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ส่วนที่ 1 
 

ประวัติส ำนักส่งเสรมิวชิำกำรและงำนทะเบียน 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีชื่อตามพระนามสมเด็จ
พระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ซึ่งท่านได้เล็งเห็นความส าคัญของ
การศึกษา จึงได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  เมื่อวันที่ 4  มิถุนายน 2475 ซึ่งมี
ส านักงานทะเบียนและวัดผลเป็นหน่วยงานในการประสานงานการเรียนการสอนและประเมินผล
การศึกษา  
 ต่อมาวันที่ 1 ตุลาคม 2513 ได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัย จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น 
วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ จึงได้เริ่มมีส านักส่งเสริมวิชาการเกิดขึ้น ท าหน้าที่ ประสานงาน
การเรียนการสอน งานวิชาการ และมีฝ่ายทะเบียนและวัดผล ท าหน้าที่เพิ่มจากการประมวลผล 
อย่างเดียวมาท าหน้าที่ประสานงานด้านการเรียนการสอนด้วย  
 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ โปรดกระหม่อมพระราชทานนาม
เป็นสถาบันราชภัฏ จึงได้พัฒนาส านักส่งเสริมวิชาการรวมกับฝ่ายทะเบียนและวัดผล เข้าเป็นส่วน
เดียวกันโดยใช้ชื่อว่า “ส านักส่งเสริมวิชาการ”  
 วันที่  10 มิถุนายน 2547 มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏขึ้นแทนสถาบันราชภัฏ                    
จึงมีการแบ่งส่วนราชการ  ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส านักส่งเสริม
วิชาการ  จึงใช้ชื่อว่า  “ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน”  ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2548 เป็นต้น
มา  
  
 การแบ่งส่วนราชการในส านักงานผู้อ านวยการ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2549 การแบ่งส่วน
ราชการระดับงาน ประกอบด้วย  

1. งานบริหารทั่วไป   
- การอ านวยการทั่วไป  การประสานงานศูนย์การศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษา 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่และการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ 
2. งานมาตรฐานหลักสูตร 

-  การพัฒนาหลักสูตร  การจัดท าแผนการเรียน  การจัดตารางสอนตารางสอบ  การจัด 
หมู่เรียนพิเศษและการตรวจสอบหลักสูตร 

3. งานพัฒนาการเรียนการสอน 
-  การสนับสนุนผลงานวิชาการ  การศึกษาดูงานและการศึกษาต่อ  การส่งเสริม  

การปฏิรูปการเรียนรู้และการประสานงานด้านการสหกิจศึกษา 
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4. งานทะเบียนและประมวลผล 
-  การทะเบียนนักศึกษา  การตรวจสอบผลการเรียน  การวัดผลการศึกษาการบันทึกผล

การเรียน  การพิจารณาการเทียบโอนและการตรวจสอบคุณวุฒิ 
 5. งานวิเทศสัมพันธ์ 

-  การประสานความสัมพันธ์กับสถาบันต่างประเทศ  การจัดระบบสารสนเทศ  การจัดหา
ทุนต่างประเทศและการประสานความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ 

 
หมายเหตุ: การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ แยกออกจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  จึงมีการแบ่งกลุ่มงานภายใน
ออกเป็น 3 กลุ่มงาน  ดังนี้ 
 งำนกลุ่มที่ 1 กลุ่มงำนบริหำทั่วไปและงำนประกันคุณภำพ 

1.1 งานบริหารทั่วไป (ร่างระเบียบ ข้อบังคับและประกาศ) 
1.2 งานบุคลากร 
1.3 งานสารบรรณ 
1.4 งานการเงิน-พัสดุ 
1.5 งานแผนงานและงบประมาณ 
1.6 งานประสานศูนย์การศึกษา 
1.7 งานการประชุม 
1.8 งานเว็บไซต์และข้อมูลสารสนเทศนักศึกษา 
1.9 งานประกันคุณภาพ 
งำนกลุ่มที่ 2 กลุ่มงำนมำตรฐำนหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน 
2.1 งานหลักสูตร 
2.2 งานรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 
2.3 งานแผนการเรียน 
2.4 งานตารางสอน-ตารางสอบ 
2.5 งานอาจารย์ผู้สอน-อาจารย์พิเศษ 
2.6 งานอาจารย์ที่ปรึกษา 
2.7 งานฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา 
2.8 งานวารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน ์
2.9 งานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (โครงการต่างๆ) 
งำนกลุ่มที่ 3 กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล 
3.1 งานเอกสารหลักฐานทางการศึกษา 
3.2 งานลงทะเบียน 
3.3 งานประมวลผลการศึกษา 
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3.4 งานอนุมัติผลการศึกษาและปริญญา 
3.5 งานออกหลักฐานทางการศึกษา 
3.6 งานพระราชทานปริญญาบัตร 
3.7 งานวุฒิบัตรและเกียรติบัตร 
3.8 งานตรวจสอบคุณวุฒิ 

 
ปรัชญำ (Philosophy) 
 “บริการดี  วิชาการเด่น  เน้นเทคโนโลยี” 
 
อัตลักษณ์ 
 “บริการแบบกัลยาณมิตร” 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานชั้นน าที่สนับสนุนด้านวิชาการเพ่ือ 
 มหาวิทยาลัยสู่อาเซียน 
 
พันธกิจ (Mission) 
 1. พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และการบริการทางวิชาการ  
 2. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพอาจารย์  และบุคลากรตามสมรรถนะ   
 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการด้านวิชาการและงานทะเบียน 
 
วัตถุประสงค์ (Objectives) 
 1.  เพื่อส่งเสริมสนับสนุน  การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ  
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 2.  เพ่ือส่งเสริมคณาจารย์และบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการให้มีคุณวุฒิ/
ต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
 3.  เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 4.  เพ่ือให้การด าเนินงานด้านวิชาการของคณะมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
 5.  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการงานด้านวิชาการและงานทะเบียน 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรองค์กร 
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โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนงำน 
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                           โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 

 
              โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
รองศาสตราจารย์ ดร.มานะ  ขาวเมฆ 

 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทะเบียน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คชินทร์  โกกนุทาภรณ์ 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ววิัฒน์ ชินนาทศิรกิุล 

 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
อาจารย์ ดร.สุภณิดา  พัฒธร 

หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
นางกนกพร  สัณห์ฤทัย 

กลุ่มงำน 
บริหำรทัว่ไปและประกันคุณภำพ 

บุคลากร 
1. นางกนกพร  สัณห์ฤทัย 
2. นางพิชญาภรณ์  เพิ่มเติม 
3. นางสาวมานิดา ปามุทา 
4. นายฉัตรชัย  กาส ี
5. นางสาวจารวุรรณ ค าเงิน 

กลุ่มงำน 
มำตรฐำนหลักสตูรและ 

กำรเรียนกำรสอน 
บุคลากร 

1. นางสาวฐิติกานต์  จิตรจา 
2. นางสาวกลอยทิพย์  ทิศเป็ง 
3. นางสาวสุมาลี  ธรรมนิธา 
4. นางสาวพวงเพชร  พลทอง 
5. นายวาทิต  ทองมาก 
6. นางสาวภาวิณี  จีระดิษฐ ์
7. ว่าที่ ร.ต.สราวุฒิ คณะขาม 
8. นางสาวภาริศา ส าเนียงหงษ ์

กลุ่มงำน 
ทะเบียนและประมวลผล 

บุคลากร 
1. นางสาวจินดา  ไกรเดช 
2. นางสาวสุดาพร นอ้ยทรง 
3. นางปราณี  พงษ์ธนะ 
4. นางรัชฎาพร  ยอดศร ี
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คณะผูบ้ริหำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

 
คณะผู้บริหำร ต ำแหน่ง 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.มานะ ขาวเมฆ 

ผู้อ านวยการ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

 
อาจารย์ ดร.สุภณิดา พัฒธร 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คชินทร์ โกกนุทาภรณ์ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายทะเบียน 

 
นางกนกพร สัณห์ฤทัย 

หัวหน้าส านักงาน 
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รำยช่ือคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ 
 

1.  รองศาสตราจาย์ ดร.มานะ  ขาวเมฆ  ประธานกรรมการ 
  2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์  ชินนาทศิรุกุล กรรมการ 
  3.  อาจารย์ ดร.สุภณิดา  พัฒธร  กรรมการ 
  4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์คชินทร์  โกกนุทาภรณ์ กรรมการ 
  5.  รองศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์  กาญทนานนท์ กรรมการ  (กรรมการภายนอก) 
  6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี พรรณหาญ กรรมการ  (กรรมการภายนอก) 
  7.  นายวิกรม  ปิติสุข    กรรมการ  (ผู้ใช้บัณฑิต) 
  8.  อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ขุนทอง  กรรมการ  (ผู้ใช้บริการตามพันธกิจ) 
  9.  นางสาวอาซู  วิเศษณ์ศิริ   กรรมการ  (นักศึกษา) 
  10.  นายอัมรินทร์  ฤทธิ์รักษา   กรรมการ  (นักศึกษา) 

11.  นางสาวฐิติกานต์  จิตรจา   กรรมการ 
12.  นางสาวพวงเพชร  พลทอง   กรรมการ 
13.  นางสาวจินดา  ไกรเดช   กรรมการ 
14.  นางรัชฎาพร  ยอดศรี   กรรมการ 
15.  นายวาทิต  ทองมาก   กรรมการ 
16.  นางสาวกลอยทิพย์  ทิศเป็ง  กรรมการ 
17.  นางสาวภาวิณี  จีระดิษฐ์   กรรมการ 
18.  นางสาวสุมาลี  ธรรมนิธา   กรรมการ 
19.  นางปราณี  พงษ์ธนะ   กรรมการ 
20.  นางสาวสุดาพร  น้อยทรง   กรรมการ 
21.  นายฉัตรชัย  กาสี    กรรมการ 
22.  นางสาวจารุวรรณ  ค าเงิน   กรรมการ 
23.  ว่าที่ ร.ต.สราวุฒิ  คณะขาม  กรรมการ 
24.  นางสาวภาริศา  ส าเนียงหงษ์  กรรมการ 
25.  นางกนกพร  สัณห์ฤทัย   กรรมการและเลขานุการ 
26.  นางสาวมานิดา  ปามุทา              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
27.  นางพิชญาภรณ์  เพ่ิมเติม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
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ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลำกร 

 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีบุคลากร  จ านวน 21 คน จ าแนกเป็นอาจารย์  
ข้าราชการสายสนับสนุน  ลูกจ้างประจ า  พนักงานมหาวิทยาลัย  และพนักงานราชการ  ดังนี้ 
 
ตำรำงท่ี 1 จ ำนวนบุคลำกร จ ำแนกตำมประเภท  ปีกำรศึกษำ 2557 
 

 ประเภทบุคลากร/จ านวน  
 อาจารย์ ข้าราชการ

พลเรือน 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงาน
มหาวิทยา

ลัย 

พนักงาน
ราชการ 

จนท.
ประจ า
ตาม

สัญญา 

 อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

 1 2 1 - 1 3 8 3 2 
รวม 4 1 3 8 3 2 
คิดเป็น
ร้อยละ 

19.05 4.77 14.29 38.10 14.29 9.53 

 
ตำรำงท่ี 2  จ ำนวนบุคลำกร จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2557 
 

วุฒิการศึกษา 
ประเภทบุคลากร/จ านวน 

รวม 
คิดเป็น
ร้อยละ อาจารย์ ข้าราชการ

พลเรือน 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงาน 
มหาวิทยาลัย 

พนักงาน
ราชการ 

ปริญญาเอก 2 - - - - 2 10.53 
ปริญญาโท 2 1 - 1 1 5 26.32 
ปริญญาตรี - - 3 7 2 12 63.16 

 
ข้อมูล ณ วันที่  2  มกรำคม  2557 
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ตำรำงท่ี 3 รำยชื่อบุคลำกรจ ำแนกตำมต ำแหน่งงำน 
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.มานะ  ขาวเมฆ ผู้อ านวยการ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์  ชนินาทศิริกุล รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

3 อาจารย์ ดร.สุภณิดา  พัฒธร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์คชินทร์  โกกนุทาภรณ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายทะเบียน 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

5 นางกนกพร  สัณห์ฤทัย หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
6 นางสาวฐิติกานต์  จิตรจา นักวิชาการศึกษา 
7 นางสาวพวงเพชร  พลทอง นักวิชาการศึกษา 
8 นางรัชฎาพร  ยอดศรี นักวิชาการศึกษา 
9 นางสาวสุมาลี  ธรรมนิธา นักวิชาการศึกษา 
10 นายวิทิต  ทองมาก นักวิชาการศึกษา 
11 นางสาวมานิดา  ปามุทา นักวิชาการศึกษา 
12 นางสาวกลอยทิพย์  ทิศเป็ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
13 นายฉัตรชัย  กาสี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
14 นางสาวภาวิณี  จีระดิษฐ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
15 นางสาวจินดา  ไกรเดช พนักงานการศึกษา 
16 นางปราณี  พงษ์ธนะ พนักงานการศึกษา 
17 นางสาวสุดาพร  น้อยทรง นักวิชาการศึกษา 
18 นางพิชญาภรณ์  เพ่ิมเติม พนักงานธุรการ 
19 นางสาวจารุวรรณ  ค าเงิน นักวิชาการศึกษา 
20 นางสาวภาริศา  ส าเนียงหงษ์ นักวิชาการศึกษา 
21 ว่าที่ ร.ต.สราวธุ คณะขาม นักวิชาการศึกษา 
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งบประมำณ 

 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ได้รับการจัดสรร

งบประมาณ เพ่ือใช้ในการบริหารงานตามภารกิจ  รวมทั้งสิ้น 34,718,361.61 บาท (สามสิบสี่ล้านเจ็ดแสน
หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบเอ็ดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) โดยแยกเป็น  2 ส่วน คืองบประมาณที่ส านัก
ได้รับการจัดสรรและงบประมาณกลาง  ดังนี้  

   
ตำรำงท่ี 4  รายการงบประมาณ : งบประมาณท่ีส านักได้รับการจัดสรร 
 

งบประมาณ 
รายการ 

งบแผ่นดิน งบ กศ.ปช. งบ บ.กศ. รวม 

งบด าเนินงาน 
- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ - 4,050,000 - 4,050,000 
- ค่าสาธารณูปโภค - 25,000 - 25,000 
งบรายจ่ายอื่น 
- กองทุนพัฒนาบุคลากร  150,000  150,000 
- คชจ.ประกันคุณภาพฯ -              25,000             25,000 

รวม - 4,250,000 - 4,250,000 
(สี่ล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 
ตำรำงที่ 5  รายการงบประมาณ : งบประมาณกลาง 
 

งบประมาณ 
รายการ 

งบแผ่นดิน งบ กศ.ปช. งบ บ.กศ. รวม 

งบด าเนินงาน 
- ค่าตอบแทนการสอน   17,678,361.61 11,000,000 28,678,361.61 
งบรายจ่ายอื่น 
- พัฒนาหลักสูตร  - 450,000 450,000 
- ทุนวไลยอลงกรณ์ 1,2  1,340,000 - 1,340,000 

รวม - 19,018,361.61 11,450,000 30,468,361.61 
สามสิบล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบเอ็ดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์ 
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ภำรกิจของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 

 
1.  งำนบริหำรทั่วไป 
  1.1 งานธุรการ 
   - งานสารบรรณ 
   -  งานจัดท าปฏิทินวิชาการ 
  1.2 งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

   - จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 
   - จัดท าคู่มือการรับสมัคร 
   - รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 
   - จัดท าคู่มือนักศึกษา 

  1.3 งานงบประมาณ – การเงิน 
   -  หาข้อมูลของแต่ละงานและโครงการมาวิเคราะห์เพ่ือเตรียมการจัดท าค าขอ
งบประมาณ 
   -  จัดท าแผนการใช้เงิน(แบบเสนอขอตั้งงบประมาณ)ส่งให้กับกองนโยบายและแผน 
   -  จัดท าทะเบียนคุมเงินตามแผนงานและโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
   -  ใช้เงินและตัดยอดเงินตามกิจกรรมที่ได้รับในปีนั้น 
   -  ท าเรื่องเบิกเงินโครงการ และค่าด าเนินการ ต่างๆ ของส านัก 

   - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไตรมาส  
   1.4 งานพัสดุ 
    -  ส ารวจความต้องการในการใช้วัสดุจากแต่ละฝ่ายงาน และส ารวจวัสดุคงเหลือเพ่ือ
ทราบความจ าเป็นในการใช้ 

   - จัดท าเรื่องจัดซื้อ – จัดจ้าง   
   - ท าบัญชีคุมพัสดุ – ครุภัณฑ์ 
   - ท าเรื่องจ าหน่ายครุภัณฑ์ 

  1.5 งานประกันคุณภาพการศึกษา 
   - จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพของส านัก 
   - จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
   - จัดท ารายงานประจ าปี 

   -  จัดท าข้อมูล รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ (ก.พ.ร.) ในตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย 
  1.6 งานการประเมินการควบคุมภายใน 

   - ท ารายงานการประเมินการควบคุมภายใน (การบริหารความเสี่ยง) 
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  1.7 งานจัดท าเว็บไซต์ของส านัก 

   - ท าเว็บไซต์  และเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของส านักทางเว็บไซต์ 
   - จัดท าฐานข้อมูลในการประชุมกรรมการวิชาการ ผ่านเว็บไซต์ 

   
2.  งำนมำตรฐำนหลักสูตร 
  2.1 งานมาตรฐานหลักสูตร 
   - ตรวจรูปแบบหลักสูตร 
   - จัดท าหลักสูตรใหม่เสนอ สกอ. 
   - รวบรวมและจัดท าระบบอาจารย์ประจ าหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
   - รวบรวมค าอธิบายรายวิชาของหลักสูตรใหม่ทุกคณะ 
   - รายงานผลการขอรับรอง/รับทราบหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุงของ
มหาวิทยาลัย 
   - รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง 
   - ตรวจสอบรายชื่อหลักสูตรเพื่อจัดท าแผ่นพับการรับสมัครนักศึกษาใหม่             
ภาคปกติ และภาคพิเศษ 
  2.2 งานจัดท าแผนการเรียน 
   -  ประสานกับคณะให้จัดส่งแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 
   -  ตรวจสอบโครงสร้างและจัดท าแผนการเรียนตลอดหลักสูตรของนักศึกษา             
ภาคปกติ และภาคพิเศษ  
  2.3 งานจัดท าตารางสอนและตารางสอบ 
   - ประสานกับคณะให้ส่งชื่ออาจารย์ผู้สอนแต่ละภาคการศึกษา 
   - จัดท าตารางสอนและตารางสอบ 
   - จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เรื่องตารางสอนและตารางสอน 
  
3.  งำนพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
   3.1 งานพัฒนาบุคลาการ 

   - งานจัดอบรมและโครงการศึกษาดูงาน 
   - งานจัดท าวารสารวิชาการวไลยอลงกรณ์ 
   - งานสนับสนุนอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ 

  3.2  งานโครงการสหกิจศึกษา 
   -  ประสานงานกับคณะในการด าเนินงาน 

 
4.  งำนทะเบียนและประมวลผล 
  4.1 งานทะเบียนประวัตินักศึกษา 
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   - บันทึกประวัตินักศึกษา 
   - ตรวจสอบหลักฐานการศึกษาของนักศึกษาใหม่ 
   - เรื่องเก่ียวกับสภาพนักศึกษา เช่น พักการเรียน  เปลี่ยนแปลงหลักฐาน ลาออก ขาด

การติดต่อ และท าเรื่องพ้นสภาพนักศึกษา 
   - การขอย้ายสถานศึกษา การขอเรียนสมทบ 

  4.2 งานจัดท าใบลงทะเบียน 
   - ท าใบลงทะเบียนของนักศึกษาเข้าใหม่ตามแผนการเรียน 
   - ประกาศแจ้งให้นักศึกษาภาคพิเศษจองรายวิชาทาง Internet / ภาคปกติส่งใบจอง

รายวิชาตามก าหนดการแต่ละภาคการศึกษา 
   - จัดท าใบลงทะเบียน 
   - ท าใบลงทะเบียนเพ่ิม-ถอนรายวิชา 

   - บันทึกข้อมูลการขอยกเลิกรายวิชาของนักศึกษา 
  4.3 งานประมวณผลการเรียน 

   - รับและบันทึกการส่งผลการเรียน 
   - บันทึกผลการเรียนลงโปรแกรมงานทะเบียน 
   - ตรวจทานการบันทึกผลการเรียน 
   - ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา 
   - ประมวลผลการเรียน 
   - ท าเรื่องขออนุมัติผลการศึกษา/ขออนุมัติอนุปริญญาบัตรและปริญญาบัตร 

  4.4 งานออกเอกสารทางการศึกษา 
   - ใบ Transcript/ใบรับรองคุณวุฒิ 
   - ใบปริญญาบัตร/ใบอนุปริญญาบัตร 
   - ใบรายงานผลการเรียน/ใบรับรองการเป็นนักศึกษา 
   - ใบวุฒิบัตร/ใบเกียรติบัตร 

  4.5 งานสถิตินักศึกษา 
   - รายงานสถิตินักศึกษาแบบปีการศึกษา 
   - รายงานสถิตินักศึกษาแบบปีงบประมาณ  (รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน) 

 
 งานที่ต้องรับผิดชอบปฏิบัติร่วมกัน โดยบุคลากรทุกฝ่ายของส านัก 
   1. งานรับสมัครนักศึกษา รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 
   2. งานจัดเตรียมปริญญาบัตร 
   3. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
   4. งานจัดอบรมโครงการต่างๆ  
   5. งานให้บริการหน้าเคาทเ์ตอร์ 
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ส่วนที่ 2  

กิจกรรมกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ  2557 
 
1.  กำรรับสมัครนักศึกษำ   
 
 มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่ม     ได้รับโอกาสทางการศึกษา              
ในระดับอุดมศึกษาให้มากที่สุด  ในปีการศึกษา 2557 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ  ในระดับปริญญาตรี  ดังนี้ 
 

 กำรรับสมัครนักศึกษำภำคปกติ  ระดับปริญญำตรี  มีวิธีการรับสมัคร  3  ระบบ  คือ   
  1. ระบบคัดเลือกโดยวิธีปกติ  ส าหรับบุคคลทั่วไป  ต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 

6 หรือเทียบเท่า  ส าหรับผู้สมัครในระดับปริญญาตรี  
 2. ระบบคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ   
   2.1 วิธีพิเศษเพ่ือรับทุนการศึกษาวไลยอลงกรณ์ 1 คือการสนับสนุนทุนเรียนฟรีตลอด

หลักสูตร  จ านวน 30 ทุน (สายวิทยาศาสตร์ 18  ทุน  สายศิลปศาสตร์  12 ทุน)  พิจารณาจากผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม 3.50  ขึ้นไป และขณะเรียนผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละปีการศึกษาต้องไม่ต่ ากว่า 3.25  

   2.2 วิธีพิเศษเพ่ือรับทุนการศึกษาวไลยอลงกรณ์  2  คือทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน จ านวน 
100 ทุน (สายวิทยาศาสตร์  60 ทุน สายศิลปศาสตร์  40 ทุน) พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม    
ไม่น้อยกว่า 2.50 และขณะเรียนภาคการศึกษาใดนักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.25  จะ
ได้รับทุนสนับสนุนเหมาจ่าย 4,000  บาท  ในภาคการศึกษาถัดไป 

   2.3 วิธีพิเศษส าหรับผู้อ านวยการโรงเรียน ให้สิทธิ์ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้พิจารณาส่ง
นักเรียนเข้ารับการพิจารณาจากมหาวิทยาลัย หลักสูตรละ 1 คน พิจารณาผลการเรียน 2.50 ขึ้นไปหรือ
มีความสามารถพิเศษ 

   2.4  วิธีพิเศษส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ โควตานักเรียน ในเขตพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือสมัครคัดเลือกด้วยวิธีพิเศษเพ่ือรับทุนการศึกษาวไลยอลงกรณ์ 1 และ
ทุนการศึกษาวไลยอลงกรณ์ 2 

 3.  ระบบคัดเลือกจากระบบกลาง (Admissions)  โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยนักเรียนจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามหลักเกณฑ์         
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ตำรำงท่ี 6 สรุปจ านวนการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ  ประจ าปีการศึกษา  2557 
        

คณะ / วิทยาลัย 
จ านวน 

รับ 

จ านวนรวมการรับสมัครทุกวิธ ี 

จ า
นว

น
ผู้ส

มคั
ร 

จ า
นว

นผ
ู้มา

สอ
บ 

จ า
นว

น 
   

 
ผู้ม

ีสิท
ธิ์  

เข
้าศ

ึกษ
า 

ad
m

iss
ion

 

นศ
.  

   
   

ชา
ยแ

ดน
ใต

 ้

รวมมำ        
รำยงำนตัว

ทั้งสิ้น 

ครุศาสตร ์ 510 1,575 892 359 62 0 0 
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

750 1,346 886 550 120 1 180 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

610 1,148 968 432 64 0 145 

เทคโนโลยี 
การเกษตร 

75 126 87 78 4 1 16 

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

240 362 265 210 0 0 116 

วิทยาการ     
จัดการ 

845 1,776 1,268 842 11 0 635 

วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ 

80 109 109 28 0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 3,110 6,442 4,475 2,499 261 2 1092 
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  กำรรับสมัครนักศึกษำภำคพิเศษ  ระดับปริญญำตรี    
 
  ปีการศึกษา 2557  เปิดรับสมัครนักศึกษา  ซึ่งใช้เวลาเรียนวันเสาร์-อาทิตย์  3 ภาคการศึกษา 

ภาคการศึกษาท่ี 1/2557 และภาคการศึกษา 3/2557 มีจ านวนผู้สมัคร ดังนี้ 
 

ตำรำงท่ี 7  สรุปจ านวนการรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ  ประจ าปีการศึกษา  2557 
 

 
คณะ / วิทยำลัย 

จ ำนวนรับ 
 

จ ำนวนผู้สมัคร 
ภำคกำรศึกษำ 

1/2557 

จ ำนวนผู้สมัคร 
ภำคกำรศึกษำ 

3/2557 

รวมจ ำนวน
ผู้สมัคร 

ครุศาสตร ์ 0 0 0 0 
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

255 42 138 435 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

170 43 102 315 

เทคโนโลยีการเกษตร 60 2 14 76 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 150 34 82 266 
วิทยาการจัดการ 505 186 449 1,140 
วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ 

0 0 0 0 

รวมท้ังสิ้น 1,140 307 785 2,232 
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2. กำรปฐมนิเทศนักศึกษำ 
 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าใหม่
เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  ระบบการเรียนการสอน  ระบบอาจารย์    
ที่ปรึกษา  ระบบทะเบียน  การวัดและประเมินผลการศึกษา  สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อ ง         
ในปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษาเข้าใหม่  ดังนี้ 

 
ตำรำงท่ี 8 จ านวนนักศึกษา เข้าใหม ่ปีการศึกษา 2557 

 

คณะ / หน่วยงำน 
ปริญญำตรี ประกำศนีย

บัตรบัณฑิต 
ปริญญำโท ปริญญำ

เอก รวม 
ปกต ิ พิเศษ ปกต ิ พิเศษ ปกต ิ พิเศษ ปกต ิ พิเศษ 

ครุศาสตร์ 378 - - 99 0 0 0 0 477 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

602 0 - - 0 0 0 0 602 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 454 0 - - 0 0 0 0 454 

เทคโนโลยีการเกษตร 72 - - - 0 0 0 0 72 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 204 0 - - 0 0 0 0 204 

วิทยาการจัดการ 782 0 - - 0 0 0 0 782 

โครงการจัดการศึกษาส าหรับ 
ผู้บริหาร (Executive)         
คณะวิทยาการจัดการ 

0 0 - - - - - - 0 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 29 0 - - 0 0 0 0 29 

รวม 2,521 0 0 99 0 0 0 0 
2,620 

รวมทั้งหมด 2,521 99 0 0 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 31  สิงหาคม 2557 
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3.  งำนทะเบียนนักศึกษำ 
 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีภารกิจในการบริการนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ
ของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ดังนี้  งานตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา  การลงทะเบียน  การเพิ่ม – ถอน
รายวิชา  การเทียบโอนผลการเรียน การบันทึกผลการเรียน  การออกหนังสือรับรอง การขอย้าย
สถานศึกษา ฯลฯ  ซึ่งมีนักศึกษาที่จะต้องให้บริการทั้งหมด ดังนี้ 
 
ตำรำงท่ี 9 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคปกติ ปีการศึกษา 2557 จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

คณะ/หน่วยงำน 
ระดับ รวม

ทั้งหมด ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ครุศาสตร์ 1,991 0 22 2,013 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,718 0 0 1,718 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,116 1 0 1,117 
เทคโนโลยีการเกษตร 190 0 0 190 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 515 0 0 515 
วิทยาการจัดการ 1,827 0 0 1,827 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  137 0 3 140 

รวม 7,494 1 25 7,520 

 
ข้อมูลจาก ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2557  
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ตำรำงท่ี 10  จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคพิเศษ  ปีการศึกษา 2557 จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
คณะ/หน่วยงำน ระดับ รวม

ทั้งหมด ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
ครุศาสตร ์ 0 249 91 340 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 433 0 0 433 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 326 9 0 335 

เทคโนโลยีการเกษตร 0 19 0 19 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 203 0 0 203 

วิทยาการจัดการ 1,416 237 0 1,653 

โครงการจดัการศึกษาส าหรับผู้บรหิาร 237 0 0 237 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 3 173 233 409 

รวม 2,618 687 324 3,629 

 
ข้อมูลจาก สารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 

 
ตำรำงท่ี 11 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2557 

 
ประเภทนักศึกษำ จ ำนวน 

ภาคปกติ 7,520 
ภาคพิเศษ 3,629 
รวมทั้งสิ้น 11,149 
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ตำรำงท่ี 12  สถิติการให้บริการของงานทะเบียนและประมวลผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557 
 

กำรให้บริกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 
ใบรับรองเป็นนักศึกษา 67 100 44 89 100 227 96 87 89 82 119 92 1,192 
ใบรายงานผลการเรียน 144 203 106 141 126 332 182 143 127 157 98 83 1,842 
ขอยกเลิกรายวิชา 15 45 55 25 262 16 50 15 25 20 38 59 625 
ขอเปลี่ยนหลักสูตร 6 15 3 2 2 3 9 5 4 10 2 1 62 
ขอเปลี่ยนประเภทนกัศึกษา 0 3 1 0 1 0 2 0 1 4 3 1 16 
ขอเปลี่ยนแปลงหลักฐาน 10 12 30 6 13 5 6 12 8 8 21 7 138 
ขอจบการศึกษา 148 251 140 46 190 531 104 89 221 155 72 110 2,057 
ขอเรียนสมทบ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ขอเทียบโอนผลการเรียน
เพื่อยกเว้นรายวิชา 

140 83 62 45 37 24 8 18 131 43 85 91 767 

แจ้งผลขอตรวจสอบวุฒ ิ 13 43 10 44 40 34 17 43 42 43 45 44 418 
ขอตรวจสอบวุฒิ                
นักศึกษาเข้าศึกษา 

3 138 30 56 7 35 19 155 221 13 9 1370 2,056 

ขอย้ายสถานศึกษา 0 1 1 0 4 6 0 1 3 1 5 1 23 
รับย้ายสถานศึกษา 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 1 0 7 
พักการเรียน 8 17 42 8 12 61 17 23 6 15 39 44 292 
ลาออก 3 5 23 3 11 19 11 32 3 13 8 4 135 
ค าร้องอื่นๆ 6 14 6 14 7 14 11 1 1 9 98 89 270 
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กระบวนกำรลดขั้นตอน ระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร 

ตำมภำรกิจงำนทะเบียนและประมวลผล 
 

รำยช่ือกระบวนงำน ระยะเวลำด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
1.  กระบวนงำนที่แล้วเสร็จภำยใน 1 วัน  

1.1  การรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกระดับ 2  นาท ี
1.2  การให้บริการทะเบียนประวัตินักศึกษา 20  นาที 
1.3  การออกใบลงทะเบียนของนักศึกษา 1 – 2  นาที / ราย 
1.4  การออกใบลงทะเบียนเพ่ิม – ถอนรายวิชา 1 – 3  นาท ี
1.5  ตรวจสอบผลการเรียน 3  นาท ี
1.6  การย้ายคณะ / เปลี่ยนสาขาวิชา 1  วันท าการ 
1.7  การออกใบรับรองเป็นนักศึกษา 1  วันท าการ 
1.8  การออกใบรายงานผลการเรียนกรณียังไม่ส าเร็จ 

การศึกษา 
 

20  นาที 
1.9  การออกใบรายงานผลการเรียนภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน 1/2  วันท าการ 
1.10  การออกใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ  ใบสุทธิ   

ใบปริญญาบัตร และใบอนุปริญญาบัตร 1  วันท าการ 
1.11  การบันทึกข้อมูลรายวิชาการโอนและยกเว้น 10  นาที 
1.12  การรับผลการเรียนจากคณะและบันทึกผลการเรียน 1  นาที / 30  ราย 
1.13  บริการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับ

โครงสร้างของหลักสูตร 5 – 10  นาที / ราย 
1.14  เปลี่ยนแปลงหลักฐานและยกเลิกรายวิชา 1  นาที / ราย 

 
หมำยเหตุ : นับเวลา  เมื่อค าร้องถึงส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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รำยช่ือกระบวนงำน ระยะเวลำด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
2.  กระบวนงำนที่แล้วเสร็จภำยใน 2 - 15 วัน  

2.1  การออกใบรายงานผลการเรียนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ พ.ศ. 2488 – 2538 

 
3  วันท าการ 

2.2  การออกใบเกียรติบัตรและวุฒิบัตร 2 - 3  วันท าการ 
2.3  นักศึกษาขอย้ายสถานศึกษาและขอเรียนสมทบ 2 - 3  วันท าการ 
2.4  ตรวจสอบคุณวุฒิแจ้งต้นสังกัด 2 - 3  วันท าการ 
2.5  ตรวจสอบคุณวุฒิไปยังสถาบันเดิม 15  วันท าการ 
2.6  การบันทึกประวัตินักศึกษา 7  วันท าการ 
2.7  ส่งผลการเรียนให้ผู้ปกครอง แต่ละภาคการศึกษา 

(นักศึกษาภาคปกติ) 
 

7  วันท าการ 
2.8  ตรวจสอบโครงสร้างนักศึกษาที่จะส าเร็จ

การศึกษา เพ่ือเตรียมอนุมัติผลการศึกษา 
 

7 - 15  วันท าการ 
2.9  จัดท ารายชื่อนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาเสนอ

สภามหาวิทยาลัย 
 

7 - 15  วันท าการ 
2.10  จัดท ารายชื่อบัณฑิตท่ีจะเข้ารับพระราชทาน

ปริญญาบัตร 
3 - 4  วันท าการ 

2.11  กระบวนการท าแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 15  วันท าการ 
2.12  กระบวนการจัดท าตารางสอนและตารางสอบ 15  วันท าการ 
2.13  ในกรณีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาพร้อมกัน

จ านวนมากระยะเวลาในการแล้วเสร็จ             
ของงานในการท าหลักฐานการศึกษา 

 
 

10 - 15  วันท าการ 
 
หมำยเหตุ : นับเวลา เมื่อค าร้องถึงส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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รำยช่ือกระบวนงำน ระยะเวลำด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

3.  กระบวนงำนที่ใช้เวลำมำกกว่ำ  15  วัน  
3.1  การจัดท าแผ่นพับการรับสมัครและคู่มือการรับ

สมัครนักศึกษา 25  วันท าการ 
3.2  การจัดท าคู่มือนักศึกษา 25  วันท าการ 
3.3  กระบวนการประสานงานการจัดท าหลักสูตร 30  วันท าการ 
3.4  การจัดเตรียมใบปริญญาที่จะเข้ารับพระราชทาน

ปริญญาบัตร 20  วันท าการ 
รวม   31  กระบวนงำน  

 
หมำยเหตุ : นับเวลาเมื่อค าร้องถึงส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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4. งำนทุนกำรศึกษำวไลยอลงกรณ์ 
 
 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนส าหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนตามหลักเกณฑ์การจัดสรรทุน  
อยู่ 2 ประเภทส าหรับนักศึกษาภาคปกติ คือ ทุนการศึกษาวไลยอลงกรณ์ 1 (ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร) 
และทุนการศึกษาวไลยอลงกรณ์ 2 (ทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 4,000 บาท)  ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน  มีหน้าที่จัดท าข้อมูล  และตรวจสอบผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาของ
นักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ขอรับทุน  ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  จัดท าประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุน  และแจ้งให้คณะต่างๆ ได้ทราบและประสานการเบิกจ่ายเงินทุนให้กับนักศึกษา  มี
นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับทุนในปีการศึกษา 2557 ประเภททุนวไลยอลงกรณ์ 1 จ านวน 17 ทุน ทุนวไลย
อลงกรณ์ 2 รวม  108  ทุน  รวมทั้งสิ้น  125 ทุน  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
ตำรำงที่ 13 จ านวนผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา  ปีการศึกษา 2557 

 
ทุน 

คณะ 
วไลยอลงกรณ์ 1  

(ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร) 
วไลยอลงกรณ์ 2  

(ทุนยกเว้นค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำย 
4,000  บำท) 

ครุศาสตร์ 10 56 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 22 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 16 
เทคโนโลยีการเกษตร - 1 
วิทยาการจัดการ 1 11 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - 2 

รวม 17 108 
 

ข้อมูล ณ วันที่  25  มีนาคม  2557 
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5. งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร 
 

 5.1 จัดท ำเว็บไซต์หน่วยงำน 
      เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาผ่านกระดานถามตอบในเว็บไซต์  และให้ผู้รับบริการได้รับ
ความสะดวกในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  จึงจัดท าเว็บไซต์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดย
มี address ดังนี้  http://acad.vru.ac.th/   
 

 
 

ภำพที่ 1  เว็บไซต์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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 5.2 กำรพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
      เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างาน ตลอดจนการเรียน
การสอน ส านักได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการด าเนินงานและมีการพัฒนา          
อย่างต่อเนื่อง  เพื่อสนองตอบความต้องการของคณาจารย์ นักศึกษาและผู้รับบริการ  ดังนี้ 
      (1) โปรแกรมระบบจัดการชั้นเรียน   คณาจารย์สามารถตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน 
ตารางสอน เวลาเรียนของนักศึกษา ส่งผลการเรียน  ดูคะแนนประเมินการสอน ฯลฯ ได้จากระบบ
ออนไลน์ที่ส านักเปิดให้คณาจารย์เข้าใช้โดยมีการ Login เข้าระบบ  ซึ่งได้จัดท าคู่มือการใช้ระบบและมี
การอบรมให้ความรู้แก่คณาจารย์  โดยเข้าไปที่ Web Browser ที่ช่อง URL ของโปรแกรมพิมพ์ 
http://cms.vru.ac.th  มีหน้าเว็บเพจ ดังนี้ 
 

 

   

 

 

ระบบจัดการช้ันเรียน 

มหาวทิยาลยัราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

Class Room Management System 

 

 
© 2010 http://www.vru.ac.th All Right Reserved. @MIS Project 

 
 

 

 

 หน้าหลัก  ตดิต่อสอบถาม  คู่มือการใช้ระบบ CMS  แบบฟอร์มขอรหัสผ่าน 

 แจ้งปัญหาการ
ใช้ระบบ 
CMS 

 

 

 
 

  
  

                                                                                            อาจารย์ที่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการส่งเกรด กรุณาแจ้งส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 2 เว็บไซต์ :  ระบบจัดการชั้นเรียน 
 

เข้าสู่ระบบจัดการช้ันเรียน 

   

รหัสผู้ใช้งาน :  
 

รหัสผ่าน :  
 

security code :  24f0a0 

ใส่ security code :  
 

 

เข ้าสู่ ระบบ ยกเลิก
 

 
 

http://cms.vru.ac.th/
http://cms.vru.ac.th/login.aspx
http://cms.vru.ac.th/contact.aspx
http://acad.vru.ac.th/about_acad/staff/news/1/CMS_Manual.pdf
http://cms.vru.ac.th/downloads/CMS_form.pdf
http://acad.vru.ac.th/about_acad/cms_question.php
http://acad.vru.ac.th/about_acad/cms_question.php
http://acad.vru.ac.th/about_acad/cms_question.php
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      (2) โปรแกรมรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ 
       ในการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ของปีการศึกษา 2556 เป็นต้นมา ส านักได้มีการ
ใช้ระบบโปรแกรมรับสมัครนักศึกษาภาคปกติออนไลน์  โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 เป็นต้นมา 
เพ่ือความสะดวกในการสมัครของผู้สมัครไม่ต้องเดินทางมาสมัครด้วยตนเอง  สมัครผ่านเว็บไซต์ 
http://web2020.vru.ac.th/ รายละเอียดดังภาพ 
 

 
 
ภำพที่ 3 เว็บไซต์การสมัครเข้าศึกษาออนไลน์ 
 
  
 
 
 
 
 
 

http://web2020.vru.ac.th/
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  (3) โปรแกรมประเมินการสอนออนไลน์ 
       เพ่ือให้การประเมินการสอนของอาจารย์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ส านักจึงได้มีการ
ประชุมชี้แจงหัวหน้าหมู่เรียน  และแจ้งให้มีการด าเนินการให้นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ผ่าน
ระบบโปรแกรมประเมินการสอนออนไลน์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2555 เป็นต้นมา  ในเว็บไซต์ 
http://reg1.vru.ac.th/login01.aspx รายละเอียด  ดังภาพ 
 

 
 
ภำพที่ 4 เว็บไซต์การประเมินการสอนออนไลน์ 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://reg1.vru.ac.th/login01.aspx%20รายละเอียด
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  (4)  โปรแกรมการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา 
    เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนนักศึกษา ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
และบังเกิดผลดีต่อนักศึกษา ส านักจึงได้มีการประชุมชี้แจงหัวหน้าหมู่เรียน  และแจ้งให้มีการด าเนินการ
ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านระบบโปรแกรมประเมินการสอนออนไลน์ ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1/2555 เป็นต้นมา  ในเว็บไซต์ http://reg1.vru.ac.th/assetmentor2.aspx รายละเอียด 
ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 5 เว็บไซต์การประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://reg1.vru.ac.th/assetmentor2.aspx%20รายละเอียด
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   (5)  โปรแกรมสารสนเทศนักศึกษาส าหรับผู้ปกครอง 
    เพ่ือให้เพ่ือปกครองได้ทราบถึงข้อมูลสารเทศของนักศึกษาที่เป็นบุตร เกี่ยวกับ
สถานภาพการศึกษา ผลการเรียน ตั้ งแต่ภาคการศึกษาที่  1/2555 เป็นต้นมา  ในเว็บไซต์  
http://acad.vru.ac.th/acad_guardian/ รายละเอียด ดังภาพ 
 

 
 
ภำพที่ 6 เว็บไซต์ระบบสารสนเทศนักศึกษาส าหรับผู้ปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://acad.vru.ac.th/acad_guardian/%20รายละเอียด
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6.  งำนมำตรฐำนหลักสูตร 
 

   ในปีการศึกษา 2557  มีจ านวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง ตามเกณฑ์ TQF  
ทั้งหมด 7 สาขาวิชา  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

คณะ หลักสูตร สำขำวิชำ หมำยเหตุ 
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

สาธารณสุขบัณฑิต (ส.บ.) สาธารณสุขศาสตร์  
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เคมี  
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) คณิตศาสตร์ประยุกต์  
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 
 

ปรัชาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) วิทยาศาสตร์ศึกษา  
คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และ   

ซับพลายเชน 
 

วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ 

ศิลปสาสตร์บัณฑิต การจัดการบริการและการ
โรงแรม (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) 

 

 
ข้อมูลจากงานหลักสูตรรายงาน ณ วันที่  15  มีนาคม  2557 
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7. กำรพัฒนำและส่งเสริมสมรรถนะในกำรปฏิบัตงิำนของบุคลำกร 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของส านักฯ   เข้าร่วม
โครงการฝึกอบรม สัมมนา และประชุม  ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายเพ่ือให้บุคลากร  มีความรู้ที่ทัน
ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง อันจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ   ในปี 2557 บุคลากร
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม สัมมนา และประชุม ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 
  

วันที ่
 

ผู้เข้ำอบรม/สัมมนำ หัวข้อ เร่ือง กิจกรรม ผู้จัด/สถำนที ่

16 มิ.ย. 57 1. นางสาวสุมาลี ธรรมนิธา 
2. นายวาทิต ทองมาก 

การพัฒนาคุณภาพ
วารสารวิชาการเพ่ือเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่เกณฑ์
มาตรฐานระดับชาติและ
นานาชาติ 
 

มศว.ประสานมิตร  

9-11 มิ.ย.58 1.รศ.ดร.มานะ ขาวเมฆ 
2.ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล 
3.อ.ดร.สุภณิดา พัฒธร 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ
การพัฒนางานเฉพาะด้าน 

กองแผน  ณ 
โรงแรมทรีโอ พัทยา 

25-27 มิ.ย.57 1. นางสาวภาวิณี จีระดิษฐ์ ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สกอ.  ณ โรงแรม
อิมพีเรียล 

26-27 มิ.ย.57 1.รศ.ดร.มานะ ขาวเมฆ การวิจัยสถาบันกับการ
ประเมินผลการเรียนรู้ใน
ระดับอุดมศึกษา 

สมาคมวิจัยสถาบันฯ  
ณ ม.ธุรกิจบัณฑิต 

23-24 ก.ค.57 1. นางสาวปราณี พงษ์ธนะ 
2. นางพวงเพชร พลทอง 

การใช้ชีวิตวิถีพอเพียง 
 

สสร. ณ สวนลุง
ฉลวย และศูนย์การ
พัฒนาอ่าวคุ้ง
กระเบน จ.จันทบุรี 

28-29 ก.ค.57 1.รศ.ดร.มานะ ขาวเมฆ 
2.ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล 
3.อ.ดร.สุภณิดา พัฒธร 
4. นางกนกพร สัณห์ฤทัย 

การจัดท ารายละเอียดโครงการ 
ปีงบประมาณ 2558 

กองนโยบายและ
แผน ณ อาคารศูนย์
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
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วันที ่

 
ผู้เข้ำอบรม/สัมมนำ หัวข้อ เร่ือง กิจกรรม ผู้จัด/สถำนที ่

1-2 ก.ย.57 1. นางสาวภาวิณี จีระดิษฐ์ การเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การจัดการสหกิจศึกษา 
 

สมาคมสหกิจศึกษา 
ณ โรงแรมกรุงศรี      
ริเวอร์ 
พระนครศรีอยุธยา 

23ก.ย.57 1. ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล 
2. นางสาวภาวิณี จีระดิษฐ์ 

รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน เชิงบูรณาการกับการ
ท างาน 
 

เครือข่ายสหกิจ
ศึกษาภาคกลาง ณ 
โรงแรมรามาการ์เด้น 

25-26 ก.ย.57 1.อ.ดร.สุภณิดา พัฒธร มาตรฐานวารสารวิชาการ
ไทย:ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

สกอ. ณ ม.ราชภัฏ  
สุราษฎร์ธานี 
 

6-7 พ.ย.57 1. อ.ดร.สุภณิดา พัฒธร 
2. นางสาวมานิดา ปามุทา 
3. นางสาวพวงเพชร พลทอง 
4. นางรัชฎาพร ยอดศรี 

การท าไส้กรอกและกุนเชียง ศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ ณ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

6-7 พ.ย.57 1. นางกนกพร สัณห์ฤทัย ทักษะแห่งความส าเร็จในการ
ท างานในยุคศตวรรษท่ี 21 

ปขมท. ณ โรงแรม
เชียงใหม่แกรนด์วิว 

12 พ.ย.57 1.รศ.ดร.มานะ ขาวเมฆ 
2.อ.ดร.สุภณิดา พัฒธร  

ขอบแดนใหม่แห่งการเรียนรู้: 
การศึกษาระบบ 4.0 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ณ 
โรงแรมดุสิตธานี 

14 พ.ย.57 1.ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล Smart Approach to 
higher Education 

สกอ. ณ โรงแรม     
วินเซอร์ สวีทส์ 

17 พ.ย.57 1.นางสาวสุมาลี ธรรมนิธา การเลี้ยงไก่ไข่ กรมปศุสัตว์ ณ คณะ
เกษตร ม.วไลย
อลงกรณ์ 

8-10 ธ.ค.57 1.รศ.ดร.มานะ ขาวเมฆ การประกันคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2557 

สมศ. ศูนย์ประชุมไบ
เทค ณ กทม. 

12-13 ธ.ค.57 1.นางสาวสุมาลี ธรรมนิธา Thaijo Thai Journal 
Online System 

สน.วิทยบริการ ณ ม.
ราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ 
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วันที ่

 
ผู้เข้ำอบรม/สัมมนำ หัวข้อ เร่ือง กิจกรรม ผู้จัด/สถำนที ่

22 ธ.ค.57 1.อ.ดร.สุภณิดา พัฒธร ผลงานวิชาการรับใช้สังคม:
แนวทางสนับสนุน กรอบ
รูปแบบและมาตรฐาน
เอกสาร แนวทางการ
ประเมินและข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย 

ม.เชียงใหม่  ณ    
โรงแรมดิเอ็มเพรส  
จ.เชียงใหม่ 

3-4 ก.พ.58 1.ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล 
2.อ.ดร.สุภณิดา พัฒธร 
3. นางกนกพร สัณห์ฤทัย 
4. นางสาวมานิดา ปามุทา 

การจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) 
ระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2557 

สมจ. ณ ม.ราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ 

23 ก.พ.58 1.รศ.ดร.มานะ ขาวเมฆ 
2.ว่าที่ ร.ต.สราวุฒิ คณะขาม 

Challenges of Digital 
Learning in Educations 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ณ 
กทม. 

22 ม.ค.58 1.รศ.ดร.มานะ ขาวเมฆ 
2.อ.ดร.สุภณิดา พัฒธร 
3.นางกนกพร สัณห์ฤทัย 
4.นางสาวมานิดา ปามุทา 

เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา    
ปีการศึกษา 2557 

สมจ. ม.ราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ 

2-3 เม.ย.58 1.อ.ดร.สุภณิดา พัฒธร 
 

การบริหารหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อ
การเผยแพร ่

ม.ราชภัฏสวนสุนันทา  
ณ โรงแรมเอสดี        
อเวนิว 

16-18 ก.พ.58 
1-3 เม.ย.58 
6-8 พ.ค.58 
26-28 พ.ค.58 
 

1.นางสาวสุมาลี ธรรมนิธา 
2. นางสาวพวงเพชร พลทอง 
3. นางสาวภาวิณี จีระดิษฐ์ 
4. นายวาทิต ทองมาก 
5. ว่าที่ ร.ต.สราวุฒิ คณะขาม 
6. นางสาวกลอยทิพย์ ทิศเป็ง 
7. นางสาวภาริศา ส าเนียงหงษ์ 
8. นางสาวมานิดา ปามุทา 

Google Apps For 
Education 

สนอ. ร่วมกับศูนย์
คอมฯ ณ ห้องบริการ
คอมฯ  สน.วิทย
บริการ 
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วันที ่

 
ผู้เข้ำอบรม/สัมมนำ หัวข้อ เร่ือง กิจกรรม ผู้จัด/สถำนที ่

16-18 ก.พ.58 
1-3 เม.ย.58 
6-8 พ.ค.58 
26-28 พ.ค.58 
 

9. นายฉัตรชัย กาสี 
10. นางสาวจารุวรรณ ค าเงิน 
11. นางสาวสุดาพร น้อยทรง 
12. นางสาวฐิติกานต์ จิตรจา 
13.รศ.ดร.มานะ ขาวเมฆ 
14.ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล 
15.อ.ดร.สุภณิดา พัฒธร 
16.ผศ.คชินทร์ โกกนุทาภรณ์ 

Google Apps For 
Education 

สนอ. ร่วมกับศูนย์
คอมฯ ณ ห้องบริการ
คอมฯ  สน.วิทย
บริการ 

27-29 พ.ค.58 1.รศ.ดร.มานะ ขาวเมฆ 
 

TQF and the 
Development of 
Professional Standards 
Framework 

สกอ. ณ โรงแรม 
เซ็นจูรี่ พาร์ค 

26 ม.ค.58 1.รศ.ดร.มานะ ขาวเมฆ 
2.ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล 
3.อ.ดร.สุภณิดา พัฒธร 
4. นางกนกพร สัณห์ฤทัย 
5.นางสาวพวงเพชร พลทอง 
6.ว่าที่ ร.ต.สราวุฒ ิคณะขาม 
7.นางสาวภาริศา ส าเนียงหงษ์ 

การสอนที่เน้นนักศึกษา
เป็นส าคัญ การรับรอง
คุณภาพการสอน 

สสว.  ศึกษาดูงาน 
ฟังบรรยาย ณ ศูนย์
นวัตกรรมการเรียน
การสอน ม.ธุรกิจ
บัณฑิต 

16-17 ก.ค.58 1.อ.ดร.สุภณิดา พัฒธร 
 

สร้างพลังปัญญาเพ่ือ
อุดมศึกษาไทย  

สมาคมเครือข่ายการ
พัฒนาวิชาชีพ
อาจารย์และองค์กร
ระดับอุดมศึกษา ณ  
โรมแรมแอมบาส  
ซาเดอร์ 

11-13 ก.ค.58 1.รศ.ดร.มานะ ขาวเมฆ 
2.อ.ดร.สุภณิดา พัฒธร 
3.นางกนกพร สัณห์ฤทัย 

การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

กองนโยบายและ
แผน ณ    
โรงแรมเดอะกรีนเนอ
รี่ รีสอร์ท  
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วันที ่
 

ผู้เข้ำอบรม/สัมมนำ หัวข้อ เร่ือง กิจกรรม ผู้จัด/สถำนที ่

19-21 ก.ค.58 1.รศ.ดร.มานะ ขาวเมฆ 
2.ผศ.คชินทร์ โกกนุทาภรณ์ 
3.นางกนกพร สัณห์ฤทัย 
4.นางสาวสุมาลี ธรรมนิธา 
5. นางสาวพวงเพชร พลทอง 
6. นางสาวสุดาพร น้อยทรง 
7. นายวาทิต ทองมาก 
8. นายว่าที่ ร.ต.สราวุฒ ิคณะขาม 
9. นางสาวกลอยทิพย์ ทิศเป็ง 
10. นางสาวภาริศา ส าเนียงหงษ์ 
11. นางสาวมานิดา ปามุทา 
12. นายฉัตรชัย กาสี 
13. นางสาวฐิติกานต์ จิตรจา 
14. นางสาวจินดา ไกรเดช 
15. นางปราณี พงษ์ธนะ 
16. นางพิชญาภรณ์ เพิ่มเติม 
17. นางรัชฎาพร ยอดศรี 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระบบงานวิชาการและ
ทะเบียน การประกัน
คุณภาพการศึกษา  

ส านักส่งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบยีน  ณ  
ส านักส่งเสรมิวิชาการ 
ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอม
บึง 

28 ก.ค.58 1.นายฉัตรชัย กาสี 
 

การจัดท าข้อมูลตาม
มาตรฐานข้อมูล
อุดมศึกษา ปีการศึกษา 
2558 

สกอ. ณ โรงแรม      
เซ็นจูรี่ พาร์ค  
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8. โครงกำรวำรสำรวิชำกำรวไลยอลงกรณ์ 
 

 เนื่องด้วยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงด าเนินการโครงการ
วารสารวิชาการ ชื่อว่า“วำรสำรวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์” เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 และ
ด าเนินการมาจนถึงปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการเขียนบทความทางวิชาการ และ
เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษา โดยจัดพิมพ์วารสารเป็นวารสารรายครึ่งปี 
(ปีละ 2 ฉบับ) ได้มีการเผยแพร่วารสารไปยังสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือเป็นการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาและเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่
รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้น 
 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สามารถออกวารสาร  ได้จ านวน 2 ฉบับ  ดังนี้ 

ปีที่ 4  ฉบับที่ 1  มกราคม – มิถุนายน 2557 
ปีที่ 4  ฉบับที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม 2557   
 
      
    

      
 
  
  
  
 
  
 
 
 
 
  ปีที่ 4  ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน 2557      ปีที่ 4   ฉบับที่ 2  กรกฎาคม - ธันวาคม 2557 
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9. โครงกำรพัฒนำอำจำรย์ 
 
 ในปีการศึกษา 2557 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ได้จัดโครงการเพ่ือส่งเสริม 
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในด้านการเรียนการสอน  และมาตรฐานคุณภาพระดับอุดมศึกษาตามพันธกิจ
ของส านัก จ านวน 10 โครงการ ดังนี้ 
 1. โครงการความร่วมมือเครือข่ายสหกิจศึกษา ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม
ราชนครินทร์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  
 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การสอน การวัดผล และการประเมินผล ในวันที่ 5 
พฤษจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศรุท  สุทธจิตต์  
เป็นวิทยากร 
 3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการลิขสิทธิ์การเขียนหนังสือ ต ารา และเพ่ิมมูลค่า และการใช้
โปรแกรม EndNote ในวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ และห้อง
คอมพิวเตอร์ส านักวิทยบริการ โดยมีวิทยากร ดังนี้ 
  3.1  ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  สาธิสุต 
  3.2  รองศาสตราจารย์มานิตย์  จุมปา 
  3.3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย  วารีสอาด 
 4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติอบรมอาจารย์ใหม่มืออาชีพ วันที่ 6 – 9 มกราคม 2558 ณ 
จันทรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก 
    5.  โครงการอบรมเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระบบกลาง Admission วันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2558  ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยมี นางศศิธร  
อหิงสโก เป็นวิทยากร 
 6.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนเอกสารการสอนและค าสอน วันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยมีวิทยากร ดังนี้ 
  6.1  ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ 

6.2  รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา ขลิบทอง 
6.3  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  สัจจานันท์ 
6.4  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีลักษณ์  รัตนาพันธ์ 

 7.  โครงการอบรมเทคนิคการวัดผล ประเมินผลและเทคนิคการเรียนการสอนโดยใช้ Social 
Media วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
โดยมีวิทยากร ดังนี้ 
  7.1  ศาสตราจารย์กิตคุณ ดร.สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์ 
  7.2  คุณศุภธิดา  พรมพยัคฆ์ 
  7.3  คุณจารุณี  สินชัยโรจน์กุล 
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 8.  โครงการอบรมอาจารย์ใหม่มืออาชีพ ครั้งที่ 2  วันที่ 22 – 26  มิถุนายน 2558 ณ ห้อง
ประชุมอุบลบุศย์  ศูนย์ฝึกประสบการณ์ โดยมีวิทยากร ดังนี้ 
  8.1  รองศาสตราจารย์ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี  และคณะผู้บริหาร 
  8.2  รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร  ฉัตรศุภกุล 
  8.3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  สุวรรณน้อย  และวิทยากรอ่ืนๆ 
 9.  โครงการอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา  ครั้งที่ 1  วันที่ 29-30 มิถุนายน 
2558 ถึงวันที่  1  กรกฎาคม  2558  ณ ห้องประชุมนิโลตบล  ศูนย์ฝึกประสบการณ์  โดยมีทีมวิทยากร 
ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 10.  โครงการอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา  ครั้งที่ 2  วันที่ 23-25 กันยายน 
2558 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์  โดยมีทีมวิทยากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
10. โครงกำรศึกษำดูงำนเพื่อเทียบเคียงสมรรถนะกับองค์กรสมรรถนะสูงและสร้ำง 
      เครือข่ำยกำรท ำงำน 
 ในปีการศึกษา 2557 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โครงการศึกษาดูงานเพ่ือ
เทียบเคียงสมรรถนะกับองค์กรสมรรถนะสูงและสร้างเครือข่ายการท างาน  กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง 
ดังนี้  
 10.1  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเข้าศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา ณ ส านักสหกิจศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 26 กันยายน 2557 
 10.2  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดอบรมอาจารย์  
การจัดท าโครงการน าร่องตัวอย่างการสอนที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ และจัดท าโครงการรับรองคุณภาพ
การสอน ณ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 
 10.3  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนควรราชสีมา เข้าศึกษาดู
งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 26 พฤษภาคม 2558   
 10.4  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศึกษาดูงานด้านทะเบียนและวัดผล และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง จังหวัดราชบุรี วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 
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11. กำรจัดท ำประกำศ ระเบียบ แนวปฏิบัตทิี่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนำ  
     งำนวิชำกำรและงำนทะเบียน 

 
 ในปีการศึกษา 2557   ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เป็นคณะท างานในการจัดท า/
ปรับปรุงประกาศ  ระเบียบ ข้อบังตับ แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนางาน
วิชาการ การเรียนการสอน และการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต  ดังนี้ 

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยภาระงานขั้นต่ าของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2557 

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2557 

3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ.2557 

4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยชั้น สาขา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิติมศักดิ์ พ.ศ.2557 

5. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ภาระงานขั้นต่ าของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 
2557 

6. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานที่ปรึกษาหมู่เรียน ระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

7. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน
และการยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2557 

8. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตรและคณะกรรมการประจ า 
หลักสูตร พ.ศ. 2557 
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12. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ด าเนินการการประกันคุณภาพการศึกษามาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2544 เพราะตระหนักและเห็นความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา และเชื่อม่ันว่าระบบ
การประกันคุณภาพจะช่วยท าให้ระบบการด าเนินงานต่างๆ ของส านักดีขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐาน
ทางวิชาการ ดังนั้น จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นเพ่ือ
รับผิดชอบงานโดยตรง  และได้มีการจัดประชุมเป็นระยะ เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจในการท างาน
ประกันคุณภาพการศึกษาและเพ่ือติดตาม และประเมินการท างานอย่างสม่ าเสมอ มีการจัดท าคู่มือ          
การประกันคุณภาพ  รายงานประจ าปี และ SAR ตลอดจนจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องพร้อมจัดท า
ระบบสารสนเทศเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักให้เป็นระบบ 
 ทั้งนี้  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ได้มีการส่งอาจารย์ ข้าราชการและบุคลากร
ในส านักฯ เข้าร่วมอบรม/ประชุมสัมมนา ในเรื่องของงานประกันคุณภาพการศึกษาทุกครั้งที่ส านัก
มาตรฐานและจัดการคุณภาพจัดขึ้น เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา พร้อมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินทั้งภายในและภายนอกต่อไป 
 
 
                                                                         
             
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพ 
 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 
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ผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  ปีกำรศึกษำ 2556 

 
 

องค์ประกอบที่ 1 :   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี้คุณภำพ เป้ำหมำย ผลลัพธ์ บรรลุเป้ำหมำย คะแนนประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  7  ข้อ 8 ข้อ บรรลุ 5 
   
องค์ประกอบที่ 7 :   การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้คุณภำพ เป้ำหมำย ผลลัพธ์ บรรลุเป้ำหมำย คะแนนประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1  6 ข้อ 7 ข้อ บรรลุ 5 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 4 ข้อ 5 ข้อ บรรลุ 5 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 5 ข้อ 6 ข้อ บรรลุ 5 

 
องค์ประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ 
 

ตัวบ่งชี้คุณภำพ เป้ำหมำย ผลลัพธ์ บรรลุเป้ำหมำย คะแนนประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1  6 ข้อ 7 ข้อ บรรลุ 5 
 

องค์ประกอบที่ 9 :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ตัวบ่งชี้คุณภำพ เป้ำหมำย ผลลัพธ์ บรรลุเป้ำหมำย คะแนนประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1  8 ข้อ 9 ข้อ บรรลุ 5 
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สรุปคะแนนเฉลี่ยตำมองค์ประกอบคุณภำพ 
 

องค์ประกอบ คะแนนเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 

1.  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 5 5 
7.  การบริหารและการจัดการ 5 5 
8.  การเงินและงบประมาณ 5 5 
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5 5 

ผลกำรประเมิน 5 5 
 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
จุดเด่น 

1.  บริหารงาน  และร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาการท างานร่วมกัน  มีการติดตามผล                    
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 
 2. บุคลากรในส านักงานและกลุ่มเป้าหมายในการจัดการความรู้ให้ความร่วมมือการปฏิบัติงาน       
ในโครงการต่าง ๆ อย่างเต็มความสามารถ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลัยสู่องค์กร  
แห่งการเรียนรู้ 
 3. บุคลากรมีส่วนร่วมในการระบุกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยงของส านักส่งเสริมวิชาการและ       
งานทะเบียนพร้อมทั้งเสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง และให้ความร่วมมือด าเนินการ
ตามกิจกรรมที่เป็นแนวทางในการลดความเสี่ยง 
 4.  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการจัดท ารายงานข้อมูลทางการเงินอย่างเป็น
ระบบ มีการรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ เพ่ือวิเคราะห์และพิจารณาการใช้งบประมาณ
ให้มีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.   ในการเขียนเกณฑ์การประเมิน ควรเขียนให้ตรงกับเกณฑ์ของ สกอ. 
2. ให้ส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานในการวางระบบ  

และกลไก รวมทั้งก ากับและควบคุมให้ปฏิบัติตามพันธกิจ ของส านัก ฯ ที่เกี่ยวข้องกับของ สกอ. และ สมศ. 
3. บุคลากรในส านักควรเข้าใจในกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพในปัจจุบัน

และอนาคตอันใกล้ 
4. การจัดท าคู่มือเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในระดับหลักสูตร/สาขาวิชา ที่เน้นคุณภาพและมาตรฐาน

บัณฑิตระดับสากล และรองรับเกณฑ์การประเมินในปีการศึกษา 2557 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพงานวิจัยให้สอดคล้องกับดัชนีตัวบ่งชี้ 
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สรุปปัญหำ สำเหตุและแนวทำงแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ 
 บุคลากรแต่ละกลุ่มงานร่วมกันวิเคราะห์และสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ
ต่อไปดังนี้ 

งำนรับสมัครนักศึกษำ 
ปัญหา 
1. มีการปรับเปลี่ยนวิธีการรับสมัครแบบเดิม  มาเป็นการสมัครออนไลน์  ซึ่งผู้สมัคร

อาจจะศึกษาคู่มือรับสมัครอย่างไม่รอบคอบ ท าให้เกิดปัญหาในการสมัคร เช่น ขาดคุณสมบัติตามที่
ก าหนดของแต่ละหลักสูตร แนวปฏิบัติในระยะแรกอาจจะไม่ชัดเจนมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์
เมื่อเกิดปัญหา 

สาเหตุของปัญหา 
1.  มีการพัฒนาระบบการรับสมัครใหม่โดยน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ิมข้ึน 
แนวทางแก้ไขปัญหา 
1. จัดให้มีการประชุมบุคลาการทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือปรึกษาหารือ ชี้แจง

แนวปฏิบัติให้ทราบ  และมีการสื่อสารกับผู้สมัครออนไลน์ให้เกิดความเข้าใจ  เพ่ือลดภาระในการตอบ
ค าถาม 

2. พิจารณาร่วมกันในหน่วยงานเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือมิให้เกิด
ปัญหาอุปสรรคอ่ืนๆ ตามมาอีก 

งำนมำตรฐำนหลักสูตร 
ปัญหา 
1.  การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรของคณะกรรมการล่าช้า ไม่ทันเวลาในการเปิดรับ

สมัครนักศึกษา 
สาเหตุของปัญหา 
1. คณะ/คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ท าการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรไม่ทันรอบ

ระยะเวลาที่ก าหนด 
2. คณะ/คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ไม่ทราบขั้นตอนและก าหนดการ ในการ

พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
แนวทางแก้ไขปัญหา 
1. จัดท าคู่มือพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรและจัดท า Template เพ่ือช่วยให้ง่ายต่อการ

ด าเนินการ  ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
2. ก าหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเพ่ือก ากับให้ คณะ/คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
3. มีการก ากับติดตามการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้ทันตาม

ระยะเวลา 
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งำนจัดอบรม/สัมมนำ/ประชุม 
ปัญหา 
คณาจารย์ บุคลากร ไม่เข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ประชุม 
สาเหตุของปัญหา 
1. คณาจารย์ บุคลากร ขาดความตระหนักและไม่เห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากการ 

เข้าร่วมกิจกรรม 
แนวทางแก้ไขปัญหา 
1. ส่งค าสั่งให้คณาจารย์ บุคลากร ก่อนเวลาจัดอบรม เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ

อย่างทั่วถึง 
2. ชี้แจงให้คณาจารย์และบุคลากรทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วม

กิจกรรม 
3. ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของคณาจารย์และบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
4. ก าหนดกฎ กติกา ที่ชัดเจนในการก ากับให้คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง          

เข้าร่วมกิจกรรมและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  งำนจัดท ำแผนกำรเรียนและตำรำงสอน/ตำรำงสอบ 
  ปัญหา 
  1. คณะ/หลักสูตรส่งแผนการเรียนล่าช้า  มีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอท าให้ เกิดความ
ความคลาดเคลื่อนในระบบการจองรายวิชาออนไลน์ 
  2. มีความยุ่งยากในการจัดตารางสอน/ตารางสอบ เนื่องจากอาจารย์บางคนระบุวัน 
เวลาต้องการจะสอน   

สาเหตุของปัญหา 
1. คณะท าบันทึกข้อความ ขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาในแผนการเรียนตลอดหลักสูตร จึง

ท าให้แผนไม่นิ่ง 
2. คณะส่งแผนการเรียนล่าช้า เนื่องจากหาอาจารย์ผู้สอนไม่ได้ 

  3. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจระบบการจองรายวิชาออนไลน์น้อย ซึ่งเป็นปัญหาที่
เกิดข้ึนในระยะเริ่มแรกของการใช้ระบบ 
  แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. คณะควรวิเคราะห์ความพร้อมด้านต่างๆ เช่น จ านวนอาจารย์ สภาพแวดล้อม
ความเป็นไปได้ตามสถาวะการณ์ในอนาคต ฯลฯ ก่อนที่จะจัดรายวิชาลงในแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
เพ่ือจะได้ไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรายวิชาในแผน   

2. ยึดแผนการเรียนตลอดหลักสูตรเป็นตัวตั้งในการบริหารจัดการ ควรหาผู้สอนให้
เพียงพอต่อรายวิชาตามแผน ไม่ยึดผู้สอนเป็นหลักแล้วปรับเปลี่ยนรายวิชาตาม  

3. ประชุมชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจระบบการลงทะเบียนออนไลน์ 
4. ชี้แจงให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อทุกท่านต้องการ 
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ก าหนดวัน-เวลาสอนเอง และขอความอนุเคราะห์ในการให้ความสะดวกในการจัดตารางสอนแต่ละภาค
การศึกษาโดยควรยึดนักศึกษา และความพร้อมของห้องเรียนเป็นหลัก เพราะถ้ายึดอาจารย์ผู้สอนเป็น
หลักจะท าให้เกิดความยุ่งยากในการจัดตารางสอน 
  ปัญหา 

1. นักศึกษาบางส่วนไม่สนใจการจองรายวิชาทางอินเตอร์เน็ตตามก าหนดเวลา 
 เมื่อจองไม่ทันจึงเกิดความไม่พอใจต่องานบริการ 

2. มีการเปลี่ยนแปลงใบลงทะเบียน เพ่ิม-ถอนรายวิชา และยกเลิกรายวิชามากทั้งๆ 
ที่นักศึกษาเป็นผู้จองรายวิชาเอง 

3. เมื่อนักศึกษาช าระเงินลงทะเบียนผ่านธนาคารแล้ว ไม่สามารถท าเพ่ิม-ถอนได้
เพราะข้อมูลการเงินไม่ปรากฏการช าระเงิน นักศึกษาต้องติดต่อฝ่ายการเงินก่อนมาลงทะเบียน                  
ที่ฝ่ายทะเบียน  
  สาเหตุของปัญหา 

1. นักศึกษาไม่สนใจก าหนดการ การจองรายวิชา 
2. มีการเปลี่ยนแปลงรายวิชาในแผนการเรียนหลังจากเปิดให้นักศึกษาจองไปแล้ว 
3. ระบบโปรแกรมการเงินกับฝ่ายทะเบียนไม่ Link กันในบางส่วนข้อมูลการช าระ 

เงินจึงไม่ปรากฎที่ฝ่ายทะเบียน  
  แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. ท าบันทึกข้อความถึงอาจารย์ที่ปรึกษาเรื่องก าหนดการจองรายวิชาเพ่ือให้อาจารย์
ช่วยก ากับนักศึกษาอีกทางหนึ่ง 

2. ก่อนเปิดให้นักศึกษาจองรายวิชา ตารางเรียน/ตารางสอบควรจัดให้เสร็จเรียบร้อย
ก่อน เพ่ือนักศึกษาจะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการจองรายวิชา และแผนการเรียนจะต้องไม่มี
การเปลี่ยนแปลงจากคณะวิชาหลังจากเปิดให้จองรายวิชา 

3. แจ้งผู้ดูแลระบบโปรแกรมการช าระเงินเพื่อตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้น 
  งำนรับส่งผลกำรเรียนและตรวจทำนผลกำรเรียน 
  ปัญหา 
  1. อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนไม่ตรงตามเวลาที่ก าหนด  
  2. อาจารย์ผู้สอนบางคนยังไม่เข้าใจระบบการส่งผลการเรียนออนไลน์ 
  สาเหตุของปัญหา 
  1. อาจารย์ผู้สอนขาดความสนใจในเรื่องระยะเวลาในการส่งผลการเรียน เพราะไม่
ตระหนักถึงผลเสียที่จะเกิดข้ึนกับนักศึกษา 
  2. มีการส่งผลการเรียนผิดพลาด 
  แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. ประชุมชี้แจงอาจารย์ให้ตระหนักและเข้าใจระเบียบการประเมินผลการเรียน และ 
ให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ โดยไม่ต้องคอยให้ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลทวงถามการส่งผลการเรียน 
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2. อาจารย์ผู้สอนทุกท่านควรส่งผลการเรียนตามเวลาที่ก าหนดโดยเคร่งครัดเพ่ือ
ผลประโยชน์ของนักศึกษา 

3. ประชุมชี้แจงอาจารย์ให้เข้าใจระบบการส่งผลการเรียนออนไลน์ 
  งำนทะเบียนประวัตินักศึกษำ 
  ปัญหา 

1. นักศึกษาไม่ส่งหรือส่งหลักฐานประกอบใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาไม่ตรงตาม
ก าหนดเวลา ท าให้ไม่มีข้อมูลในระบบออนไลน์ 

2. นักศึกษาส่งเอกสารไม่ครบ และบางคนผลการเรียนที่น าส่งไม่ใช่ฉบับสมบูรณ์  
เช่น ไม่มีวันอนุมัติผล ถ่ายเอกสารมาไม่ครบ  
  สาเหตุของปัญหา 

1. อาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล ไม่ก ากับติดตาม  นักศึกษาขาดความ 
รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง 

2. เจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสารไม่ตรวจสอบเอกสารให้ละเอียดก่อนรับจากนักศึกษา 
แนวทางแก้ไขปัญหา 
1. จัดท าเอกสารแจกให้กับนักศึกษาใหม่ และมีรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสาร              

ที่จะต้องส่งพร้อมใบรายงานตัว 
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสารควรตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดก่อนรับเอกสาร           

จากนักศึกษา 
งำนประมวลผลกำรเรียน 
ปัญหา 

  1. การส่งโครงสร้างหลักสูตรเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่
ลงทะเบียน ก่อนส าเร็จการศึกษา 1 ภาคการศึกษา แต่อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาไม่มีการตรวจสอบ
ตนเองอย่างแท้จริง จึงมีปัญหาเมื่อลงทะเบียนไม่ครบตามโครงสร้างหลักสูตร 

สาเหตุของปัญหา 
1. อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาท่ีอยู่ในความดูแลไม่ค่อยได้พบปะพูดคุยกัน  
2. นักศึกษาไม่ติดตามผลการเรียนของตนเอง เช่น ลงทะเบียนเรียนแล้วเกรด             

ไม่ออก ก็ไม่ไปตามที่อาจารย์ผู้สอน เมื่อถึงภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะส าเร็จการศึกษาไม่สามารถส าเร็จได้
เพราะเกรไม่ครบ รายวิชาไม่ครบตามโครงสร้างหลักสูตร 

3. อาจารย์ผู้สอนลืมส่งผลการเรียน 
แนวทางแก้ไขปัญหา 
จัดอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาพ่ือให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ในการดูแลและให้

ค าปรึกษาต่อนักศึกษาอย่างแท้จริง  
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  งำนพัสดุ 
  ปัญหา 
  เรื่องการท าคู่มือและแผ่นพับการรับสมัครนักศึกษาจัดท าต้นฉบับเสร็จล่าช้า             
แต่ต้องการให้มีแผ่นพับและคู่มือการรับสมัครได้ตามก าหนดการ จึงท าให้เรื่องซื้อ-จ้างเป็นเรื่องที่ต้อง
ด าเนินการเร่งด่วน จึงเกิดข้อผิดพลาดมีการปรับแก้ข้อมูลเป็นระยะ ท าให้งานไม่เป็นไปตามข้อตกลง 
  สาเหตุของปัญหา 
  คณะส่งข้อมูลหลักสูตรการเปิดรับสมัครล่าช้า และเมื่อส่งมาแล้วมีการเปลี่ยนแปลง
ภายหลัง 
  แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. ประสานงานกับคณะให้ส่งข้อมูลหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร เพ่ือจัดท าต้นฉบับคู่มือ
และแผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับสมัครให้เร็วขึ้น 

2. เมื่อท าต้นฉบับเรียบร้อยแล้วควรส่งให้คณะตรวจสอบความถูกต้องและรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลก่อนที่จะส่งโรงพิมพ์ ทั้งนี้ต้องวางแผนเรื่องเวลาให้ทันก าหนดการรับสมัคร   
  ปัญหา 
  ท าเรื่องจัดซื้อวัสดุไม่ทันเวลา ต้องเคลียร์เรื่องย้อนหลังผิดระเบียบการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
  สาเหตุของปัญหา 
  ผู้ด าเนินงานโครงการอบรมไม่แจ้งรายละเอียดวัสดุที่ต้องการใช้ล่วงหน้า  
  แนวทางแก้ไขปัญหา 
  ผู้ด าเนินงานโครงการอบรมควรแจ้งรายละเอียดวัสดุที่ต้องการใช้ในการอบรมล่วงหน้า 
อย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพ่ือให้การด าเนินงานเรื่องจัดซื้อ ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ 
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สรุปผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2557  (มถิุนำยน 2557 – 31 กรกฎำคม 2558) 
ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

 
  ล ำดับ    
         

                 รำยละเอียด             จ ำนวน 

     1 การรับสมัครนักศึกษา    -ภาคปกติ 3  รอบ 
                               - ภาคพิเศษ 2  รอบ 

2 การปฐมนิเทศนักศึกษา   - ภาคปกติ   
   - ภาคพิเศษ   

1 ครั้ง 
2 ครั้ง 

3 งานบริการระบบทะเบียนนักศึกษา   9,273 ครั้ง 
4 งานทุนการศึกษา มีนักศึกษาได้รับทุนการศึกษา  

           - ทุนวไลยอลงกรณ์ 1  
           - ทุนวไลยอลงกรณ์ 2   

 
17 คน 
108 คน 

5 งานพัฒนาระบบเทคโลโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
ด าเนินงานเพิ่มข้ึน 
    - พัฒนาระบบส่ง มคอ. ออนไลน์ 
    - พัฒนาระบบตรวจสอบผลการเรียนของผู้ปกครอง 
    - พัฒนาระบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา 

3 ระบบ 

6 งานปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร  มีการด าเนินการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตร  

 
7  สาขาวิชา 

7 จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ 10 โครงการ 
8 จัดท าวารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ 2 ฉบับ 
9 จัดท าโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาระบบงาน 2 ครั้ง 
10 ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 1 ครั้ง 
11 การเสริมสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงาน /ต้อนรับคณะศึกษา

ดูงาน มรภ.นครราชสีมา   
1 ครั้ง 
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ภำคผนวก 
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ภำพกิจกรรม 
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรเขียนเอกสำรประกอบกำรสอน” 

ณ ห้องประชุมรำชนครินทร์  อำคำร 100 ปี สมเด็จพระสรีนครินทร์ 
วันที่ 5 พฤศจิกำยน 2557 
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ภำพกิจกรรม 
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “ลิขสิทธิ์กำรเขียนหนังสือ ต ำรำ และกำรเพิ่มมูลค่ำ 

และใช้โปรแกรม EndNote” 
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์ส ำนักวิทยบริกำร ฯ 

วันที่ 23 - 24 ธันวำคม 2557 
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ภำพกิจกรรม 
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “อำจำรย์ใหม่มืออำชีพ” ครั้งที่ 1 

ณ จันทรำรีสอร์ท  จังหวัดนครนำยก 
วันที่ 6 - 9 มกรำคม 2558 
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ภำพกิจกรรม 
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “เกณฑ์กำรคัดเลือกบุคคลเขำ้ศึกษำ ในระบบกลำง Admission” 

ณ ห้องประชุมรำชนครินทร์ อำคำร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2558 
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ภำพกิจกรรม 
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “เทคนคิกำรเขียนเอกสำรกำรสอนและค ำสอน” 

ณ ห้องประชุมรำชนครินทร์ อำคำร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2558 
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ภำพกิจกรรม 
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “เทคนคิกำรวัดผล ประเมินผลและเทคนคิกำรเรียนกำรสอนโดยใช้  

Social Media” 
ณ ห้องประชุมรำชนครินทร์ อำคำร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

วันที่ 20 พฤษภำคม 2558 
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ภำพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 

  
 

                                                      
 
 
                      

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
   

รับกำรตรวจประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
วันที่  18  มิถุนำยน  2557 
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ภำพกิจกรรม : กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “อำจำรย์ใหม่มืออำชีพ  
ปีกำรศึกษำ 2557 คร้ังที่ 2” 

ณ ศูนย์ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ วันที่ 22 - 26 มถินุำยน 2558 
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ภำพกิจกรรม : กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “คณำจำรย์นิเทศสหกิจศึกษำ รุ่นที่ 1” 
ณ ศูนย์ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ วันที่ 29 มิถุนำยน – 1 กรกฎำคม 2558 
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ภำพกิจกรรม : ศึกษำดูงำนมหำวิทยำลัยรำชภัฏหมูบ่้ำนจอมบึง 
จังหวัดรำชบุรี 

วันที่ 21 กรกฎำคม 2558 
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คณะผู้จัดท ำ 
 
จัดท าโดย ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.มานะ ขาวเมฆ ผู้อ านวยการ 
          
คณะผู้จัดท า ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล ประธาน 
  อาจารย์ ดร.สุภณิดา  พัฒธร  กรรมการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์คชินทร์  โกกนุทาภรณ์ กรรมการ 

นางสาวฐิติกานต์   จิตรจา   กรรมการ 
 นางสาวจินดา   ไกรเดช   กรรมการ 

นางปราณี    พงษ์ธนะ   กรรมการ 
นางสาวสุดาพร  น้อยทรง   กรรมการ 
นางสาวพวงเพชร   พลทอง  กรรมการ 
นางรัชฎาพร   ยอดศรี   กรรมการ 
นางพิชญาภรณ์   เพิ่มเติม   กรรมการ 
นางสาวสุมาลี   ธรรมนิธา   กรรมการ 
นายวาทิต   ทองมาก   กรรมการ 
นางสาวภาวิณี  จีระดิษฐ์   กรรมการ 
นางสาวกลอยทิพย์  ทิศเป็ง  กรรมการ 
นางสาวจารุวรรณ  ค าเงิน   กรรมการ 
นางสาวภาริศา  ส าเนียงหงส์  กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.สราวธุ  คณะขาม  กรรมการ 
นางกนกพร  สัณห์ฤทัย   กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวมานิดา  ปามุทา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายฉัตรชัย  กาสี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

 
 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์   

ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี  13180  
 โทรศัพท์  02 – 5293598  หรือ  02 – 5290674 – 7 ต่อ 122 , 123   แฟกซ์ 02 – 5293598   



ปรัชญา :  บริการดี  วิชาการเด่น  เน้นเทคโนโลยี 

พันธกิจ : 
 

 

วิสัยทัศน์      เป็นหน่วยงานชั้นน าที่สนับสนุน 

                     ด้านวิชาการเพื่อมหาวิทยาลัยสู่  

                                   อาเซียน 

 

 

รับสมคัร

ระบบ
ทะเบียน

พฒันา
อาจารย์

พฒันา
วิชาการ

อนมุตัิส าเร็จ
การศกึษา




