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แผนภาพที่ 3 โครงสร้างการบริหารงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 7 
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ตารางที่ 10 ผลการประเมินโครงการ สนส. สัญจร 32 
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ตารางที่ 12 ผลการประเมินโครงการ ระดมความคิดกับทิศทางการพัฒนา สนส. 36 
ตารางที่ 13 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 38 
ตารางที่ 14 รายละเอียดโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 41 
  
  
  
  
  
 

 



 
 
 
 

 การด าเนินงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในรอบปีงบประมาณ 2557 ที่ผ่านมา 
หน่วยงานได้ด าเนินกิจกรรม/โครงการ ตามพันธกิจ และจุดเน้นตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
2557  ซึ่งประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ทั้งหมด 4 ประเด็น คือ 1) ส่งเสริมการพัฒนา
หลักสูตรอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน   2) ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
มีประสิทธิภาพ   3) ส่งเสริมการพัฒนางานให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ   4) พัฒนาระบบงาน
ประกันคุณภาพ จากประเด็นยุทธศาสตร์ข้างต้น จึงขอน าเสนอผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ผลการบริหารงานงบประมาณประจ าปีที่ ได้รับจัดสรรเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานนั้น รอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557  มีร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 80.40 ของ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 21,798,780 บาท  มีการเบิก-จ่าย (ณ วันที่ 30  ธันวาคม พ.ศ. 2557) ทั้งสิ้น 
17,526,097.93 บาท  แบ่งสัดส่วนงบประมาณตามรูปแบบการน าไปใช้ ออกเปน็ 3 กลุ่ม ได้แก่  
  1.งบประมาณเพ่ือพัฒนาหน่วยงาน ในด้านต่าง ๆ เช่น พัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาทักษะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงขึ้น จัดซื้อ-จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร คิดเป็นร้อยละ 12.18 
  2.งบประมาณเพ่ือจัดจ้างบุคลากรประจ าส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 5 อัตรา 
(พนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราว  1 อัตรา) คิดเป็นร้อยละ 6.18 
  3.งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน เป็นงบรายจ่ายประจ าและเป็นการเบิกจ่ายให้แก่
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย อาทิ ค่าด าเนินการ เงินสนับสนุนการจัดท าผลงานเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ  เงินสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร เงินทุนสนับสนุนการศึกษา ค่าตอบแทนในการสนับสนุนการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ 81.63  
 ผลการบริหารงานด้านวิชาการและสนับสนุนการจัดการศึกษา ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
หน่วยงานนั้น ตลอดปีงบประมาณหน่วยงานได้จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านวิชาการ
และการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะและเพ่ิมสมรรถนะในการจัดการเรียนการ
สอนแก่คณาจารย์อย่างต่อเนื่อง มีโครงการที่จัดในรอบปี กว่า 9 โครงการ อาทิ กิจกรรมอบรมอาจารย์ใหม่  
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Active Learning)  กิจกรรมส่งเสริมสหกิจศึกษา  กิจกรรมอบรมการจัดการเรียน
การสอนแบบใฝ่รู้  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท า มคอ.2-7  กิจกรรมพัฒนาคณาจารย์ บุคลากรระดับ
บัณฑิตศึกษา เป็นต้น ซึ่งได้รับความร่วมมือ ความสนใจจากคณาจารย์จ านวนมาก และสนับสนุนให้ด าเนินการ
ในปีต่อ ๆ ไปด้วย 
 
 



 ผลการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยนั้น ได้มีการพัฒนาระบบงานภายในออกเป็น 2 ส่วนคือ 
  1.กระบวนการ ขั้นตอน การด าเนินงานต่าง ๆ ของบุคลากร โดยส่งเสริมให้ทุกส่วนงานท า
การทบทวนกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ปรับลดขั้นตอนการ
ด าเนินงานให้มีความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติและจัดท าแผนภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือช่วยใน
การก ากับติดตาม และแก้ไขหากพบข้อผิดพลาดในการด าเนินงานได้ทันที  
  2.กระบวนการ ขั้นตอนในการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ในปัจจุบันได้น า
เทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนการให้บริการมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งหวังให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่ทันสมัย ถูกต้อง 
รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจสูงสุด อาทิ ระบบสนับสนุนการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษา  ระบบงาน
ตรวจสอบโครงสร้างรายวิชาส าหรับนักศึกษา  ระบบสนับสนุนงานด้านทะเบียนและประมวลผล เป็นต้น 
 จากผลการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น หน่วยงานมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาภายในองค์กรและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย อันจะช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ด้านการเรียนการสอนและ
งานด้านวิชาการให้มีระดับคุณภาพและมาตรฐานสู่สากลรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งในการจัดท า
รายงานประจ าปี พ.ศ. 2557  ฉบับนี้เกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจของคณะผู้บริหาร บุคลากรทุกส่วนงานเป็น
อย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นสารสนเทศส าหรับผู้ที่สนใจและน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 
 
 
         ดร.สุธาทิพย์   งามนิล 
           ผู้อ านวยการส านัก 
 

 

 



 

 

 

 

 ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีนโยบายด้านการจัดการศึกษาที่
มุ่งเน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นก าลังส าคัญ
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ดั่งปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “มหาวิทยาลัยที่
เป็นพลังของแผ่นดิน ในการพัฒนาท้องถิ่น” จากนโยบายในการด าเนินงานที่ชัดเจนได้ถ่ายทอดไปยังหน่วยงาน
ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ทั้ง 10 หน่วยงาน ให้มีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะส่งผลให้
การด าเนินงานในภาพรวมบรรลุตามเป้าหมายในระดับมหาวิทยาลัย 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงาน
ตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัย คือด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย  การบริการทางวิชาการ 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การด าเนินงานในระดับส านัก ตลอด
ปีงบประมาณ 2557  ดังนี้ 
 

ปรัชญา/ปณิธาน 

 ส่งเสริมวิชาการ  รักษามาตรฐาน  บริการด้วยใจ 

วิสัยทัศน์ 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นองค์กรที่ทันสมัยให้บริการถูกต้อ รวดเร็ว 

พันธกิจ 

 1.ส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
 2.พัฒนาระบบการให้บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ภารกิจ 

 1.ส่งเสริมการจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ระดับอุดมศึกษา 
 2.ด าเนินงานด้านงานทะเบียนและประมวลผล 
 3.ให้บริการด้านวิชาการแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป 
 4.ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 
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เอกลักษณ์ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงาน และ

สนับสนุนงานด้านวิชาการและงานบริการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว กระชับ ฉับไว เทคโนโลยีทันสมัยในด้าน
วิชาการ 
อาคาร สถานที่ 

 การด าเนินงานสนับสนุนการจัดการศึกษา นอกจากจะมีการให้บริการด้านวิชาการแล้ว หน่วยงานยัง
ให้บริการด้านห้องเรียน ในอาคารเรียนรวม (ตึกอ านวยการ อาคาร 14 )  มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการใน
ความดูแลดังนี้ 

  ห้องเรียนรวม ชั้น 4   จ านวน   8 ห้อง 
  ห้องเรียนรวม ชั้น 5   จ านวน   8 ห้อง 
  ห้องเรียนรวม ชั้น 6   จ านวน   8 ห้อง 
  ห้องเรียนรวม ชั้น 7   จ านวน   8 ห้อง 
  ห้องเรียนบัณฑิตศึกษา ชั้น 8  จ านวน   5 ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8  จ านวน   1 ห้อง 

ครุภัณฑ์ประจ าห้องเรียน 

  คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการ  จ านวน   94 ชุด 
  เครื่องฉาย Projector   จ านวน   40 ชุด 
  เครื่องฉาย Visualizer   จ านวน   40 ชุด 
  ชุดเครื่องเสียง    จ านวน   40 ชุด 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 ปีงบประมาณ 2557  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการวางยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
หน่วยงาน และสอดคล้องกับการส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ผ่านยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้านดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐาน  

 เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้การพัฒนาหลักสูตรที่ใช้จัดการเรียนการสอนให้มีรูปแบบ 
กระบวนการที่ถูกต้องเป็นไปตามแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยก าหนด และสอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่
คณาจารย์คณะต่าง ๆ ในการจัดท าหลักสูตร ตั้งแต่การจัดท าเล่มหลักสูตร (มคอ.2) รายละเอียดรายวิชา (มคอ.
3) รายละเอียด โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ “หลักสูตรที่เปิดสอนได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน” 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

 เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ด้าน
หลักสูตรและแผนการเรียน และด้านการบริหารงานวิชาการ ให้มีระบบสนับสนุนการด าเนินงานที่ทันสมัย 
รวดเร็ว ถูกต้อง บุคลากรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มาสนับสนุนการด าเนินงาน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนางานให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 

 จากภารกิจของหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา การให้บริการวิชาการ มุ่งเน้น
ความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ  การพัฒนางานให้บริการ จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร กระบวนการให้บริการ หรือการจัดสิ่งสนับสนุนการให้บริการ เช่น ระบบสารสนเทศ 
อุปกรณ์สนับสนุนการให้บริการ เป็นต้น 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
อย่างต่อเนื่อง ตามพันธกิจและภารกิจของหน่วยงาน  รวมทั้งสนับสนุนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย ตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ  
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ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ 
 

วิสัยทัศน์ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นองค์กรที่ทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว 

  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ส่งเสริมการพัฒนา
หลักสูตรอย่างเป็นระบบ
และเป็นไปตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา 

2. ส่งเสริมการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ 

3.ส่งเสริมการพัฒนางาน
การให้บริการของ
หน่วยงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

4.พัฒนางานประกัน
คุณภาพ 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
หลักสูตรที่เปิดสอนได้
มาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
และมีสิ่งสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนที่ได้
มาตรฐาน 

ระบบเทคโนโลยีสนับสนุน
การด าเนินงานทันสมัย 
ให้บริการถูกต้องรวดเร็ว 

งานให้บริการมีความ
ถูกต้อง รวดเร็ว 

มีระบบการประกันคุณภาพ
ที่ได้มาตรฐาน 

 

 
กลยุทธ์/มาตรการ 
1.สนับสนุน
กระบวนการพัฒนา
หลักสูตรให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐาน 
2.สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
 

1.พัฒนาการด าเนินงาน
งานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2.พัฒนาระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลให้เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
3.พัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรด้านเทคโนโลยี 
 

1.พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการ
บริการที่เป็นเลิศ 
2.พัฒนาศักยภาพด้าน
การให้บริการของ
บุคลากร 
3.สร้างนวัตกรรม
กระบวนการให้บริการ 
4.ปรับปรุงกระบวนการ/
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

1.จัดท าระบบฐานข้อมูล
ประกันคุณภาพที่ได้มาตรฐาน 
เอ้ืออ านวยต่อการบริหารทุก
ระดับ 
2.สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการพัฒนาคุณภาพภายใน 
3.พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพที่สอดคล้องกับความ
เป็นเลิศของหน่วยงาน 
4.พัฒนาบุคลากรด้านการ
ประกันคุณภาพ 
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ส่งเสริมการด าเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

แผนที่กลยุทธ์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร
อย่างเป็นระบบเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบงานประกัน

คุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสรมิการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี

ประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางาน
การให้บริการของหน่วยงานทีม่ี

ประสิทธิภาพ 

วิสัยทัศน:์ “ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นองค์กรท่ีทันสมัย ให้บริการถูกต้อง รวดเร็ว” 

 พัฒนาบุคลากรให้มสีมรรถนะสูงขึ้นในการปฏิบัติงาน 

 จัดท าฐานข้อมูลที่ได้มาตรฐาน และเอื้อ 
อ านวยต่อการบรหิารและตดัสินใจทุกระดับ 

ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรใหม้ี
มาตรฐาน 

ระบบการให้บริการรวดเร็ว 
หลากหลาย 

ส่งเสริมทักษะการให้บริการ 
แบบมีมิตรไมตร ี

เพิ่มช่องทางการให้บริการ พัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 
ให้บริการได้รวดเร็ว 

มีฐานข้อมูลที่เช่ือมโยง 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

มีระบบการตรวจสอบ
ฐานข้อมูล 

พัฒนาระบบอ านวยความ
สะดวกในการด าเนินงาน 

ต่อผู้ใช้บริการ 

ปร
ะส

ิทธ
ผิล

 
ตา

มพ
ันธ

กิจ
 

คุณ
ภา

พบ
ริก

าร
 

ปร
ะส

ิทธิ
ภา

พ 
กา

รป
ฏิบ

ัติ
รา

ชก
าร

 
พัฒ

นา
อง

ค์ก
ร 

 จัดหาครภุัณฑ์ท่ีสนับสนุนการ
ให้บริการ 

 ส่งเสรมิการจดัการความรู้ใน
องค์กร 

 น าระบบบรหิารจดัการตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

สนับสนุนระบบประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน 

มีระบบสารสนเทศข้อมลูข่าวสารท่ี 
สนับสนุนการบริหารจัดการ 

 

 พัฒนาห้องเรียนและอุปกรณส์นับสนุนการจดัการเรียน  ส่งเสรมิการพัฒนาหลักสตูรให้เปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เพิ่มประสิทธิภาพการ
ประชาสมัพันธ์เชิงรุก 

 พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ 

บริหารจดัการอยา่งมี
ธรรมาภิบาล 

สร้างความเชื่อมั่นในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพ 

การจัดการเรยีนรู้ที่มี
คุณภาพ 



 
 
 
 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย  
ได้รับกำรแบ่งส่วนกำรบริหำรงำน และแบ่งส่วนรำชกำร จำกกำรประชุมสภำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  
ครั้งที่ 12/2549  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2549 โดยมีโครงสร้ำงองค์กร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภำพท่ี 2 โครงสร้ำงกำรแบ่งสว่นรำชกำรของส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 

 จำกโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร สภำมหำวิทยำลัยได้จัดสรรกรอบงำนของส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน มีพันธกิจหลักในกำรสนับสนุน ส่งเสริม กำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย โดยท ำ
หน้ำที่ประสำนงำนด้ำนวิชำกำร ด้ำนงำนทะเบียนและประมวลผล ด้ำนหลักสูตรและแผนกำรเรียน แก่นิสิต
นักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคคลภำยนอก ถือเป็นหน่วยงำน 1 ใน 10 หน่วยงำนตำมโครงสร้ำงภำยในของ
มหำวิทยำลัย 

  

ผู้อ ำนวยกำร 

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 มีฐำนะ
เทียบเท่ำกลุ่มงำนในส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน จัดต้ังตำม
ประกำศของมหำวิทยำลัย 

กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล 
 - งำนรับนักศึกษำ 
 - งำนทะเบียนนักศึกษำ 
 - งำนลงทะเบียนและประมวลผล 
     กำรเรียน 
 - งำนเอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำ 
 - งำนตรวจสอบคุณวุฒิ 
 - งำนพระรำชทำนปริญญำบัตร 
 - งำนข้อมูลสำรสนเทศนักศึกษำ 
 - งำนคู่มือนักศึกษำ 
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 และเพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรคล่องตัว กำรบริหำรจัดกำรที่รวดเร็ว สะดวก และเป็นเอกภำพ สภำ
มหำวิทยำลัย ได้มีมติให้มีกำรจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนภำยในทั้ง 10 หน่วยงำน ในกำร
ประชุมครั้งที่ 13 /2549  เมื่อวันที่ 27 ธันวำคม  2549  ในส่วนของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มี
โครงสร้ำงกำร ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภำพท่ี 3 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 

กำรด ำเนินงำนของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนได้มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยของส ำนักส่งเสริม

วิชำกำรและงำนทะเบียนไว้ คือ เป็นองค์กรที่มีคุณภำพในกำรท ำงำนและเน้นกำรให้บริกำรแบบ  Service mind 

โดยแบ่งกลุ่มงำนต่ำงๆ เพ่ือให้กำรบริหำรงำนมีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรออกเป็น 4 กลุ่มงำน ดังนี้ 

 กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ดูแลรับผิดชอบงำนด้ำนธุรกำร กำรเบิก-จ่ำยงบประมำณ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งงำนด้ำนวิชำกำร จำกคณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำรชุดต่ำง ๆ  
 กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล ดูแลรับผิดชอบงำนด้ำนสำรสนเทศงำนทะเบียนนักศึกษำ  
กำรประมวลผลกำรเรียน  ระบบงำนส ำหรับคณำจำรย์ เป็นต้น 
 กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร ดูแลประสำนงำนด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตร กำรวำงแผนกำรเรียนกำรสอน 
กำรจัดตำรำงเรียนตำรำงสอบ งำนเอกสำรหลักสูตรและคู่มืออำจำรย์ นักศึกษำ ฯลฯ  

คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก 

ผู้อ ำนวยกำร 

รองผู้อ ำนวยกำร 

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

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

   - งำนประกันคุณภำพ งำนกพร. 
 - งำนแผนงำนและงบประมำณ 
 - งำนเลขำนุกำร สภำวิชำกำรและ 
   อนุกรรมกำรวิชำกำร 

ส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย 
 - งำนบริหำรทั่วไป 
 - งำนวิชำกำรบัณฑิตศึกษำ 
 - งำนบริกำรกำรศึกษำ 
 - งำนมำตรฐำนกำรศึกษำ 

หมำยเหตุ  ส ำนักงำนบัณฑิต
วิทยำลัยเป็นหน่วยงำนอิสระ มีฐำนะ
เทียบเท่ำกลุ่มงำนในส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน จัดต้ังตำม
ประกำศของมหำวิทยำลัย 

กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล 
 - งำนรับนักศึกษำ 
 - งำนทะเบียนนักศึกษำ 
 - งำนลงทะเบียนและประมวลผล 
     กำรเรียน 
 - งำนเอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำ 
 - งำนตรวจสอบคุณวุฒิ 
 - งำนพระรำชทำนปริญญำบัตร 
 - งำนข้อมูลสำรสนเทศนักศึกษำ 
 - งำนคู่มือนักศึกษำ 
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 ส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย เป็นหน่วยงำนอิสระ มีฐำนะเทียบเท่ำกลุ่มงำนในส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียน ซึ่งจัดตั้งตำมประกำศของมหำวิทยำลัย มีหน้ำที่ด ำเนินกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัยในระดับบัณฑิตศึกษำ   
 โดยมีกำรบริหำรงำนภำยใต้กำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ ซึ่งประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภำพท่ี  4  โครงสร้ำงคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  

ดร.สุธำทิพย์   งำมนิล 
ประธำนกรรมกำร 

ดร.สุพัฒนำ  หอมบุปผำ 
รองประธำนกรรมกำร 

ดร.ภริตำ   พิมพันธ์ 
กรรมกำร 

ดร.บัณฑิตำ   อินสมบัติ
กรรมกำร 

ผศ.ปรีชำ   สนธิรักษ์ 
กรรมกำร 

นำยประสพชัย ชำญธัญกรณ์ 
กรรมกำร 

นำยสมเจตน์   พรหมบุญตำ 
กรรมกำร 

นำยมงคล   แพทองค ำ 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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กำรบริหำรงำนบุคคล 

จำกโครงสร้ำงกำรบริหำร ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีพันธกิจและกำรด ำเนินงำนที่
เกี่ยวข้องกับคณำจำรย์ นิสิตนักศึกษำ รวมถึงบุคคลภำยนอก ทั้งในด้ำนกำรให้บริกำรวิชำกำร กำรให้บริกำร
ข้อมูลสำรสนเทศ รวมถึงกำรให้บริกำรด้ำนห้องเรียน ห้องประชุมในอำคำรเรียนรวม โดยงำนส่วนใหญ่ใช้
บุคลำกรเป็นผู้ประสำนงำน และจัดท ำรำยละเอียดต่ำง ๆ ให้แก่ผู้รับบริกำร ถือว่ำบุคลำกรภำยในหน่วยงำน
เป็นปัจจัยอย่ำงหนึ่งที่ส่งผลให้ภำรกิจและพันธกิจของหน่วยงำนบรรลุเป้ำหมำย และสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่
ผู้รับบริกำร ดังปรัชญำที่ว่ำ “ส่งเสริมวิชำกำร  รักษำมำตรฐำน บริกำรด้วยใจ” ปัจจุบันหน่วยงำนมีผู้บริหำร
และบุคลำกร ทั้งสิ้น 29 คน ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล กำรศึกษำ ต ำแหน่งวิชำกำร ต ำแหน่งบริหำร 
ผู้บริหำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
1 อำจำรย์ดร.สุธำทิพย์  งำมนิล ศษ.ด. อำจำรย์  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมฯ 
2 อำจำรย์ ดร.สุพัฒนำ  หอมบุปผำ ปร.ด. อำจำรย์  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมฯ 
3 อำจำรย์ ดร.ภริตำ  พิมพันธ์ุ วศ.ด. อำจำรย์  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมฯ 
4 อำจำรย์ ดร.บัณฑิตำ อินสมบัติ กศ.ด. อำจำรย์  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมฯ 
5 อำจำรย์ธนพัฒน์   วัฒนชัยธรรม วท.ม. อำจำรย์ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมฯ 
6 นำยมงคล  แพทองค ำ ศษ.ม. ผู้บริหำร/ผู้อ ำนวยกำรกอง

หรือเทียบเท่ำ 
หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร  

7 น.ส.ธิติยำ  หงษ์เวียงจันทร ์ วท.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย หัวหน้ำกลุ่มงำนทะเบียนฯ 
8 นำยธรรมนูญ  จูทำ ค.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 
9 น.ส.ขนิษฐำ  พวงมณีนำค ศษ.ม. พนักงำนมหำวิทยำลัย หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรฯ 
10 นำงวรรฒนำ ไวยมิตรำ ศศ.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย หัวหน้ำส ำนักงำนบณัฑิตวิทยำลัย 
กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
11 น.ส.สุทธิลักษณ์  ศรสีวัสดิ์ บธ.ม. พนักงำนมหำวิทยำลัย เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 
12 น.ส.ณฤนรรณ  เอี่ยมม ี บธ.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย นักวิชำกำรศึกษำ 
13 น.ส.วรำงคณำ  เขียวแก้ว ศศ.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 
14 นำยวิศรุต    พัฒนพงษ ์ วศ.บ. พนักงำนรำชกำร เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 

กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล 
15 นำงนวลศรี  ดีวันนะ ม.6 ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนพิมพ์ดีด 2 
16 นำยนิโครธ  ช่ำงชัย ศษ.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 
17 นำงศิรำณี  จตุรทิศ ศศ.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 
18 นำยเสรี  ขุนจ ำนงค์ วท.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย นักวิชำกำรศึกษำ 
19 น.ส.อภิญญำศริิ  กวำงแก้ว วท.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 

กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 
20 นำงกัญญ์ชพร  จันติวงค ์ ค.บ. ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนพิมพ์ดีด 2 
21 น.ส.วริศนันท์  ทัดนุ่ม วท.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย นักวิชำกำรศึกษำ 
22 น.ส.กัญจนพร  จันทร์ด ำ วท.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 
23 นำยนิรันดร์   มุจรินทร ์ นศ.ม. ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนปฏิบัติกำร 
24 นำยพัทธ์ชยันภ์  ธนวัตรพลิน ค.ม. พนักงำนมหำวิทยำลัย เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 
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ที ่ ชื่อ - สกุล กำรศึกษำ ต ำแหน่งวิชำกำร ต ำแหน่งบริหำร 
ส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย 
25 อำจำรย์อนงค์นำถ  ยิ้มช้ำง กศ.ม. อำจำรย ์ ผู้ช่วยหัวหน้ำส ำนักงำนบณัฑติ

วิทยำลัย 
26 น.ส.ณัฐชนันท์  สำล ี ศศ.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 
27 น.ส.วิลัยลักษณ์  ถ้ ำทองพัฒนำ บธ.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย นักวิชำกำรศึกษำ 
28 น.ส.อ ำภำพร  กอนตน บธ.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย เจ้ำหน้ำท่ีคอมพิวเตอร ์
29 นำยธรำธำร์   ค ำเอี่ยม ศล.บ. เจ้ำหน้ำท่ีโครงกำร เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 

 

ตำรำงที่ 1 รำยชื่อบุคลำกรภำยในหน่วยงำน 
 

กำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน 
ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์วิธีและเงื่อนไขกำรเลื่อนเงินเดือน

ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำสังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2554  และข้อบังคับ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลส ำหรับพนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ สังกัด
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  พ.ศ. 2554   ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้สนับสนุนให้บุคลำกร
ภำยในส ำนัก ได้จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ตำมเกณฑ์ท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด แบ่งออกเป็น  2  ระยะตำม
ปีงบประมำณ  คือ 
           ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 6 เดือนแรกเริ่มวันที่ 1 ตุลำคม  ถึงวันที่ 31 มีนำคม  
           ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 6 เดือนหลังเริ่มวันที่ 1 เมษำยน ถึงวันที่ 30 กันยำยน 

 ตำมประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง มำตรฐำนกำรก ำหนดต ำแหน่งและคุณสมบัติ 
เฉพำะต ำแหน่ง หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ลักษณะงำนที่ต้องปฏิบัติของพนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ สั งกัด
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.  2554  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้ประชุมบุคลำกร
ภำยในหน่วยงำนเพ่ือจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน (กระบวนงำน) เพ่ืออธิบำยถึงลักษณะงำนแต่ละงำนที่แต่ละ
บุคคลต้องปฏิบัติตำมภำรกิจหลักของต ำแหน่งงำนของตน เพ่ือให้บุคลำกรทรำบขอบข่ำยหน้ำที่ที่รับผิดชอบ 
และสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ยังมีรูปแบบกำรติดตำมผลปฏิบัติงำนของ
บุคลำกร ผ่ำนรำยงำนกำรด ำเนินกิจกรรมโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี รอบ 6 เดือน และรอบ 12 
เดือน รวมถึงกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนผ่ำนกำรประชุมหน่วยงำนเป็นประจ ำทุกเดือน 



 

 

 

 

จากพันธกิจ และภารกิจหลักของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่มุ่งเน้นการด าเนินงานที่
สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา และสนับสนุนการ
ด าเนินงานทางด้านวิชาการแก่คณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  โดยมีการด าเนินงานร่วมกับคณะกรรมการชุด
ต่าง ๆ มีขอบเขตหน้าทีแ่ละงานส าคัญในรอบปี 2557  ดังนี้ 

1.คณะกรรมการอนุมัติผลส าเร็จการศึกษา 
2.คณะกรรมการวิชาการประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
3.คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
4.คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 

คณะกรรมการอนุมัติผลส าเร็จการศึกษา 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)  ข้อ 19 กล่าวว่า “ในการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา และการส าเร็จการศึกษา ให้มี
ผู้อนุมัติดังนี ้
 1.ให้คณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ที่สังกัดคณะ
นั้น ๆ 
 2.ให้คณะกรรมการอนุมัติผลส าเร็จการศึกษา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เป็นผู้อนุมัติผลส าเร็จ
การศึกษา”  
 จากระเบียบดังกล่าว ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในฐานะหน่วยงานที่ท าหน้าที่
ประสานงานด้านวิชาการ และเลขานุการคณะกรรมการอนุมัติผลส าเร็จการศึกษา ได้ด าเนินการจัดประชุมเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติผลส าเร็จการศึกษา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในชั้นปีที่ 4 และ 5  และ
เสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ต่อไป 
 
คณะกรรมการวิชาการประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 คณะกรรมการวิชาการประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ท าหน้าที่เสนอนโยบาย แผนงาน กฎ 
ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับ  กลั่นกรองงานวิชาการเพ่ือส่งเสริมการบริหารงานวิชาการเสนอต่อ
มหาวิทยาลัย  อีกทั้งยังท าหน้าที่บริหารงานวิชาการ ก ากับดูแลการจัดการศึกษา มาตรฐานการศึกษา 
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การประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
จดัตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ประกอบด้วยคณะกรรมการดังนี้ 

     1.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      ประธานกรรมการ 
     2.คณบดีทุกคณะ       กรรมการ 
     3.รองคณบดีฝ่ายวิชาการทุกคณะ     กรรมการ 
     4.ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
     5.รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
     6.ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   กรรมการ 
     7.รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 ท่าน  กรรมการ 
     8.หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการ 
     9.รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 ท่าน  กรรมการและเลขานุการ 
 

 โดยปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการมีการประชุมพิจารณา ให้ความเห็นชอบงานด้านวิชาการในประเด็น
ส าคัญ ๆ ดังนี้ 

1. พิจารณา ทบทวน และจัดท าแผนพัฒนาด้านวิชาการ ,การจัดการความรู้  
2.   พิจารณา ทบทวนงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งผลการเรียน ,การปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ 

ปรึกษา 
2. การพิจารณาการรับสมัครนักศึกษาใหม่  
3. การพิจารณา หารือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 
4.   การพิจารณา หารือ ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียน 

การสอน และด้านคุณวุฒิทางวิชาการของคณาจารย์ 
4. การพิจารณาจัดกิจกรรมพัฒนาคณาจารย์ด้านวิชาการ 
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คณะกรรมการสภาวิชาการ 

 คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์คือ คณะผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จัดตั้งขึ้นตาม
มาตรา  18 (14)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ.2548 โดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว ท าหน้าที่ ในการพิจารณา การเสนอ จัดท า  นโยบายทางด้านวิชาการ การจัดการเรียน
การสอนและการวัดผล การประเมินผลการศึกษาให้สอดคล้องกับพันธกิจและภารกิจของมหาวิทยาลัย ฯลฯ  

 ในปี พ.ศ. 2557  คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้มีการประชุม 
ปรึกษาหารือพิจารณากลั่นกรองงานทางด้านวิชาการ จ านวน  9  ครั้ง  โดยมีวาระการประชุมที่ส าคัญ ๆ ดังนี้ 

1. การเสนอรายชื่อและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสภาวิชาการ 
2. การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
3. การเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
4. การพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอประสาทปริญญากิตติมศักดิ์ 
5. การพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
6. การพิจารณาเกี่ยวกับการปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนเกิน 20 หน่วยกิตในภาคเรียนสุดท้าย 
7. การพิจารณาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 
8. การพิจารณารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
9. การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนเพ่ือ 

ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ..... 
10. การพิจารณา ทบทวนการปรับคะแนนผลงานทางวิชาการในแบบประเมินคุณภาพผลงาน 

ทางวิชาการ (งานแต่งเรียบเรียง) 
11. การพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จ านวน 8 สาขาวิชา 
12. การพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

ภาษาอังกฤษ-จีน 
13. การพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
14. การพัฒนาหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 
15. การพิจารณา ร่าง คู่มือการพัฒนาหลักสูตร 
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ดร.ผดุงชาติ    สุวรรณวงศ์
ประธานอนุกรรมการ 

รศ.ดร.ประจักษ์  สายแสง
อนุกรรมการ 

รศ.ดร.รัตนะ  บัวสนธิ์
อนุกรรมการ 

ดร.พิสิษฐ์  จอมบุญเรือง
อนุกรรมการ 

ผศ.ดร.ธาตรี  จีราพันธุ์
อนุกรรมการ 

ดร.ประจักร์    รอดอาวุธ
อนุกรรมการและเลขานุการ 

ดร.สุธาทิพย์   งามนลิ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ดร.สุพัฒนา   หอมบุปผา
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

 คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีโครงสร้างและอ านาจตาม ค าสั่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ 944 / 2556  ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัยและ
ผู้บริหารจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จ านวน  8  ท่าน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่  5  โครงสร้างคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการสภามหาวิทยาลยั  
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คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีอ านาจและหน้าที่ตามค าสั่ง

แต่งตั้งดังนี้ 
1.เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การบริการทาง

วิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนและอนุมัติหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยฯ 
  2.เสนอความเห็นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยฯ ในด้านการบริหารงานวิชาการที่
อธิการบดี หรือสภาวิชาการเสนอ 
  3.แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการนี้ 
  4.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 โดยในปี พ.ศ.2557  ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้
ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง มีการประชุมเพ่ือพิจารณา อนุมัติและด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ทางด้าน
วิชาการ จ านวน 7  ครั้ง  มีวาระการประชุมที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. การพิจารณา หลักสูตรสัมฤทธิบัตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 
2. การพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
3. การพิจารณาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 
4. การพิจารณารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 

 

 

 



 
 
 
 
 การด าเนินงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนั้น เป็นการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ที่ได้จากการการทบทวนผลการด าเนินงานจากแผนปฏิบัติการของปีที่ผ่านมา  ความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน นโยบายการพัฒนาหน่วยงาน รวมถึงกิจกรรมที่สนองนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน ภายใต้โครงการ “ระดมความคิด กับทิศ
ทางการพัฒนา สนส.” เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ.2557-2561)  และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ซึ่งในปีงบประมาณดังกล่าว หน่วยงานได้ทบทวนยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 
จาก 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ เหลือเพียง  4 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามบริบท และการด าเนินงานในสภาพการณ์
ปัจจุบัน พร้อมทั้งก าหนดกิจกรรม/โครงการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ แยกตามประเดน็ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐาน 
 1. โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร 
 เป็นโครงการที่จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้แก่สาขาวิชาต่าง ๆ ในการพัฒนาหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลารวมถึงการให้ความรู้เพิ่มเติมที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร มีกิจกรรมย่อยดังนี ้
 1.1 กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพหลักสูตร  

1.1.1. ส่งเสริมการจัดท า มคอ.3, 4, 5, 6 และ 7 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมปฏิบัติการ การจัดท า มคอ.3, 4, 5, 6 และ 7 ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) จ านวน  2 ครั้ง ดังนี ้
ครั้งที่ 1 ในวันที่ 29-30 ตุลาคม 2556 เวลา 8:00-17:00 น. ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวน 2 ท่าน คือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย หิรัญวโรดม และรองศาสตราจารย์กอบกุล ปราบประชา อภิปรายการจัดท า 
มคอ.3, 4, 5, 6 และ 7 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ประกอบด้วยเนื้อหา  ดังนี้ 

1. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
3. การรายงานผลการด าเนินการายวิชาของผู้สอน (มคอ.5) ที่มีความเชื่อมโยงกับ มคอ.3  

และการวิเคราะห์ผลการรายงานของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4. การรวบรวมข้อมูลและเทคนิคการรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  

เพ่ือรองรับการตรวจประเมิน 
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5. การวิเคราะห์รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
6. การนิเทศ การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม มคอ.4 และ มคอ.6 

 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้ารับการประชุมฯ  ทั้งสิ้น 162  คน  ดังตาราง 
คณะ/ส านักงาน จ านวน (คน) 

1. ครุศาสตร์ 25 
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 47 
3. วิทยาการจัดการ 25 
4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26 
5. เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  31 
6. บัณฑิตวิทยาลัย 8 

รวม 162 
  

ตารางที่ 2 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เข้าร่วมประชุมการจัดท า มคอ.3-7 
 

ครั้งที่ 2  หน่วยงานจัดประชุมติดตามการจัดท า มคอ.7  ในวันที่ 29 สิงหาคม  พ.ศ. 2557  ณ ห้อง
ประชุม 812 (ร่มพะยอม) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ รอง
ศาสตราจารย์ เจียมจิต แสงสุวรรณ และคุณรุสดี แวดือรามัน  จากบริษัท เรียล โซลูชั่น จ ากัด อภิปรายการ
จัดท า มคอ.7 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้ 

1. การเขียนรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
2. การวิเคราะห์ มคอ.7 และการรายงานผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
3. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
4. การด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

โดยในวันดังกล่าว มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมการประชุมติดตามการจัดท า มคอ.7 จากคณะ
ต่าง ๆ ทั้งสิ้น 118 คน ดังตาราง 

คณะ/ส านักงาน จ านวน (คน) 
1. ครุศาสตร์ 24 
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 28 
3. วิทยาการจัดการ 14 
4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24 
5. เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  19 
6. บัณฑิตวิทยาลัย 10 

รวม 118 
ตารางที่ 3 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เข้าร่วมประชุมติดตาม มคอ.3-7 
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 ภายหลังการการด าเนินโครงการดังกล่าว หน่วยงานท าการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ 
จากผู้เข้าร่วมการประชุมฯ  ถึงความรู้ ความเข้าใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ด้วย
แบบสอบถาม พบว่าอาจารย์ส่วนใหญ่เห็นว่ามีความรู้ความเข้าใจในการจัดท า มคอ.7 ตามกรอบมาตรฐาน TQF 
ก่อนการอบรม อยู่ในระดับปานกลาง ( x =2.85)  และมีความรู้ความเข้าใจหลังการอบรมและความมั่นใจในการ
จัดท า มคอ.7 ตามกรอบมาตรฐาน TQF อยู่ในระดับมาก ( x =3.85 และ x =3.66 ตามล าดับ)  นอกจากนั้น
อาจารย์ส่วนใหญ่เห็นว่าวิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ อยู่ในระดับ
มาก ( x =4.17) และเนื้อหาสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานตรงตามความต้องการ อยู่ในระดับมาก  
( x =3.87)   

จากผลการประเมินดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมคือ ควรจัดอบรมในช่วงก่อนเปิดภาค
เรียน เพ่ือไม่ให้กระทบต่อการเรียนการสอน และควรจัดอบรมการเขียน มคอ.3-7 เชิงปฏิบัติการเป็นแบบ
กิจกรรมกลุ่มตามศาสตร์หรือสาขาวิชาเฉพาะ  ซึ่งคณะผู้จัดงานจะได้น าข้อมูลไปปรับรอบระยะเวลาการจัด
โครงการต่าง ๆ ต่อไป 

1.1.2. การพัฒนาหลักสูตร 
กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 นั้น ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ใน

ฐานะหน่วยงานประสานการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตร ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา/น าเสนอหลักสูตรใหม่
เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น จ านวน 1 หลักสูต/คณะ  โดยหน่วยงานได้จัดท าปฏิทินการ
ด าเนินงาน ซึ่งแจ้งรอบระยะเวลาการพัฒนา และจัดท าหลักสูตร เพ่ือใช้ในปีการศึกษา 2559   

ในรอบปีงบประมาณดังกล่าว มีหลักสูตรเข้าร่วมโครงการจ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  แขนงวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  ซึ่งการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีสาเหตุอันเนื่องมาจากอาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีจ านวนไม่ครบ 5 คนและคุณวุฒิไม่ตรงตามข้อก าหนดการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1.1.3 การพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
การพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นั้น  

หน่วยงานได้ท าหน้าที่ประสานการจัดวิพากษ์หลักสูตร ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และอาจารย์ตัวแทน
จากคณะต่าง ๆ  ในวันที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 8:00-16:30 น. ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ คือ รศ.ดร.ประจักษ์ สายแสง   ดร.ผดุงชาติ  สุวรรณวงศ์  
ผศ.ดร.ประเสริฐ  จริยานุกูล และรศ.เจียมจิต  แสงสุวรรณ เป็นวิทยากร เสวนาวิชาการ “GE กับทิศทางการ
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต” และการปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โดยแบ่งกลุ่มดังนี้ 
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1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (ดร.ผดุงชาติ  สุวรรณวงศ์) 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (รศ.ดร.ประจักษ์ สายแสง) 
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (ผศ.ดร.ประเสริฐ  จริยานุกูล) 
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (รศ.เจียมจิต  แสงสุวรรณ) 

มีอาจารย์เข้าร่วมการวิพากษ์หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ทั้งสิ้น 67 คน รายละเอียดดังตาราง 
คณะ/ส านักงาน จ านวน (คน) 

1. ครุศาสตร์ 10 
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 26 
3. วิทยาการจัดการ 8 
4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 
5. เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  11 

รวม 67 
ตารางที่ 4 จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป 

 

ในส่วนของการด าเนินงาน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปนั้น ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ได้มีการพัฒนากรอบแนวคิดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่สอดคล้อง
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  และจัดท าเป็นเกณฑ์มาตรฐาน หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปส าหรับสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงน ากรอบ
แนวคิดดังกล่าวไปใช้พัฒนาหลักสูตรที่ใช้จัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย ปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไปให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและผลการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นใหม ่ 
 

 1.2 กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 

 1.2.1 การอบรมอาจารย์ใหม่ ด้านการจัดการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมอาจารย์ใหม่ในวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง 

14804 ชั้น 8 อาคาร 14 และห้องประชุมดุสิตา ชั้น 2 อาคาร 14  มีอาจารย์ใหม่เข้าร่วมจ านวน 16  คน การ
อบรมดังกล่าวเป็นการสร้างความเข้าใจในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และ
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบ TQF  มีเนื้อหาการอบรม ดังนี้ 

1. การกรอกผลการเรียนทางอินเทอร์เน็ต  วิทยากรโดยคุณมงคล แพทองค า   
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

2. นโยบายด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   
วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ประจักร์  รอดอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
 3. การจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ (Active Learning) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน วิทยากรโดย อาจารย์เยาวเรศ ภักดีจิตร คณะครุศาสตร์  



20 

 

 

1.2.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Active Learning 
จากนโยบายด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ของการเรียนการสอน ให้เกิดแก่ตัวนักศึกษา เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ (Active Learning)  ในฐานะหน่วยงานกลาง มีหน้าที่
สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ประสานเพ่ือขอตัวแทนคณาจารย์จากทุกคณะที่จัดการเรียนการ
สอนแบบใฝ่รู้ ดีเด่นสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการน าเสนอแลกเปลี่ยนร่วมกันกับคณะต่าง ๆ   

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1) อาจารย์นพดล  ชุ่มอินทร์ เรื่อง หลักการผลิตพืช 
2) อาจารย์ ดร.ศรัณยา  เพ็งผล เรื่อง Active Teaching for Active Learning on  

Postharvest Technology 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3) อาจารย์พีรพัฒน์ ค าเกิด เรื่อง ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการคิดเดี่ยว  

คิดคู่ ร่วมกันคิด เทคนิคแบบต่อภาพ และการใช้แผนผังทางปัญญา ที่มี ต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม 1 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

4) อาจารย์ ดร.ทะเนตร อุฤทธิ์ เรื่อง Active Learning : case study in  
Microbiology and Parasitology 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5) อาจารย์ฐิติรัตน์ รักษาศรี เรื่อง The Active Learning in English for  

Communication Subject 2310102 
6) อาจารย์วิลุบล สินธุมาลย์ เรื่อง ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้รายวิชาวิถีโลกและวิถีไทย 

คณะครุศาสตร์ 
7) อาจารย์ดวงใจ พุทธเษม เรื่อง ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียน 

แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึง
พอใจในการเรียนรายวิชา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส าหรับครู ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค ์

8) อาจารย์เยาวเรศ ภักดีจิตร เรื่อง ผลการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานในการ 
เรียนรายวิชา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
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 คณะวิทยาการจัดการ 

9) อาจารย์วิไลลักษณา สร้อยคีรี   เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนโดยกระบวนการ  
Active Learning วิชาเศรษฐกิจ  ประเทศไทย (3502201)  

10) อาจารย์จิตาพัชญ์ ไชยสิทธิ์ เรื่อง ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียน 
แบบร่วมมือที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียน รายวิชาการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บ (3242101) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 

ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีคณาจารย์คณะต่าง ๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการน าเสนอ จ านวน
ทั้งสิ้น 110 คน  มีการถาม-ตอบ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ เช่น เทคนิคการ
สอนที่ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน  ปัญหาและการแก้ปัญหาที่เกิดจากการเรียนการสอนดังกล่าว  รวมทั้งด้าน
การเตรียมความพร้อมของผู้สอนและผู้เรียนควรท าอย่างไร ฯลฯ  นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เสนอแนวคิด
ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปคือ “การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ควรเพ่ิมเติมการเข้าร่วมสังเกตการสอนใน
ชั้นเรียนจริง”  ซึ่งทางคณะด าเนินงาน จะได้พิจารณาน าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมในคราว
ต่อไป 
 

 1.3 กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพสหกิจศึกษา 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2557  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สนับสนุนการด าเนินงานด้านสหกิจ
ศึกษาแก่คณาจารย์คณะต่าง ๆ ให้น าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการยกระดับการเรียนการสอน สร้างการ
เรียนรู้ และประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน  ซึ่งในส่วนของหน่วยงานมีการด าเนินงาน 2 ส่วนด้วยกันคือ 

1.การจัดอบรมโครงการส่งเสริมสหกิจศึกษา  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม
อมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการเรียนการสอน
แบบสหกิจศึกษา  คือ อาจารย์ณัชติพงศ์  อูทอง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และดร.อลงกต 
ยะไวทย์ จากมหาวิทยาลัยวงษ์เชาวลิตกุล อภิปรายการจัดการศึกษาสหกิจศึกษา การเรียนและการท างาน โดย
มีเนื้อหาประกอบด้วย 

1. แนวคิดสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
2. มาตรฐานและกระบวนการสหกิจศึกษา  
3. การสร้างความร่วมมือทางด้านสหกิจศึกษาอย่างยั่งยืน 
4. การบูรณาการรูปแบบสหกิจศึกษาเข้ากับการจัดหลักสูตร 

กิจกรรมดังกล่าวมีคณาจารย์ให้ความสนใจเข้าร่วม จ านวนทั้งสิ้น 84 คน  และได้ให้ข้อเสนอแนะใน
การจัดกิจกรรมคือ การเพ่ิมเติมรูปแบบการจัดสหกิจศึกษาตามศาสตร์ของสาขาวิชาต่าง ๆ  และขยาย
ระยะเวลาในการอบรมให้นานกว่าเดิม  
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 2.โครงการทุนเพชรราชภัฏและทุนวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ 
 จากยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  จึงมีนโยบายสนับสนุน
ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อโดยแบ่ง
ทุนการศึกษาออกเป็น 2 ประเภท คือ 

      2.1 ทุนการศึกษา “วิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ เป็นทุนการศึกษาที่สนับสนุนส่งเสริมให้
นักเรียนในเขตจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี และชัยนาทท่ีมีผลการเรียนดีเข้าศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์ ใน
มหาวิทยาลัยเพ่ิมมากขึ้นตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพ โดยนักเรียนที่ผ่าน
เกณฑ์การขอรับทุนการศึกษา จะได้รับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยปีละ 10,000  บาท   

      2.2 ทุนการศึกษา “เพชรราชภัฏนครสวรรค์” เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้กับนักเรียนที่สนใจเข้า
ศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์ และมีผลการเรียนดีเด่น ให้ได้ศึกษาต่อในระดับสูง เพ่ือกลับมาเป็นอาจารย์ผู้สอน
หรือนักวิชาการในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนตามความต้องการของสถาบัน ในแต่ละปีการศึกษามีนักศึกษาจาก
สาขาวิชาต่าง ๆ ให้ความสนใจและสมัครเข้ารับการคัดเลือกจ านวนมาก นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมี
ผลการเรียนเฉลี่ยในแต่ละปีไม่ต่ ากว่า 3.00 และระดับคะแนนในแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า C  มหาวิทยาลัย
ให้ทุนสนับสนุนเป็นรายปี ปีการศึกษาละ 10,000 บาท เบิกจ่ายปีละ 2 ครั้ง โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนเป็นผู้ด าเนินการเบิก – จ่าย ทุนดังกล่าว 

 

ประเภททุน 
2556 2557 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาตรี ปริญญาโท 
ทุนวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ 5 - 40 - 
ทุนเพชรราชภัฏนครสวรรค์ 8 - 8 1 

 
ตารางที่ 5  จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2557 

 

 3.โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตภาคปกติ 
 ปีการศึกษา 2557  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ด าเนินโครงการตามแผนงานที่ได้รับ
การอนุมัติจัดสรรงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัย เพื่อใช้สนับสนุนการจัดท าโครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิต
ภาคปกติ มีการด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
 3.1.กิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคปกติ 
 3.2.กิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
 3.3.การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ปีการศึกษา 2557  
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3.1.กิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ 

 จากงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดงบประมาณให้แก่
คณะ  ศูนย์ ส านัก สถาบันต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถด าเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ
นักศึกษาภาคปกติ 

3.2 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนท าการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัยและผ่านการรับทราบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ ผ่านสื่อต่าง ๆ ดังนี้ 
3.2.1 จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร เช่น แผ่นพับการรับสมัคร เอกสารหลักสูตร  
3.2.2 การแจ้งอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายการศึกษา เพ่ือชี้แจงถึง 

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รวมถึงหลักสูตร / สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ในปีการศึกษา  2557  โดย
มีอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมจ านวนทั้งสิ้น  58  โรงเรียน 

3.3 ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 
  มหาวิทยาลัยราชโดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินการรับสมัครนักศึกษา
ใหม่ ปีการศึกษา 2557  แบ่งการรับสมัครออกเป็น 2  รอบ ดังนี้  
 รอบแรก เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1–15  ธันวาคม  2556 
 ช่องทางการรับสมัคร  

- สมัครผ่านโรงเรียนเครือข่าย ที่นักเรียนศึกษาอยู่ 
- สมัครตรง ณ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล) 

อาคาร 14 ชั้น 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
- มีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อจ านวนทั้งสิ้น  4,283  คน จากสาขาที่เปิดที่หมด  62 สาขาวิชา  

 รอบสอง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-29  มิถุนายน  2557 
 ช่องทางการรับสมัคร 

- สมัครตรง ณ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล) 
อาคาร 14 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

- จ านวนนักศึกษาที่เปิดรับสมัคร รวมทั้งสิ้น 1,512  คน จากสาขาที่เปิดที่หมด 55 สาขาวิชา  

รวมจ านวนนักศึกษาใหม่ที่รับเข้า ในปีการศึกษา 2557 ทั้ง 2 รอบ ทั้งสิ้นจ านวน 3,964 คน แยกเป็น
สาขาวิชาดังนี้ 
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คณะ / สาขาวิชา จ านวน 

คณะครุศาสตร ์
     สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 79 
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 78 
     สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 81 
     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 74 
     สาขาวิชาภาษาไทย 88 
     สาขาวิชาสังคมศึกษา 76 
     สาขาวิชาพละศึกษา 80 
     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 62 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 70 
     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน  40 
     สาขาวิชาภาษาไทย 72 
     สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 115 
     สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  36 
     สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 139 
     สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 162 
     สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 215 
     สาขาวิชาดนตรี 49 
     สาขาวิชานิติศาสตร์ 162 
     สาขาวิชาภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ 10 
     สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 48 
     สาขาวิชาภาษาไทย (นักศกึษาแลกเปล่ียน) 4 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 62 
     สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 47 

 
ตารางที่ 6  จ านวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557  จ าแนกตามสาขาวิชา  
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คณะ / สาขาวิชา จ านวน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     สาขาวิชาเคม ี 22 
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 24 
     สาขาวิชาชีววิทยา 41 
     สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขชุมชน) 182 
     สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(ชีวอนามัยและความปลอดภัย) 81 
     สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 51 
     สาขาวิชาฟิสิกส์ 16 
     สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลตมิีเดีย 30 
คณะวิทยาการจัดการ  
     สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 111 
     สาขาวิชาการตลาด 110 
     สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 77 
     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 79 
     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน) 31 
     สาขาวิชาการตลาด (เทียบโอน) 30 
     สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 116 
     สาขาวิชาการบัญช ี 216 
     สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน) 67 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
     สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 41 
     สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 27 
     สาขาวิชาเกษตรศาสตร์แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 22 
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 23 
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรม 45 

 

ตารางที่  6  จ านวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557  จ าแนกตามสาขาวิชา(ต่อ)  
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คณะ / สาขาวิชา จ านวน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
     สาขาวิชาการออกแบบ แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 31 
     สาขาวิชาการออกแบบ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 55 
     สาขาวิชาการออกแบบ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก(เทียบโอน) 23 
     สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม  24 
     สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม(เทียบโอน) 23 
     สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 78 
     สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 23 
     สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม 25 
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรม(2 ปีต่อเนื่อง) 41 

 
ตารางที่ 6 จ านวนนักศึกษาใหม ่ปีการศึกษา 2557  จ าแนกตามสาขาวชิา (ต่อ) 

 
 4. โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตภาค กศ.บป  
 จากยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยด้านการสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา และ
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมาตรฐานสู่สากล  มหาวิทยาลัยจึงได้เปิดรับสมัครนักศึกษาตามโครงการ 
จัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (กศ.บป)  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างโอการทางการศึกษาให้แก่
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ให้สามารถเพ่ิมพูนสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน ให้สนองตอบความ
ต้องการของหน่วยงานต้นสังกัด และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนจากการน านวัตกรรมทางการศึกษาไปใช้
ประโยชน์ 
 มหาวิทยาลัย โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินการรับสมัครผู้สนใจเข้าเป็นนักศึกษา 
ตามโครงการผลิตบัณฑิตภาค กศ.บป  รุ่นที่ 36  โดยมีการด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 

4.1.กิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 จากงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดงบประมาณให้แก่
คณะ  ศูนย์ ส านัก สถาบันต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถด าเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ
นักศึกษาภาค กศ.บป. 

4.2 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนท าการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัยและผ่านการรับทราบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น
จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร เช่น แผ่นพับการรับสมัคร เอกสารหลักสูตร  

 



27 

 

 
4.3 ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 36 ปีการศึกษา 2557 

  มีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อและผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ปีการศึกษา 2557  จ านวนทั้งสิ้น 505 คน  รายละเอียดดังนี้ 
 

ล าดับ คณะที่สังกัด รวม 

1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 248 

2 คณะวิทยาการจัดการ 235 

3 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 22 

 รวมทัง้สิน้ 505 

 
 ตารางที่ 7  จ านวนนักศึกษา ภาค กศ.บป. รุ่นที่ 36  ปีการศึกษา 2557   
 

 
 

 
แผนภูมิที่ 1  สถิติการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2556–2557 
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แผนภูมิที่ 2  สถิติรับเขา้ศึกษาตอ่ทั้งภาคปกติและ กศ.บป. ปีการศึกษา 2557 แยกตามคณะ 

 

 6. โครงการสนับสนุนงานด้านวิชาการ (โครงการ อบรมการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้) 
  โครงการอบรมการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) และศึกษาดูงาน ณ Icon Plus 
Academy ประเทศสิงค์โปร์  ระหว่างวันที่  22-29  มิถุนายน 2557  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาอาจารย์
ของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ ความสามารถในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางด้านวิชาการและสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) ในการเรียนการสอน มุ่งตระหนักถึงการศึกษา
แลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการ เพ่ือร่วมกันพัฒนาสังคมอันรวมไปถึงการสนับสนุนการอบรมและศึกษาดูงาน
ของคณาจารย์และนักวิจัย มีคณาจารย์จากคณะต่าง ๆ เข้าร่วมจ านวน 20 ท่าน ดังนี้ 

คณะที่สังกัด จ านวน 
คณะครุศาสตร์ 2 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 
คณะวิทยาการจัดการ 7 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2 

รวมทั้งสิ้น 20 
ตารางที่ 8  จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วโครงการอบรมการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู ้  
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ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาการจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตรฯ 
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 ภายหลังการอบรม คณาจารย์ทั้ง 20 คน น าความรู้ และทักษะที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว ไปพัฒนาการสอน และจัดท าบทความวิชาการ เพ่ือเผยแพร่แนวทางการสอนแบบใฝ่รู้ ให้แก่ผู้สนใจ 
 
 7.โครงการสนับสนุนการจัดท าผลงานวิชาการ 
  จากการที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมการ
พัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัยที่มีความทันสมัย มีการให้บริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว อันจะช่วยให้การจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวรวมถึงการเพ่ิมศักยภาพการท าผลงาน
ของคณาจารย์ให้มีต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมมากขึ้น  ในปีงบประมาณ  2557 ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการจัดท าผลงาน
วิชาการ เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ต่าง ๆ ตลอดปีงบประมาณมีคณาจารย์ขอรับเงิน
สนับสนุน จ านวน  5  คน  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ ขอก าหนดต าแหน่ง ชื่อ – สกุล งบประมาณ 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ณัฐ  ล้ าเลิศ 30,000 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาพร  คงด ี 30,000 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์วีระชาติ  จริตงาม 30,000 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวพร   ประสมทอง 30,000 
5 รองศาสตราจารย์ ผศ.กฤษดา  ขันกสิกรรม 30,000 (ครึ่งแรก)  
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 4 คน  
     รองศาสตราจารย์   จ านวน 1 คน 

150,000 

ตารางที่ 9 รายชื่ออาจารย์ยืน่ขอสนับสนุนการจัดท าผลงานวชิาการ 

 8.โครงการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 โครงการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานั้น แบ่งการด าเนินงานออกเป็นกิจกกรมย่อย ดังนี้ 
 8.1 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  เป็น

กิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีทักษะ ในคุณลักษณะตาม
ความต้องการของหลักสูตร โดยในระหว่างปีงบประมาณได้มีการเบิก-จ่ายงบประมาณส าหรับการจัดกิจกรรม
ดังกล่าว จ านวน  5  สาขาวิชา จากทั้งหมด 7 สาขาวิชา  
 8.2 กิจกรรมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต จากการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
ความรู้และทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพในระดับสูง โดยเน้นการพัฒนาความช านาญทางด้านการวิจัย 
การท าวิทยานิพนธ์ รวมถึงการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (Proceeding) อย่างต่อเนื่อง  
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ในปีการศึกษา 2556  มหาวิทยาลัย โดยส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย ในฐานะสมาชิกเครือข่าย

บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ  ได้จัดส่งนักศึกษา คณาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมประชุม 
เชิงวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ   ครั้งที่ 13 และ 14  มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 การประชุมเชิงวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ  ครั้ง
ที่ 13 “บูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่  21  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัย-
ราชภัฏเชียงราย  จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมน าเสนอบทความแบบบรรยาย จ านวน  19 คน  และน าเสนอแบบ
โปสเตอร์  จ านวน  9  คน  นักศึกษาเข้าร่วมประชุม จ านวน  15  คน 
 การประชุมเชิงวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ  ครั้ง
ที่ 14  เมื่อวันที่  5  สิงหาคม  พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วม
น าเสนอบทความ  จ านวน  49  คน  และนักศึกษาเข้าร่วมประชุม  จ านวน  26  คน  
 กิจกรรมดังกล่าว ช่วยยกระดับมาตรฐานผลงานวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
อุดมศึกษา และร่วมสร้างสังคมวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ให้เกิดการ
พัฒนาด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
  
 9.โครงการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์   
  “วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์” (ชื่อเดิม : วารสารบัณฑิตศึกษา) มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ ได้จัดท าขึ้นเพ่ือเผยแพร่บทความวิชาการและผลงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ โดยมุ่งเน้นงานวิจัย
และบทความวิชาการในสาขาศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ พัฒนาสังคม และสหวิทยาการทางด้าน
สังคมศาสตร์ ทั้งนี้เพ่ือเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา องค์กรต่างๆ 
รวมทั้งนักวิชาการอิสระ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีผลงานทางวิชาการที่จะ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม มีก าหนดออกปีละ 3 ฉบับ 
(ราย 4 เดือน) ได้แก่ เดือนมกราคม-เมษายน, เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และเดือนกันยายน-ธันวาคม วารสาร
มีการจัดท าเผยแพร่ใน 2 รูปแบบ คือแบบตีพิมพ์ และแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวารสารฉบับตีพิมพ์ ( ISSN 
2286-9832) ได้เริ่มตีพิมพ์ฉบับที่ 1 ในปี 2549 ปัจจุบันเป็นปีที่ 9 ในส่วนของวารสารฉบับออนไลน์ (ISSN 
2408-1647) ได้เริ่มเผยแพร่ตั้งแต่ฉบับที่ 26 เป็นต้นไป  
 

ಌ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

“ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริการถูกต้องรวดเร็ว”  วิสัยทัศน์ที่
น าองค์กรมุ่งไปสู่การพัฒนา  ซึ่งจะช่วยให้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ในการด าเนินงาน
ด้งกล่าวข้างต้น หน่วยงานจ าเป็นต้องพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความทันสมัยรองรับการ
ให้บริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือ  
 ในปีงบประมาณ 2557  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ด าเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้งในส่วนของระบบสนับสนุนและระบบปฏิบัติการ แบ่งออกเป็น  4  กิจกรรมย่อย คือ 

  1.จัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการด าเนินงานให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน 
  2.ปรับปรุงโปรแกรมส าเร็จรูปงานทะเบียนและประมวลผล ในส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

2.1 ระบบงานส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา  
2.2 ระบบตรวจสอบโครงสร้างรายวิชา (ส าหรับนักศึกษา) 
2.3 การปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัยของฐานข้อมูล 
2.4 พัฒนาการเชื่อมต่อด้านข้อมูลงานทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
2.5 พัฒนาการบริการ ให้อยู่ในแบบออนไลน์  

  3.ปรับปรุงโปรแกรมส าเร็จรูปตารางเรียน ตารางสอบ 
   3.1 บริการตารางเรียนรายบุคคล ผ่านระบบออนไลน์ 
   3.2 จัดท าฐานข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

3.3 จัดท าฐานข้อมูลเทียบโอนรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ 
  4.การพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมส าคัญทางด้าน
วิชาการแก่ผู้สนใจ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

 จากการพัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของหน่วยงาน  
สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร และการให้บริการมากยิ่งขึ้น  ในส่วนของโปรแกรม
ระบบงานทะเบียนและประมวลผล และโปรแกรมการจัดตารางเรียนตารางสอบนั้น หน่วยงานก าหนดแผนการ
พัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง ให้มีความทันสมัย และตอบสนองความเปลี่ยนแปลงทางการใช้งาน ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ผู้ปฏิบัติงาน  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมการพัฒนางานให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 

 “ส่งเสริมวิชาการ  รักษามาตรฐาน  บริการด้วยใจ” คือปรัชญาที่ใช้เป็นหลักในการด าเนินงาน พัฒนา
งานให้บริการของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับพันธกิจหลักของส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการด าเนินงานด้าน
วิชาการ  จากหน้าที่ดังกล่าว หน่วยงานได้เล็งเห็นความส าคัญของคุณภาพการให้บริการ ให้ผู้รับบริการได้รับ
ความพึงพอใจสูงสุด โดยส่งเสริมให้ทุกกระบวนการได้รับการพัฒนามาตรฐาน หน่วยงานจึงได้จัดสรร
งบประมาณในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการพัฒนารูปแบบ
การน าเสนอข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการไปยังกลุ่มผู้รับบริการทุกภาคส่วน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 นี้ 
หน่วยงานมีโครงการส าคัญ ๆ ที่ช่วยสนับสนุนให้การด าเนินงานดังกล่าวบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนี้  

 1.โครงการ สนส. สัญจร 
  หนึ่งในโครงการพบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับฟังข้อเสนอแนะ และปัญหาในการใช้บริการ ติดต่อ
ประสานงานด้านต่าง ๆ ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือหาแนวทางในการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพ  เป็นช่องทางสร้างความเข้าใจถึงบทบาทและภารกิจการด าเนินงานต่าง ๆ ของส านักแก่
หน่วยงานผู้รับบริการ  
  โครงการดังกล่าวด าเนินการโดยจัดประชุมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากรทั้ง 5 คณะ 
รับทราบขอบเขตการด าเนินงาน /ภารกิจด้านสนับสนุนวิชาการของหน่วยงาน และร่วมกันสะท้อนปัญหาและ
อุปสรรค แนวทางในการพัฒนางานให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในภาพปัจจุบัน
และอนาคต  การจัดกิจกรรมในคณะต่าง ๆ นั้น คณะท างาน ได้ท าการจัดเก็บข้อมูลความคิดเห็นของ
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ท่ีมีต่อการกิจกรรมดังกล่าว มีผลการประเมินในภาพรวม ดังนี้ 
 

ด้าน รายละเอียด ผลการประเมิน ผลรวม 

ด้านการให้ความรู ้ - หัวข้อ/เนื้อหา  มีความสอดคล้องเหมาะสม 4.12 4.13 

- ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการให้ความรู้ 4.29 

- เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการซักถาม/เสนอความคิดเห็น 4.24 

- ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 3.88 

ด้านเอกสาร/
วัสดุ/สื่ออุปกรณ ์

- เอกสารมีประโยชน์และตรงตามความต้องการ 4.12 4.09 

- สื่อเทคโนโลยทีี่ใช้ประกอบ 4.06 

ด้านประโยชน์ที่
ได้รับ 

- ประโยชน์ทีไ่ด้รับตรงกบัความต้องการ 4.29 4.24 

- การน าความรู้ทีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชน์ในทางปฏิบัติ 4.12 

- มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของ สนส. 4.29 

ผลการประเมินในภาพรวม 4.16 

ตารางที่ 10 ผลการประเมินโครงการ สนส. สัญจร  
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ข้อเสนอแนะ 

แนวทางในการปรับปรุงพัฒนากิจกรรม โครงการดังกล่าว จากข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่
คณะต่าง ๆ ในประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

1.ควรเพิ่มรายละเอียดของเรื่องท่ีน าเสนอให้ชัดเจนมากกว่านี้ 
2.อยากให้เพิ่มระบบการติดตามข้อมูลนักศึกษา  และการแจ้งข้อมูลนักศึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา 
3.ระยะเวลาการออกตารางสอบควรก าหนดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน 
4.ควรปรับระบบการช าระค่าลงทะเบียนของนักศึกษาให้มีความทันสมัย ไม่ซ้ าซ้อน รวมถึงการ 

ลงทะเบียนล่าช้า ควรพิจารณาเป็นกรณี ๆ 
การพัฒนางานจากข้อเสนอแนะ 
 จากข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุม ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้หารือในระดับ
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารของหน่วยงาน ถึงความเป็นไปได้และแนวทางในการพัฒนางานตามความต้องการของผู้มี
ส่วนได้เสีย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2557  ได้เริ่มพัฒนาระบบงานในบางเมนูทั้งที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ และ
นักศึกษา  ดังนี้ 
 1.พัฒนาระบบงานส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ในการติดตามข้อมูลของนักศึกษาที่อยู่ในการดูแล  
 2.เพ่ิมเติม “เมนู ตรวจสอบโครงสร้าง” ในระบบงานส าหรับนักศึกษา เพ่ือวางแผนการเรียนของ
ตนเอง ได้ในเบื้องต้น และเพ่ิมเติม “เมนู พิมพ์ใบ นว.” ให้นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนได้เอง ลดปัญหาการขอเอกสารล่าช้าในกรณีที่สูญหาย และเพ่ิมความสะดวกให้แก่นักศึกษา 
 3.อ านวยความสะดวกในการน าเสนอรายละเอียดต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้ประกอบการจัดท ารายงาน 
ผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

 

 2.มหกรรมวันวิชาการ “ส่งเสริมวิชาการสู่คุณภาพการจดัการเรียนการสอน” 

  จากนโยบายทางการปฏิรูปการศึกษาที่ให้ความส าคัญสูงสุดกับการปฏิรูปการเรียนรู้โดยยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ ความต้องการ และความถนัดของ
ผู้เรียน เน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้สามารถพัฒนาสู่การเป็นคนที่สมบูรณ์ คือ เป็นคนดี คนเก่ง 
และมีความสุขอย่างแท้จริง ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดท าโครงการ “วันส่งเสริมวิชาการสู่
คุณภาพการเรียนการสอน” เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม  พ.ศ.2557  เป็นการเปิดโอกาสให้คณาจารย์และ
นักศึกษาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนและคณะครูในโรงเรียนต่างๆได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ (Active Learning)  ตลอดจนจัดเวทีเพ่ือยกย่อง
เชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญก าลังใจให้กับคณาจารย์และนักศึกษาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น   ประกอบด้วย
กิจกรรมย่อย ดังนี้ 
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  1.กิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 โดยคณาจารย์ที่มีผลงานวิชาการดีเด่น 
  2.กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง เรียนรู้อย่างไรให้มีคุณภาพพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
โดยนักศึกษาท่ีมีผลงานวิชาการดีเด่น 
  3.การแสดงนิทรรศการวิชาการจากคณะ ศูนย์ ส านักและสถาบัน 
  4.กิจกรรมการแสดงบนเวทีจากนักศึกษาทุกคณะ 
  กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือ และความสนใจจาก ครู อาจารย์ นักเรียนและนักศึกษา
จาหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งสิ้นกว่า  1,000  คน  ภายหลังการจัดกิจกรรม คณะด าเนินงานได้ท าการประเมินความ
พึงพอใจต่อกิจกรรมต่าง ๆ จากผู้ร่วมงาน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ได้แก่  
  1. คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการทั้งที่เป็นคณะกรรมการด าเนิน
โครงการ ผู้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  146 คน 

2. ครู และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 210 คน 
 มีผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมดังนี้ 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

 ̅ S.D. แปลผล 

ด้านที่ 1 การประชาสัมพันธ์ 3.75 0.73 มาก 
ด้านที่ 2 การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 3.86 0.67 มาก 
ด้านที่ 3 รูปแบบและข้ันตอนการจัดกิจกรรม 3.96 0.69 มาก 
ด้านที่ 4 กิจกรรมและนิทรรศการ 4.05 0.67 มาก 
ด้านที่ 5 ความรู้ ประโยชน์ และความคุ้มค่า 4.07 0.64 มาก 

ตารางที่ 11 ผลการประเมินโครงการมหกรรมวันวิชาการ  
 

 ข้อเสนอแนะในการจัดงาน 
  2.1 ควรประกาศผลงานหรือผลการเรียนของนักศึกษาเพ่ือจูงใจ เช่น มีผลการเรียนเท่าไร 
   (ร้อยละ 16.00) 

 2.2 มีความคลาดเคลื่อนในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์ (ร้อยละ 4.00) 
 2.3 พ้ืนที่การจัดงานน่าจะกว้างกว่านี้ คนแน่นมากแต่ที่นั่งไม่เพียงพอ (ร้อยละ 20.00) 

  2.4 พิธีมอบรางวัลยืดเยื้อยาวนานมาก ควรปรับให้กระชับมากกว่านี้ (ร้อยละ 4.00) 
  2.5 ควรจัดระเบียบความเรียบร้อยของการลงทะเบียน (ร้อยละ 8.00 ) 
  2.6 มีกิจกรรมในแต่ละคณะน้อยไป (ร้อยละ 4.00) 
   2.7 ควรมีสื่อความรู้ที่หลากหลายมากข้ึน (ร้อยละ 4.00) 
  2.8 ขาดการประสานงานกับผู้เข้ารับรางวัลในบางรายการ (ร้อยละ 4.00) 
  2.9 ควรมีกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติจริง (ร้อยละ 4.00)  
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 3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จิตบริการกับงานบริการ” 

 เมื่อวันที่  22-25  เมษายน  พ.ศ.2557  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการพัฒนา
บุคลากรด้านการให้บริการ ที่สอดคล้องกับปรัชญาของหน่วยงาน คือ” ส่งเสริมวิชาการ  รักษามาตรฐาน  
บริการด้วยใจ”  โดยมีกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรมดังนี้ 

           1.อบรมบุคลากรร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในหัวข้อ“จิตบริการกับงานบริการ” ณ ห้อง
ประชุมอมราวดี โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์  ดร.วทัญญู  สุวรรณเศรษฐ  อาจารย์ประจ าสถาบันพัฒนา
บัณฑิตศึกษานานาชาติ  มหาวิทยาลัยบูรพา  เป็นวิทยากรในการให้ความรู้และเทคนิคที่เกี่ยวกับการให้บริการ
ที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ และแลกเปลี่ยนแนวคิดในการให้บริการโดยการมีส่วนร่วมของ 
ตัวแทนนิสิตนักศึกษา ตัวแทนจากผู้ปกครอง และตัวแทนจากคณาจารย์   น าเสนอความคาดหวังในบริการ 
ปัญหา อุปสรรคที่พบในการใช้บริการของหน่วยงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าว  

 2.ศึกษาดูงาน แนวปฏิบัติที่ดีและลงนามความร่วมมือ ด้านระบบงานทะเบียนและ
ประมวลผล ณ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง   โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เชิดชัย  ธุระแพง  ผู้อ านวยการส านัก และคณะบุคลากรให้
การต้อนรับ โดยในการเข้าศึกษาดูงานดังกล่าว ทั้งสองหน่วยงานได้ลงนามความร่วมมือเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
งานด้านวิชาการต่าง ๆ อาทิ การด าเนินงานด้านทะเบียนและประมวลผล  งานด้านหลักสูตรและแผนการเรียน  
การด าเนินงานประกันคุณภาพ  รวมถึงแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้น 
 

 4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระดมความคิด กับทิศทางการพัฒนา สนส.” 

เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร ผู้บริหารระดับต่าง ๆ ในการก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงาน จากการทบทวนผลการด าเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์  5 ปี  ผลการปฏิบัติราชการประจ าปี มี
จุดมุ่งหมายให้เกิดแนวทางใหม่ ๆ ในการพัฒนาส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สู่ความเป็นเลิศตาม
นโยบายการพัฒนาองค์กรของมหาวิทยาลัย  โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระดมความคิดกับทิศทางการพัฒนา 
สนส” ในวันที่ 1 และ 4  พฤศจิกายน  พ.ศ.2556  ณ ห้อง 14808  อาคาร 14  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี  ศรีนพรัตน์วัฒน  เป็นวิทยากรในการอบรม  
โดยมีเนื้อหาในการอบรม ดังนี้  
 1.การสร้างองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดท าแผนกลยุทธ์  
 2.น าเสนอ SWOT ของแต่ละกลุ่มงาน เพ่ือรับข้อเสนอแนะจากวิทยากร 
 3.การจัดวางทิศทางของหน่วยงาน  
 4.การก าหนดกลยุทธ์ และตัวชี้วัดของแผน 
 5.การจัดท ารายละเอียดตัวชี้วัดของแผน และการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
 6.ถาม-ตอบประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่พบในการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  
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 จากการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์สถานการณ์
ปัจจุบันของหน่วยงาน  การพิจารณาผลการด าเนินของหน่วยงาน  และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ของหน่วยงาน  และมีผลการประเมินโครงการในประเด็นอ่ืน ๆ ดังนี้ 

ที ่ รายการประเมิน X  S.D. ความหมาย 

1. ความรู้ความเข้าใจในก่อนการอบรม 3.33 0.57   ปานกลาง 
2. ความเหมาะสมของสถานท่ีและโสตทัศนูปกรณ ์ 4.21 0.43 มาก 
3. ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการ 4.51 0.35 มากที่สุด 
4. ความสามารถในการน าเสนอของวิทยากร 4.35 0.37 มาก 
5. ความเหมาะสมของระยะเวลาการประชุมปฏิบตัิการ 4.11 0.13 มาก 
6. ความรู้ความเข้าใจหลังการอบรม 4.45 0.15 มาก 
7. ความมั่นใจในการน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการร่วม

จัดท าแผนของหน่วยงาน 
4.02 0.64 มาก 

ตารางที่ 12 ผลการประเมินโครงการ ระดมความคิดกับทิศทางการพัฒนา สนส. 
 

 จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ หน่วยงานได้น าความรู้ และแนวทางท่ีได้มาจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2557 รวมทั้งเป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
 

 5.โครงการสัมมนาวิชาการเครือข่ายระบบทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลการศึกษาทั่วประเทศ 
ครั้งที่ 8  “ระบบคุณภาพกับงานทะเบียนและประมวลผล” 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดส่งตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ และ
ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั่ว
ประเทศ  รวมทั้งยังเป็นโอกาสเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดองค์กรด้านงานทะเบียนและประมวลผล
การศึกษาให้มีคุณภาพท่ีพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  โดยอาศัยการประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน และ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านทะเบียนและประมวลผลจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ  โครงการดังกล่าว
จัดขึ้นระหว่างวันที่  20-22  พฤศจิกายน  พ.ศ.2556  ณ โรงแรมกรีนเนอร์รี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา  มีบุคลากรเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กว่า 300 คน จากสถาบันอุดมศึกษา 138 
แห่งทั่วประเทศ มีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 

1.บรรยายพิเศษ “งานทะเบียนกับมาตรฐานการศึกษา” โดย ศ.ดร.วิจิตร  ศรีสะอ้าน 
2.บรรยายพิเศษ “ระบบบริหารคุณภาพกับงานทะเบียนและประมวลผล” โดย อ.สราวุฒิ  พันธุชงค์  
3.บรรยายพิเศษ “องค์กรแห่งการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนางานอย่างมีคุณภาพ” โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ 

เจริญวงศ์ศักดิ ์
4.ประชุมกลุ่มย่อย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ระบบคุณภาพกับงานทะเบียนและประมวลผล”  
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5.ประชุมผู้บริหารหน่วยงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขับเคลื่อนนโยบายร่วมกัน อาทิ การก าหนด

ตัวชี้วัดกลางของงานทะเบียน กรอบแนวคิดในการเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา เป็นต้น 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนางานประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ 

จากการส่งเสริมและสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้ทุกหน่วยงานระดับคณะ  ส านัก  
สถาบัน ได้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดให้มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยค านึงถึงองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน  มาตรฐานอุดมศึกษา 3 ด้าน  และ
มุมมองการบริหารจัดการ 4 มิติ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท าระบบประกันคุณภาพภายในดังกล่าว  ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้น าแนวทางดังกล่าวมาจัดท าระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
และก าหนดตัวบ่งชี้ตามภารกิจของส านักฯ และอัตลักษณ์ ตลอดจนพัฒนาและทบทวนระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้เชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ซึ่งได้
จัดท าแผนปรับปรุงคุณภาพตามประเด็นที่เป็นผลจากการประเมินทั้งภายในและภายนอกตามตัวบ่งชี้ให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ครบถ้วนสมบูรณ์   

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน มีการน านโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในจากมหาวิทยาลัยมาเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย และวางระบบและกลไกการด าเนินงานระดับ
ส านักฯ สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นกับบุคลากร พร้อมทั้งทบทวนการด าเนินงานในรอบปีการศึกษาที่
ผ่านมา และในปีการศึกษา 2556  ส านักฯ ได้ก าหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพประจ าปีการศึกษาดังนี้ 

1. จัดให้มีการตรวจสอบและประเมินเพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
2. มุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพ  การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  
3. เชื่อมโยงงานประกันคุณภาพกับระบบการบริหารของส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
4. ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์และแผนด าเนินการที่เป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญ 

ในการพัฒนาคุณภาพตามเป้าหมายที่ก าหนด 
5. มุ่งเน้นการด าเนินงานไปสู่การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) 
6. ปฏิบัติกิจกรรมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ 

 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการในระดับส านัก 
องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 

  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 
 องค์ประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 7.1  ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 7.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
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 องค์ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 
องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต 

  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
 องค์ประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 7.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ 
 

ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระดับส านัก 
ตัวบ่งชี้คุณภาพ ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ 5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 3 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 4 คะแนน 

รวมคะแนนการประเมิน ( 27/6 ) 4.50 คะแนน 
 

ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้คุณภาพ ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 2 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 3.12 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 1.74 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 2 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ 2 คะแนน 

ตารางที่ 13 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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 และในปีการศึกษา พ.ศ.2557  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดท าตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2557 โดยแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ
หลักสูตร  ระดับคณะ   และระดับสถาบัน  ในส่วนของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลจากระดับคณะ เพ่ือใช้ประกอบการ
ประเมินในระดับมหาวิทยาลัย และทั้งจัดท าตัวบ่งชี้ประเมินผลการด าเนินงานตามพันธกิจหลักของส านัก เพ่ือ
แสดงผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาหน่วยงานใน
อนาคต. 
 
 
 
 

ಌ 



 
 
 
 
 การบริหารงานด้านการเงินและงบประมาณของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 นั้น แยกการบริหารจัดการงบประมาณออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ  

1.งบประมาณท่ีใช้ในการบริหารจัดการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สามารถ 
เบิกจ่ายได้ตามจ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 

2.งบประมาณท่ีใช้ในการบริหารจัดการส่วนของส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย เบิกจ่ายตาม 
จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ตามความจ าเป็น เหมาะสม ตามมติของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 26 กันยายน  พ.ศ.2556 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  25,837,900 บาท มีโครงการ/
กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน จ านวน 25 โครงการ/กิจกรรม ภายหลังการจัดสรรงบประมาณ 
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไปแล้วนั้น ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 ได้มีการประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือทบทวนจ านวนงบประมาณของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในส่วนของการใช้
บริหารจัดการ ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย  โดยปรับลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
จ านวนนักศึกษารับเข้า รวมกับจ านวนนักศึกษาปัจจุบันในปีการศึกษา พ.ศ.2557 และขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรม 
ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนสิงหาคม  คงเหลืองบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากการปรับปรุงงบประมาณทั้งสองครั้ง 
จ านวน  21,798,780  บาท  ซึ่งมีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่มีการปรับลดงบประมาณ ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐาน 

1.โครงการค่าใช้จา่ยในการพัฒนาหลักสูตร 880,000.00 

2.โครงการเพชรราชภัฏและวิทยาศาสตร์ราชภัฏ 990,000.00 

3.โครงการส่งเสริมการผลิตบณัฑิต ภาค ปกต ิ 400,000.00 

4.โครงการส่งเสริมการผลิตบณัฑิต ภาค กศ.บป 7,300,000.00 

5.ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา ภาคปกติและ ภาคกศ.บป. 288,700.00 

6.โครงการสนับสนุนงานด้านวิชาการ 200,000.00 

7.ส่งเสริมการจัดท าผลงานวิชาการ 500,000.00 

8.โครงการห้องเรียนมาตรฐาน 240,000.00 

9.โครงการพัฒนาหลักสตูรระดบับัณฑติศึกษา 50,000.00 

10.โครงการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาและอัตลักษณข์องมหาวิทยาลัย 

683,000.00 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐาน(ต่อ) 

11.โครงการจัดการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 5,976,980.00 

12.โครงการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ 368,800.00 

13.โครงการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม 250,000.00  

14.โครงการส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 0.00  

15.โครงการเรียนรู้ผู้อ่ืนเพื่อพัฒนาตนเอง/น าเสนองานทางวิชาการสัมมนาใน
ต่างประเทศ 

38,900.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

1.โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีส านักฯ 110,000.00  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนางานให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ  

1.โครงการบริหารส านักงาน  515,000.00  

2.โครงการค่าใช้จา่ยการไปราชการ 200,000.00  

3.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา 965,800.00 

4.จัดจ้างบุคลากรชั่วคราวประจ าส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 198,000.00  

5.เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลยั 1,094,200.00  

6.เงินประกนัสังคมพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว 56,000.00  

7.พัฒนาบุคลากรระดบับัณฑิตศกึษา 323,200.00 

8.ค่าสาธารณปูโภค 286,000.00  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนางานประกันคุณภาพอย่างมีระบบ 

1.โครงการบริหารส านัก (กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา) 85,000.00  

ตารางที ่14 รายละเอียดโครงการ ที่ได้รับจดัสรรงบประมาณ 
 
 จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้
จัดสรรงบประมาณตามโครงการ กิจกรรมที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ข้างต้น โดยมีสัดส่วนงบประมาณ 
ดังต่อไปนี้ 
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สรุปการบริหารจัดการงบประมาณ 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับจัดสรรจ านวน  21,798,780  บาท ด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

1. งบประมาณเพื่อการพัฒนาหน่วยงาน 

วงเงินที่ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2557  ในกิจกรรม/โครงการ ที่ส่งเสริม 
สนับสนุนการพัฒนาทั้งในด้านการด าเนินงานและบุคลากร ภายในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทั้ง
ปีงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น  2,655,900  บาท  คิดเป็นร้อยละ  12.18 ของงบประมาณท่ีได้รับ  ความส าเร็จใน
การเบิก-จ่ายงบประมาณเมื่อสิ้นสุดในปีงบประมาณ  เป็นเงิน  2,191,366.43  บาท  คิดเป็นร้อยละ  82.51 
ของวงเงินที่ขออนุมัติด าเนินการ 

2. งบประมาณเพื่อจัดจ้างบุคลากร 
  วงเงินที่ได้รับจัดสรรเพื่อจัดจ้างบุคลากร (ประจ าส านักงานบัณฑิตศึกษา) ตลอดปีงบประมาณ 
2557  จ านวน 5 คน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 4 คน และลูกจ้างชั่วคราวประจ าส านักงาน จ านวน 1 คน  
เป็นเงินทั้งสิ้น 1,348,200  บาท  คิดเป็นร้อยละ  6.18  ของงบประมาณที่ได้รับ ความส าเร็จในการเบิก-จ่าย
งบประมาณเมื่อสิ้นสุดในปีงบประมาณ  เป็นเงิน 1,290,934  บาท  คิดเป็นร้อยละ 95.75 ของวงเงินที่ขอ
อนุมัติด าเนินการ 

3. งบประมาณเพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน 
  จากพันธกิจหลักของหน่วยงานคือการสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนั้น
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละมี จึงมีสัดส่วนของงบด าเนินงานมากที่สุด ด าเนินกิจกรรม/โครงการ ทั้งสิ้น  
13  โครงการ โดยได้รับงบประมาณ  17,794,680  บาท  คิดเป็นร้อยละ  81.63  ของงบประมาณที่ได้รับ ซึ่ง
แตล่ะโครงการจะมีรอบระยะเวลาการเบิกจ่าย แตกต่างกันตามก าหนดระยะเวลาที่ได้มีการวางแผนไว้  

 18,166,380  

 110,000  

 3,638,200   85,000  

แผนภูมิที่ 3 สัดส่วนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
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งบประจ าที่ได้รับจัดสรรนั้น มีความเกี่ยวข้องกับคณะ / ศูนย์ / ส านักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ความส าเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณเมื่อสิ้นสุดในปีงบประมาณ เป็นเงิน 14,043,797.50  บาท  คิดเป็นร้อย
ละ  78.92 ของวงเงินที่ขออนุมัติด าเนินการ 

 

 

 2,655,900  

 1,348,200  

 17,794,680  

แผนภูมิที่ 4 แสดงงบประมาณที่รับจัดสรรจ าแนกตามหมวดเงิน 

งบพัฒนา 

งบบุคลากร 

งบด าเนินงาน 

2,655,900 

1,348,200 

17,794,680 

2,191,366 
1,290,934 

14043797.5 

งบพัฒนา งบบุคลากร งบด าเนินงาน 
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แผนภูมิที่ 5 เปรียบเทียบระหว่างงบประมาณที่ได้รับกับการเบิกจ่ายตามหมวดเงิน 

รับจัดสรร 

เบิกจ่าย 



 

 

 

 

 นอกเหนือจากงานตามพันธกิจหลักของหน่วยงานแล้ว ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มี
กิจกรรม โครงการสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานทั้งจากภายในและหน่วยงาน
ภายนอก ดังนี้ 
 1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนยุทธศาสตร์วิชาการ ระดับมหาวิทยาลัย” 
  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปฏิบัติหน้าที่ประสานการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การจัดท าแผนยุทธศาสตร์วิชาการ ระดับมหาวิทยาลัย” เมื่อวันที่ 3  เมษายน  พ.ศ.2557  โดยมีตัวแทนจาก
หน่วยงานระดับคณะ ศูนย์ ส านักและสถาบัน ร่วมกันก าหนดทิศทางในการพัฒนางานด้านวิชาการ โดยได้รับ
เกียรติจาก ดร.อนุวัฒน์  วิใจเงิน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการบริการ  โรงพยาบาลท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เป็น
วิทยากรในการก าหนดร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าว และน าเสนอร่างแผนดังกล่าวแก่คณะกรรมการระดับ
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 

 2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ด้านวิชาการและงานวิจัย” 
  เมื่อวันที่ 15  มกราคม  พ.ศ.2557 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ด้านวิชาการและงานวิจัย”  
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จิตเจริญ ไชยาค า มีตัวแทนจากคณะต่าง ๆ และคณาจารย์
ที่สนใจเข้าร่วมอบรม และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย ซึ่งจะ
น าไปสู่การบูรณาการร่วมกันระหว่างงานด้านวิชาการและงานวิจัย เพ่ือประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน
โดยอ้างอิงจากผลงานวิจัย หรืองานวิจัยที่เกิดจากกระบวนการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น 
 

 3.การลงนามความความร่วมมือด้านวิชาการ “ระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ”  
  เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ผศ.ดร.บัญญัติ ช านาญกิจ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วย อาจารย์ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ  อาจารย์ดร.สุธาทิทย์  งามนิล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อม
คณะท างานได้เดินทางไปมหาวิยาลัยของแก่นโดยได้รับการต้อนรับจากรศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.ดร.เด่นพงษ์  สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณะ
ให้การต้อนรับในการลงนามความร่วมมือ“ระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” (KKU-TQF-MIS) ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือ
น าไปปรับใช้ในโอกาสต่อไป 
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4.ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์  น าโดย  ดร.ประจักร์   รอดอาวุธ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ  ดร.สุธาทิพย์  งามนิล  
ผู้อ านวยการส านักและบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  โดยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงขั้นตอนการท างานในด้านต่างๆ ตามพันธ
กิจของหน่วยงานในการสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงาน  
อุปสรรคและปัญหาที่พบ พร้อมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งเบื้องต้นและระยะยาว  ซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุง
การท างานของทั้งสองหน่วยงานต่อไป 
 

 5.ประชุมคณะท างานเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดห้องเรียน ห้องสอบ 
  ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ดร.ประจักษ์ รอดอาวุธ และผู้อ านวยการ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดร.สุธาทิพย์ งามนิล พร้อมคณะเดินทางมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์(ย่านมัทรี) และร่วมหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดห้องเรียน ห้องสอบ 
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม และแก้ไขปัญหาก่อนการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2557 
 

 6.กิจกรรมท าบุญตักบาตร “ครบรอบ 92 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัย” 
  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม  พ.ศ.2557 คณะผู้บริหาร และบุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ร่วมพิธีท าบุญ ตักบาตร ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครบรอบ 92 ปี  
บริเวณ ลานด้านหน้าส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
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 จากผลการด าเนินงานดังที่กล่าวไปแล้วนั้น ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการบริหารส านักฯ 
คณะผู้บริหาร และการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการทั้งในด้านการให้ข้อมูล
ข่าวสาร  การพัฒนาคณาจารย์  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการพัฒนางานทางด้าน
วิชาการ  ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและสอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรมที่โดดเด่นแตกต่างจากปีงบประมาณที่ผ่านมา ดังนี้ 
 1.การพัฒนาระบบงานให้บริการ 
  การพัฒนาระบบการให้บริการด้านงานทะเบียน ให้มีความหลากหลาย รองรับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรม ซึ่งนิยมน าสื่ออิเลคทรอนิกส์ และโซเชียลมีเดียเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน
การติดต่อสื่อสาร การติดตามข้อมูลข่าวสารในกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งในแวดวงของการศึกษา ได้มีสื่อออนไลน์
แบบต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากยิ่งขึ้น ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนจึงปรับปรุงรูปแบบการให้บริการที่สามารถเผยแพร่ และด าเนินการผ่านระบบออนไลน์ ทั้งในส่วนของ
งานทะเบียนและประมวลผล  งานหลักสูตรและแผนการเรียน ดังนี้ 
  1.1 ระบบค าร้องขอเพ่ิม-ถอนรายวิชาแบบออนไลน์  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้นักศึกษาที่มี
ความประสงค์ลงเรียนเพ่ิมหรือถอนรายวิชาต่าง ๆ จากที่ได้เลือกผ่านระบบอินเทอร์เน็ตก่อนปิดภาคการศึกษา
ที่ผ่านมา  การเปิดให้เพ่ิม-ถอนรายวิชาจะเปิดระบบให้นักศึกษาเข้าระบบ ในช่วงเปิดภาคการศึกษา เป็นเวลา 
15 วัน  ทั้งภาคปกติและภาค กศ.บป. 
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  1.2 ระบบบริการส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นระบบอ านวยความสะดวกแก่อาจารย์ที่
ปรึกษาในการติดตามข้อมูลนักศึกษาในความดูแล มีเมนูสนับสนุนดังนี้ 
   -ระบบตรวจสอบผลการเรียนรายภาคเรียนของนักศึกษาที่เป็นที่ปรึกษา จะแสดง
รายละเอียดผลการเรียนในแต่ละรายวิชา, GPA, GPA สะสม, สถานะนักศึกษาในความดูแล 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

   -ระบบตรวจสอบผลการประเมินการสอนอาจารย์ เมนูนี้อาจารย์ผู้สอนสามารถเข้า
ไปดูผลการประเมินการสอนได้เฉพาะวิชาที่ตนเองสอนอยู่เท่านั้น ผลการประเมินการสอน จะไม่เปิดเผยให้
บุคคลภายนอกรับทราบ ยกเว้นคณะผู้บริหารเท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://regis.nsru.ac.th/teacher/stdinfo/grade00.asp
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  1.3 ระบบบริการส าหรับนักศึกษา เป็นระบบอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาในด้านข้อมูล
ทะเบียนของตนเอง มีเมนูสนับสนุนเพ่ิมเติมจากระบบเดิมดังนี้ 
   -ตรวจโครงสร้างหลักสูตร นักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป. สามารถตรวจสอบ
โครงสร้างได้ด้วยตนเอง 
   -ระบบพิมพ์ใบการแจ้งช าระเงินค่าลงทะเบียน เป็นเมนูเพ่ิมเติมส าหรับนักศึกษาใน
การพิมพ์ใบแจ้งช าระเงินค่าลงทะเบียน (นว.3)  
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รูปนักศึกษา 



49 

 

 
 2.การด าเนินโครงการ สนส. สัญจร 
  โครงการใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557  เป็นการแนะน าหน่วยงาน และการด าเนินงานทั้งที่
เกี่ยวข้องกับนักศึกษา คณาจารย์ ให้เกิดความเข้าใจถึงขอบเขตหน้าที่ต่าง ๆ  และร่วมแลกเปลี่ยนกับทุก
หน่วยงานเพ่ือหาแนวทางในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รูปแบบ
กิจกรรมด าเนินในแบบของการประชุม ตามคณะต่าง ๆ ทั้ง 5 คณะ  ซึ่งมีก าหนดการดังนี้ 
 

ที ่ วัน เดือน ปี สถานที ่
1 พุธ 29  มกราคม 2557 ห้องประชุมเฟ้ืองฟ้า  คณะวิทยาการจัดการ 
2 พุธ 5  กุมภาพันธ์ 2557 ห้องประชุม 932  คณะครุศาสตร์  
3 พุธ 12  กุมภาพันธ์ 2557 ห้องประชุมนนทรี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4 พุธ 19  กุมภาพันธ์ 2557 ห้องประชุมรัตนพิมาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5 พุธ 5  มีนาคม 2557 ห้องประชุม 1112  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
 

  จากการด าเนินโครงการในวัน เวลาดังกล่าว ท าให้หน่วยงานทราบถึงปัญหา และแนวคิดใน
การด าเนินงานตามพันธกิจหลักของกลุ่มงานต่าง ๆ ทั้งจากข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ และแบบสอบถามของ
โครงการ  ซ่ึงหน่วยงานได้ท าข้อเสนอแนะนั้นมาพัฒนาการงานในหลาย ๆ ด้าน อาทิเช่น การพัฒนาระบบ
ให้บริการงานด้านหลักสูตร  งานด้านทะเบียนและประมวลผล   การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานเป็นต้น   
 
 3.โครงการมหกรรมวันวิชาการ “ส่งเสริมวิชาการสู่คุณภาพการจัดการเรียนการสอน” 
  เป็นโครงการที่ เปิดโอกาสให้คณาจารย์และนักศึกษาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่นได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งเปิดโอกาสให้
นักเรียนและคณะครูในโรงเรียนต่างๆได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิธีการจัดการ
เรียนการสอนแบบใฝ่รู้ (Active Learning)  ตลอดจนจัดเวทีเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญก าลังใจ
ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น  กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือความสนใจจาก 
ครู อาจารย์ นักเรียนและนักศึกษาจาหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งสิ้นกว่า  1,000  คน  ถือเป็นความส าเร็จในการจัด
งานในปีแรก  
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ด้านการด าเนนิงาน 
 1.การด าเนินงานบางกิจกรรม เช่น การเบิกจ่ายเงินค่าด าเนินการ ภาค กศ.บป  การขอสนับสนุน
จัดท าผลงานวิชาการ ฯลฯ เป็นการขอข้อมูลจากคณะ ศูนย์  ส านัก และสถาบัน ต่าง ๆ บางครั้งข้อมูลมีการ
เปลี่ยนแปลง ท าให้ต้องมีการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงประกาศ / ค าสั่ง อยู่เป็นประจ า 
 2.การประสานงานจากบุคคลภายนอก เรื่องการพัฒนาหลักสูตร ในปีที่ผ่านมา พบว่าการด าเนินการ
แก้ไข ปรับปรุง ไม่ตรงกับแบบรายงานข้อมูล ท าให้มีการแก้ไขอยู่บ่อย ๆ  
 3.การปฏิบัติงานบางประเภท เช่น งานด้านแผนงาน  การจัดการความเสี่ยง ฯลฯ ขาดการติดตาม
ตรวจสอบอย่างเป็นระบบ อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในอนาคต 

ด้านบุคลากร 
 1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีนโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายใน
หน่วยงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี จากการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่า บุคลากรให้ความสนใจ และมีความ
พร้อมที่จะเข้าร่วมและพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง  แต่ยังขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานระดับสูง   
 2. ความไม่ชัดเจนด้านนโยบายการบริหารงานบุคลากร ด้านความก้าวหน้าในสายงาน ทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 
 3.ขาดอัตราก าลังสนับสนุนในหน่วยงาน ท าให้บุคลากรในหน่วยงานมีภาระงานที่เกินก าลัง 

ด้านงบประมาณ 
 1.การปรับเปลี่ยนนโยบายการด าเนินงานจากหน่วยงานระดับสูง ส่งผลให้ต้องมีการตัดยอด
งบประมาณบางโครงการ ไปใช้ในการเบิก – จ่าย ท าให้การด าเนินกิจกรรม / โครงการดังกล่าวไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างเต็มที ่
 2.การประชาสัมพันธ์และการก าหนดระเบียบการเบิก – จ่ายงบประมาณ มีการเปลี่ยนแปลง และขาด
การประชาสัมพันธ์ในการก าหนดขั้นตอนของระบบเบิก – จ่าย  เมื่อด าเนินการไปแล้วในบางขั้นตอนต้อง
ประสบกับปัญหาการเบิก – จ่าย  
 3. การติดตามและการรายงานงบประมาณ ยังขาดการประสานงานกับผู้รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ จึง
ท าให้การรายงานการใช้งบประมาณล่าช้า และกิจกรรมบางกิจกรรมเป็นงบประมาณการจัดการเรียนการสอน
ที่ส านักฯเป็นผู้ประสานการเบิก–จ่าย ให้ทุกคณะ  ส านักฯ จึงต้องใช้เวลาในการจัดเก็บข้อมูลและการเบิก–จ่าย 
 



 

 

 

 

 

โครงการอบรมบุคลากร ด้านการให้บริการ 

 

  

  



 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ด้านวิชาการและงานวิจัย วันที่ 15 มกราคม 2557 

 

  

 

 

http://apr.nsru.ac.th/Activity/show_gallery2.php?id_album=WlFOa0JOPT0=


กิจกรรม สนส. สัญจร 2557 



รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ รอบแรก ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2557  

 

  

 

 

  



กิจกรรม QA สัญจร 

 

  



การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดท าแผนยุทธศาสตร์วิชาการ"  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 

 

http://apr.nsru.ac.th/Activity/show_gallery2.php?id_album=WlFOMFpOPT0=

