที่ได้รับจัดสรรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  2555 ในกิจกรรม / โครงกำร ที่

ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำทั้งในด้ำนกำรด ำเนินงำนและบุคลำกร ภำยในส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน ทั้งปีงบประมำณเป็นเงินทั้งสิน้  3,622,000.00  บำท ขออนุมัติด ำเนินกำรแล้วสิน้สุดในปีงบประมำณ  
เป็นเงิน 3,078,179.87  บำท  คดิเป็นร้อยละ 84.99  ของวงเงินที่ขออนุมัติด ำเนินกำร  

2. งบประมาณที่ได้รับมอบหมายในการเบิก-จ่ายให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ 
วงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งปี  21,586,500.00  บำท ขออนุมัติด ำเนินกำรแล้วสิ้นสุด ณ 

ปีงบประมำณ  2556  เป็นจ ำนวนเงิน 16,697,019.80  บำท คิดเป็นร้อยละ  77.35  ของเงินที่ได้รับจัดสรร 
โดยมีกำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนงำนที่ก ำหนดในแผนปฏิบัติรำชกำร  ทั้งหมด  20  โครงกำร ซึ่งแต่ละ
โครงกำรจะมีรอบระยะเวลำกำรเบิก – จ่ำย แตกต่ำงกันตำมก ำหนดระยะเวลำที่ได้มีกำรวำงแผนไว้ งบประจ ำ
ที่ได้รับจัดสรรนั้น มีควำมเก่ียวข้องกับคณะ / ศูนย์ / ส ำนัก ต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
  

81.35% 

0.40% 13.88% 0.40% 
0.28% 

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 1 

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2 

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3 

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 4 

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 5 
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 จำกกำรส่งเสรมิและสนับสนุนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค ์ให้ทุกหน่วยงำนระดับคณะ ส ำนัก  

สถำบัน ได้พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ  พร้อมทั้งจัดให้มีระบบและกลไกกำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำ  โดยค ำนึงถงึองคป์ระกอบคุณภำพ   9  ด้ำน  มำตรฐำนอุดมศึกษำ  3  ด้ำน  และ

มุมมองกำรบรหิำรจัดกำร 4 มิติ เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำระบบประกันคุณภำพภำยในดังกล่ำว  ส ำนัก

ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้น ำแนวทำงดังกล่ำวมำจัดท ำระบบกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

และก ำหนดตัวบ่งชี้ตำมภำรกิจของส ำนักฯ และอัตลักษณ์ ตลอดจนพัฒนำและทบทวนระบบและกลไกกำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้เชื่อมโยงกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยนอก  ซึ่ง

ได้จัดท ำแผนปรับปรุงคุณภำพตำมประเด็นที่เป็นผลจำกกำรประเมินทั้งภำยในและภำยนอกตำมตัวบ่งชี้ให้ได้

ตำมเกณฑ์มำตรฐำน ครบถว้นสมบูรณ์ 

ส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียนมีกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในเป็นไปตำม

แนวทำงพัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่มีประสิทธิภำพ ให้เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  

สอดคล้องกับภำรกิจและอัตลักษณ์ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน โดยให้มีควำมเชื่ อมโยงและ

เตรียมควำมพรอ้มรับกำรประเมินจำกส ำนักงำน ก.พ.ร. และ สมศ. 

วัตถุประสงค์ในการประกันคุณภาพ 

 1. เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรวิชำกำร ตำมระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยในให้เป็นส่วนหนึ่งของกำรบรหิำรจัดกำรส ำนักฯ 

 2.  เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์มำตรฐำน ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด และจัดท ำแผน

ปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรวิชำกำรให้มีมำตรฐำนสูงขึน้ 

 3.  เพื่อให้มีระบบฐำนข้อมูลกำรประกันคุณภำพในกำรรองรับกำรประเมินมำตรฐำนคุณภำพ 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 กำรประกันคุณภำพภำยในนั้น คล้ำยคลึงกับกระบวนกำรบริหำรงำนอย่ำงมีคุณภำพหรือวงจร PDCA 

โดยผู้บริหำรจะต้องเข้ำมำมีส่วนส่งเสรมิ สนับสนุน และร่วมคดิรว่มท ำ รวมทั้งจะต้องมีกำรท ำงำนเป็นทีม โดย

บุคคลกรทุกคนในสถำนศึกษำต้องได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมให้มองเห็นคุณค่ำ  และมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ

เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยในและด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง  และมีกำรติดตำมและก ำกับดูแลกำร

ด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในอย่ำงเป็นระบบ มีขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เป็นหน่วยงำนหลักที่ด ำเนินงำนด้ำนกำรบริกำรทำง
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วิชำกำรแก่นิสิต นักศึกษำ  คณำจำรย์  ภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ถือเป็นบทบำทส ำคัญในกำร

ด ำเนินงำน เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง  เน้นกำรพัฒนำคุณภำพให้เกิดขึ้นกับนักศึกษำ 

คณำจำรย์ และสรำ้งควำมพึงพอใจแก่ผูร้ับบริกำร  และกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพจำก  สมศ. 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน  มี  3  ระบบ 

1. กำรพัฒนำคุณภำพ/กำรควบคุมคุณภำพ (Quality  Control) 

2. กำรตรวจติดตำมคุณภำพ (Quality  Audit) 

3. กำรประเมินคุณภำพ (Quality  Assessment) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมการ 

1.กำรเตรยีมควำมพร้อมของ

บุคลำกร ด้วยกำรสรำ้งควำมรู้ 

และสร้ำงควำมตระหนกัถงึ

ควำมส ำคัญ 

2.แต่งตัง้คณะกรรมกำรประกัน

คุณภำพ  

การรายงานผล 

1.จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง                                                        

- รวบรวมข้อมูลและผลกำร

ด ำเนินงำน                                                                          

- จัดเก็บเอกสำรและหลักฐำน

ประกอบกำรประเมิน                          

- ศึกษำเกณฑ์มำตรฐำน และเขียน

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 

2.กำรด ำเนินกำรตำมแผน                             

- ส่งเสรมิ สนับสนุน                                 

- จัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และ

ทรัพยำกร                                                               

- ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำน                

- ให้ค ำปรกึษำ และรว่มแก้ไขปัญหำ 

3.ตรวจสอบและประเมินผล  

 -  จัดท ำกรอบกำรประเมิน                            

- จัดหำหรือจัดท ำเคร่ืองมือ                                

- จัดเก็บ วิเครำะหข์้อมูล                            

- ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภำพกำร

ประเมิน 

การด าเนินการ 

1.แผนกำรปฏิบัตงิำน                                      

- ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรประกัน

คุณภำพของส ำนักฯ                                       

- ก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนและ

ตัวบ่งชีคุ้ณภำพ                                       

- ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำ และผูรั้บผดิชอบ 

4.น ำผลประเมินมำปรับปรุงงำน 

- วำงแผนในระยะต่อไป           - 

ปรับปรุงกำรท ำงำนของบคุลำกร          

- จัดท ำข้อมลูสำรสนเทศ 

 - ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภำพกำร

ประเมิน 
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มาตรการด าเนินงาน 

 1. จดัประชุมเพื่อสรำ้งควำมเข้ำใจในควำมส ำคัญของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  

 2. ด ำเนนิกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพของส ำนักฯ 

3. จดัท ำแนวปฏิบัติหรือแนวทำงกำรด ำเนินงำนของแตล่ะงำน  

4. ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนให้สู่เปำ้ประสงคข์องส ำนกัฯ และมหำวิทยำลัยทุกงำน 

5. สนับสนุนและสง่เสรมิบรรยำกำศในหน่วยงำนให้เอือ้อ ำนวยตอ่กำรปฏิบัตงิำนโดยตรง  

6. ก ำหนดบทบำทและหนำ้ทีห่ลักแกผู่้รับผิดชอบในหน้ำทีต่่ำง ๆ ในหน่วยงำนอย่ำงชัดเจน  

   โดยเน้นควำมสำมำรถตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำนได้  
 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ท่ีด าเนินการ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 

  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  กระบวนกำรพัฒนำแผน 

 องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑติ 

  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร 

  ตัวบ่งชี้ที่ 2.6  ระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

  ตัวบ่งชี้ที่ 2.7  ระบบและกลไกกำรพัฒนำสัมฤทธิผลกำรเรียนตำมคุณลักษณะ 

       ของบัณฑติ 

  ตัวบ่งชี้ที่ 2.8  ระดับควำมส ำเร็จของกำรเสริมสรำ้งคุณธรรมจรยิธรรมที่จัดให้ 

       กับนักศึกษำ 

 องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  ระบบและกลไกกำรให้ค ำปรึกษำและบริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำร 

  ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  ระบบและกลไกกำรส่งเสรมิกจิกรรมนักศึกษำ 

 องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 

  ตัวบ่งชี้ที่ 7.1  ภำวะผู้น ำของสภำสถำบันและผู้บรหิำรทุกระดับของสถำบัน 

  ตัวบ่งชี้ที่ 7.2  กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันกำรเรียนรู้ 

  ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบรหิำรควำมเสี่ยง 

 องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 

  ตัวบ่งชี้ที่ 8.1  ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 

 องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

  ตัวบ่งชี้ที่ 9.1  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
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 ด้านคุณภาพบัณฑิต 

  ตัวบ่งชี้ที่ 2  คุณภำพของบัณฑติปรญิญำตร ีโท และเอกตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 

        ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

  ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปรญิญำโทที่ได้รับกำรตีพิมพ์ เผยแพร ่

  ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำปรญิญำเอกที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ 

  ตัวบ่งชี้ที่ 15  ผลประเมินกำรประกันคุณภำพภำยในรับรองโดยต้นสังกัด 
 

ผลการด าเนนิการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน ปกีารศึกษา 2555 

 ปีกำรศึกษำ 2555 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน ตำมตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ ทั้งสิ้นจ ำนวน 16 ตัวบ่งชี้ มีผลกำรด ำประเมินโดยคณะกรรมกำร

ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในอยู่ในระดับดี มีคะแนนจำกกำรประเมินเท่ำกับ 4.35 คะแนนจำก

คะแนนเต็ม 5  โดยมีรำยละเอียดกำรประเมินแยกตำมตัวบ่งชี้ดังนี้ 
 

รายละเอียดตัวบง่ชี้ สกอ. 
ผลการประเมิน 

2554 2555 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 5 คะแนน 3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 5 คะแนน 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 4 คะแนน 4 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 4 คะแนน 4 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 5 คะแนน 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 4 คะแนน 4 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 5 คะแนน 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 4 คะแนน 4 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 5 คะแนน 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 5 คะแนน 
ใช้ผลกำรประเมินจำก

มหำวิทยำลัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 5 คะแนน 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 4 คะแนน 4 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 4 คะแนน 4 คะแนน 
 

ตำรำงที่ 14  ผลคะแนนกำรประเมนิตัวบ่งช้ีของ สกอ. 
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รายละเอียดตัวบง่ชี้ สมศ. 
ผลการประเมิน 

2554 2555 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 4.39 คะแนน 4.73 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 5 คะแนน 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 5 คะแนน 2.16 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 9 5 คะแนน 
ใช้ผลกำรประเมินจำก

มหำวิทยำลัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 15 4.71 คะแนน 4.42 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 16.2 
ใช้ผลกำรประเมินจำก

มหำวิทยำลัย 
4.72 คะแนน 

 

ตำรำงที่ 15  ผลคะแนนกำรประเมินตัวบ่งช้ีของ สมศ. 
 

ข้อเสนอแนะ และการพัฒนาตนเองในอนาคตจากคณะกรรมการประเมิน 

จุดเด่นสิ่งที่น่าชืน่ชม และสามารถเป็นแบบอยา่งที่ดี 

1.ส ำนักด ำเนินกำรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงไดอ้ยำ่งเป็นระบบครอบคลุมทุกกระบวนกำร และมีผล

จำกแผนกำรจัดกำรควำมเสีย่งไดด้ีมำก 

2.ผู้บริหำรและบุคลำกรมีควำมสนใจและกระตือรอืร้นในกำรแสวงหำควำมรูค้วำมเข้ำใจเกี่ยวกับ

เรื่องประกันคุณภำพมำก 

จุดท่ีควรพัฒนาและปรับปรุงเร่งด่วน 

1. ในกำรท ำแผนยุทธศำสตรแ์ละแผนปฏิบตัิกำรต้องก ำหนดตัวบ่งชี้เพื่อน ำไปประเมิน

ควำมส ำเร็จของแผนฯ  

2.กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินต้องเป็นไปตำมแนวทำงที่ สกอ. ก ำหนด 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีกำรท ำควำมเข้ำใจในประเด็นของกำรจัดท ำตัวบ่งชีข้องแผน ทัง้แผนกลยุทธ ์และ

แผนปฏิบัติกำรเพื่อสำมำรถน ำไปพัฒนำกำรจดัท ำแผนฯ ได ้และกำรจดัท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1. กำรประกันคุณภำพของหนว่ยงำนนี ้ควรจะปรับ/สรำ้ง องคป์ระกอบบำงส่วนให้สอดคล้อง

กับพันธกจิ ด้วยหน่วยงำนนีม้พีันธกจิหลักด้ำนกำรสนับสนนุ ดงันั้นกำรด ำเนนิกำรประกนัคุณภำพ 

นอกจำกองคป์ระกอบที ่1 7 8 และ 9 แล้ว ควรมีองคป์ระกอบเพิ่มเติมตำมพันธกจิ แทน

องคป์ระกอบที่ 2 3 4 5 และ 6 เช่น ส่งเสรมิกำรจัดกำรศึกษำ และระบบงำนกำรให้บริกำร เป็นตน้ 

2. โครงสรำ้งของหน่วยงำน ควรปรับให้สอดคล้องกับพนัธกจิ คอื บัณฑติศึกษำ ควรจะแยก

จำกส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน เพื่อกำรประกนัคุณภำพจะได้สอดคลอ้งเป็นทิศทำง

เดียวกัน ตำมองคป์ระกอบกำรประกันคุณภำพ 

3. กำรจัดท ำรำยงำนประเมินตนเองควรพัฒนำโดยใช้ระบบ CHE QA ONLINE ในปีต่อไป 

4. กำรแสดงหลักฐำนควรเขียนใหส้อดคล้องกับตัวบง่ชีต้่ำง ๆ ในรำยงำน 
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ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสีย 

1. ทัศนคติต่อการประกันคณุภาพ 

ผู้บริหำรและบุคลำกรเหน็ด้วยกับกำรประกันคุณภำพว่ำมผีลต่อกำรพัฒนำกำรท ำงำน ให้มีประสิทธิภำพ

มำกขึน้  ทั้งนีม้ีบำงท่ำนเห็นวำ่ทำงหน่วยงำนที่ก ำกับกำรประกันคุณภำพ อำจพิจำรณำตัดส่วนที่เป็นกระบวนกำร 

และจะตอ้งจดัท ำเอกสำรจ ำนวนมำกออก และเน้นในส่วนของผลลัพธ์และผลผลิตมำกขึน้ 

2. การสนับสนุนจากมหาวทิยาลัย 

2.1 มหำวิทยำลยัควรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ใหม้ีประสิทธภิำพและรวดเร็วมำกขึ้น 

2.2 มหำวิทยำลยัควรจัดพืน้ทีใ่ห้ส ำนักฯ เพิม่ขึน้เพื่อรองรับกำรจัดเก็บเอกสำร และกำรบรกิำรผูท้ี่มำรับ

บรกิำร 

2.3 มหำวิทยำลยัควรสนับสนนุงบประมำณ ในกำรพัฒนำบคุลำกรเพิ่มมำกขึน้ 

2.4 มหำวิทยำลัยควรจัดสรรอัตรำก ำลงัให้หน่วยงำนเพิ่มขึน้ ให้สอดคล้องกับภำระงำน 

ข้อเสนอแนะ (นักศึกษา)  

1. นักศึกษำอยำกให้ปรับรูปแบบกำรเขยีนอ้ำงอิงทำงวิชำกำรให้เป็นมำตรฐำน เพือ่ใช้ในกำรท ำ

วิทยำนิพนธ ์เนื่องจำกมีกำรปรับเปลี่ยนบ่อยคร้ัง 

2. เพิ่ม Textbook และควำมทนัสมยัของหนงัสือ 

ข้อเสนอแนะ (ผู้ใช้บัณฑิต) 

1. ขอ้เสนอแนะจำกนักศึกษำและผู้ใช้บัณฑิต อยำกใหม้ีกำรพัฒนำนักศึกษำดำ้นทักษะกำรใช้ภำษำองักฤษ 

เพื่อเตรยีมกำรรองรับกำรกำ้วสู่ประชำคมอำเซยีน 

2. เน้นทักษะกำรใช้ภำษำองักฤษสรำ้งเครอืข่ำยทำงดำ้นภำษำ เพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซยีน 

ข้อเสนอแนะ (ผู้ใช้บริการ) 

1. ปรับปรุงข้อมูลขำ่วสำรหน้ำเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบนั ปรับขอ้มูลตำรำงเรียนนักศึกษำมีทัง้ข้อมลู 1/2556 

และหลัง 1/2556  เปน็ต้นไป ควรน ำมำปรับรวมในเมนูเดยีวกัน 

ข้อเสนอแนะ (จากอาจารย)์ 

1. ควรมีระบบและกลไกในกำรผลักดันนักศึกษำ เขียนโครงกำรเพื่อเสนอขอใช้งบประมำณจำกบัณฑิต

วิทยำลยั  
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จำกกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจหลักและบริบทของหน่วยงำนแล้ว ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน

ทะเบียน ได้ส่งเสรมิและสนับสนุนกจิกรรมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกำรกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

เพื่อสนองนโยบำยของมหำวิทยำลัยตำมพันธกิจทั้ง 4 ด้ำน ไม่ว่ำจะเป็นกำรให้บริกำรวิชำกำร  กำรท ำนุบ ำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรม  กำรผลิตบัณฑติ  ทั้งกำรจัดกจิกรรม / โครงกำร และกำรให้บุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรมที่

หน่วยงำนอื่นจัดขึน้  ซึ่งมีกิจกรรมที่น่ำสนใจดังนี้ 
 

 วัน เดือน ปี ท่ีจัด ชื่อกิจกรรม สถานที ่

วันที่ 6  มกรำคม  2556 ท ำบุญตักบำตรอำหำรแห้งเนือ่งในวนั

ขึน้ปีใหม ่2556 

หน้ำหอวัฒนธรรม 

วันที่ 7  มกรำคม  2556 กจิกรรมสังสรรคป์ีใหม่ 2556 โรงแรงพำรำดโิซ 

วันที่ 11 สิงหำคม  2556 พิธีถวำยพระพรชัยมงคล  

สมเด็จพระนำงเจำ้สิริกิติ์

พระบรมรำชินีนำถ และกิจกรรมเทิด

พระคุณแม่ เนื่องในวนัแม่แห่งชำติ 

ประจ ำปี 2556 

อำคำรหอประชุม 

วันที่ 4  ธันวำคม  2556 พิธีถวำยพระพรชัยมงคล และพิธีรับ

พระรำชทำนพระบรมฉำยำลกัษณ์ 

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ 

อำคำรหอประชุม 

ตลอดป ี กำรแลกเปลี่ยนเรียนรูข้องบุคลำกร

ภำยในหน่วยงำน 

ส ำนักสง่เสรมิวิชำกำรฯ 

ตลอดป ี กจิกรรม 5 ส.  ส ำนักสง่เสรมิวิชำกำรฯ 

ตลอดป ี กำรแต่งกำยด้วยผ้ำไทย ส ำนักสง่เสรมิวิชำกำรฯ 

ตลอดป ี กำรรณรงคใ์ช้ตัวเลขไทยในเอกสำร

รำชกำร 

ส ำนักสง่เสรมิวิชำกำรฯ 

 

ตำรำงที่ 16  ตำรำงกิจกรรมกำรด ำเนนิงำนดำ้นอื่น ๆ  
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กิจกรรมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภยัหนาว 

  นอกเหนือจำกพันธกิจหลักของส ำนัก

ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ที่สนับสนุนกำรจัด

กำรศึกษำของมหำวิทยำลัยแล้ว หน่วยงำนยังได้มีกำร

ด ำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือชุมชน และสังคม ในเรื่อง

ต่ำง ๆ  โดยเมื่อวันที่ 11  กุมภำพันธ์  2556  ที่ผ่ำนมำ

คณะผู้บริหำร แ ล ะ

บุคลำกรส ำนักส่งเสริม วิชำกำรและงำน

ทะเบียน ได้ร่วมเดินทำงไปบริจำคเงินและสิ่งของช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยหนำวในถิ่นทุรกันดำร ณ จังหวัดล ำพูน โดย

ประสำนกับส ำนักงำนเหล่ำกำชำดศรีหริภุญชัย ซึ่ ง เป็น

หน่วยงำนกลำงของจังหวัดล ำพูน  โดยมี คุณศิริพรรณ หำญ

พำณิชย์  นำยกเหล่ำกำชำดศรีหริภุญชัยเป็นตัวแทนรับมอบเงินและสิ่งของบรจิำค 
 

กิจกรรมเลี้ยงอาหารเด็กมูลนิธิแสงสวรรค์ 

            เมื่อวันที่  2  มีนำคม  2556   คณะผู้บริหำร น ำ

โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วไลพร  เมฆไตรรัตน์ ผู้อ ำนวยกำร

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 

ดร.นวลศรี   ช ำนำญกิจ  อำจำรย์พรรณี  เหมะสถล  

อำจำรย์ปรำณี  เนรมิตร  น ำบุคลำกรเลี้ยงอำหำรกลำงวัน

เด็กก ำพรำ้และผู้ด้อยโอกำส ณ มูลนิธิแสงสวรรค ์ อ.เมือง  จ.นครสวรรค์ และได้จัดกิจกรรม

สันทนำกำร เกมส์กำรละเล่นต่ำง ๆ ไปสรำ้งควำมสนุกสนำนให้แกเ่ด็ก ๆ ภำยในมูลนิธิอีกด้วย 
 

 ถวายภัตตาหารเพล ณ วัดพระบางมงคล 

  เมื่อวันที่ 28  กุมภำพันธ์  2556  คณะ

ผู้บริหำร คณำจำรย ์และบุคลำกรส ำนักส่งเสรมิวิชำกำร น ำโดย 

ดร.ภิญโญ   นโิรจน์  นำยกสภำมหำวิทยำลยั และผู้ช่วย

ศำสตรำจำรย ์ดร.บัญญัติ   ช ำนำญกจิ  อธิกำรบดีร่วมเปน็

เจำ้ภำพถวำยภัตตำหำรเพลแด่พระภิกษุสงฆ ์จ ำนวน 11 รูป ณ 

วัดพระบำงมงคล  ต ำบลวดัไทร  อ ำเภอเมอืง  จังหวัดนครสวรรค์ 
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จำกกำรด ำเนินงำนในป ี2556  ที่ผำ่นมำ ส ำนักสง่เสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน มีแนวทำงในกำร

พัฒนำกำรด ำเนินงำนและหนว่ยงำนในประเด็นทีส่ ำคัญ และโดดเด่นดังนี้ 

  1.โครงกำรจัดท ำห้องเรียนมำตรฐำน เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  เป็นโครงกำร

ต่อเนื่อง โดยท ำกำรปรับปรุงห้องเรียน ครุภัณฑ์ และสื่อสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ที่อยู่ในควำมดูแล

ของส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน จ ำนวน  35 ห้องเรียน  มีรำยละเอียดดังนี้ 

   ช้ัน 4-5-6-7  ช้ันละ 8  ห้องเรียน  มีอุปกรณ์ที่ตดิตั้งคอื 

    - ชุดคอมพิวเตอร ์จ ำนวน 1 ชุด 

    - เครื่องฉำยภำพทึบแสง (Visualizer)   

    - เครื่อง VDO Projector   

    - ชุดกระดำนอัจฉริยะ (Interactive Board)  

  ใช้งบประมำณด้ำนครุภัณฑ์ และวัสดุจ ำนวนทั้งสิน้ 438,240  บำท คดิเป็นร้อยละ 96.21 

จำกงบประมำณทีไ่ด้รับทั้งหมด 

  2.พัฒนำระบบกำรให้บริกำรของหน่วยงำนให้บริกำรที่มีควำมรวดเร็ว  โดยกำรลดขั้ นตอน

กำรปฏิบัติงำน (ลดรอบ) และแสดงรำยละเอียดของขั้นตอนกำรให้บริกำรอย่ำงชัดเจน รวมทั้งปรับปรุงสถำนที่

ให้บริกำร โดยกำรน ำระบบบัตรคิวให้บริกำรมำใช้และเพิ่มช่องทำงกำรให้บริกำร ข้อมูลข่ำวสำรทำงวิชำกำร  

กำรตอบข้อซักถำม  กำรรับค ำร้องต่ำง ๆ  โดยแยกไปตำมกลุ่มงำนที่เกี่ ยวข้องโดยตรง เพื่อควำมรวดเร็วใน

กำรให้บริกำร สรำ้งควำมพึงพอใจให้แกผู่้รับบรกิำร 

  3.กำรปรับปรุง พัฒนำโปรแกรมกำรจัดตำรำงเรียน ตำรำงสอน ทั้งภำคปกติ และภำค 

กศ.บป. ให้มีควำมถูกต้อง แมน่ย ำ เร่ิมใช้งำนตัง้แต่ปีกำรศึกษำ 2554  ต่อเนื่องมำจนถงึปจัจุบัน ซึ่งตำรำง

เรียน ตำรำงสอนและตำรำงสอบที่จัดท ำโดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปนั้นมีควำม ถูกตอ้ง รวดเร็ว ผู้จัดสำมำรถ

ด ำเนินกำรได้แล้วเสร็จก่อนเปดิภำคเรยีน มำกกวำ่  30 วันท ำกำร (กรณทีี่ไม่มีขอ้จ ำกัดตำ่ง ๆ จำกผู้สอน) 

4.สำมำรถบริหำรจัดกำรกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำศึกษำทั่วไปได้เป็นอย่ำงดี โดยส ำนัก

ส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียนเป็นหน่วยงำนกลำงประสำนงำนในกำรด ำเนินกำร  

5.กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง ในปี

กำรศึกษำ 2555  ได้จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองเพื่อรับกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรประเมินผลกำร

ประกันคุณภำพภำยใน  จ ำนวน  7  องค์ประกอบ  14  ตัวบ่งชี้  ผ่ำนกำรประเมินด้วยระดับคะแนน  4.72   

คะแนนจำกคะแนนเต็ม  5  คะแนน  
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 กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2556  ที่ผ่ำนมำพบว่ำ มีกำรด ำเนิน

กจิกรรม/โครงกำรเป็นไปตำมแผนปฏิบัติรำชกำรและเกิดอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนดังนี้ 
 

ด้านการบริหารจัดการ 

 1.กำรด ำเนินงำนบำงกิจกรรม เป็นกำรขอข้อมูลจำกคณะ ศูนย์ ส ำนัก และสถำบันต่ำงๆ บำงครั้ง

ข้อมูลมีกำรเปลี่ยนแปลง ท ำให้ต้องมีกำรแก้ไขและเปลี่ยนแปลงประกำศ/ค ำสั่ง อยู่เป็นประจ ำ 

 2.กำรประสำนงำนจำกบุคคลภำยนอก เรื่องกำรพัฒนำหลักสูตร ในปีที่ผ่ำนมำ พบว่ำกำรด ำเนินกำร

แก้ไข ปรับปรุง ไม่ตรงกับแบบรำยงำนข้อมูล ท ำให้มีกำรแกไ้ขอยู่บอ่ย ๆ  

ด้านบุคลากร 

 1. ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีนโยบำยด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรภำยใน

หน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี จำกกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำพบว่ำ บุคลำกรให้ควำมสนใจ และมี

ควำมพรอ้มที่จะเข้ำรว่มและพรอ้มที่จะพัฒนำตนเอง แต่ยังขำดกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนระดับสูง 

 2. ควำมไม่ชัดเจนด้ำนนโยบำยกำรบริหำรงำนบุคลำกร ด้ำนควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน ทั้งสำย

วิชำกำรและสำยสนับสนุน 

 3.ขำดอัตรำก ำลังสนับสนุนในหน่วยงำน ท ำให้บุคลำกรในหน่วยงำนมีภำระงำนที่เกนิก ำลัง 

ด้านงบประมาณ 

 1.กำรจัดสรรงบประมำณในบำงต่อกิจกรรม / โครงกำรที่ได้วำงแผนไว้ ไม่เพียงพอกับรำยจ่ำยที่ต้อง

ด ำเนินกำรจ่ำยจรงิ 

 2.กำรปรับเปลี่ยนนโยบำยกำรด ำเนินงำนจำกหน่วยงำนระดับสูง ส่งผลให้ต้องมีกำรตัดยอด

งบประมำณบำงโครงกำร ไปใช้ในกำรเบิก–จ่ำย ท ำให้กำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรดังกล่ำวไม่สำมำรถ

ด ำเนินกำรได้อย่ำงเต็มที่ 

 3.กำรติดตำมและกำรรำยงำนงบประมำณ ยังขำดกำรประสำนงำนกับผู้รับผดิชอบโครงกำรต่ำงๆ จึง

ท ำให้กำรรำยงำนกำรใช้งบประมำณล่ำช้ำ และกิจกรรมบำงกจิกรรมเป็นงบประมำณกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน

ที่ส ำนักฯเป็นผู้ประสำนกำรเบิก–จ่ำย ให้ทุกคณะ ส ำนักฯ จึงต้องใช้เวลำในกำรจัดเก็บข้อมูลและกำรเบิก – 

จ่ำย 
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ในปีงบประมำณ 2556 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีแนวทำงในกำรพัฒนำงำนตำม

ภำรกิจหลักของหน่วยงำน โดยจัดท ำโครง / กิจกรรม เสนอต่อมหำวิทยำลัย  เพื่อขอจัดสรรงบประมำณ

สนับสนุนกำรจัดโครงกำร / กจิกรรมดังกล่ำว  โดยมีแนวทำงกำรพัฒนำหน่วยงำนในด้ำนต่ำง ๆ มีดังนี้ 

ด้านการด าเนินงาน 

 1.กำรพัฒนำโปรแกรมส ำหรับกำรจัดตำรำงเรียน ตำรำงสอน ทั้งภำคปกติ และภำค กศ.บป. เพื่อ

อ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินงำน ได้ขอ้มูลที่ถูกต้อง แม่นย ำ  

 2.กำรพัฒนำบุคลำกรทั้งทักษะที่เกี่ยวกับงำนตำมภำระงำน และทักษะที่สำมำรถน ำไปใช้ในกำร

ด ำเนินชวีิตประจ ำวัน  เช่น 

  2.1 โครงกำรอบรม”จิตบริกำร”  เป็นโครงกำรที่น ำแนวคิดด้ำนกำรมีจิตบริกำร มำน ำเสนอ

ผ่ำนสื่อทำงธรรมะเข้ำมำช่วยในกำรฝึกจิต และสมำธิ  รวมถึงสร้ำงควำมตระหนักถึงหัวใจส ำคัญของกำร

บรกิำรที่สรำ้งควำมพึงพอใจสูงสุดให้แกผู่้รับบรกิำร 

  2.2 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่ำงบุคลำกรภำยในหน่วยงำน เพื่อเพิ่มทักษะในกำรปฏิบัติงำน

ทั้งที่เก่ียวกับงำนในควำมรับผดิชอบของตนเอง และกลุ่มงำนอื่นที่อยู่ในส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน  

ถือเป็นแผนรองรับในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงำนประจ ำ ไม่สำมำรถมำปฏิบัติงำนได้ จะสำมำรถจัดบุคลำกรมำ

ให้บริกำรแทนในเบื้องต้นได้ทันที  

 3.พัฒนำระบบกำรให้บริกำรที่มีควำมรวดเร็ว  โดยกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน (ลดรอบ) และแสดง

รำยละเอียดของขั้นตอนกำรให้บริกำรอย่ำงชัดเจน 

 ด้านบริการวิชาการ 

 1.โครงกำร สนส.สัญจร  เป็นกิจกรรมที่สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ของส ำนัก

ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนให้แก่คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ และบุคลำกรจำกคณะและหน่วยงำนต่ำง ๆ  

รวมทั้งร่วมกันหำแนวทำงในกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพของหน่วยงำน 

 2.โครงกำรวันส่งเสริมวิชำกำรสู่คุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพื่อเปิดโอกำสให้คณำจำรย์และ

นักศึกษำที่มีผลงำนทำงวิชำกำรดีเด่นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับคณำจำรย์และนักศึกษำจำกคณะต่ำง ๆ 

ตลอดจนจัดเวทียกย่องเชิดชูเกียรติ และสรำ้งขวัญก ำลังใจแก่ผูม้ีผลงำนดีเด่น 
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ด้านสิ่งสนับสนุน 

 1. ปรับภูมิทัศน์ภำยในส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนให้เป็นระเบียบมำกยิ่งขึ้น โดยน ำกำร

ด ำเนินกิจกรรม หลัก 5 ส. เข้ำมำให้ และมีนโยบำยในกำรด ำเนินกิจกรรม 5ส.  อย่ำงต่อเนื่อง 

 2. มีกำรพัฒนำครุภัณฑ์ อุปกรณ์ที่เอื้อประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอน ในห้องเรียนที่อยู่ในควำม

รับผดิชอบเป็นห้องเรียนมำตรฐำน  32  ห้องเรียน แต่ละห้องประกอบไปด้วยวัสดุและครุภัณฑ ์ดังนี้ 

 Projector   

 Visualizer     

 คอมพิวเตอร์   

 โต๊ะคอมพิวเตอร์ และโต๊ะท ำงำน   

 ชุดเครื่องเสียง พรอ้มไมค ์  

โดยด ำเนินกำรพัฒนำ และปรับปรุงห้องเรียนทั้งหมด เป็นห้องเรียนมำตรฐำนและเป็นโครงกำร

ต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

 ประมวลภำพกจิกรรม ปีงบประมำณ 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมบคุลากรส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



กิจกรรมการจัดการความรูด้้านการศึกษาแบบบูรณาการสู่อาเซยีน 

 

 

 

 

  



การอบรมเชงิปฏิบัติการ การจัดท า มคอ.3-7 

 

 

 
  



สัมมนาวิชาการเครอืขา่ยระบบงานทะเบียน ครั้งที่ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบยีน 

 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงส ำนักสง่เสรมิวิชำกำรและงำนทะเบยีน 

 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ 
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