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ส่วนท่ี 1 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 

ความเป็นมาของหน่วยงาน 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวทิยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ได้ก่อตั้งขึ้นเม่ือ 

พ.ศ. 2518 ตำมโครงสร้ำงของพระรำชบัญญัติวิทยำลัยครู โดยมีช่ือว่ำ ฝ่ำยทะเบียนและวัดผล 

ต่อมำมีภำรกิจเพิ่มขึ้น จึงได้จัดตั้งเป็น ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร ตำมพระรำชบัญญัติวิทยำลัยครู 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ตำมมำตรำ 7 ต่อมำเม่ือมีพระรำชบัญญัติสถำบันรำชภัฏนครสวรรค ์พ.ศ. 

2538 และประกำศส ำนักงำนสภำสถำบันรำชภัฏ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรแบ่งส่วนรำชกำรสถำบัน

รำชภัฏ ประกำศ ณ วันที่ 25 ตุลำคม พ.ศ. 2538 สถำบันรำชภัฏนครสวรรค์ จึงได้แบ่งส่วน

รำชกำรเป็น ส ำนักส่งเสริมวชิำกำร 

 ในปี พ.ศ. 2548 ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกสถำบนัรำชภัฏนครสวรรค ์มำเปน็มหำวิทยำลัย

รำชภัฏนครสวรรค ์จงึมีกำรแบ่งส่วนรำชกำรใหม่เปน็ “ส ำนักงำนสง่เสริมวชิำกำรและงำน

ทะเบียน” ตำมกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค ์

กระทรวงศกึษำธิกำร พ.ศ.2548 ณ วันที่1 มีนำคม พ.ศ.2548 ซ่ึงปรำกฏในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 

122 ตอนที่ 20 ก วันที่ 8 มีนำคม 2548 และมีกำรแบ่งสว่นรำชกำร เป็นไปตำมประกำศกระทรวง

ศึกษำธกิำร เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2549 โดยใหแ้บ่ง

ส่วนรำชกำรเป็นส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ซ่ึงประกำศ ณ วันที่ 23 มิถุนำยน พ.ศ.2549 ปรำกฏใน

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 123 ตอนที ่74 ง วนัที่ 3 สิงหำคม 2549  และสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

นครสวรรค ์ในกำรประชุมครั้งที่ 12/2549 วนัที่ 30 พฤศจิกำยน 2549 และครั้งที ่13/2549 วันที ่

27 ธันวำคม 2549 เห็นชอบโครงสร้ำงกำรแบง่ส่วนรำชกำรภำยในมหำวิทยำลัย ของส ำนัก

ส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 

 

ปรัชญา 

 ส่งเสริมวชิำกำร  รักษำมำตรฐำน  บริกำรด้วยน้ ำใจ 
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วิสัยทัศน์ 

 ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียนเป็นองคก์รที่ทันสมัย ให้บริกำรถกูต้อง รวดเร็ว 

พันธกิจ 

 1.ส่งเสริมกำรจัดกำรศกึษำของมหำวิทยำลัยทัง้ในระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศกึษำ 

 2.พัฒนำกำรบรกิำรวชิำกำร ระบบงำนทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำให้มี

ประสิทธภิำพ 

ภารกจิ 

 1. ส่งเสริมกำรจัดกำรหลกัสูตรระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศกึษำใหเ้ป็นไปตำมเกณฑ์ 

มำตรฐำนระดับอุดมศกึษำ 

 2. ด ำเนินงำนด้ำนงำนทะเบียนและประมวลผล 

 3. ให้บริกำรด้ำนวชิำกำรแกน่ักศึกษำ คณำจำรย ์และบคุคลทั่วไป 

 4. ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคณุภำพ 
 

ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 

 1.ส่งเสริมกำรจัดกำรศกึษำทั้งระดับปริญญำตรีและระดบับัณฑิตศึกษำ 

 2.ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศงำนทะเบียนและประมวลผล 

 3.ส่งเสริมกำรพัฒนำงำนบริกำรของหน่วยงำนให้มีประสิทธภิำพ 

 4.ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรที่ได้มำตรฐำนและเปน็ไปตำมหลักเกณฑ์และวธิีกำรบริหำร

กิจกำรบ้ำนเมืองทีด่ ี

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 1.ผลิตบัณฑติที่มีคุณภำพ สอดคล้องกบัคุณลกัษณะบัณฑิตที่พึงประสงคข์องหลกัสตูรที่

เปิดสอน 

 2.ระบบเทคโนโลยสีนับสนนุกำรด ำเนนิงำนทนัสมัย ให้บริกำรถูกต้องรวดเร็ว 

 3.ระบบให้บริกำรมีควำมถูกต้อง รวดเร็ว สร้ำงควำมพงึพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 4.มีกำรบริหำรจัดกำรทีด่ี เปน็ระบบและมีประสิทธภิำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
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ท าเนียบผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าส านัก 

     1. รายช่ือผู้บริหาร  

 1.อำจำรย์ ดร.สุธำทิพย ์ งำมนิล  ผู้อ ำนวยกำรส ำนกั 

 2.อำจำรย์ ดร.สุพัฒนำ หอมบุปผำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกั 

 3.อำจำรย์ ดร.ภริตำ พมิพันธุ์  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกั 

 4.อำจำรย์ธนพัฒน ์ วัฒนชัยธรรม รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกั 

 5.นำยธรรมนูญ  จูทำ  รักษำกำรหัวหน้ำส ำนกังำนผู้อ ำนวยกำร 

รักษำกำรหัวหน้ำกลุ่มงำนสง่เสริมวชิำกำร 

 6.นำงสำวขนิษฐำ พวงมณีนำค รักษำกำรหัวหน้ำกลุ่มงำนบรหิำรส ำนักงำน 

 7.นำงสำวธติิยำ  หงษ์เวียงจันทร ์ รักษำกำรหัวหน้ำกลุ่มงำนทะเบียนและ 

      ประมวลผล 
 

     2. รายช่ือคณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

1.อำจำรย์ ดร.สุธำทิพย ์ งำมนิล  ประธำนกรรมกำร 

2.อำจำรย์ ดร.สุพัฒนำ หอมบุปผำ รองประธำนกรรมกำร 

3.นำยสมเจตน ์  พรหมบุญตำ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

4.นำยประสพชัย ชำญธัญกรณ ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

5.ผู้ช่วยศำสตรำจำรยป์รีชำ  สนธริักษ ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

6.อำจำรย์ ดร.ภริตำ พมิพันธุ์  กรรมกำร 

7.อำจำรย์ ดร.บณัฑิตำ อินสมบัต ิ กรรมกำร 

8.อำจำรย์ธนพัฒน ์ วัฒนชัยธรรม กรรมกำรและเลขำนกุำร 

9.นำงสำวอภิญญำศิร ิ กวำงแก้ว ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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สารสนเทศบุคลากรสายสนบัสนุน 

หน่วยงาน 
วุฒิการศึกษา 

รวม ร้อยละ 
ป.เอก ป.โท ป.ตร ี ต่ ากว่า ป.ตร ี

1. กลุ่มงานบริหารส านักงาน - 3 2 - 5 27.78 

   พนักงำนมหำวิทยำลัย - 2 2 - 4 22.22 

   พนักงำนรำชกำร - 1 - - 1 5.56 

   ลูกจ้ำงประจ ำ - - - -   

2. กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล - - 7 - 7 38.89 

   พนักงำนมหำวิทยำลัย - - 6 - 6 33.33 

   พนักงำนรำชกำร - - 1 - 1 5.56 

   ลูกจ้ำงประจ ำ - - - -   

3. กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ  - 2 4 - 6 33.33 

   พนักงำนมหำวิทยำลัย - 1 4 - 5 27.78 

   พนักงำนรำชกำร - - - - -  

   ลูกจ้ำงประจ ำ - 1 - - 1 5.56 

รวม - 5 13 - 18 100 
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จ านวนนักศึกษาแต่ละสาขา/ช้ันป ี

ตารางแสดงจ านวนนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

คณะ/หลักสูตร/สาขา 
ช้ันปี 

รวมทั้งสิ้น 
1 2 3 4 5 6 ข้ึนไป 

คณะครุศาสตร์ 

กำรศึกษำปฐมวัย 51 45 68 76 73 3 316 

คณิตศำสตร์ 47 52 71 69 64 1 304 

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีกำรศึกษำ 49 - - - - - 49 

คอมพิวเตอร์ศึกษำ - 57 51 62 73 5 248 

ดนตรีศึกษำ - - - 18 32 4 54 

นำฏศิลป์ - - - 51 43 1 95 

พลศึกษำ 56 49 72 65 77 11 330 

ภำษำไทย 53 57 82 65 76 - 333 

ภำษำอังกฤษ 52 55 57 69 73 11 317 

วิทยำศำสตร์ทั่วไป 49 50 62 56 67 1 285 

สังคมศึกษำ 53 55 70 69 81 1 329 

วิชำชีพครู 176 - - - - - 176 

รวมคณะครุศาสตร์ 586 420 533 600 659 38 2,836 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

กำรออกแบบ 42 59 77 37 30 - 245 

เกษตรศำสตร์ 43 75 55 84 3 1 261 

เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 22 24 24 24 21 1 116 

เทคโนโลยีอุตสำหกรรม(ต่อเนื่อง) 15 32 - - - - 47 

ไฟฟ้ำอุตสำหกรรม 44 43 49 15 2 - 153 

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 13 22 8 12 - - 55 

วิศวกรรมกำรจัดกำรอุตสำหกรรมและสิ่งแวดล้อม 19 18 12 - - - 49 

วิศวกรรมพลังงำน 14 17 8 30 2 - 71 

วิศวกรรมไฟฟ้ำเครื่องกลกำรผลิต 38 47 43 20 1 1 150 

รวมคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 250 337 276 222 59 3 1,147 

นับจากจ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 7  ตุลาคม  2559 
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คณะ/หลักสูตร/สาขา 
ช้ันปี รวมทั้งสิ้น 

1 2 3 4 5 6 ข้ึนไป  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

กำรบริหำรงำนยุติธรรม - 16 - 17 2 - 35 

กำรปกครองท้องถิ่น 84 106 142 114 1 - 447 

กำรพัฒนำชุมชน 144 104 74 91 - 4 417 

กำรเมืองกำรปกครอง 86 108 96 92 - - 382 

ดนตรี 23 32 24 4 - 1 84 

นิติศำสตร์ 162 101 98 68 4 - 433 

ประวัติศำสตร์ 26 33 27 31 1 - 118 

ภำษำไทย 113 101 74 39 - - 327 

ภำษำอังกฤษ 142 101 80 59 3 - 385 

ภำษำอังกฤษ - ภำษำจีน - 30 19 - - - 49 

ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ 26 12 16 17 3 - 74 

ภูมิสำรสนเทศเพื่อกำรพัฒนำ 24 18 - 23 - - 65 

รัฐประศำสนศำสตร์ 167 143 156 144 - - 610 

ศิลปกรรม 21 18 - - - - 39 

รวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,018 923 806 699 14 5 3,465 

คณะวิทยาการจัดการ 

กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 105 125 79 41 - - 350 

กำรตลำด 179 120 72 74 4 - 449 

กำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม 88 90 68 59 4 - 309 

กำรบัญชี 280 265 209 131 - 1 886 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 126 92 63 64 3 - 348 

กำรประชำสัมพันธ์ - 30 32 25 1 - 88 

นิเทศศำสตร์ 114 - - - - - 114 

วำรสำรศำสตร์ - 13 13 20 5 1 52 

วิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์ - 34 25 39 1 - 99 

เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ - 21 - 20 - - 41 

รวมคณะวิทยาการจัดการ 892 790 561 473 18 2 2,736 

นับจากจ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 7  ตุลาคม  2559 
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คณะ/หลักสูตร/สาขา 
ช้ันปี รวมทั้งสิ้น 

1 2 3 4 5 6 ข้ึนไป  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณิตศำสตร์ 42 35 32 14 1 - 124 

คหกรรมศำสตร์ 46 22 37 28 1 - 134 

เคมี 15 18 12 17 - 1 63 

ชีววิทยำ 44 41 26 39 1 - 151 

เทคโนโลยีชวีภำพ 6 - - - - - 6 

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 41 25 21 15 1 - 103 

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 19 24  15 13 - 71 

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร - - - - - 5 5 

ฟิสิกส์ 9 9 14 8 - - 40 

วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 46 44 33 40 13 30 206 

วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม 31 19 20 23 3 - 96 

สถิติประยุกต์ 8 12 - - - - 20 

สำธำรณสุขศำสตร์ 85 188 196 138 2 - 609 

รวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 392 437 391 337 35 36 1,628 

รวมทั้งสิ้น 3,138 2,907 2,567 2,331 785 84 11,812 

นับจากจ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 7  ตุลาคม  2559 

ทรัพยากรอาคาร/ห้องเรียน/ห้องประชุม 

ช่ืออาคาร 
การใช้พ้ืนท่ี (ห้อง) 

ห้องเรียนท่ัวไป ห้องปฏิบตัิการ ห้องประชุม 

อาคารอ านวยการ (ตึก 14) 31 - - 

ช้ัน 4 8 - - 

ช้ัน 5 8 - - 

ช้ัน 6 8 - - 

ช้ัน 7 7 - - 

อาคาร 5 (ตึกปีกนก) 2 - - 

รวมท้ังสิ้น 33 - - 
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จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาท่ีใช้เข้าถึงสารสนเทศ 

ล าดับ หัวข้อ จ านวน (เครื่อง) 

1 จ ำนวนที่จดัเตรียมบรกิำรใหน้ักศึกษำ 7 

2 จ ำนวนที่ใช้ในกำรบริหำรจัดกำร (บริกำรหน้ำเคำท์เตอร)์ 7 

3 จ ำนวนเครื่องส ำหรับปฏิบัตงิำนของบุคลำกร 25 

4 จ ำนวนของส่วนตัวของนกัศกึษำ N/A 

 

ข้อมูลด้านงบประมาณตามแหล่งงบประมาณของหน่วยงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ล าดับ แหล่งเงิน รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ 

1 งบประมำณแผ่นดิน 1,880,000 1,571,336.5 83.58 

2 งบประมำณเงนิรำยได ้ 9,202,000 8,462,872.9 93.82 

3 รำยได้อ่ืนๆ - - - 

รวมเงินงบประมาณ 10,900,000 10,034,209.4 92.06 
 

ข้อมูลด้านงบประมาณตามประเดน็ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 

แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

1.ส่งเสริมกำรจัดกำรศกึษำ ทั้งระดับ

ปริญญำตรีและระดับบัณฑติศกึษำ 
8,942,600 8,301,516.9 92.83 

2.ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศงำน

วชิำกำร งำนทะเบียนและประมวลผล 
223,600 223,600 100 

3.ส่งเสริมกำรพัฒนำงำนบริกำรของ

หน่วยงำนให้มีประสทิธิภำพ 
961,144 867,788 90.28 

4.ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรที่ได้มำตรฐำน

และเป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรบรหิำร

กิจกำรบ้ำนเมืองทีด่ ี

772,656 641,304.5 83.00 

รวม 10,900,000 10,034,209.4 92.06 
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ข้อมูลด้านผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ร้อยละ 
แผน แล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ 

1.ส่งเสริมกำรจัดกำรศกึษำ ทั้งระดับ

ปริญญำตรีและระดับบัณฑติศกึษำ 

14 14 12  

2.ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศงำน

วชิำกำร งำนทะเบียนและประมวลผล 

2 2 2 100 

3.ส่งเสริมกำรพัฒนำงำนบริกำรของ

หน่วยงำนให้มีประสทิธิภำพ 

6 6 6 100 

4.ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรที่ได้มำตรฐำน

และเป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรบรหิำร

กิจกำรบ้ำนเมืองทีด่ ี

2 2 2 100 

รวม 24 24 22 91.67 
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ข้อมูลด้านผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได ้ งบประมาณภาพรวม 

แผน เบิกจ่าย ร้อยละ แผน เบิกจ่าย ร้อยละ แผน เบิกจ่าย ร้อยละ 

1.ส่งเสริมกำรจัดกำรศกึษำ ทั้งระดับ

ปริญญำตรีและระดับบัณฑติศกึษำ 
600,000 508,873 84.81 8,342,600 7,792,643.9 93.40 8,942,600 8,301,516.9 92.83 

2.ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ

งำนวชิำกำร งำนทะเบียนและ

ประมวลผล 

- - - 223,600 223,600 100 223,600 223,600 100 

3.ส่งเสริมกำรพัฒนำงำนบริกำรของ

หน่วยงำนให้มีประสทิธิภำพ 
488,644 395,413 80.92 472,500 472,375 99.97 961,144 867,788 90.28 

4.ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรที่ได้

มำตรฐำนและเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์

และวธิีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

713,756 589,480.5 82.58 58,900 51,824 87.98 772,656 641,304.5 83.00 

รวม 1,802,400 1,493,766.5 82.87 9,097,600 8,540,442.9 93.87 10,900,000 10,034,209.4 92.06 
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ส่วนท่ี 2 

ผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

 ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน ด ำเนินงำนภำยใต้ยุทธศำสตรก์ำรด ำเนินงำน

ของส ำนักที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัย ในรอบปงีบประมำณ พ.ศ.

2559  ที่ผ่ำนมำ  หน่วยงำนด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรเพือ่สนับสนุนกำรบริกำรวชิำกำร และกำรจดั

กำรศกึษำของมหำวิทยำลัยให้บรรลุผลส ำเร็จตำมยุทธศำสตร์ทีต่ั้งไว้ โดยมีกิจกรรม/โครงกำรเด่น ๆ 

ตำมยุทธศำสตร์ ดังนี ้
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : สร้ำงโอกำสในกำรศกึษำระดบัอุดมศึกษำ และพัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้

มีคุณภำพสู่มำตรฐำนสำกล 

 1.โครงการสนับสนุนงานด้านวิชาการ 

 เป็นโครงกำรตอบโจทย์ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ของมหำวิทยำลัย โดยมุ่งเน้นไปยัง

ผู้สอน โดยพบว่ำครูผู้สอนคอืปัจจัยส ำคัญในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพสูง ซ่ึงใน

กำรพัฒนำทำงวิชำชีพในศตวรรษที่ 21 มีจุดมุ่งหมำยที่ส ำคัญคือกำรสร้ำงครูให้เป็นผู้ที่มีทักษะ

ควำมรู้ควำมสำมำรถในเชิงบูรณำกำร กำรใช้เครื่องมือและก ำหนดยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติในช้ัน

เรียน และสร้ำงให้ครูมีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และก ำหนดกิจกรรมกำรเรียนรู้ได้เหมำะสม

ด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำย ตลอดจนช่วยให้ครูได้เกิดกำรพัฒนำควำมสำมำรถให้สูงขึ้น

เพื่อน ำไปใช้ส ำหรับกำรก ำหนดกลยุทธท์ำงกำรสอนและจัดประสบกำรณ์ทำงกำรเรียนไดเ้หมำะสม

กับบริบททำงกำรเรียนรู้ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำกำรเรียน

กำรสอนให้มีคุณภำพสูงโดยกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้คณำจำรย์จัดกำรเรียนกำรสอนโดยแบบ

ใฝ่รู้ (Active Learning) ซ่ึงเป็นกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้สูงสุด โดยได้

จัดท ำโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร”กำรจัดกำรเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active  Learning)” ณ Francis 

Marion University (FMU) ประเทศสหรัฐอเมริกำ เพื่อเป็นกำรเตรียมคณำจำรย์ของมหำวิทยำลัย

รำชภัฏนครสวรรคใ์ห้พร้อมในกำรพัฒนำวชิำชีพในศตวรรษที่ 21  ตลอดจนสร้ำงให้เกิดตัวแบบที่มี

กำรพัฒนำทำงวชิำชีพได้อยำ่งม่ันคงและยั่งยืน 
 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 

 ระยะเวลา วันที่ 3-30 มิถนุำยน 2559   
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 กจิกรรมของโครงการ 

  1.กระบวนกำรให้ควำมรู ้และสร้ำงควำมเขำ้ใจในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบใฝ่

รู้ ระหว่ำงวนัที่ 3-30 มิถุนำยน  2559  ณ Francis Marion University (FMU) ประเทศ

สหรฐัอเมรกิำ  ภำยใตห้ัวขอ้ PBL หรือ กำรศึกษำเกี่ยวกับ Project Based Learning (PBL) หรือกำร

จัดกำรเรียนรู้แบบใช้โครงงำนเป็นฐำน ตำมแนวคิดของจอห์น ดิวอี ้(John Dewey) นักกำรศกึษำ

ชำวอเมริกัน และกำรประยุกต์ใช้กับกระบวนกำรเรียนกำรสอนในประเทศไทย  

  2.กระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนัระหว่ำงผู้เข้ำร่วมโครงกำร กบัอำจำรย์

ภำยในคณะของตนเอง เพื่อใหเ้กดิควำมสนใจ และแลกเปลี่ยนประสบกำรณก์ำรเรียนรู้เพ่ือ

พัฒนำกำรเรียนกำรสอนของคณำจำรย ์

  3.กระบวนกำรประยุกต์ใช้และน ำไปใช้ โดยคณำจำรยผู้์เขำ้ร่วมโครงกำร น ำ

ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรเขำ้รับกำรฝึกอบรมมำประยุกตใ์ช้ในกำรเรยีนกำรสอนแบบใฝ่รูใ้นรำยวชิำที่

ตนเองรับผิดชอบ 

  4.กระบวนกำรกลั่นกรององคค์วำมรู้ โดยส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 

สนับสนุนให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรถ่ำยทอดเทคนิค องคค์วำมรู้ที่ได้จำกกำรน ำแนวทำงกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนแบบใฝ่รูไ้ปประยกุต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำของตนเอง ผ่ำนกำรจัดท ำ

เป็นบทควำมวชิำกำรเพื่อรวบรวมเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจ 

  5.กระบวนกำรรวบรวมและเผยแพร ่ส ำนกัสง่เสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน เปน็ผู้

รวบรวมบทควำมวชิำกำรจำกผู้เข้ำร่วโครงกำร เพื่อจัดท ำวำรสำรกำรจัดกำรควำมรู้ พ.ศ.2559 

และท ำกำรเผยแพร่ผ่ำนสื่อออนไลน์ของหน่วยงำน  

  6.จัดเวทแีลกเปลี่ยน ถ่ำยทอดแนวคิด องคค์วำมรู้จำกคณำจำรย์ผู้เข้ำร่วม

โครงกำรที่ไดร้ับ ไปยังคณำจำรยต์่ำง ๆ ที่สนใจเขำ้ร่วมรบัฟังและแลกเปลี่ยน ในงำน “วันสง่เสริม

วชิำกำรสู่คุณภำพกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน” ครัง้ที่ 3  เม่ือวันที่ 31  สงิหำคม 2559 ณ หอประชุม 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  มีคณำจำรยเ์ขำ้รับกำรอบรมดงักล่ำว จ ำนวน 8 คน คอื 

  1.อำจำรย์ ดร.กุลรภัส เทียมทิพร 

  2.อำจำรย์กฤษณะ  ร่มชัยพฤกษ ์

  3.อำจำรย์พุทธพร ไสว 

  4.อำจำรย์สุธินี  แจ่มอุทัย 

  5.อำจำรย์สุธิมำ  กฤตยธ์นวัต 

  6.อำจำรย์วไลกรณ ์ แก้วค ำ 

  7.อำจำรย์ ดร.วรวทิย ์ พัฒนำอิทธกิลุ 

  8.อำจำรย์ ดร.อภิชำติ  บุญมำลัย 
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 ผลท่ีเกดิจากความส าเร็จของโครงการ  

  1.ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู ้ควำมสำมำรถและประยกุต์ใช้ควำมรู้ด้ำนกำร

จัดกำรเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) ด้วยเทคนิคกำรใช้ PBL: Project Base Learning ใน

กำรเรียนกำรสอนของตนเอง ตลอดจนสำมำรถในกำรถำ่ยทอดควำมรู้และทกัษะดังกล่ำว 

  2.มีแนวคิดสร้ำงสรรค์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบใฝ่รู้ ที่เกดิจำกกำรน ำ

เทคนิคต่ำง ๆ มำประยุกต์ใช้ร่วมกนั 

  3.ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีประสบกำรณ์ในกำรศกึษำดงูำนในต่ำงประเทศมทีักษะและ

ประสบกำรณ์ในกำรร่วมสัมมนำทำงวชิำกำรกับนักวชิำกำรต่ำงประเทศ 

  4.ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรจัดกำรกำรศึกษำของ

มหำวิทยำลัยช้ันน ำในต่ำงประเทศ 

  5.มีกำรจดัท ำ รวบรวม และเผยแพรบ่ทควำมวชิำกำรดำ้นกำรจดักำรเรียนกำร

สอนแบบใฝ่รู้ของมหำวิทยำลัย 
 

เพจขำ่วของ SCNOW Morning news  

 “Thai teachers take on project-based learning at FMU” 
BY DEBORAH SWEARINGEN Morning News dswearingen@florencenews.com  

Jul 5, 2016 

FLORENCE, S.C. – A group of 

teachers from Thailand got a taste 

of American life as they visited 

Francis Marion University for a 

three-week course on project-

based learning. 

Out of the hundreds from Nakhonsawan 

Rajabhat University who applied, just eight were selected to make the voyage. 

In addition to sightseeing across the state, each of the eight teachers spent time choosing a 

topic of interest, developing a question and creating a project to solve a problem. The project 

will be taken back to Thailand to be worked on by their students in the coming semester. 

Several forces swiftly converged to make the course possible for the teachers. The first was 

the recent push for project-based learning in South Carolina. 
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Then came FMU’s connection to Thailand through Sompong Kraikit, a semi-retired Florence 

physician and advocate for education in Thailand. A longtime friend of FMU, Kraikit hails from 

Nakhon Sawan, the same province as the Thai teachers. 

"I think every country has the same goal - to get people better education so they can survive 

and take care of their family and their country," Kraikit said. 

English is not well-spoken by many Thai people, he said. But Kraikit feels encouraging English 

might lead to economic progress for his home country. This is why he continues the push 

for education and helped facilitate the partnership with FMU. 

"My feeling is if Thai students can learn English better, know English better, they'll have more 

chance to get involved in the world economy," he said. 

The final piece of the puzzle came together when the Thai teachers and administrators 

expressed an interest in learning new methods of “active learning,” as opposed to the 

lecture-based classes that currently dominate universities in Thailand.   

A course in project-based learning seemed to most closely align with the Thai teachers’ 

request, said Tracy Holcombe, assistant dean of education at FMU. 

“Yesterday we had a conversation, another colleague and I… (it) doesn’t matter where in the 

world you come from. Good teaching is just good teaching. And you see that reflected in the 

need for our local teachers to have this (a project-based learning course), as well as 

international teachers,” Holcombe said.   

What is project-based learning? 

Project-based learning is a teaching method in which students gain knowledge and skills by 

working for an extended period to investigate and respond to a question, problem or 

challenge, according to the Buck Institute for Education. 

That’s where Polly Haselden, an associate professor of English at Francis Marion University, 

took a course in project-based learning. 

She served as the course instructor for the Thai teachers and sees project-based learning as 

a method of empowerment. 

“I see students taking ownership and identifying community needs and issues that need to be 

addressed,” Haselden said. 

For the Thai teachers,  project-based learning is a way to encourage confidence in students 

and to break free from the confines of a lecture-based class.   
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“Because for Thai students, they are quite shy. They do not like to speak out in front of 

classroom, and so we try new ways to encourage them to … participate,” said Sutinee 

Jamutai, a Thai teacher who goes by Sue. “This is quite new for us.” 

Each of the projects correlated with the class the teacher will be instructing next semester. 

Sue’s project, for example, focuses on translation. She served as the translator on the trip – 

though most spoke excellent English – and will be teaching a course in translation in the fall.   

The teachers developed the projects for most of their time in class. As the course wrapped 

up, the projects were mapped out and displayed on the walls of the classroom for critique. 

Ultimately, each teacher presented a project to the Latta Rotary Club. This served as practice 

for their return to Thailand, where the projects will be presented to the university 

administration. 

Culture shock 
The group spent much of their three weeks in the classroom. In fact, Haselden said, the 

students were so enthusiastic that class often went over the allotted four hours. 

But despite the hard work, there was still a little time for play. 

They spent a day in Charleston and visited the Statehouse in Columbia. They also visited 

South of the Border, a trip described by all as “weird.” 

For many of the Thai teachers, America was different than expected. A lot of the shock 

centered on food. 

Suthima Krittanawat, called Mo, remembers being told that she should not eat food in 

America with her hands. 

So imagine her confusion when a plate of fried chicken was placed in front of her on the 

table. 

“I am so impressed I can use my hands with fried chicken,” Mo said. 

In Thailand, it is customary to have a spoon and a fork at a place setting. 

“We were so excited to have a knife and a fork,” Mo added, laughing. 

While in Florence, the group of eight enjoyed barbecue, flash-fried corn, sweet tea and other 

Southern staples. But they also cooked for their professors and made time for a stop at the 

Thai House, a South Dargan Street restaurant. 
Credit: http://www.scnow.com/news/education/article_f4a29b98-4309-11e6-8b5e-731ecdf6dc1b.html 
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ประมวลภำพกิจกรรมกำรฝึกอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ระดมสมอง กับโครงงานที่ได้รับมอบหมาย 
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 2.โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

   จำกนโยบำยของมหำวิทยำลัย ในกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส ำคัญ (Active Learning) ที่เปิดโอกำสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรเรียนกำรสอน ซ่ึงจะ

ส่งผลให้ผู้เรียนเข้ำใจในบทเรียนมำกยิ่งขึ้น นอกเหนือจำกกำรพัฒนำนักศึกษำให้มีควำมรู้ ควำม

สนใจมสี่วนร่วมในกำรเรียนกำรสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญแล้วนั้น กำรพัฒนำคณำจำรย์ให้มี

ควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบใฝ่รู้จึงจ ำเป็นอยำ่งยิ่ง โดยเฉพำะกลุ่มรำยวชิำ

ภำษำต่ำงประเทศที่ต้องมีกำรพัฒนำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญให้สอดคล้อง

กับลักษณะของวิชำ และนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย  จึงได้จัดโครงกำรเตรียม

ควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน เพื่อพัฒนำศักยภำพกำรใช้ภำษำอังกฤษของคณำจำรย ์และร่วม

แลกเปลี่ยนองคค์วำมรู้ทำงวชิำกำรและวัฒนธรรมในกลุ่มประชำคมอำเซียน 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ :  

  ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียนร่วมกับสำขำวชิำภำษำต่ำงประเทศ 

 ระยะเวลา ระหว่ำงวันที่  9-13  กรกฏำคม  2559 

  

ประยุกต์ใช้กบัการเรียนการสอน 
กิจกรรม Gallery Walk  ของนักศึกษา 
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 กจิกรรมของโครงการ 

  กำรด ำเนนิโครง เปน็กำรอบรมแบบ Intensive Course เกี่ยวกับเทคนิคกำรสอน

แบบ Active Learning และแนวคิดกำรจดักำรเรียนกำรสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส ำคัญ (Learner-

Centred Approach)  รวมถึงกำรพัฒนำศกัยภำพในกำรใช้ภำษำอังกฤษ ณ National Institute of 

Education, Nanyang Technological University, Singapore มีหัวข้อกำรฝึกอบรม คอื 

1. Process of change in the EL classroom 

      Reflection on Current Reality and Shared Vision of an engaged EL learner 

in the EL classroom  

      Matching for successful expectations of teachers and student: Recognizing 

the gapes and need for change 

2. Engaged learning: A situation reflection approach 

      Teacher Self-Leadership: Developing a master teacher mindset 

      Creating a supportive and safe classroom environment  

      Pedagogy, student motivation and student attention 

3. Teaching for successful transfer of learning 

      Focus Teaching + Guided Teaching 

      Collaborative Learning + Independent Learning 

(Experiential and active learning for participant for each of the above, in lesson demonstration 

and hands on activities during the course.) 

 4. Building confidence to speak 

      Teaching listening and speaking skills through communicative language 

activities 

      Review of teaching of phonics and pronunciation 

 5. Building confidence to read with fluency and understanding 

      Strategies and actives to teach reading 

      Strategies and actives to teach Vocabulary 

 6. Building confidence to teach reading comprehension 

      Strategies and actives to teach reading and thinking skills 

 7. Putting it all together 

      Lesson demonstration by participants: 2/3 lessons of 20 minutes 

      Critique and feedback 
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 8. Active learning of Grammar and writing  

      Active learning via cooperative learning 

      What is Communicative Language Teaching? 

      The use of Noticing in the teaching Grammar 

      Cooperative learning techniques for teaching Grammar 

      The process Approach to teaching Writing 

      The reading-writing connection 

      Cooperative learning techniques for Pre-Writing 

      Class Dictated Story and Joint Construction 

      Positive Education applied to the teaching of Writing 

      Peer Feedback on Writing 

      Lesson Demonstrations done in groups 

 Speaker for Days 1 and 2: Mrs Tan Khar Guek 

 Speaker for Days 3: Dr George Jacobs 
 

ผลท่ีเกดิจากความส าเร็จของโครงการ 

  อำจำรย์ผู้สอนไดแ้นวทำงในกำรปรับปรุงกระบวนกำรจดักำรเรียนกำรสอนให้มี

ประสิทธภิำพมำกยิ่งขึน้ แนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ Cooperative Learning  และไดร้่วม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงอำจำรย์ผู้เข้ำร่วมโครงกำร กับทีมคณำจำรยจ์ำก Nanyang 

Technological University  และถือเป็นกำรสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนวชิำกำร ระหว่ำงมหำวิทยำลัย

รำชภัฏนครสวรรคก์ับมหำวิทยำลัยช้ันน ำในต่ำงประเทศ  
 

 3.โครงการประชุมอาจารย์แนะแนว ประจ าปกีารศกึษา 2559 

  กิจกรรมยอ่ยในโครงกำรส่งเสริมกำรผลิตบัณฑิต ภำคปกติ ตำมแผนงบประมำณ 

ประจ ำปี พ.ศ. 2559  ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ซ่ึงเป็นหน่วยงำนหลักในกำร

ด ำเนินกำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ร่วมกับคณะต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัย จำกภำรกิจดังกล่ำวมี

ควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในสร้ำงเครือข่ำยกำรด ำเนินงำนและควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงมหำวิทยำลัย

กับโรงเรียน ในเขตพื้นที่บริกำรและพื้นที่ใกล้เคยีง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรศึกษำ 

วชิำกำร ขอ้มูลแหล่งทุนกำรศึกษำต่ำง ๆ ตลอดจนหลักสูตรกำรสอนต่ำง ๆ ที่เปดิรับนักศึกษำใหม่

ในปีกำรศึกษำ 2559 และถือเป็นช่องทำงหนึ่งที่ช่วยสร้ำงควำมเขำ้ใจให้แก่อำจำรย์แนะแนวได้ถึง

กระบวนกำรรับ  ขั้นตอน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรรับสมัคร สำมำรถน ำไปเผยแพร่  ช้ีแจง  
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และให้ค ำแนะน ำแก่นักเรียนที่สนใจได้อยำ่งถูกต้องและชัดเจน ซ่ึงจะช่วยเป็นแรงกระตุ้นให้นกัเรยีน 

นักศึกษำตัดสินใจเลือกมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์เป็นสถำบันในกำรศึกษำต่อ

ระดับอุดมศึกษำต่อไป 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ :  

  ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 

 ระยะเวลา ระหว่ำงวันที่ 15  มกรำคม  2559 

ผลท่ีเกดิจากความส าเร็จของโครงการ 

  1.จำกกำรด ำเนินโครงกำร มีอำจำรยแ์นะแนวจำกโรงเรยีนในเขตพื้นที่บริกำร และ

พื้นที่ใกล้เคียง เขำ้ร่วมกำรประชุมช้ีแจงแนวทำงกำรรับสมัครนกัศกึษำใหม่ จ ำนวน 150 คน 

  2.มีกำรพัฒนำระบบงำนส ำหรับอำจำรยแ์นะแนว เพื่อสนับสนนุกำรบันทกึขอ้มูล

กำรสมัครของนกัเรียน ผ่ำนอำจำรย์แนะแนวของโรงเรียน 

  3.ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรคแ์ละใกล้เคียงกับ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค ์

  4.เป็นช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรและกำรรบัสมัครนักศึกษำใหม่ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 : ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ และวิธกีารบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีด ี

 โครงการวันส่งเสริมวิชาการสู่คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เป็นหน่วยงำนที่มีพันธกิจส ำคัญคือ 

ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยทั้งในระดับปริญญำตรี และบัณฑิตศึกษำ  โดยกำร

ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณำจำรย์มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบที่เน้นผู้เรียน

เป็นส ำคัญ ซ่ึงในจัดกำรศึกษำเป็นกระบวนกำรที่ส ำคัญยิ่งในกำรพัฒนำคนให้มีคุณภำพ มี

ควำมสำมำรถที่จะปรับตัวได้อย่ำงรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ และมีคุณลักษณะตำมที่

ประเทศชำติพ่ึงประสงค ์จำกนโยบำยทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำที่ให้ควำมส ำคัญสูงสุดกับกำรปฏิรปู

กำรเรียนรู้โดยยดึผู้เรียนเป็นส ำคัญ มีกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับควำมสนใจ ควำม

ต้องกำร และควำมถนัดของผู้เรียน เน้นกำรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้สำมำรถพัฒนำสู่

กำรเป็นคนที่สมบูรณ์ คอื เป็นคนดี คนเก่ง และมีควำมสุขอยำ่งแท้จริง ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและ

งำนทะเบียนจึงได้จัดท ำโครงกำรวันส่งเสริมวิชำกำรสู่คุณภำพกำรเรียนกำรสอนขึ้น เพื่อเปิด

โอกำสให้คณำจำรย์และนักศึกษำที่มีผลงำนทำงวิชำกำรดีเด่นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ

คณำจำรยแ์ละนักศึกษำจำกคณะต่ำงๆ ในมหำวทิยำลัยฯ รวมทั้งเปิดโอกำสให้นักเรียนและคณะ

ครูในโรงเรียนต่ำงๆได้เขำ้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประชำสัมพันธ์หลักสูตร วิธีกำรจัดกำรเรียน

กำรสอนแบบใฝ่รู้ (Active Learning)  ตลอดจนจัดเวทีเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้ำงขวัญ

ก ำลังใจให้กับคณำจำรย์และนักศึกษำที่มีผลงำนทำงวชิำกำรดีเด่น 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ  

  ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 

 ระยะเวลาในการจัดท าโครงการ 

  วันที่ 31 สงิหำคม  2559  ณ หอประชุมใหญ่ มหำวทิยำลัยรำชภัฏนครสวรรค ์

 กจิกรรมของโครงการ 

  กิจกรรมภำยในงำนแบง่ออกเปน็ 6 ส่วนหลกั ๆ ดงันี ้

  1.กิจกรรมสันทนำกำร (กำรแสดงจำกตัวแทนคณะต่ำง ๆ) 

  2.กิจกรรมมอบรำงวลัแก่คณำจำรย ์นกัศกึษำที่มีผลงำนวชิำกำรดีเด่น 

  3.กิจกรรมเชิดชูหน่วยงำนที่มีส่วนขับเคลื่อนกำรจัดกำรควำมรู้ 

  4.กิจกรรมนทิรรศกำรด้ำนวชิำกำรคณะ/ศนูย/์ส ำนัก/สถำบัน ทั้ง 11 หน่วยงำน 

  5.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “กำรศกึษำไทยในทศันะของคน Gen Y” โดย

นักศกึษำที่มีผลกำรเรียนดีเด่น ทั้ง 5 คณะ 
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  6.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้ำนเทคนิคกำรสอนแบบ สอน Project - based 

Learning : PBL อยำ่งไรให้โดนใจ เด็ก Gen Y” โดยคณำจำรยท์ี่ผ่ำนกำรอบรมจำก Francis Marrion 

University (FMU)  ประเทศสหรัฐอเมรกิำ 
 

 ผลท่ีเกดิจากความส าเร็จของโครงการ  

  1.คณำจำรย์และนักศึกษำจำกคณะต่ำง ๆในมหำวิทยำลยั มเีวทใีห้แลกเปลี่ยน

เรียนรูแ้ละเผยแพร่ผลงำนทำงวชิำกำร 

  2. คณำจำรย์ และนักศึกษำที่มีผลงำนทำงวชิำกำรดีเด่นเกิดควำมภำคภูมิใจ และ

ได้รับกำรยอมรับจำกสำธำรณชน 

  3. เกิดสัมพันธภำพและเครือขำ่ยควำมร่วมมือที่ดีระหว่ำงคณำจำรย์และนักศึกษำ

จำกคณะต่ำง ๆ ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 

4. ครู นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รู้จักหลักสูตร สำขำวิชำ และวธิีกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนของคณะต่ำงๆ อันจะเป็นส่วนหนึ่งในกำรตัดสินใจในกำรศึกษำต่อ 

5. เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำม

แนวทำงของกำรจัดกำรควำมรู้ที่เป็นระบบ 

6. มีวำรสำรกำรจัดกำรควำมรู้ เผยแพร่แนวคิดและองค์ควำมรู้ที่สำมำรถน ำมำ

ประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์ และนักศึกษำ 
 

ประมวลภาพกจิกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

  

นิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
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 โครงการ สนส. สัญจร 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนมีวิสัยทัศน์ที่ส ำคัญคือเป็นองค์ กรที่ทันสมัย  

ให้บริกำรถูกต้อง รวดเร็ว โดยมีพันธกิจส ำคัญคือกำรพัฒนำระบบงำนกำรให้บริกำรของส ำนัก

ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนให้มีประสิทธิภำพสร้ำงควำมพอใจให้กับผู้รับบริกำร เพื่อให้

สอดคล้องกับพันธกิจดังกล่ำวส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน จึงได้จัดท ำโครงกำรสนส.

สัญจร ขึ้น 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ  

  ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 

 ระยะเวลาในการจัดท าโครงการ 

  วันที่ 30  มีนำคม  2559  ณ ห้องประชุมอมรำวดี อำคำร 14 ช้ัน 3 

 กจิกรรมของโครงการ 

  ลักษณะของกจิกรรมตำมโครงกำร เป็นกำรจดัประชุมคณำจำรย ์เจ้ำหน้ำที่และ

บุคลำกรทัง้ 5 คณะ โดนแนะน ำกิจกรรม/ภำรกจิกลุ่มงำน มีกำรร่วมสะท้อนปัญหำและอุปสรรคใน

กำรด ำเนนิงำนร่วมกนั เพื่อก ำหนดแนวทำงในกำรให้บรกิำรที่มีประสิทธภิำพของส ำนกัส่งเสริม

วชิำกำรและงำนทะเบียน 

 ประมวลภาพกจิกรรม 
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ส่วนท่ี 3 

ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรมแยกตามประเดน็ยุทธศาสตร์ 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และพัฒนาการเรียนการ

สอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

 โครงการส่งเสริมการผลติบัณฑิตภาคปกต ิ วนัท่ี 1-15  กุมภาพันธ์  2559 
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 โครงการอบรมอาจารย์ใหม่  วันท่ี 18  สิงหาคม  2559 
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 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ สู่การวัด

และประเมินผลตามกรอบ TQF  



27 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 : ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ และวิธกีารบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีด ี

  โครงการศึกษาดูงานและเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนรู้ (KM) 
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  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “การบริหารสารบรรณด้านการจัดเกบ็

เอกสาร และการท าลายเอกสาร รุ่นท่ี 31/2559” 
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โครงการอบรม การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโตต้อบ และรายงานการประชุม 

รุ่นท่ี 39/2559 
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โครงการอบรม SWOT Analysis พ่ือการวิเคราะห์องค์กร
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โครงการอบรม เทคนิคการก าหนดตัวช้ีวัดและค่าเปา้หมาย 

 

 

 

 

 



 


