
สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
 

ปรัชญา 

พฒันาวิชาการ รักษามาตรฐาน บริการดว้ยนํ�าใจ 
 

วสัิยทศัน์ 

 สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นองคก์รที�สนบัสนุน และส่งเสริมการพฒันางาน

วิชาการของมหาวทิยาลยัที�มีความทนัสมยั มีการใหบ้ริการที�ถูกตอ้ง รวดเร็ว 
 

พนัธกจิ 

 �. ส่งเสริมสนบัสนุนในการบริการทางการศึกษาและการจดัการศกึษาของมหาวิทยาลยั ทั�งใน

ระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศกึษา 

 �. สรา้งเครือขา่ยความร่วมมือดา้นงานวิชาการกบัโรงเรียนในเขตพื�นที�บริการของมหาวิทยาลยั 

 �. พฒันาระบบงานการใหบ้ริการของสํานกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้มีประสิทธิภาพ 

สร้างความพึงพอใจใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ 
 

ภารกจิ 

 สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีภารกิจหลกั � ประการ คอื 

 �. บริหารจดัการหลกัสูตรและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานของกระทรวงศกึษาธิการ 

 �. ใหบ้ริการทางการศึกษาแก่คณาจารยแ์ละนกัศกึษา 

 �. ดาํเนินการคดัเลือกนกัศึกษาใหม่ 

 �. จดัวางระบบ และดาํเนินงาน ดา้นหลกัสูตรและแผนการเรียน 

 �. จดัวางระบบ และดาํเนินงาน ดา้นทะเบียนและประมวลผล 

 �. ดาํเนินงานการจดัการศึกษา ระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยั 

 

 ประเด็นยทุธศาสตร์สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 

ประเด็นยทุธศาสตร์ � 

�. ส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตรอยา่งเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา 

ประเด็นยทุธศาสตร์ � 

�. ส่งเสริมการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที�มีประสิทธิภาพ 



ประเด็นยทุธศาสตร์ � 

�. ส่งเสริมการพฒันางานการใหบ้ริการของหน่วยงานที�มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ � 

�. เพิ�มศกัยภาพการทาํผลงานทางวิชาการ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ � 

�. พฒันางานประกนัคุณภาพอยา่งมีระบบ  

 

พนัธกจิ กลุ่มงานบริหารสํานักงานผู้อาํนวยการ 

�. งานบริหารงานทั�วไป 

2. งานสารบรรณ 

3.งานพสัดุการเงิน 

�. งานบคุลากร 

5. งานขอ้มูลสารสนเทศ 

6. งานประกนัคุณภาพ งาน กพร. 

7. งานแผนงานและงบประมาณ 

8. งานเลขานุการ สภาวิชาการและอนุกรรมการวิชาการ 

พนัธกจิ กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 

1. งานรับนกัศึกษา 

2. งานทะเบียนนกัศึกษา 

3. งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน 

4. งานเอกสารหลกัฐานการศึกษา 

5. งานตรวจสอบคุณวุฒิ 

6. งานพระราชทานปริญญาบตัร 

7. งานขอ้มูลสารสนเทศนกัศึกษา 

พนัธกจิ กลุ่มงานส่งเสริมวชิาการ 

1. งานประสานการพฒันาหลกัสูตร 

2. งานวางแผนการเรียนการสอน 

3. งานพฒันาคุณภาพหลกัสูตรและการสอน 

4. งานประเมินการจดัการศึกษา 



5. งานบริการวิชาการ  

6. งานเอกสารหลกัสูตรและคู่มอื 

พนัธกจิ สํานักงานบัณฑติวทิยาลัย 

1. งานบริหารทั�วไป 

2. งานวิชาการบณัฑิตศึกษา 

3. งานบริการการศกึษา 

4. งานมาตรฐานการศึกษา 

หมายเหตุ สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยัเป็นหน่วยงานอิสระ มีฐานะเทียบเทา่กลุ่มงานในสาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจดัต ั�งตามประกาศของมหาวิทยาลยั 

 



ความเชื�อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย กับประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ปีงบประมาณ ���� 

ประเด็นยทุธศาสตร์         เป้าประสงค ์                  กลยทุธ ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยทุธศาสตร์ � 

ส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตรอยา่งเป็นระบบ

และเป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา 

�. มีหลกัสูตรที�สอดคลอ้งกบั

มาตรฐานอุดมศึกษา 

�. อาจารยม์ีความรู้ความ

เขา้ใจดา้นหลกัสูตรตาม

มาตรฐานการอุดมศึกษา 

�. มีระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที�มีประสิทธิภาพ 

�. มีขอ้มูลสารสนเทศที�ครบถว้น

ถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั 
ประเด็นยทุธศาสตร์ � 

ส่งเสริมการพฒันางานการใหบ้ริการ

ของหน่วยงานที�มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ � 

พฒันางานประกนัคุณภาพอยา่งมีระบบ 

ยทุธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

�. ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจ

เกี�ยวกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

2. พฒันาระบบการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัหน่วยงาน 

สร้างโอกาสในการศึกษาระดบัอุดมศึกษา

และการพฒันา การเรียน การสอนใหม้ี

คุณภาพ สู่มาตรฐานสากล 

ใหบ้ริการวิชาการ ถ่ายทอด เทคโนโลยี

ที�มีคุณภาพ ใหเ้กิดการพฒันาที�ย ั�งยนื

ของทอ้งถิ�นไทย 

เพิ�มศกัยภาพครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาใหม้ีคุณภาพและมาตรฐาน 

กาํหนดแนวทางการบริหารจดัการใหไ้ด้

มาตรฐาน เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และ

วิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองที�ดี 

�. สร้างความพึงพอใจแก่

ผูรั้บบริการ 

�. เพื�อใหผู้เ้กี�ยวขอ้งไดรั้บ

ขอ้มูลข่าวสารที�ถูกตอ้ง 

�. ส่งเสริมการพฒันาสมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของบุคลากร 

�. ใหบุ้คคลภายนอกมีส่วนร่วมในการพฒันาระบบบริหารจดัการ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ � 

ส่งเสริมการพฒันาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที�มีประสิทธิภาพ 

�. จดัใหม้ีกระบวนการพฒันาหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา 

�. พฒันาโปรแกรมสาํหรับการปฏิบตัิงานดา้นต่าง ๆ 

�. จดัหาวสัดุอุปกรณ์เทคโนโลยใีหเ้พียงพอและมีประสิทธิภาพ 

�. มีระบบจดัเกบ็ขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั 

1. ส่งเสริมใหบุ้คลากรมีบุคลิกภาพที�ดีและมีจิตบริการ 

 

ประเด็นยทุธศาสตร์ � 

เพิ�มศกัยภาพการทาํผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารย ์
�. มีการจดัทาํผลงานทาง

วิชาการของอาจารย ์

2. สนบัสนุนเงินทุนในการพฒันาผลงาน 

1. ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการทาํผลงานทางวิชาการ 

�. มีระบบกลไกการประกนั

คุณภาพ 

2. มีผลการประเมินสูงขึ�น 

�. พฒันาการประกนัคุณภาพ ฯ ใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจและการประเมินของ สกอ.

�. ใหค้วามรู้ความเขา้ใจการปฏิบตัิงานตามแผนการประกนัคุณภาพ 

�. ระบบติดตาม รวบรวมและจดัเกบ็ขอ้มูลถูกตอ้งเพื�อทาํเป็นขอ้มูลสารสนเทศ 

�. จดัใหม้ีคณะกรรมการดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายใน 

สร้างความรู้และนวตักรรม นาํปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบตัิทั�งระดบั

ปัจเจกบุคคล ชุมชน องคก์ร และภาคการ

ผลิต 

ฟื� นฟูและสืบสานคุณค่าความ

หลากหลายของวฒันธรรมไทยที�เป็น

วิถีชีวิต ประเพณี ค่านิยมที�ดีงาม ภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ�นและสิ�งแวดลอ้ม

ทอ้งถิ�น 



แผนปฏบิัตริาชการ สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน ประจาํปี ���� 
 

ประเด็นยทุธศาสตร์ กลยุทธ์ ตวัชี�วดั เป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม 

�. ส่งเสริมการพฒันา

หลกัสูตรและการเรียนการ

สอนอยา่งเป็นระบบและ

เป็นไปตามมาตรฐาน

อุดมศึกษา 

 

 

�. ส่งเสริมความรู้ความ

เขา้ใจเกี�ยวกบักรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษา (TQF) 

�. พฒันาหลกัสูตรให้

เป็นไปตามมาตรฐาน

อุดมศึกษา 

�. ส่งเสริมการจดัการ

เรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active 

Learning)และวิจยัในชั�น

เรียน 

4. พฒันาคุณภาพการเรียน

การสอนของนกัศึกษาภาค

ปกติและภาคพิเศษ 

�. ร้อยละของจาํนวนหลกัสูตรเขา้สู่

กระบวนการพฒันาหลกัสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา (TQF) 

ร้อยละ �� �. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพหลกัสูตร 

�.� การพฒันาหลกัสูตรหมวดวิชาศึกษา

ทั�วไป 

�.� การอบรม / ศึกษาดูงานการจดัทาํ

หลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทั�วไป 

�.3 อบรมอาจารยใ์หม่ 

�.4 ทาํวารสารการจดัการความรู้ 

�.5 พฒันาหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
2. โครงการบริการวิชาการ 

2.1 อบรมนวตักรรมดา้นวิชาการ 

2.2 การประชุมอบรมกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษา 

2.3 จดัการศึกษาสหกิจศึกษา 
�. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพหลกัสูตร 

�.� การจดัการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active 

Learning)และวิจยัในชั�นเรียน 

�. โครงการจดัจา้งอาจารย ์

�. โครงการส่งเสริมการผลิตบณัฑิตภาคปกติ 

�. โครงการส่งเสริมการผลิตบณัฑิตภาค 

กศ.บป. 

�. โครงการจดัการศึกษา กศ.พน. 

�. โครงการจดัการเรียนการสอนศูนยอ์ุทยัธานี 

(ยา่นมทัรี) 

�. โครงการจดัการเรียนการสอนศูนยช์ยันาท 

�. ร้อยละของอาจารยท์ี�มีความรู้ความเขา้ใจ

เกี�ยวกบัหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ตาม

มาตรฐานอุดมศึกษา 

ร้อยละ �� 

�. จาํนวนช่องทางการใหค้วามรู้ความเขา้ใจ

เรื�อง TQF 

4. มีระบบกลไกลการพฒันาและบริหาร

หลกัสูตร (สกอ 2.1) 

5. มีโครงการหรือกิจกรรมที�สนบัสนุนการ

พฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนซึ�งบุคคล 

องคก์ร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม (สกอ 

2.3) 

6. มีกระบวนการเรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

(สกอ 2.2, สมศ 6.6) 

� ขอ้ 

 

ระดบั 5 (7 ขอ้) 

 

ระดบั 5 (5 ขอ้) 

 

 

 

ระดบั 5 (7 ขอ้) 



ประเด็นยทุธศาสตร์ กลยุทธ์ ตวัชี�วดั เป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม 

��. โครงการจดัการเรียนการสอนวิทยาลยั

ชุมชนบา้นไร่ 

��. โครงการจดัการเรียนการสอนวิทยาลยั

ชุมชนโพทะเล 

��. โครงการจดัการเรียนการสอนวิทยาลยัการ

อาชีพอินทร์บุรี 

��. โครงการเพชรราชภฏัและวิทยาศาสตร์ 

ราชภฏันครสวรรค ์

�. ส่งเสริมการพฒันาระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศที�มี

ประสิทธิภาพ 

�. ส่งเสริมการพฒันา

สมรรถนะดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศของบุคลากร 

�. พฒันาโปรแกรม

สาํหรับการปฏิบตัิงานดา้น

ต่าง ๆ 

�. จดัหาวสัดุอุปกรณ์

เทคโนโลยใีหเ้พียงพอ

และมีประสิทธิภาพ 

�. มีระบบจดัเกบ็ขอ้มูลให้

เป็นปัจจุบนั 

�. ศกัยภาพของระบบฐานขอ้มูลเพื�อการ

บริหาร การเรียนการสอนและการวิจยั (สกอ 

7.5, สมศ 5.5) 

ระดบั 4 (6 ขอ้) 

 

1. โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.� จดัทาํโปรแกรมสาํเร็จรูปเพื�อการจดั

ตารางเรียนตารางสอนที�มีประสิทธิภาพ 

1.� พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้

ทนัสมยั 

�. จาํนวนโปรแกรมที�ไดรั้บการพฒันาเพื�อเพิ�ม

ประสิทธิภาพการทาํงาน 

� โปรแกรม 

�. ร้อยละของบุคลากรที�ไดรั้บการพฒันา

ประสิทธิภาพการทาํงาน 

4. มีการพฒันาสถาบนัสู่องคก์ารเรียนรู้ (สกอ 

7.3, สมศ 5.2) 

5. ระดบัคุณภาพของการบริหารจดัการระบบ

ฐานขอ้มูลสารสนเทศของสถาบนัอุดมศึกษา 

(ก.พ.ร.) 

6. ระดบัความสาํเร็จของการพฒันาระบบ

ฐานขอ้มูลอุดมศึกษาดา้นนกัศึกษา บุคลากร 

หลกัสูตรและการเงิน (ก.พ.ร.) 

ร้อยละ ��� 

 

ระดบั 5 (4 ขอ้) 

 

 

ระดบั 5 

 

 

ระดบั 5 

 

     



ประเด็นยทุธศาสตร์ กลยุทธ์ ตวัชี�วดั เป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม 

�. ส่งเสริมการพฒันางานการ

ใหบ้ริการของหน่วยงานที�มี

ประสิทธิภาพ 

�. พฒันาขีดศกัยภาพการ

ดาํเนินงานสาํนกังาน 

 

�. สร้างความพึงพอใจแก่

ผูรั้บบริการ 

�. ส่งเสริมการพฒันา

ศกัยภาพบุคลากรดา้นการ

ใหบ้ริการ 

 

�. ระดบัความสาํเร็จในการเปิดโอกาสให้

บุคคลภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

ระดบั � ขอ้ 1. โครงการบริหารสาํนกัส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน 

2. โครงการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร 

�. โครงการจดัจา้งบุคลากร 

4. โครงการส่งเสริมการผลิตบณัฑิตภาคปกติ 

5. โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการใหบ้ริการ

วิชาการ 

6. โครงการค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป

ราชการ 

�. ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ร้อยละ �� 

�. ร้อยละของบุคลากรที�ไดรั้บการพฒันาดา้น

การบริการ 

4. มีการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษาที�ครบถว้น

และสอดคลอ้งกบัลกัษณะบณัฑิตที�พึงประสงค ์

(สกอ 3.2) 

5. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที�

ไม่มีวุฒิครู/วุฒิการบริหารการศึกษาและหรือ

การพฒันาครูกลุ่มสาระวิชาต่างๆ มีศกัยภาพ

เพิ�มขึ�น  

6. ร้อยละความพึงพอใจของครูและบุคลากร

ทางการศึกษาที�ไดรั้บการพฒันาศกัยภาพต่อ

การจดัการเรียนรู้และสิ�งสนบัสนุนการเรียนรู้

ของคณาจารย ์

7. ระดบัความสาํเร็จและประสิทธิผลของการ

พฒันาศกัยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา 

(ก.พ.ร. 3.4 อตัลกัษณ์มหาวิทยาลยั ปี 2553) 

8. ระดบัความสาํเร็จในการเสริมสร้างความ

เขม้แขง็ของวิชาชีพครูและประสิทธิภาพของ

การพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม้ี

คุณภาพและมาตรฐานที�สมกบัการเป็นผู ้

ประกอบวิชาชีพชั�นสูง (สมศ 3.5 ประเมินรอบ 

3) 

ร้อยละ ��� 

 

ระดบั 5 (4 ขอ้) 

 

 

มากกว่าร้อยละ 

90 

 

 

มากกว่าร้อยละ 

90 

 

 

ระดบั 5 

 

 

ระดบั 5 

 



ประเด็นยทุธศาสตร์ กลยุทธ์ ตวัชี�วดั เป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม 

�. เพิ�มศกัยภาพการทาํผลงาน

ทางวิชาการของอาจารย ์

 

�. มีการจดัทาํผลงานทาง

วิชาการของอาจารย ์

�. จาํนวนผูส่้งผลงานที�ขอกาํหนดตาํแหน่งทาง

วิชาการ 

� คน 1. โครงการส่งเสริมการจดัทาํผลงานทาง

วิชาการ 

1.� กิจกรรมอบรมอาจารยใ์นการจดัทาํ

ผลงานทางวิชาการ 

1.� กิจกรรมสนบัสนุนการจดัทาํผลงานทาง

วิชาการ 

�. จาํนวนผูเ้ขา้รับการอบรมการจดัทาํผลงาน

ทางวิชาการตามเป้าหมายของโครงการ 

3. ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโท

หรือเอกที�ตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติหรือ

ระดบันานาชาติต่อจาํนวนวิทยาลยันิพนธ์

ปริญญาโทหรือเอก (ก.พ.ร. 4.1.4 ปี 2553) 

4. ร้อยละของผลงานวิชาการที�ไดรั้บรอง

คุณภาพจากหน่วยงานที�เชื�อถือได ้ต่ออาจารย์

ประจาํ/นกัวิจยัประจาํ (สมศ 2.3, ประเมินรอบ 

3) 

5. ร้อยละของอาจารยป์ระจาํที�ไดรั้บรางวลั

ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดบัชาติ

หรือนานาชาติ (สกอ 8.1) 

ร้อยละ ��� 

 

ร้อยละ 100 

 

 

 

50% 

 

 

 

มากกว่าหรือเท่ากบั 

2 

 

�. พฒันางานประกนัคุณภาพ

อยา่งมีระบบ 

�. จดัใหม้ีคณะกรรมการ

ดาํเนินงานประกนัคุณภาพ

ภายใน 

�. มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพที�เป็น

ส่วนหนึ�งของการบริหารงาน 

ระดบั � 1. โครงการพฒันาบุคลากร 

1.1 จดัอบรมเชิงปฏิบตัิการเกี�ยวกบัระบบงาน

ประกนัคุณภาพของสาํนกัส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

2.2 ศึกษาดูงานทางดา้นระบบการประกนั

คุณภาพ 

�. พฒันาการประกนัคุณภาพ 

ฯ ใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจและ

การประเมินของ สกอ. 

2. ระดบัความสาํเร็จของการประกนัคุณภาพ

ภายใน 

3. ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรี ไดง้าน

ทาํตรงสาขาที�สาํเร็จการศึกษา (สมศ 1.2, 

ก.พ.ร. 4.1.2 ปี 2553) 

 

สูงกว่า �.�� 

 

ร้อยละ 84 

 

 

 

�. ใหค้วามรู้ความเขา้ใจ

การปฏิบตัิงานตาม

แผนการประกนัคุณภาพ 



ประเด็นยทุธศาสตร์ กลยุทธ์ ตวัชี�วดั เป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม 

�. ระบบติดตาม รวบรวม

และจดัเกบ็ขอ้มูลถูกตอ้ง

เพื�อทาํเป็นขอ้มูล

สารสนเทศ 

4. ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีที�ไดรั้บ

เงินเดือนเริ�มตน้เป็นไปตามเกณฑ ์(สกอ 2.10, 

สมศ 1.3) 

5. ระดบัคุณภาพของบณัฑิตระดบัปริญญาตรี 

และระดบับณัฑิตศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศึกษาแห่งชาติ ประเมินโดย

ผูป้ระกอบการ/ผูใ้ชบ้ณัฑิต/อาจารยท์ี�ปรึกษา

ระดบับณัฑิตศึกษา (สมศ 1.3 ประเมินรอบ 3) 

ร้อยละ 84 

 

 

ร้อยละ 100 

 

 

 



แนวทางดําเนินงานตามจุดเน้นที�สําคญั ปีงบประมาณ พ.ศ. ���� 
 

�. สร้างโอกาสทางการศึกษา ระดบัอุดมศึกษาที�มคุีณภาพและไดม้าตรฐาน 

�. สนบัสนุนพฒันาหลกัสูตรใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานของ สกอ.  

�. มุ่งเนน้การบริการที�ถูกตอ้ง รวดเร็ว 

�. ส่งเสริมใหน้าํเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารที�ทนัสมยั สะดวก มาใชใ้นการปฏิบตัิงาน 

5. พฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากรอยา่งต่อเนื�องตามความตอ้งการ  

6. สร้างเสถียรภาพทางการเงิน  
 

มาตรการด้านการเงินและงบประมาณ 

�. ปรับปรุงระบบบริหารงานดา้นการวางแผนงบประมาณที�ชดัเจน  

�. วิเคราะห์ศกัยภาพความสามารถในการปฏิบติัภารกิจ 

�. นาํเทคโนโลยสีารสนเทศ และเทคนิคการจดัการ รูปแบบใหม่มาใช ้เพื�อลดตน้ทุนการผลิต 

�. ปรับปรุงระบบบญัชีไปสู่ระบบที�สามารถรายงานคา่ใชจ่้าย ต่อหน่วย 

�. สรา้งรายไดจ้ากการจดัการศกึษา 

�. ลดรายจ่ายการบริหารจดัการที�ไม่จาํเป็น 

�. รายงานการใชจ่้ายงบประมาณที�มคีวามชดัเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้ 
 

1. กระบวนการจดัสรรงบประมาณใหเ้ป็นไปตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน เพื�อพฒันาคุณภาพ

การศึกษาและการแกปั้ญหา จุดที�ควรพฒันาตามผลการประเมินการประกนัคุณภาพภายใน ผลการประเมิน

ภายนอกและเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครฐั (PMQA) 

2. การจดัสรรงบประมาณเนน้ความถูกตอ้ง สมเหตุ สมผล เป็นธรรม กบัหน่วยงานและเกิดความคุม้คา่เป็น

ประโยชน์โดยตรงต่อการพฒันาคุณภาพนกัศกึษา 

3. การวิเคราะห์ การจดัทาํโครงการ และการจดัทาํคาํของบประมาณใหห้น่วยงานดาํเนินการบนพื�นฐานของ

หลกัการเหตุผลและขั�นตอนการวางแผนและบริหารโครงการตามแนวทางของสาํนกังบประมาณ โดยให้

สอดคลอ้งกบัตวัชี�วดัตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการของ ก.พ.ร. และตวับ่งชี�การประกนัคุณภาพภายในปี

การศึกษา ���1 

4. การจดัทาํโครงการของหน่วยงาน ให้นาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการดาํเนินการวางแผนและ

บริหารโครงการใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยมีหลกัการสาํคญั ดงันี�  

�.� หลกัความพอดี พอประมาณ โดยคาํนึงถึงความสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของหน่วยงานและ

สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม 

�.� หลกัความมีเหตุผล โดยใชค้วามรู้ที�ถูกหลกัวิชาการดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงั 



�.� หลกัการมีภูมิคุม้กนั โดยให้คาํนึงถึงความสมดุลของผลการดาํเนินงานและการมีพลวตัพร้อม

รองรับการเปลี�ยนแปลง 

�.� หลกัการมีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม โดยให้คาํนึงถึงการมีส่วนร่วมของคนในสังคม ความ

ซื�อสัตยสุ์จริตในการดาํเนินงาน 



สรุปโครงการสํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

งบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ 
 

หน่วยงาน 
งบรายได้ งบแผ่นดิน 

รวม 
รหัสเบิกจ่าย จํานวนเงิน รหัสเบิกจ่าย จํานวนเงิน 

1. สํานักงานผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการงาน

ทะเบียน      

   1.1 งบประมาณแผ่นดิน    ���,���.- ���,���.- 

 1. โครงการบริหารสาํนกัส่งเสริมวิชาการ    ���,���.- ���,���.- 

 �. โครงการพฒันาบุคลากร    ���,���.- ���,���.- 

   1.2 งบรายได้  16,822,540.-   16,822540.- 

 1. โครงการบริหารสาํนกัส่งเสริมวิชาการ  ���,���.-   ���,���.- 

 �. โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร  ���,���.-   ���,���.- 

 �. จดัจา้งบุคลากร  ���,���.-   ���,���.- 

 �. จดัจา้งอาจารย ์  �,���,���.-   �,���,���.- 

 �. โครงการเพชรราชภฏันครสวรรค ์  �,���,���.-   �,���,���.- 

 �. โครงการส่งเสริมการผลิตบณัฑิต ภาค ปกติ  ���,���.-   ���,���.- 

 �. โครงการส่งเสริมการจดัทาํผลงานทาง

วิชาการ 

 720,���.-   720,���.- 

 �. โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการใหบ้ริการ

วิชาการ 

 ��,���.-   ��,���.- 

 �. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพหลกัสูตร  ���,���.-   ���,���.- 

 ��. โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  ��,���.-   ��,���.- 

 ��. โครงการส่งเสริมการผลิตบณัฑิต ภาค กศ.บป.  �,���,���.-   �,���,���.- 

 ��. โครงการบริการวิชาการ  ���,���.-   ���,���.- 

 ��. โครงการจดัการศึกษา กศ.พน.  ���,���.-   ���,���.- 

 ��. ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ  ��,���.-   ��,���.- 

 ��. จดัการเรียนการสอนศูนยก์ารศึกษาอุทยัธานี  ���,���.-   ���,���.- 

 ��. จดัการเรียนการสอนศูนยก์ารศึกษาชยันาท  ���,���.-   ���,���.- 

 

��. จดัการเรียนการสอนศูนยก์ารศูนยว์ิทยาลยั

ชุมชนบา้นไร่ จ.อุทยัธานี 

 ���,���.-   ���,���.- 



หน่วยงาน 
งบรายได้ งบแผ่นดิน 

รวม 
รหัสเบิกจ่าย จํานวนเงิน รหัสเบิกจ่าย จํานวนเงิน 

 

��. จดัการเรียนการสอนศูนยก์ารศูนยว์ิทยาลยั

ชุมชนโพทะเล จ.พิจิตร 

 ���,���.-   ���,���.- 

 

��. จดัการเรียนการสอนศูนยก์ารศูนยว์ิทยาลยั

การอาชีพอินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 

 ���,���.-   ���,���.- 

2. สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย  13,���,���.-   13,���,���.- 

โครงการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา  10,���,���.-   10,���,���.- 

 �. ค่าจา้งชั�วคราว / ประกนัสังคม  ���,���.-   ���,���.- 

 �. จดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  ��,���,���.-   ��,���,���.- 

 �. ค่าธรรมเนียมการบริการวิชาการ  �,���.-   �,���.- 

 �. ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ (ผูบ้ริหาร)  ��,���.-   ��,���.- 

 �. ค่าสมาชิกบณัฑิตวิทยาลยัแห่งประเทศไทย  ��,���.-   ��,���.- 

 

�. ค่าสมาชิกเครือข่ายบณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยั

ราชภฏัภาคเหนือ  

�,���.- 

  

�,���.- 

 �. ค่าใชจ่้ายเดินทางผูท้รงคุณวุฒิและวิทยากร  ��,���.-   ��,���.- 

โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษา  3,���,���.-   3,���,���.- 

 �. ค่าจา้งทาํวารสารวิชาการระดบับณัฑิตศึกษา  ���,���.-   ���,���.- 

 �. สนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ ์  ��,���.-   ��,���.- 

 

�. จดัประชุมสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงาน

นอกสถานที�  

���,���.- 

  

���,���.- 

 �. ค่าวสัดุสนบัสนุนการเรียนการสอน  ���,���.-   ���,���.- 

 �. จดัหาวสัดุสาํนกังาน  ��,���.-   ��,���.- 

 �. ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์  ��,���.-   ��,���.- 

 �. ค่าทาํคู่มือวิทยานิพนธ ์  ��,���.-   ��,���.- 

 �. ค่าออกบตัรนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  ��,���.-   ��,���.- 

 �. ประชาสัมพนัธ์การจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  ��,���.-   ��,���.- 

 ��. พฒันาหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา  ���,���.-   ���,���.- 

 ��. ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ ์  ���,���.-   ���,���.- 

 ��. ค่าสาธารณูปโภค  ���,���.-   ���,���.- 

รวมงบรายได้ และงบแผ่นดิน   ��,548,820.-  400,000.- 30,948,820.- 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการบริหารงานสํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนโครงสร้างการบริหารงานสํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  

ผู้อาํนวยการ 

  รองผู้อํานวยการ 

 กลุ่มงานบริหารสํานักงานผู้อํานวยการ 

  - งานบริหารงานทั�วไป 

  - งานสารบรรณ 

  - งานพสัดุการเงิน 

  - งานบุคลากร 

  - งานขอ้มูลสารสนเทศ 

   - งานประกนัคุณภาพ งาน กพร. 

  - งานแผนงานและงบประมาณ 

  - งานเลขานุการ สภาวิชาการและ 

   อนุกรรมการวิชาการ 

 

 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 

  - งานรับนกัศึกษา 

  - งานทะเบียนนกัศึกษา 

  - งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน 

  - งานเอกสารหลกัฐานการศึกษา 

   - งานตรวจสอบคุณวุฒิ 

  - งานพระราชทานปริญญาบตัร 

   - งานขอ้มูลสารสนเทศนกัศึกษา 

 

 

    

 กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

   - งานประสานการพฒันาหลกัสูตร 

   - งานวางแผนการเรียนการสอน 

   - งานพฒันาคุณภาพหลกัสูตรและการสอน 

   - งานประเมินการจดัการศึกษา 

   - งานบริการวิชาการ  

   - งานเอกสารหลกัสูตรและคู่มือ 

 

 

 

   

 สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

  - งานบริหารทั�วไป 

  - งานวิชาการบณัฑิตศึกษา 

  - งานบริการการศึกษา 

  - งานมาตรฐานการศึกษา 

หมายเหตุ สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยัเป็นหน่วยงาน

อิสระ มีฐานะเทียบเท่ากลุ่มงานในสาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน จดัตั�งตามประกาศของ

มหาวิทยาลยั 

 

 

คณะกรรมการประจาํสํานัก 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ โดยอนุมติัสภามหาวิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ โดยอนุมติัสภามหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ทยาลยัราชภฏันครสวรรค์  ครั� งที�ครั� งที�   ��/������/����  วนัที� �� พฤศจิกายน ����วนัที� �� พฤศจิกายน ���� 
 



 

 

โครงสร้างองค์กร 
ผศ.วไลพร เมฆไตรรัตน์ 

ผู้อํานวยการสํานกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

นางพรรณี เหมะสถล 

รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

1 นางสาวพรสิริ เอี�ยมแก้ว 

รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ผศ.นิเวศน์  คํารัตน์ 

รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

นายมงคล แพทองคํา 

หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ 

กลุ่มงานบริหารสํานักงานผู้อํานวยการ กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ สํานักงานบัณฑติวิทยาลัย 

นางปราณี เนรมิตร 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารสํานักงานผู้อํานวยการ 

นางสาวขนิษฐา พวงมณีนาค 

บริหารงานทั�วไป 

นางนวลศรี ดีวันนะ 

พนักงานพมิพ์ดีดชั�น � 

นายเอกวิทย์ สิทธิวะ 

 หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

นางกัญญ์ชพร จันติวงค์ 

พนักงานพมิพ์ดีดชั�น � 

นางสาววริศนันท์ ทัดนุ่ม 

นักวิชาการศึกษา 

นางสาววรางคณา เขียวแก้ว 

เจ้าหน้าที�คอมพวิเตอร์ 

นายธรรมนญู จูทา 

นักวิชาการศึกษา 

นางศิราณี จตุรทศิ 

นักวิชาการศึกษา 

นางสาวหนึ�งฤทัย โฉมอินทรีย์ 

นักวิชาการศึกษา 

นางสาวนัทธมน ประดับ 

เจ้าหน้าที�คอมพวิเตอร์ 

นายนิโครธ ช่างชัย 

เจ้าหน้าที�คอมพวิเตอร์ 

นางสาวธิติยา หงษ์เวียงจันทร์ 

เจ้าหน้าที�คอมพวิเตอร์ 

นางสาวศุภาลักษณ์ มลฑบ 

เจ้าหน้าที�คอมพวิเตอร์ 

นางสาววัลภา ประสิทธิการ 

เจ้าหน้าที�คอมพวิเตอร์ 

 ผศ.นิเวศน์  คํารัตน์ 

หัวหน้าสํานักงานบัณฑติวิทยาลัย 

นางสาวนันทภัค  ธนาอภินนท์  

ผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงานบัณฑติวิทยาลัย 

ดร.บัณฑิตา อินทร์สมบัติ 

ผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงานบัณฑติวิทยาลัย 

นางวรรฒนา ไวยมิตรา 

นักวิชาการศึกษา 

นางสาวณัฐชนันท์ สาลี 

เจ้าหน้าที�คอมพวิเตอร์ 
นางสาวกัญจนพร จันทร์ดํา 

เจ้าหน้าที�คอมพวิเตอร์ 

นางสาวสุทธิลักษณ์ ศรีสวัสดิ� 

เจ้าหน้าที�คอมพวิเตอร์ 

นางสาวจีราพร ม่วงสอน 

เจ้าหน้าที�คอมพวิเตอร์ 



ส่วนที� � 

การตดิตามประเมินผลตามแผนปฏบิัตริาชการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ���� 

 

 สํานกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดก้าํหนดตวัชี� วดัในแผนปฏิบตัิราชการ ประจาํปีงบประมาณ 

พ.ศ. ���� ให้สอดคลอ้งกบัประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั ที�เนน้การผลิตบณัฑิตที�มีคุณภาพ การวิจยัและ

การบริการวิชาการที�สามารถนําไปใชป้ระโยชน์ ตามความตอ้งการของทอ้งถิ�น ตลอดจนการทาํนุบาํรุง เผยแพร่

ศิลปะและวฒันธรรมที�ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที�ดีให้กบันกัศึกษา และประชาชนทั�วไป และตอ้งการใหแ้ผนปฏิบตัิ

ราชการ ประจาํปีงบประมาณ เป็นแนวทางให้คณาจารย ์และบุคลากรทุกฝ่าย ให้เห็นภาพรวม และทิศทางในการ

ปฏิบตัิราชการใหไ้ดผ้ลสัมฤทธิ� ตามเป้าหมายที�กาํหนดไว ้ขณะเดียวกันก็สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการกาํกับ

ติดตาม ประเมินผลการดาํเนินงานของหน่วยโดยมีการระบุใหผู้บ้ริหาร  เป็นผูก้าํกบัดูแลตวัชี� วดั และบุคลาการ

ต่าง ๆ  ทาํหนา้ที�จดัเก็บขอ้มูลและรับผดิชอบดาํเนินการ 

 สําหรับตวัชี�วดัที�กาํหนดในแผนปฏิบตัิราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ���� จะครอบคลุมตวัชี� วดั 

ตามคาํรับรองการปฏิบตัิราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ���� สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้

กาํหนดตวัชี�วดัทั�งสิ�น จาํนวน �� ตวัชี� วดั 
 

ผู้กํากบัดูแลตวัชี�วัด ผู้จัดเกบ็ข้อมลูและผู้รับผดิชอบ 
 

เป้าประสงค์/ตวัชี�วดั ผู้กํากบัดูแลตวัชี�วัด 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและ 

ผู้รับผดิชอบดําเนินการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ � 

เป้าประสงค์ที� �.�  มีหลกัสูตรที�สอดคลอ้งกบัมาตรฐานอุดมศึกษา 

ตช � ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบักรอบมาตรฐาน

คุณวฒุิ 

รองผูอ้าํนวยการกลุ่มงาน

ส่งเสริมวิชาการ 

น.ส.กญัจนพร จนัทร์ดาํ 

เป้าประสงค์ที� �.�  อาจารยม์ีความรู้ความเขา้ใจดา้นหลกัสูตรตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

ตช �  จดัให้มีกระบวนการพฒันาหลกัสูตรให้เป็นไปตาม

มาตรฐานอุดมศึกษา 

รองผูอ้าํนวยการกลุ่มงาน

ส่งเสริมวิชาการ 

น.ส.วริศนันท ์ทดันุ่ม 

นางกญัช์พร จนัติวงค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ � 

เป้าประสงค์ที� �.� มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที�มีประสิทธิภาพ 

ตช � ส่งเสริมการพฒันาสมรรถนะดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศของบุคลากร 

อ.มงคล แพทองคํา นายธรรมนูญ จูทา 

ตช � พฒันาโปรแกรมสําหรับการปฏิบติังานดา้นต่าง ๆ อ.มงคล แพทองคํา น.ส.หนึ� งฤทยั โฉมอินทรีย ์



เป้าประสงค์/ตวัชี�วดั ผู้กํากบัดูแลตวัชี�วัด 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและ 

ผู้รับผดิชอบดําเนินการ 

เป้าประสงค์ที� �.� มีขอ้มูลสารสนเทศที�ครบถว้นถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั 

ตช � จดัหาวสัดุอุปกรณ์เทคโนโลยีให้เพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ 

อ.มงคล แพทองคํา น.ส.วรางคณา เขียวแกว้ 

ตช � มีระบบจดัเก็บขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนั อ.มงคล แพทองคํา นางนวลศรี ดีวนันะ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ � 

เป้าประสงค์ที� �.� สร้างความพึงพอใจแก่ผูร้ับบริการ 

ตช � ส่งเสริมให้บุคลากรมีบุคลิกภาพที�ดีและมีจิตบริการ รองผูอ้าํนวยการกลุ่มงาน

บริหาร 

นายนิโครธ ช่างชัย 

เป้าประสงค์ที� �.� เพื�อใหผู้เ้กี�ยวขอ้งไดร้ับขอ้มูลข่าวสารที�ถูกตอ้ง 

ตช � พฒันาระบบการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบั

หน่วยงาน 

อ.นนัทภคั ธนาอภินนท์ น.ส.จีราพร ม่วงสอน 

ตช � ใหบุ้คคลภายนอกมีส่วนร่วมในการพฒันาระบบ

บริหารจดัการ 

อ.ปราณี เนรมิตร น.ส.ขนิษฐา พวงมณีนาค 

ประเด็นยุทธศาสตร์ � 

เป้าประสงค์ที� �.� มีการจดัทาํผลงานทางวิชาการของอาจารย ์

ตช �� ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการทาํผลงานทาง

วิชาการ 

อ.พรสิริ เอี�ยมแกว้ นางกัญญช์พร จนัติวงค์ 

ตช �� สนับสนุนเงินทุนในการพฒันาผลงาน อ.พรสิริ เอี�ยมแกว้ น.ส.วรางคณา เขียวแกว้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ � 

เป้าประสงค์ที� �.� มีระบบกลไกการประกนัคุณภาพ 

ตช �� จดัให้มีคณะกรรมการดาํเนินงานประกนัคุณภาพ

ภายใน 

รองผูอ้าํนวยการกลุ่มงาน

บริหาร 

น.ส.สุทธิลกัษณ์ ศรีสวสัดิ�  

ตช �� พฒันาการประกนัคุณภาพ ฯ ให้สอดคลอ้งกบัภารกิจ

และการประเมินของ สกอ. 

ดร.บณัฑิตา อินสมบติั น.ส.นทัมน ประดบั 

เป้าประสงค์ที� �.� มีผลการประเมินสูงขึ�น 

ตช �� ใหค้วามรู้ความเขา้ใจการปฏิบติังานตามแผนการ

ประกนัคุณภาพ 

อ.ปราณี เนรมิตร น.ส.ธิติยา หงษเ์วียงจนัทร์ 

ตช �� ระบบติดตาม รวบรวมและจดัเกบ็ขอ้มูลถูกตอ้งเพื�อ

ทาํเป็นขอ้มูลสารวนเทศ 

อ.เอกวิทย์ สิทธิวะ นางศิราณี จตุรทิศ 

น.ส.ศุภาลกัษณ์ มลฑบ 



 

ส่วนที� � 

ระบบและกลไกการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล 

 

ระบบและกลไกลการนําไปสู่การปฏบิัต ิ

1. สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จดัทาํแผนปฏิบตัิราชการประจาํปีงบประมาณ คู่มือการ

ประกนัคุณภาพภายใน และคาํรับรองการปฏิบตัิราชการประจาํปีงบประมาณ 

2. การจดัทาํงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ ประเภทเงินแผน่ดิน และเงินรายได ้

�. การวางแผนและบริหารโครงการสํานกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ใหบ้รรลุเป้าหมายตาม

ตวัชี�วดัและตวับ่งชี�  

�. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานและประเมินผลการดาํเนินการ 

    �.1 รายงานประเมินตนเอง (SAR) ตามคาํรับรองการปฏิบตัิราชการ 

    �.2 รายงานประเมินตนเอง (SAR) ตามคู่มอืการประกนัคุณภาพภายใน 

 


