สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คำนำ
ส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ดท ารายงานประจ าปี 2553 เพื่อ เสนอผลการดาเนินงานตามภารกิ จ
ของส านั ก ผลงานที่ ป รากฏเกิ ดจากความร่ ว มมื อ ในการปฏิ บั ติง านของบุค ลากรและผู้ บ ริ ห าร
ของสานัก อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติร าชการ รายงานตามปีง บประมาณ พ.ศ. 2553
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 2553 และในส่วนของการสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนรายงานตามปีการศึกษา ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2553 ถึง 31 พฤษภาคม 2554

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์)
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ประวัติสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
บุคลากรสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คณะผู้บริหารสาสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
บุคลากรสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แบ่งตามภาระงานทีร่ ับผิดชอบ
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2553
ภารกิจของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามโครงสร้างการบริหารงาน
- งานบริหารทั่วไป
งานมาตรฐานหลักสูตร
งานพัฒนาการเรียนการสอน
งานทะเบียนและประมวลผล
สรุปผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบัตงิ านของบุคลากร
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
- โครงการวารสารวิชาการวไลยอลงกรณ์
- โครงการอบรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรือ่ ง การพัฒนามาตรฐานการสอน
ระดับอุดมศึกษาสาหรับอาจารย์ใหม่ ปีการศึกษา 2552
โครงการอบรม การเขียนผลงานทางวิชาการ
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
โครงการอบรม เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะทางด้านนวัตกรรม
การจัดการเรียนการสอน
โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ประวัติสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิท ยาลัยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถั ม ภ์ มี ชื่อตามพระนามสมเด็ จ
พระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ซึ่งท่านได้เล็งเห็นความสาคัญของ
การศึ ก ษา จึ ง ได้ จั ด ตั้ ง โรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู เ พชรบุ รี วิ ท ยาลงกรณ์ เมื่ อ วั น ที่ 4 มิ ถุ น ายน 2475
ซึ่ ง มี ส านั ก งานทะเบี ย นและวั ด ผลเป็ น หน่ ว ยงานในการประสานงานการเรี ย นการสอนและ
ประเมินผลการศึกษา
ต่อ มาวันที่ 1 ตุล าคม 2513 ได้รับ การสถาปนาเป็นวิ ท ยาลัย จึง ได้เ ปลี่ยนชื่อมาเป็ น
วิทยาลัยครูเ พชรบุรีวิทยาลงกรณ์ จึง ได้เ ริ่มมี สานักส่งเสริมวิชาการเกิดขึ้น ทาหน้าที่ ประสานงาน
การเรียนการสอนงานวิชาการ และมี ฝ่ายทะเบียนและวัดผล ทาหน้าที่เ พิ่ม จากการประมวลผล
อย่างเดียวมาทาหน้าที่ประสานงานด้านการเรียนการสอนด้วย
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ โปรดกระหม่อมพระราชทาน
นามเป็นสถาบันราชภัฏ จึงได้พัฒนาสานักส่งเสริมวิชาการรวมกับฝ่ายทะเบียนและวัดผล เข้าเป็นส่วน
เดียวกันโดยใช้ชื่อว่า “สานักส่งเสริมวิชาการ”
วั น ที่ 10 มิ ถุ น ายน 2547 มี ก ารจั ด ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ขึ้ น แทนสถาบั น ราชภั ฏ
จึ ง มี ก ารแบ่ ง ส่ ว นราชการ ในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
สานักส่งเสริมวิชาการ จึงใช้ชื่อว่า “สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม
2548 เป็นต้นมา
การแบ่งส่วนราชการในส านักงานผู้อานวยการ ส านักส่ง เสริม วิชาการและงานทะเบียน
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2549 การแบ่ง
ส่วนราชการระดับงาน ประกอบด้วย
1. งานบริหารทั่วไป
การอานวยการทั่วไป การประสานงานศูนย์การศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ การจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศ
2. งานมาตรฐานหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตร การจัดทาแผนการเรียน การจัดตารางสอนตารางสอบ การจัด
หมู่เรียนพิเศษ การตรวจสอบหลักสูตร
3. งานพัฒนาการเรียนการสอน
การสนับ สนุนผลงานวิช าการ การศึ ก ษาดู ง านและการศึก ษาต่อ การส่ง เสริ ม
การปฏิรูปการเรียนรู้ การประสานงานด้านการสหกิจศึกษา
4. งานทะเบียนและประมวลผล
การทะเบียนนักศึกษา การตรวจสอบผลการเรียน การวัดผลการศึกษาการบันทึก
ผลการเรียน การพิจารณาการเทียบโอน การตรวจสอบคุณวุฒิ
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5. งานวิเทศสัมพันธ์
การประสานความสัม พั น ธ์กั บ สถาบัน ต่ า งประเทศ การจั ด ระบบสารสนเทศ
การจัดหาทุนต่างประเทศ การประสานความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
หมายเหตุ: งานวิเทศสัมพันธ์ การบริหารงานแยกออกจากสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงมีการแบ่งกลุ่มงานภายใน
ออกเป็น 4 กลุ่มงาน ดังนี้
งานกลุ่ม ที่ 1
1.1 งานธุรการ
1.2 งานรับสมัครนักศึกษาใหม่
1.3 งานการประชุม
1.4 งานมาตรฐานหลักสูตร
1.5 งานพัฒนาบุคลากร
1.6 งานโครงการสหกิจศึกษา
งานกลุ่ม ที่ 2
2.1 งานจัดทาแผนการเรียน และตารางสอน/ตารางสอบ
2.2 งานการขอเทียบโอนผลการเรียนเพือ่ ยกเว้นรายวิชา
2.3 งานการขอเปิดหมู่พเิ ศษ
2.4 งานรับส่งผลการเรียน และตรวจทานผลการเรียน
งานกลุ่มที่ 3
3.1 งานฐานข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่
3.2 งานทะเบียนประวัติ
3.3 งานจัดทาใบลงทะเบียน/การลงทะเบียน
3.4 งานประมวลผลการเรียน
3.5 งานออกหนังสือราชการ หลักฐานทางการศึกษา
3.6 งานสถิตินักศึกษา
3.7 งานพระราชทานปริญญาบัตร
งานกลุ่มที่ 4
4.1 งานงบประมาณ-การเงิน
4.2 งานพัสดุ
4.3 งานประกันคุณภาพการศึกษา
4.4 งานจัดทาเว็ปไซต์
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โครงสร้างการบริหารองค์กร
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โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รองผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการ

หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ

งานบริหารทั่วไป

งานมาตรฐาน
หลักสูตร

งานพัฒนา
การเรียนการสอน

งานทะเบียนและ
ประมวลผล
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ปรัชญา (Philosophy)
“คุณภาพเด่น เน้นวิชาการ งานฉับไว โปร่งใส เต็มใจบริการ”

วิสัยทัศน์ (Vision)
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นองค์กรที่สนับสนุนและส่งเสริมด้านวิชาการ
แก่คณะต่างๆ คณาจารย์ ตลอดจนให้บริการ และบริการข้อมูลแก่บุคลากรหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริม การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาหลัก สูตรให้มี คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน
2.
3.
4.
5.

พัฒนาศักยภาพอาจารย์ และบุคลากรอย่างต่อเนือ่ ง
บริหารจัดการและประสานงานด้านวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ
พัฒนาระบบการให้บริการงานทะเบียนให้มีประสิทธิภาพ
จัดหน่วยงานให้เ ป็นองค์ก รแห่ง การเรียนรู้ด้านระบบงานทะเบียนและการพัฒ นา

หลักสูตร

วัตถุประสงค์ (Objectives)
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. เพื่ อ ส่ง เสริม คณาจารย์และบุคลากรให้ได้รั บ การพัฒ นาด้านวิ ชาการให้มี คุณวุฒิ /
ตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
3. เพื่อปรับปรุงระบบการบริห ารจัดการ ให้สามารถบริก ารงานวิชาการกับ หน่วยงาน
ต่างๆ ได้อย่างมีประสทธิภาพ
4. เพื่อให้การดาเนินงานด้านวิชาการของคณะมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน
5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานด้านวิชาการและงานทะเบียน
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บุคลากรสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
บุคลากรจาแนกตามประเภทและวุฒกิ ารศึกษา
วุฒิการศึกษา

ข้าราชการ

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ต่ากว่าปริญญาตรี
รวม

2
1
4

พนักงาน
ราชการ
2
2

ประเภท
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
6
6

คณะผู้บริหารและบุคลากรทั้งสิ้น

ลูกจ้างประจา

รวม

3
1
4

2
1
11
1
15

15

คน

รายนามคณะผู้บริหารสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์
ผู้อานวยการ
2. รองศาสตราจารย์ศริ ิพร ศรีเชลียง
รองผู้อานวยการ
3. อาจารย์ ดร.สุธาสินี นิลแสง
รองผู้อานวยการ
รายนามบุคลากรสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. นางสาวฐิติกานต์ จิตรจา
2. นางสาววีรส์ ุดา พรหมประดิษฐ์
3. นางรัชฎาพร ยอดศรี
4. นางสาวพวงเพชร พลทอง
5. นายวาทิต ทองมาก
6. นางสาวสุมาลี ธรรมนิธา
7. นางสาวกลอยทิพย์ ทิศเป็ง
8. นางสาวภาวิณี จีระดิษฐ์
9. นางสาวจินดา ไกรเดช
10. นายทองสุข โคกสลุด
11. นางปราณี พงษ์ธนะ
12. นางพิชญาภรณ์ เพิ่มเติม

นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานพิมพ์ ระดับ 3
พนักงานพิมพ์ ระดับ 4
พนักงานพิมพ์ ระดับ 3
พนักงานพิมพ์ ระดับ 4
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คณะผูบ้ ริหารสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คณะผู้บริหาร

ตาแหน่ง

ผู้อานวยการ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์

รองผู้อานวยการ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รศ.ศิริพร ศรีเชลียง

รองผู้อานวยการ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาจารย์ ดร.สุธาสินี นิลแสง
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บุคลากรสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แบ่งตามภาระงานทีร่ ับผิดชอบ
งานกลุ่มที่ 1

ตาแหน่ง

นักวิชาการศึกษา
นางสาวฐิจกิ านต์ จิตรจา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวภาวิณี จีระดิษฐ์

พนักงานพิมพ์ ระดับ 4
นางพิชญาภรณ์ เพิ่มเติม

ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. งานธุรการ
2. งานรับสมัครนักศึกษาใหม่
3. งานการประชุม
4. งานมาตรฐานหลักสูตร
5. งานพัฒนาบุคลากร
6. งานโครงการสหกิจศึกษา
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งานกลุ่มที่ 2

ตาแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

นางสาวพวงเพชร พลทอง

นักวิชาการศึกษา
นายวาทิต ทองมาก

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวกลอยทิพย์ ทิศเป็ง

ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. จัดทาแผนการเรียนและ
ตารางสอน/ตารางสอบ
2. งานการขอเทียบโอน
ผลการเรียนเพื่อยกเว้นรายวิชา
และเปิดหมูพ่ ิเศษ
3. งานรับส่งผลการเรียนและ
ตรวจทานผลการเรียน
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งานกลุ่มที่ 3

ตาแหน่ง

พนักงานพิมพ์ ระดับ 3
นางสาวจินดา ไกรเดช

นักวิชาการศึกษา
นางรัชฎาพร ยอดศรี

พนักงานพิมพ์ ระดับ 4
นายทองสุข โคกสลุด

พนักงานพิมพ์ ระดับ 3

นางปราณี พงษ์ธนะ

ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. งานฐานข้อมูลการรับสมัคร
นักศึกษาใหม่
2. งานทะเบียนประวัติ
3. งานจัดทาใบลงทะเบียน/
การลงทะเบียน
4. งานประมวลผลการเรียน
5. งานออกหนังสือราชการ
หลักฐานทางการศึกษา
6. งานสถิตินักสึกษา
7. งานพระราชทานปริญญาบัตร
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งานกลุ่มที่ 4

ตาแหน่ง

นักวิชาการศึกษา
นางสาววีร์สุดา พรหมประดิษฐ์

นักวิชาการศึกษา
นางสาวสุมาลี ธรรมนิธา

ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. งานงบประมาณ-การเงิน
2. งานพัสดุ
3. งานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
4. งานจัดทาเว็บไซต์ของสานัก
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งบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ เพื่อใช้ในการบริหารงานตามภารกิจ ดังนี้

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
ยอดจัดสรร 62,218,000.00 บาท (หกสิบสองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
งบประมาณ
รายการ
ค่าตอบแทนการสอน
วัสดุสานักงาน
สาธารณูปโภค
อบรม/สัมมนา/
ไปราชการ
ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษา
โครงการพิเศษ
งบพัฒนาหลักสูตร
ค่าใช้จ่าย
ทุนการศึกษาพิเศษ
รวม

งบแผ่นดิน

งบ กศ.ปช.

งบ บ.กศ.

รวม

50,000,000.00
100,000.00
45,000.00
73,000.00

5,000,000.00

55,000,000.00
100,000.00
45,000.00
73,000.00

4,000,000.00

4,000,000.00

1,000,000.00
2,000,000.00

1,000,000.00
2,000,000.00

50,218,000.00 12,000,000.00 62,218,000.00
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ภารกิจของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตามโครงสร้างการบริหารงาน
1. งานบริหารทั่วไป
1.1 งานธุรการ
งานสารบรรณ
งานจัดทาปฏิทินวิชาการ
งานประสานงานศูนย์/ศูนย์ให้การศึกษา
1.2 งานรับสมัครนักศึกษาใหม่
- จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
จัดทาคู่มือการรับสมัคร
รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่
จัดทาคู่มือนักศึกษา
1.3 งานงบประมาณ – การเงิน
หาข้อมูลของแต่ละงานและโครงการมาวิเคราะห์เพื่อเตรียมการจัดทาคาขอ
งบประมาณ
จัดทาแผนการใช้เงิน(แบบเสนอขอตั้งงบประมาณ)ส่งให้กบั กองนโยบายและแผน
จัดทาทะเบียนคุมเงินตามแผนงานและโครงการที่ได้รบั มอบหมาย
- ใช้เงินและตัดยอดเงินตามกิจกรรมที่ได้รบั ในปีนั้น
- ทาเรื่องเบิกเงินโครงการ และค่าดาเนินการ ต่างๆ ของสานัก
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไตรมาส
1.4 งานพัสดุ
- สารวจความต้องการในการใช้วัสดุจากแต่ละฝ่ายงาน และสารวจวัสดุคงเหลือ
เพื่อทราบความจาเป็นในการใช้
จัดทาเรื่องจัดซื้อ – จัดจ้าง
ทาบัญชีคุมพัสดุ – ครุภัณฑ์
ทาเรื่องจาหน่ายครุภัณฑ์
1.5 งานประกันคุณภาพการศึกษา
จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพของสานัก
จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
จัดทารายงานประจาปี
- จัดทาข้อมูล รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
ประจาปีงบประมาณ (ก.พ.ร.) ในตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย
1.6 งานการประเมินการควบคุมภายใน
ทารายงานการประเมินการควบคุมภายใน (การบริหารความเสี่ยง)
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1.7 งานจัดทาเว็บไซต์ของสานัก
ทาเว็บไซต์ และเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของสานักทางเว็บไซต์
จัดทาฐานข้อมูลในการประชุมกรรมการวิชาการ ผ่านเว็บไซต์
2. งานมาตรฐานหลักสูตร
2.1 งานมาตรฐานหลักสูตร
ตรวจรูปแบบหลักสูตร
จัดทาหลักสูตรใหม่เสนอ สกอ.
รวบรวมและจัดทาระบบอาจารย์ประจาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
รวบรวมคาอธิบายรายวิชาของหลักสูตรใหม่ทุกคณะ
- รายงานผลการขอรับรอง/รับทราบหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุงของ
มหาวิทยาลัย
รายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง
ตรวจสอบรายชื่อหลักสูตรเพือ่ จัดทาแผ่นพับการรับสมัครนักศึกษาใหม่
ภาคปกติ และภาคพิเศษ
2.2 งานจัดทาแผนการเรียน
ประสานกับคณะให้จัดส่งแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
ตรวจสอบโครงสร้างและจัดทาแผนการเรียนตลอดหลักสูตรของนักศึกษา
ภาคปกติ และภาคพิเศษ
2.3 งานจัดทาตารางสอนและตารางสอบ
ประสานกับคณะให้สง่ ชื่ออาจารย์ผสู้ อนแต่ละภาคการศึกษา
จัดทาตารางสอนและตารางสอบ
จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เรื่องตารางสอนและตารางสอน
3. งานพัฒนาการเรียนการสอน
3.1 งานพัฒนาบุคลาการ
งานจัดอบรมและโครงการศึกษาดูงาน
งานจัดทาวารสารวิชาการวไลยอลงกรณ์
งานสนับสนุนอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการ
3.2 งานโครงการสหกิจศึกษา
ประสานงานกับคณะในการดาเนินงาน
4. งานทะเบียนและประมวลผล
4.1 งานทะเบียนประวัตินักศึกษา
- บันทึกประวัตินักศึกษา
ตรวจสอบหลักฐานการศึกษาของนักศึกษาใหม่

15
เรื่องเกี่ยวกับสภาพนักศึกษา เช่น พักการเรียน เปลี่ยนแปลงหลักฐาน ลาออก
ขาดการติดต่อ และทาเรื่องพ้นสภาพนักศึกษา
- การขอย้ายสถานศึกษา การขอเรียนสมทบ
4.2 งานจัดทาใบลงทะเบียน
- ทาใบลงทะเบียนของนักศึกษาเข้าใหม่ตามแผนการเรียน
ประกาศแจ้งให้นกั ศึกษาภาคพิเศษจองรายวิชาทาง Internet / ภาคปกติส่งใบ
จองรายวิชาตามกาหนดการแต่ละภาคการศึกษา
จัดทาใบลงทะเบียน
ทาใบลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา
- บันทึกข้อมูลการขอยกเลิกรายวิชาของนักศึกษา
4.3 งานประมวณผลการเรียน
รับและบันทึกการส่งผลการเรียน
บันทึกผลการเรียนลงโปรแกรมงานทะเบียน
- ตรวจทานการบันทึกผลการเรียน
ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรนักศึกษาทีจ่ ะสาเร็จการศึกษา
ประมวลผลการเรียน
ทาเรื่องขออนุมัตผิ ลการศึกษา/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 โดยบุคลากรทุกฝ่ายของสานัก
1. งานรับสมัครนักศึกษา รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่
2. งานจัดเตรียมปริญญาบัตร
3. งานประกันคุณภาพการศึกษา
4. งานจัดอบรมโครงการต่างๆ
5. งานให้บริการหน้าเค้าเตอร์
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สรุปผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
การรับสมัครนักศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย มี น โยบายสนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชนทุ ก กลุ่ ม ได้ รั บ โอกาสทางการศึ ก ษา
ในระดับ อุ ดมศึก ษาให้ม ากที่ สุด ในปีก ารศึก ษา 2553 ส านัก ส่ง เสริม วิชาการและงานทะเบียน
ดาเนินการรับสมัครนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ในระดับปริญญาตรี ดังนี้
การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญยาตรี มีวิธีการรับสมัคร 3 ระบบ คือ
1. ระบบคัดเลือกโดยวิธีปกติ สาหรับบุคคลทั่วไป ต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่
6 หรือเทียบเท่า สาหรับผู้สมัครในระดับปริญญาตรี
2. ระบบคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ
2.1 วิธีพิเศษเพื่อรับทุนการศึกษาวไลยอลงกรณ์ 1 คือการสนับสนุนทุนเรียนฟรีตลอด
หลักสูตร จานวน 30 ทุน (สายวิทยาศาสตร์ 18 ทุน สายศิลปศาสตร์ 12 ทุน) พิจารณาจากผล
การเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป และขณะเรียนผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละปีการศึกษาต้องไม่ต่ากว่า
3.25
2.2 วิธีพิเศษเพื่อรับทุนการศึกษาวไลยอลงกรณ์ 2 คือทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน จานวน
100 ทุน (สายวิทยาศาสตร์ 60 ทุน สายศิลปศาสตร์ 40 ทุน) พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ไม่น้อยกว่า 2.50 และขณะเรียนภาคการศึกษาใดนักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.25
จะได้รับทุนสนับสนุนเหมาจ่าย 4,000 บาท ในภาคการศึกษาถัดไป
2.3 วิธีพิเศษสาหรับผู้อานวยการโรงเรียน ให้สิทธิ์ผู้อานวยการโรงเรียนเป็นผู้พิจารณา
ส่งนักเรียนเข้ารับการพิจารณาจากมหาวิทยาลัย หลักสูตรละ 1 คน พิจารณาผลการเรียน 2.50 ขึ้นไป
หรือมีความสามารถพิเศษ
2.4 วิธีพิเศษสาหรับ องค์ก ารบริห ารส่วนตาบล ให้โควตานัก เรียนในเขตพื้นที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อสมัครคัดเลือกด้วยวิธีพิเศษเพื่อรับทุนการศึกษาวไลยอลงกรณ์ 1 และ
ทุนการศึกษาวไลยอลงกรณ์ 2
3. ระบบคัดเลือกจากระบบกลาง (Admissions) โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
กั บ ส านัก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึก ษา โดยนัก เรียนจะต้อ งผ่านกระบวนการคัดเลือกจาก
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามหลักเกณฑ์
การรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2553 เปิดรับสมัครนักศึกษา ซึ่งใช้เวลาเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ และวันจันทร์-ศุกร์
(ภาคค่า) 2 ภาคการศึก ษา ภาคการศึก ษาที่ 1/2553 และ2/2552 ดัง นี้ มหาวิท ยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จัง หวั ด ปทุ ม ธานี ศูน ย์ก รุ ง เทพมหานคร ศูน ย์ ส ระแก้ ว
หน่วยให้บริการทางการศึกษาเซียร์รังสิต และหน่วยให้บริการทางการศึกษาเอกศาสตร์
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จานวนนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ปีการศึกษา 2553
คณะ/ศูนย์

วิธีพิเศษ

ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาการจัดการ
รวม
ศูนย์กรุงเทพมหานคร
ศูนย์สระแก้ว
รวม
รวมทั้งสิ้น

58
16
13
2
19
108
108

วิธี
Admission
35
28
11
4
24
102
6
6
108

วิธีปกติ

รวม

476
520
284
35
190
573
2,078
70
52
122
2,200

569
564
308
37
194
616
2,288
76
52
128
2,416

จานวนนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2553
คณะ/ศูนย์
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาการจัดการ
รวม
ศูนย์กรุงเทพมหานคร
ศูนย์สระแก้ว
ศูนย์ให้บริการทางการศึกษาเซียร์รงั สิต
ศูนย์ให้บริการทางการศึกษาเอกศาสตร์
รวม
รวมทั้งสิ้น

รุ่น 53/1
106
53
114
263
536
212
106
72
152
542
1,078

รุ่น 53/2
53
224
296
60
60
356

รวม
178
53
114
487
832
272
106
72
152
602
1,434
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จานวนผู้มีสิทธิร์ ับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2553
ทุน
คณะ
ครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาการจัดการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รวม

วไลยอลงกรณ์ 1
(ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร)
20
6
5
1
8
40

วไลยอลงกรณ์ 2
(ทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย
4,000 บาท)

19
2
7
1
4
33

ในปีการศึกษา 2553 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติเพื่อรับทุนการศึกษาวไลยอลงกรณ์ 1 (ทุนเรียนฟรี
ตลอดหลักสูตร) และทุนการศึกษาวไลยอลงกรณ์ 2 (ทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 4,000 บาท)
สรุปผลผู้มีสิทธิ์รับทุน ดังนี้ ทุนการศึกษาวไลยอลงกรณ์ 1 สายวิทยาสาสตร์ 7 ทุน สายศิลปศาสตร์
13 ทุน รวม 40 ทุน ทุนการศึกษาวไลยอลงกรณ์ 2 สายวิทยาศาสตร์ 3 คน สายศิลปศาสตร์ 26 คน
รวม 33 ทุน
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โครงการสหกิจศึกษา
มหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ม อบหมายให้ ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเป็นผู้ประสานงานโครงการสหกิจศึกษา ตามมนโยบายการจัดการศึกษาของ
สานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา เพื่อประโยชน์ของการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตรงตาม
ความต้อ งการของผู้ใช้ บัณฑิ ต คือ สถานประกอบการต่างๆ มหาวิ ท ยาลั ยจึง สร้างเครือข่ ายกั บ
สถานประกอบการซึ่งเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับนักศึกษา เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ
ในปี ก ารศึ ก ษา 2553 มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
มีจานวนหลักสูตรเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 3 หลักสูตร 17 สาขาวิชา มีนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพแบบสหกิจศึกษา จานวน 308 คน จานวนสถานประกอบการที่รับนักศึกษาฝึกงาน จานวน
150 แห่ง
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รายชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา จานวนนักศึกษาและสถานประกอบการณ์
ที่เข้าร่วมโครงการสกิจศึกษา
ลาดับที่

หลักสูตร/สาขาวิชา

1

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจแขนงวิชาการตลาด
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจแขนงวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจแขนงวิชาการเงินการธนาคาร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการการบิน
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
รวม

2

3

นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการสหกิจศึกษา
ปีการศึกษา 2553 (คน)
14
1
1
6
2
32
16
19
10
41
4
13
95
16
3
33
2
308
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เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาผ่านกระดานถามตอบในเว็บไซต์ และให้ผู้รับบริการได้รับ
ความสะดวกในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร จึงจัดทาเว็บไซต์ http://acad.vru.ac.th/
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งานมาตรฐานหลักสูตร
ในปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553) มีจานวนหลักสูตรที่ได้รับ
การพัฒนา จานวน 2 หลักศูตร และหลักสูตรปรับปรุง จานวน 1 หลักสูตร ดังตาราง
คณะ
วิทยาการจัดการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชน
บริหารธุรกิจดุฏีบัณฑิต (บธ.ด.) การบริหารธุรกิจ
วิ ท ยาศาสตรบั ณฑิ ต (ต่ อเนื่ อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(วท.บ.)

หมายเหตุ
หลักสูตรพัฒนา
หลักสูตรพัฒนา
หลักสูตรปรับปรุง

ในปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 - 31 พฤษภาคม 2554) มีจานวนหลักสูตรที่ได้รับ
การพัฒนา จานวน 6 หลักสูตร และหลักสูตรปรับปรุง จานวน 4 หลักสูตร ดังตาราง
คณะ
วิทยาการจัดการ

หลักสูตร
บริหารธุรกิจดุฏีบัณฑิต (บธ.ด.)
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)

สาขาวิชา
การบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์

นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

นิเทศศาสตร์

โครงการจัดตั้งวิทยาลัย
อุษาคเนย์
เทคโนโลยีการเกษตร
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
ปรัชญาดุษฎับัณฑิต (ปร.ด.)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

สิ่งแวดล้อมศึกษา
สิ่งแวดล้อมศึกษา
เกษตรศาสตร์
การพัฒนาชุมชน

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

วิทยาลัยสหวิทยาการ
เพื่อการพัฒนา (วสพ.)

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(รป.ม.)

การบริการใน
อุตสาหกรรมการบิน
การบริหารงานตารวจ
และกระบวนการ
ยุติธรรม
การจัดการเพื่อความ
มั่นคง

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(รป.ม.)

ข้อมูลจากงานหลักสูตรรายงาน ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554

หมายเหตุ
หลักสูตรพัฒนา
อยู่ในขั้นตอนเสนอ
สภามหาวิทยาลัย
อยู่ในขั้นตอนเสนอ
สภามหาวิทยาลัย
หลักสูตรพัฒนา
หลักสูตรพัฒนา
หลักสูตรปรับปรุง
อยู่ในขั้นตอนเสนอ
สภามหาวิทยาลัย
หลักสูตรพัฒนา
หลักสูตรพัฒนา
หลักสูตรพัฒนา

23

สถิติการให้บริการของงานทะเบียนและประมวลผล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553
การให้บริการ
ต.ค. พ.ย.
ใบรับรองเป็นนักศึกษา
58
62
ใบรายงานผลการเรียน
113 242
ขอยกเลิกรายวิชา
18
22
ขอเปลี่ยนหลักสูตร
16
19
ขอเปลี่ยนประเภทนักศึกษา
2
4
ขอเปลี่ยนแปลงหลักฐาน
13
21
ขอจบการศึกษา
565 437
ขอเรียนสมทบ
5
4
ขอเทียบโอนผลการเรียน
เพื่อยกเว้นรายวิชา
28
17
แจ้งผลขอตรวจสอบวุฒิ
71 157
ตรวจสอบวุฒิ
นักศึกษาเข้าศึกษา
165 158
ขอย้ายสถานศึกษา
5
6
รับย้ายสถานศึกษา
2
5
พักการเรียน
37
64
ลาออก
5
15
คาร้องอื่นๆ
5
รวม
1,108 1,233

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
33 67
61 193
78 62 153
71
42 41 921
140 149 174 294 145 147 190 251 128 116 2089
35 108 454 157
70 28 21
13 106 602 1634
1 4
4
4
1
2
2
9 43 105
2 6
3
4
2
1
3
3
36
19 9
18
25
44 57 36
7
33 17 299
115 53 269 137 477 221 718 258
87 79 3416
2
2
4
3
3
23
11 55
- 303

46
67

8
103

77
150

35
81

105
91

130
77

315 204
309 103

1031
1512

- 473 146
- 269 656 210 105 2182
2 4
6
7
3
5
3
1
2 18
62
1
3
1
1
2
15
53
9
24
56 67 109
26
55 51 551
14 12
8
10
19 25 24
15
16
8 171
3 4
7
21
13 30 24
14
11 11 143
430 774 1,602 1,140 1,139 766 1,750 1,519 1,326 1,403 14,190
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กระบวนการลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ
ตามภารกิจงานทะเบียนและประมวลผล
รายชื่อกระบวนงาน
1. กระบวนงานที่แล้วเสร็จภายใน 1 วัน
1.1 การรับสมัครนักศึกษาใหม่ทกุ ระดับ
1.2 การให้บริการทะเบียนประวัตินักศึกษา
1.3 การออกใบลงทะเบียนของนักศึกษา
1.4 การออกใบลงทะเบียนเพิ่ม – ถอนรายวิชา
1.5 ตรวจสอบผลการเรียน
1.6 การย้ายคณะ / เปลี่ยนสาขาวิชา
1.7 การออกใบรับรองเป็นนักศึกษา
1.8 การออกใบรายงานผลการเรียนกรณียังไม่สาเร็จ
การศึกษา
1.9 การออกใบรายงานผลการเรียนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน
1.10 การออกใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ ใบสุทธิ
ใบปริญญาบัตร และใบอนุปริญญาบัตร
1.11 การบันทึกข้อมูลรายวิชาการโอนและยกเว้น
1.12 การรับผลการเรียนจากคณะและบันทึกผลการเรียน
1.13 บริการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีปญ
ั หาเกี่ยวกับ
โครงสร้างของหลักสูตร
1.14 เปลี่ยนแปลงหลักฐานและยกเลิกรายวิชา

ระยะเวลาดาเนินการแล้วเสร็จ
2 นาที
20 นาที
1 – 2 นาที / ราย
1 – 3 นาที
3 นาที
1 วันทาการ
1 วันทาการ
20 นาที
1/2 วันทาการ
1 วันทาการ
10 นาที
1 นาที / 30 ราย
5 – 10 นาที / ราย
1 นาที / ราย

หมายเหตุ : นับเวลา เมื่อคาร้องถึงสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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รายชื่อกระบวนงาน
2. กระบวนงานที่แล้วเสร็จภายใน 2 - 15 วัน
2.1 การออกใบรายงานผลการเรียนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ พ.ศ. 2488 – 2538
2.2 การออกใบเกียรติบัตรและวุฒิบัตร
2.3 นักศึกษาขอย้ายสถานศึกษาและขอเรียนสมทบ
2.4 ตรวจสอบคุณวุฒิแจ้งต้นสังกัด
2.5 ตรวจสอบคุณวุฒิไปยังสถาบันเดิม
2.6 การบันทึกประวัตินักศึกษา
2.7 ส่งผลการเรียนให้ผปู้ กครอง แต่ละภาคการศึกษา
(นักศึกษาภาคปกติ)
2.8 ตรวจสอบโครงสร้างนักศึกษาทีจ่ ะสาเร็จ
การศึกษา เพื่อเตรียมอนุมัติผลการศึกษา
2.9 จัดทารายชื่อนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาเสนอ
สภามหาวิทยาลัย
2.10 จัดทารายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร
2.11 กระบวนการทาแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
2.12 กระบวนการจัดทาตารางสอนและตารางสอบ
2.13 ในกรณีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาพร้อมกัน
จานวนมากระยะเวลาในการแล้วเสร็จ
ของงานในการทาหลักฐานการศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการแล้วเสร็จ
3 วันทาการ
2 - 3 วันทาการ
2 - 3 วันทาการ
2 - 3 วันทาการ
15 วันทาการ
7 วันทาการ
7 วันทาการ
7 - 15 วันทาการ
7 - 15 วันทาการ
3 - 4 วันทาการ
15 วันทาการ
15 วันทาการ
10 - 15 วันทาการ

หมายเหตุ : นับเวลา เมือ่ คาร้องถึงสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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รายชื่อกระบวนงาน
3. กระบวนงานที่ใช้เวลามากกว่า 15 วัน
3.1 การจัดทาแผ่นพับการรับสมัครและคู่มือการรับ
สมัครนักศึกษา
3.2 การจัดทาคู่มือนักศึกษา
3.3 กระบวนการประสานงานการจัดทาหลักสูตร
3.4 การจัดเตรียมใบปริญญาทีจ่ ะเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร
รวม 31 กระบวนงาน

ระยะเวลาดาเนินการแล้วเสร็จ

หมายเหตุ : นับเวลาเมื่อคาร้องถึงสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

25 วันทาการ
25 วันทาการ
30 วันทาการ
20 วันทาการ
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การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
ส านัก ส่ ง เสริ ม วิชาการและงานทะเบี ยน ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ นให้บุ คลากรของส านัก ฯ
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม สัมมนา และประชุม ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้บุคลากร
มีความรู้ที่ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง อันจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
ในปี 2553 บุคลากรส านัก ส่ง เสริม วิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมโครงการฝึก อบรม
สัมมนา และประชุม ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้
วันที่
15-16 ต.ค. 2552

ผู้ปฏิบัติราชการ
1. ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์
2. น.ส.ฐิติกานต์ จิตรจา
3. น.ส. วีร์สุดา พรหมประดิษฐ์
4. น.ส. สุมาลี ธรรมนิธา

17-18 ธ.ค. 2552

อาจารย์อัจจิมา มั่นทน

2-4 พ.ย. 2552

11 พ.ย. 2552

29-31 มี.ค. 2553

1. รศ.ศิริพร ศรีเชลียง
2. น.ส. จินดา ไกรเดช
3. น.ส. พวงเพชร พลทอง
4. น.ส. ฐิติกานต์ จิตรจา
5. น.ส. วีร์สุดา พรหมประดิษฐ์
1. ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์
2. น.ส. วีร์สุดา พรหมประดิษฐ์
3. น.ส. สุมาลี ธรรมนิธา

1. น.ส.จินดา ไกรเดช
2. นางปราณี พงษ์ธนะ
3. นางพิชญาภรณ์ เพิ่มเติม
4. น.ส. วีร์สุดา พรหมประดิษฐ์

กิจกรรม
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ยุทธศาสตร์การพฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ประจาปี
งบประมาณ 2553
เข้าร่วมสัมมนา elearning
การจัด Sixth International
Conference on elearning
for Knowledge-Based
Society
เข้าร่วมสัมมนา การจัด
สัมมนาวิชาการเครือข่าย
ระบบทะเบียนนักศึกษาและ
ประมวลผลทั่วประเทศ
ครั้งที่ 4
เข้าร่วมประชุมและชี้แจงทา
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทา
แผนการดาเนินงาน
ประกอบการจัดตั้ง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553
เข้ารับการอบรม โครการ
เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
น้อมนาพระราชปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การดาเนิน
ชีวิต เพิ่มรายได้ ตามวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง

ผู้จัด/สถานที่
กองนโยบายและแผน
ณ ห้องประชุมชั้น 5
อาคาร 100 ปี สมเด็จ
พระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
ณ ศรีศักดิ์ จามรมาน
สมาน เทคโนโลยี
สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ณ ห้องแกรนด์นันทา
โรงแรมฮอลิเดย์อินน์
จังหวัดเชียงใหม่
กองนโยบายและแผน
ณ ห้องประชุม
ราชนครินทร์ ชั้น 5
อาคาร 100 ปี
สมเด็จพระศรีนครินทร์
สานักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ
ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
จังหวัดนครนายก
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วันที่
ผู้ปฏิบัติราชการ
21-23 เม.ย. 2553 1. นายวาทิต ทองมาก
2. นางรัชฎาพร ยอดศรี
3. น.ส. พวงเพชร พลทอง

28-30 เม.ย. 2553 1. น.ส. ฐิติกานต์ จิตรจา
2. น.ส. กลอยทิพย์ ทิศเป็ง
3. น.ส. ภาวิณี จีระดิษฐ์

7 พ.ค. 2553

1. อาจารย์อัจจิมา มั่นทน
2. น.ส. วีร์สุดา พรหมประดิษฐ์
3. น.ส. สุมาลี ธรรมนิธา

12 พ.ค. 2553

อาจารย์อัจจิมา มั่นทน

กิจกรรม
เข้ารับการอบรม โครการ
เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
น้อมนาพระราชปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การดาเนิน
ชีวิต เพิ่มรายได้ ตามวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง
เข้ารับการอบรม โครการ
เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
น้อมนาพระราชปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การดาเนิน
ชีวิต เพิ่มรายได้ ตามวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง
เข้ารับการอบรมโครงการ
พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา(การใช้
ระบบ CHE QA)
เข้าร่วมประชุมชี้แจง เรื่อง
ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา
พิการเพื่อการสนับสนุนเงิน
อุดหนุนการศึกษาสาหรับคน
พิการในระดับอุดมศึกษา

ผู้จัด/สถานที่
สานักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ
ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
จังหวัดนครนายก
สานักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ
ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
จังหวัดนครนายก
สานักมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ
ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ชั้น 1
อาคาร 100 ปี สมเด็จ
พระศรีนครินทร์
สานักงานคณะกรรมการ
การอุดทศึกษา ณ
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
กรุงเทพมหานคร
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กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดโครงการ
เพื่อตอบสนองพันธกิจ จานวน 7 โครงการ ดังนี้
1. โครงการวารสารวิชาการวไลยอลงกรณ์
2. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
3. โครงการอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
4. โครงการอบรมการพัฒนามาตรฐานการสอนระดับอุดมศึกษา สาหรับอาจารย์ใหม่
ปีการศึกษา 2552
5. โครงการอบรมกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะทางด้านนวัตกรรมการจัด
การเรียนการสอน
7. โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่อง พัฒนาระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา
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โครงการวารสารวิชาการวไลยอลงกรณ์
เนื่อ งด้วยส านัก ส่ง เสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นองค์ก รที่ มี ห น้าที่ส่ง เสริม และ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จึง ดาเนินการ
โครงการวารสารวิชาการ “วารสารวิชาการวไลยอลงกรณ์ ” เริ่มดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
2548 และดาเนินการมาจนถึงปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเขียนบทความทาง
วิชาการ และเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษา โดยจัดพิมพ์วารสารเป็น
วารสารรายครึ่งปี (ปีละ 2 ฉบับ) ได้มีการเผยแพร่วารสารไปยังสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ
เพื่อเป็นการเผยแพร่ ผ ลงานทางวิชาการของอาจารย์และนัก ศึ ก ษาและเป็นการประชาสัม พัน ธ์
มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้น
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สามารถออกวารสาร ได้จานวน 2 ฉบับ ดังนี้
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2552
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2553
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โครงการอบรม
เตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
วันที่ 13 ตุลาคม 2552 เวลา 13.00-16.30 น. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จัดโครงการอบรมการเตรียมความพร้อมแลปฐมนิเ ทศนัก ศึก ษาสหกิ จ ศึกษา ณ ห้องประชุม ราช
นครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการ
สร้างความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาในสถานประกอบการให้มีประสิทธิภาพ ได้ประโยชน์ต่อนักศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาน
ประกอบการ และเพื่อให้อาจารย์เห็นความสาคัญ มีความรู้ ความเข้าใจการดาเนินงานสหกิจศึกษา
และสามารถปฏิบัติงานตามแนวสหกิจศึกษาได้ โดยเชิญคุณสมเกียรติ เปรมบุตร ผู้จัดการฝ่ายบุคคล/
ธุรการ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดักส์ จากัด (มหาชน) คุณวิกรม ปิติสุข ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
บริษัท ไทเทคมั ตสึดะ จ ากั ด และรองศาสตราจารย์วรุณี เชาวน์สุขุม เป็นวิท ยากร ผู้เ ข้าอบรม
ประกอบด้วยอาจารย์ จานวน 45 คน นักศึกษา จานวน 65 คน ประกอบด้วยนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ จานวน 32 คน นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 33 คน
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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ
เรื่อง การพัฒนามาตรฐานการสอนระดับอุดมศึกษา
สาหรับอาจารย์ใหม่ ปีการศึกษา 2552
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2552 เวลา 08.00-16.30 น. สานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนามาตรการสอนระดับอุดมศึกษา สาหรับ
อาจารย์ใหม่ ปีก ารศึก ษา 2552 ณ ห้องประชุม อาคาร 8 คณะมนุษยศาสตร์และสัง คมศาสตร์
เพื่อให้อาจารย์บรรจุใหม่ได้รับความรู้ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
การมีความเป็นครูและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยเชิญอาจารย์ทิพา มั่นทน เป็นวิทยากรบรรยาย
เรื่อง เทคนิคการวัดและประเมินผล ผู้รับการอบรม 21 คน
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โครงการอบรม
การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
วันที่ 27 ตุลาคม 2552 เวลา 08.30-16.30 น. สานักส่งเสริมวิชากรและงานทะเบียน
จัดโครงการอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมราช
นครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้อาจารย์ของมหาวิท ยาลัยแต่ล ะสาขาวิชาเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่ง ทาง
วิชาการอันจะส่งผลให้จานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการมีจานวนเพิ่มขึ้นโดยเชิญ ศาสตราจารย์
ดร.เดือน คาดี ศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ ศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ
ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สินลารัตน์ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วัธนสุนทร ศาสตราจารย์ ดร.
ไพบูลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา และศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษา เป็นวิทยากร ทั้งนี้มีอาจารย์เข้า
รับการอบรม จานวน 139 คน
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โครงการอบรม
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 เวลา 08.00-18.00 น. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จัดโครงการอบรม เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อให้อาจารย์
มีความรู้ มีความเข้าใจในมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา อาจารย์ส ามารถนามาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยเชิญ คุณนิภาพรรณ แก่นคง สานักงานคณะกรรมการ
การอุ ดมศึก ษา รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจารี ปรียานนท์ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม และรองศาสตราจารย์
สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ อาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร ทั้งนี้มีอาจารย์เข้ารับการอบรม
จานวน 144 คน
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะทางด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
วันที่ 18 พฤษภาคม 2553 เวลา 08.30-16.30 น. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะทางด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะการสื่อสารและการถ่ายทอดความรู้ด้วยรูปแบบการสอนที่เหมาะสม
อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น โครงการสหกิ จ ศึ ก ษา
แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย โดยเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องสหกิ จศึก ษา และเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธา มณีแสง
คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์สุรางค์ พรมสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย เป็นวิทยากรอภิปราย เรื่อง การดาเนินงาน
สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มีอาจารย์เข้าร่วมอบรม จานวน 173 คน
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โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา
อาจาย์ที่ ป รึก ษามี ความส าคัญ ต่อการศึ ก ษาของนัก ศึก ษาตั้ง แต่ เ ริ่ม เข้า ศึก ษา จนจบ
การศึกษาในการช่วยให้คาปรึก ษา แนะนาด้านวิชาการ ด้านทักษะในการใช้ชีวิต ในมหาวิทยาลัย
ให้กับนักศึกษา
วันที่ 26 พฤษภาคม 2553 สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรม
อาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เพื่อให้
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษามี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รและแผนการเรี ย น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ
การลงทะเบียนเรียน เรื่องการวัดผลประเมินผลและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีอาจารย์ที่ปรึกษา
เข้าร่วมอบรม จานวน 146 คน
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การประกันคุณภาพการศึกษา
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดาเนินการการประกันคุณภาพการศึกษามาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2544 เพราะตระหนักและเห็นความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา และเชื่อมั่นว่า
ระบบการประกันคุณภาพจะช่วยทาให้ ร ะบบการดาเนินงานต่างๆ ของสานัก ดีขึ้นและเป็นไปตาม
มาตรฐานทางวิชาการ ดังนั้น จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น
เพื่อรับผิดชอบงานโดยตรง และได้มีการจัดประชุมเป็นระยะ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการทางาน
ประกันคุณภาพการศึกษาและเพื่อติดตาม และประเมินการทางานอย่างสม่าเสมอ มีการจัดทาคู่มื อ
การประกันคุณภาพ รายงานประจาปี และ SAR ตลอดจนจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อม
จัดทาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสานักให้เป็นระบบ
ทั้ ง นี้ ส านั ก ส่ง เสริม วิ ชาการและงานทะเบีย น ได้มี ก ารส่ง อาจารย์ ข้า ราชการและ
บุคลากรในสานักฯ เข้าร่วมอบรม/ประชุมสัมมนา ในเรื่องของงานประกันคุณภาพการศึกษาทุกครั้งที่
สานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพจัดขึ้น เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการประกั น
คุณภาพการศึก ษา พร้อมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินทั้งภายในและ
ภายนอก ต่อไป

ผู้บริหารและบุคลากรสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ประจาปีการศึกษา 2552 วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2553 และ วันที่ 25-28 สิงหาคม 2553
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ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีการศึกษา 2552
องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดาเนินการ
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2

เป้าหมาย
ระดับ 5
ร้อยละ 75

ผลลัพธ์
ระดับ 4
ร้อยละ 88

บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน
1


2
เฉลี่ย
1.50
ผลการประเมิน : ยังไม่ได้คุณภาพ

บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน

องค์ประกอบที่ 2 : การเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4

ระดับ 6
ร้อยละ 80

ระดับ 6
ร้อยละ 0



เฉลี่ย

3
0
1.67
ผลการประเมิน : พอใช้

องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1

4 ข้อ

5 ข้อ



3

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4
ตัวบ่งชี้ที่ 7.6
ตัวบ่งชี้ที่ 7.8

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 4

ระดับ 3
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 5







2
3
2
2
3

ตัวบ่งชี้ที่ 7.9

ระดับ 4

ระดับ 5



2

เฉลี่ย

2.43
ผลการประเมิน : ดี
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องค์ประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ระดับ 5

ระดับ 6

บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน

เฉลี่ย

2
2.00
ผลการประเมิน : พอใช้

องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1
ตัวบ่งชี้ที่ 9.3

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน

ระดับ 5
ระดับ 3

ระดับ 1
ระดับ 3

1

2

เฉลี่ย
1.50
ผลการประเมิน : ยังไม่ได้คุณภาพ

สรุปคะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบ

คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดาเนินการ
2. การเรียนการสอน
7. การบริหารและการจัดการ
8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ผลการประเมิน

1.50
1.67
2.43
2.00
1.50
2.00

ยังไม่ได้คุณภาพ
พอใช้
ดี
พอใช้
ยังไม่ได้คุณภาพ
พอใช้

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
จุดเด่น
1. ผู้บริหารมีภาวะผู้นา ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสานักฯ ส่งผลให้บุคลากรมีขวัญ
กาลังใจและมีจิตสานึกรักองค์กร
2. บุคลากรมีศักยภาพ มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์สูง ในการปฏิบัตหิ น้าที่อกี
ทั้งมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันและมุ่งมั่นเพือ่ ให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ
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ข้อเสนอแนะ
1. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ควรใช้ระบบและกลไกลของการประกันคุณภาพ
เป็นเครื่องมือและแนวทางในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นหน่วยงานบริหารจัดการวัฒนธรรม
คุณภาพ
2. ควรพิจารณาให้มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานอื่น
เพื่อร่วมกันจัดและสร้างนวัตกรรมที่ล้าสมัย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจของ
สานักฯ
3. ควรจัดทา Improvement Plan ภายหลังการประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่ นาผลไปใช้
ปรับปรุงแผนและการดาเนินงานต่อไป
4. ควรมีการประเมินผลการดาเนินงานตามภารกิจอย่างเป้นระบบ เพื่อนาผลมาวิเคราะห์
และพัฒนาประสิทธิภาพของการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
5. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับหน่วยงานลักษณะคล้ายคลึง ซึ่ง อาจมีทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อการแลกปลี่ยน
พัฒนาความรู้และประสบการณ์ยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจสู่ความเป็นเลิศ
6. สานักควรมีก ารจัดการความรู้ในด้านวิชาการและงานทะเบียนสู่บุคลากรทุ กหน่วย
ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อความเข้าใจตรงกันในการทางานและให้ เกิดประสิทธิภาพต่อนักศึกษาและ
มหาวิทยาลัย
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สรุปปัญหา สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบตั ิงานตามภารกิจ
บุคลากรแต่ละกลุ่มงานร่วมกันวิเคราะห์และสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ
ต่อไปดังนี้
งานกลุ่มที่ 1 งานบริหารทั่วไป
งานธุรการ
ปัญหา
1. เรื่องการอนุมัติหนังสือราชการไม่ทันตามที่กาหนด
2. การติดตามงานไม่เป็นไปตามสายงาน
สาเหตุของปัญหา
1. คณะ/อาจารย์ ส่งหนังสือเข้าล่าช้าและเป็นเรื่องเร่งด่วน โดยเฉพาะเรื่องการพา
นักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ การขอใช้ห้องเรียนและอื่นๆ
2. อาจารย์ผู้ทาหนังสือราชการ ไม่ตามเรื่องที่คณะ
แนวทางแก้ไขปัญหา
1. จัดให้มีการประชุมบุคลากรงานธุรการ/งานสารบรรณของคณะ สานัก ศูนย์ เพื่อ
ปรึกษาหารือและร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไข
2. จัดทาขั้นตอนหรือกาหนดวันที่แล้วเสร็จในแต่ละเรื่องให้ชัดเจน
งานรับสมัครนักศึกษา
ปัญหา
การดาเนินงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
สาเหตุของปัญหา
1. คณะเปลี่ยนสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครหลังจากทาแผ่นพับการประชาสัมพันธ์
เรียบร้อยแล้ว
2. ศูนย์การศึกษา ดาเนินงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนและกาหนดการที่วางไว้
3. หน่วยงานที่ก่อตั้งใหม่ ยังไม่ทราบขั้นตอนการดาเนินงานและไม่แจ้งราย
ละเอียดในการเปิดรับสมัครใหม่แก่สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมมีการเปลี่ยนแปลง หรือ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแล้วไม่แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. มหาวิทยาลัยขาดความชัดเจนในเรื่องหน่วยงานภายใน ทาให้การประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานภายในขาดประสิทธิภาพ จึงส่งผลต่อการบริการข้อมูลข่าวสารแก่
ผู้สมัครเข้าศึกษา
แนวทางแก้ไขปัญหา
1. จัดให้มีการประชุมบุคลาการทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อปรึกษาหารือ
และทาความเข้าใจร่วมกันถึงขั้นตอน และกาหนดการต่างๆ ในการรับสมัคร อย่าง
น้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา
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2. คณะควรปฏิบัติตามมติ หรือข้อตกลงของมหาวิทยาลัย
งานมาตรฐานหลักสูตร
ปัญหา
การส่ง หลัก สูตรต่อสภาช้ากว่าระยะเวลาที่ ก าหนด ท าให้ผู้ท รงคุณวุฒิพิจ ารณา
หลักสูตรไม่ทัน
สาเหตุของปัญหา
1. คณะ/คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ทาการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรไม่ทันรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด
2. คณะ/คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ไม่ทราบขั้นตอนและกาหนดการ ในการ
พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
แนวทางแก้ไขปัญหา
1. จัดทาคู่มือพัฒนาหลักสูตรและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
2. กาหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อกากับให้ คณะ/คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ดาเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันตามระยะเวลาที่กาหนด
3. แต่งตั้งคณะกรรมการกากับ ติดตามและประเมินผล การดาเนินงานพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร
งานจัดอบรม/สัมมนา/ประชุม
ปัญหา
คณาจารย์ บุคลากร ไม่เข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ประชุม
สาเหตุของปัญหา
1. ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง
2. คณาจารย์ บุคลากร ขาดความตระหนักและไม่เห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากการ
เข้าร่วมกิจกรรม
3. ขาดการกากับ ติดตามและประเมินผล
แนวทางแก้ไขปัญหา
1. แจกคาสั่งให้คณาจารย์ บุคลากร ก่อนเวลาจัดอบรม เพื่อให้ผู้มี ส่วนเกี่ยวข้อง
ทราบอย่างทั่วถึง
2. ชี้แจงให้คณาจารย์และบุคลากรทราบถึงประโยชน์ที่จ ะได้รับจากการเข้าร่วม
กิจกรรม
3. ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของคณาจารย์และบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
4. กาหนดกฎ กติก า ที่ชัดเจนในการก ากับให้คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมกิจกรรมและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
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งานกลุ่มที่ 2 งานจัดทาแผนการเรียนและตารางสอน/ตารางสอบ
งานจัดทาแผนการเรียนและตารางสอน/ตารางสอบ
ปัญหา
แผนการเรียนของนักศึกษาไม่คงที่ทาให้มีปัญหาต่อระบบการจองรายวิชา
สาเหตุของปัญหา
คณะท าบันทึ กข้อความ ขอเปลี่ยนแปลงหรือโยกรายวิชาในแผนการเรียนตลอด
หลักสูตรจึงทาให้แผนไม่นิ่ง
แนวทางแก้ไขปัญหา
1. คณะควรวิเคราะห์ความพร้อมด้านต่างๆ เช่น จานวนอาจารย์ สภาพแวดล้อม
ความเป็ นไปได้ตามสถาวะการณ์ในอนาคต ฯลฯ ก่ อนที่ จ ะจัดรายวิชาลงในแผนการเรียนตลอด
หลักสูตรเพื่อจะได้ไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรายวิชาในแผน
2. ยึดแผนการเรียนตลอดหลักสูตรเป็นตัวตั้งในการบริหารจัดการ ควรหาผู้สอนให้
เพียงพอต่อรายวิชาตามแผน ไม่ยึดผู้สอนเป็นหลักแล้วโยกรายวิชาตาม
ปัญหา
ในแต่ละภาคการศึกษาคณะส่งรายชื่ออาจารย์ผสู้ อนไม่ทันตามระยะเวลาทีก่ าหนด
ทาให้การจัดผู้สอนเกิดความล่าช้า
สาเหตุของปัญหา
คณะมีจานวนอาจารย์ผสู้ อนไม่เพียงพอสาหรับรายวิชาตามแผนการสอน
แนวทางการแก้ไขปัญหา
คณะควรมีการวางแผนเกี่ยวกับความพร้อมเรื่องอาจารย์ผสู้ อนในแต่ละภาคการศึกษา
ไว้ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
ปัญหา
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาไม่พึงพอใจเมื่อมีการจัดตารางสอนให้มีการหนุนวียนใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนคนละครึ่งภาคเรียน
สาเหตุของปัญหา
มหาวิทยาลัยไม่มีความพร้อมในการจัดเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์รองรับการ
จัดรายวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวทางแก้ไขปัญหา
มหาวิทยาลัยควรเพิ่มจานวนห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอสาหรับรายวิชา
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัญหา
การจัดตารางเรียน/สอน ไม่แล้วเสร็จตามกาหนดเวลา และเมื่อแล้วเสร็จแล้ว
อาจารย์ผู้สอนทาเรื่องขอปลี่ยนแปลงเวลาสอน ทาให้ต้องจัดใหม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดผลกระทบใน
หลายด้าน ทาให้งานส่วนนี้ไม่แล้วเสร็จจนสิ้นภาคการศึกษา
สาเหตุของปัญหา
อาจารย์ผู้สอนแต่ละคณะกาหนดวัน-เวลาสอนตามความสะดวกของตนเอง
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แนวทางการแก้ปัญหา
ควรชี้แจงให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านทราบถึงปัญหาที่เกิดขึน้ เมื่อทุกท่านต้องการ
กาหนดวัน-เวลาสอนเอง และขอความอนุเคราะห์ในการให้ความสะดวกในการจัดตารางสอนแต่ละ
ภาคการศึกษาโดยควรยึดนักศึกษา และความพร้อมของห้องเรียนเป็นหลัก เพราะถ้ายึดอาจารย์ผู้สอน
เป็นหลักจะทาให้เกิดความยุ่งยากในการจัดตารางสอน
งานรับส่งผลการเรียนและตรวจทานผลการเรียน
ปัญหา
อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนไม่ตรงตามเวลาที่กาหนด
สาเหตุของปัญหา
อาจารย์ผู้สอนขาดความสนใจในเรื่องระยะเวลาในการส่งผลการเรียน เพราะไม่
ทราบถึงผลเสียทีจ่ ะเกิดขึ้นกับนักศึกษา
แนวทางแก้ไขปัญหา
1. ประชุมชี้แจงอาจารย์ให้ทราบและเข้าใจระเบียบการประเมินผลการเรียน และ
ให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ โดยไม่ต้องคอยให้ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลทวงถามการส่งผลการเรียน
2. อาจารย์ผู้สอนทุกท่านควรส่งผลการเรียนตามเวลาที่กาหนดโดยเคร่งครัดเพื่อ
ผลประโยชน์ของนักศึกษา
ปัญหา
อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนโดยไม่ใช้แบบฟอร์ม ใบ ทบ.5 ที่พริ้นจากฝ่ายทะเบียน
แต่ใช้วิธีตัดแปะรายชื่อจากใบ ทบ. 5 หลายหมู่รวมกัน ทาให้งานทะเบียนไม่สะดวก ในการกรอกเกรด
ตามระบบในฐานข้อมูลนักศึกษาและไม่สะดวกในการจัดเก็บผลการเรียนเข้าแฟ้มเกรดนักศึกษา
สาเหตุของปัญหา
อาจารย์ผู้สอนไม่เข้าใจระบบการกรอกเกรดและการเก็บแฟ้มทะเบียนเกรด จึงไม่
เห็นความจาเป็นในการส่งผลการเรียนโดยใช้ใบ ทบ. 5
แนวทางแก้ไขปัญหา
ควรมีการชี้แจงอาจารย์ผู้สอนในการใช้ใบ ทบ.5 ส่งผลการเรียน และกากับให้
อาจารย์ผู้สอนใช้ใบ ทบ.5 ส่งผลการเรียน
งานกลุ่มที่ 3 งานทะเบียนและประมวลผล
งานทะเบียนประวัตินักศึกษา
ปัญหา
1. นักศึกษาส่งหลักฐานประกอบใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาไม่ตรงตามกาหนดเวลา
2. นักศึกษาส่งเอกสารไม่ครบ และบางคนผลการเรียนที่นาส่งไม่ใช่ฉบับสมบูรณ์
เช่น ไม่มีวันอนุมัติผล ถ่ายเอกสารมาไม่ครบ
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สาเหตุของปัญหา
1. อาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล ไม่กากับติดตาม นักศึกษาขาดความ
รับผิดชอบ
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสารไม่ตรวจสอบเอกสารให้ละเอียดก่อนรับจากนักศึกษา
แนวทางแก้ไขปัญหา
1. จัดท าเอกสารแจกให้กั บ นัก ศึก ษาใหม่ และมี ร ายละเอี ยดเกี่ ยวกั บ เอกสาร
ที่จะต้องส่งพร้อมใบรายงานตัว
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับ เอกสารควรตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดก่ อนรับ เอกสาร
จากนักศึกษา
งานจัดทาใบลงทะเบียน/การลงทะเบียน
ปัญหา
1. นักศึกษาบางส่วนไม่สนใจการจองรายวิชาทางอินเตอร์เน็ตตามกาหนดเวลา
เมื่อจองไม่ทันจึงเกิดความไม่พอใจต่องานบริการ
2. มีการเปลี่ยนแปลงใบลงทะเบียน เพิ่ม-ถอนรายวิชา และยกเลิกรายวิชามากทั้งๆ
ที่นักศึกษาเป็นผูจ้ องรายวิชาเอง
3. เมื่อนักศึกษาชาระเงินลงทะเบียนผ่านธนาคารแล้ว ไม่สามารถทาเพิ่ม -ถอนได้
เพราะข้อ มู ล การเงินไม่ ป รากฏการชาระเงิน นัก ศึก ษาต้องติดต่อฝ่ายการเงินก่ อนมาลงทะเบียน
ที่ฝ่ายทะเบียน
สาเหตุของปัญหา
1. นักศึกษาไม่สนใจกาหนดการ การจองรายวิชา
2. มีการเปลี่ยนแปลงรายวิชาในแผนการเรียนหลังจากเปิดให้นกั ศึกษาจองไปแล้ว
3. ระบบโปรแกรมการเงินกับฝ่ายทะเบียนไม่ Link กันในบางส่วนข้อมูลการชาระ
เงินจึงไม่ปรากฎที่ฝ่ายทะเบียน
แนวทางแก้ไขปัญหา
1. ท าบันทึ ก ข้อ ความถึง อาจารย์ที่ ป รึก ษาเรื่องก าหนดการจองรายวิชาเพื่อให้
อาจารย์ช่วยกากับนักศึกษาอีกทางหนึ่ง
2. ก่ อ นเปิด ให้นั ก ศึ ก ษาจองรายวิช า ตารางเรี ยน/ตารางสอบควรจัด ให้เ สร็ จ
เรียบร้อยก่อน เพื่อนักศึกษาจะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการจองรายวิชา และแผนการเรียน
จะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากคณะวิชาหลังจากเปิดให้จองรายวิชา
3. แจ้งผู้ดูแลระบบโปรแกรมการชาระเงินเพื่อตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้น
งานประมวลผลการเรียน
ปัญหา
การส่งโครงสร้างหลักสูตรเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่
ลงทะเบียน ก่ อ นส าเร็จ การศึก ษา 1 ภาคการศึก ษา แต่อาจารย์ที่ ป รึก ษาและนัก ศึก ษาไม่ มี ก าร
ตรวจสอบตนเองอย่างแท้จริง จึงมีปัญหาเมื่อลงทะเบียนไม่ครบตามโครงสร้างหลักสูตร
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สาเหตุของปัญหา
1. อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลไม่ค่อยได้พบปะพูดคุยกัน
2. นัก ศึก ษาไม่ ติดตามผลการเรียนของตนเอง เช่น ลงทะเบียนเรียนแล้วเกรด
ไม่ออก ก็ไม่ไปตามที่อาจารย์ผู้สอน เมื่อถึงภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสาเร็จการศึกษาไม่สามารถสาเร็จได้
เพราะเกรไม่ครบ รายวิชาไม่ครบตามโครงสร้างหลักสูตร
3. อาจารย์ผู้สอนลืมส่งผลการเรียน
แนวทางแก้ไขปัญหา
จัดอบรมอาจารย์ ที่ ป รึก ษาพื่ อให้ตระหนัก ถึง บทบาทหน้า ที่ ใ นการดู แลและให้
คาปรึกษาต่อนักศึกษาอย่างแท้จริง
งานกลุ่มที่ 4 งานงบประมาณ-การเงิน งานพัสดุ และงานประกันคุณภาพการศึกษา
งานงบประมาณ-การเงิน
ปัญหา
ความไม่ชัดเจนในการเบิกจ่ายงบประมาณ ผูป้ ฏิบตั งิ านต้องประเมินจากประสบการณ์
เดิมในการตัดสินใจใช้ ทาให้การใช้งบประมาณไม่ตรงตามนโยบายการจัดสรรงบประมาณ
สาเหตุของปัญหา
การจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานเป็นผู้ควบคุมการเบิกจ่าย ไม่มีคู่มือการใช้ ว่า
งบประมาณหมวดนี้ใช้จ่ายในการใดได้บ้างอย่างละเอียด
แนวทางแก้ไขปัญหา
เมื่อมีการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานแล้ว กองนโนบายและแผนควรจัดทาคู่มือ
ชี้แจงการใช้งบประมาณ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน การตัดยอดงบประมาณสามารถอ้างอิงคู่มือ
การใช้งบประมาณ ได้
ปัญหา
เรื่อ งเบิก เงินของบางหน่วยงานที่ส่ง มาตัดยอดงบประมาณ ต้องส่ง เรื่องกลับ ไป
กลับมาทาให้เสียเวลา
สาเหตุของปัญหา
เรื่องเบิกเงินที่หน่วยงานส่งมาบางเรื่อง ไม่มีรายละเอียดการอนุมัติให้ใช้เงินแนบมา
ให้ชัดเจนว่าตัดงบอะไร
แนวทางการแก้ปัญหา
หน่วยงานที่ส่งเรื่องมาตัดยอดควรแนบบันทึกข้อความ หรือรายละเอียดการอนุมตั ิให้
ใช้งบประมาณมาให้ครบถ้วน
งานพัสดุ
ปัญหา
เรื่ อ งการท าคู่มื อ และแผ่ น พับ การรับ สมั ครนั ก ศึ ก ษาจั ด ท าต้ น ฉบั บ เสร็จ ล่ า ช้ า
แต่ต้องการให้มีแผ่นพับและคู่มือการรับสมัครได้ตามกาหนดการ จึงทาให้เรื่องซื้อ-จ้างเป็นเรื่องที่ต้อง
ดาเนินการเร่งด่วน จึงเกิดข้อผิดพลาดมีการปรับแก้ข้อมูลเป็นระยะ ทาให้งานไม่เป็นไปตามข้อตกลง
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สาเหตุของปัญหา
คณะส่งข้อมูลหลักสูตรการเปิดรับสมัครล่าช้า และเมื่อส่งมาแล้วมีการเปลี่ยนแปลง
ภายหลัง
แนวทางแก้ไขปัญหา
1. ประสานงานกับคณะให้ส่งข้อมูลหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร เพื่อจัดทาต้นฉบับคูม่ อื
และแผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับสมัครให้เร็วขึ้น
2. เมื่อทาต้นฉบับเรียบร้อยแล้วควรส่งให้คณะตรวจสอบความถูกต้องและรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลก่อนที่จะส่งโรงพิมพ์ ทั้งนี้ต้องวางแผนเรื่องเวลาให้ทันกาหนดการรับสมัคร
ปัญหา
ทาเรื่องจัดซื้อวัสดุไม่ทันเวลา ต้องเคลียร์เรื่องย้อนหลังผิดระเบียบการจัดซื้อ-จัดจ้าง
สาเหตุของปัญหา
ผู้ดาเนินงานโครงการอบรมไม่แจ้งรายละเอียดวัสดุที่ต้องการใช้ล่วงหน้า
แนวทางแก้ไขปัญหา
ผู้ดาเนินงานโครงการอบรมควรแจ้งรายละเอียดวัสดุที่ต้องการใช้ในการอบรมล่วงหน้า
อย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อให้การดาเนินงานเรื่องจัดซื้อ ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
ปัญหา
ความไม่เข้าใจในงานประกันคุณภาพ
สาเหตุของปัญหา
บุคลากรเข้าใจว่างานประกันคุณภาพเป็นงานของผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพจึงไม่ชัดเจน
แนวทางแก้ไขปัญหา
ควรจัดประชุมชี้แจงบุคลากรทุกท่าน ให้ทราบว่างานประกันคุณภาพเป็นงานทีท่ กุ คน
ต้องมีส่วนร่วมและต้องทาหน้าที่อย่างไรบ้างในตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมายตามคาสั่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
บุคลากรจะได้เข้าใจและทราบแนวปฏิบัติที่ตรงกัน
ปัญหา
การขาดเอกสารหลักฐานอ้างอิงในการดาเนินการรับตรวจประเมินคุณภาพ
สาเหตุของปัญหา
มีการดาเนินงานครบตามภารกิจและมีผลผลิตตามเป้หมาย แต่ไม่มีเอกสารหลักฐาน
บางอย่างที่ตอบโจทย์เกณฑ์การประเมิน
แนวทางการแก้ปัญหา
ถ้าต้องการให้ได้คะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน ควรปรับแผนการดาเนินงานโดยนา
เกณฑ์ ก ารประเมิ นในแต่ล ะตัว บ่ ง ชี้ ม าวิ เ คราะห์เ อกสารหลั ก ฐานที่ ต้ อ งมี ไ ว้ส าหรั บ ตรวจ และ
ดาเนินงานภายใต้เกณฑ์การประเมิน โดยมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
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ภาคผนวก
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1. จานวนหลักสูตรที่เปิดสอน
คณะ
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาลัยนวัตกรรม
รวม

ปริญญาตรี
6
11
8
9
4
4
2
44

ปริญญาโท
2
1
1
1
1
1
7

ปริญญาเอก
2
2
4

รวม
10
12
9
10
4
5
5
55

ระดับการศึกษา
ปริญญาโท

ปริญญาเอก

20
9
29

26
4
30

รวมทั้งสิ้น
1,001
1,376
1,983
890
1,554
148
225
196
46
175
7,594

ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554
2. จานวนนักศึกษา ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2553
คณะ/ศูนย์
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการเกษตร
ศูนย์จัดการศึกษากรุงเทพมหานคร
ศูนย์จัดการศึกษาจังหวัดสระแก้ว
บัณฑิตศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
รวม

ข้อมูล ณ วันที่ กรกฎาคม 2553

ปริญญาตรี
1,001
1,376
1,983
890
1,554
148
225
196
162
7,535
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3. จานวนนักศึกษา ภาคพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2553
คณะ/ศูนย์
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการเกษตร
โครงการจัดการศึกษาสาหรับผู้บริหาร
ศูนย์จัดการศึกษากรุงเทพมหานคร
ศูนย์จัดการศึกษาจังหวัดสระแก้ว
หน่วยให้บริการทางการศึกษาเซียร์
หน่วยให้ริการทางการศึกษากบินทร์บุรี
หน่วยให้บริการทางการศึกษาแก่งคอย
หน่วยให้บริการทางการศึกษาเอกศาสตร์
บัณฑิตศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
(มหาวิทยาลัย)
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
(ศูนย์จัดการศึกษาจังหวัดสระแก้ว)
รวม

ข้อมูล ณ วันที่ กรกฎาคม 2553

ปริญญาตรี

ระดับการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

386

114

รวมทั้งสิ้น
515
1,614
234
921
3
102
1,002
307
744
218
113
674
500

18

337

306

661

4
6,440

57
809

420

61
7,669

15
1,614
234
921
3
102
990
290
744
218
113
674

12
17

51
4. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัติ ประจาปีการศึกษา 2553
จาแนกตามหลักสูตร
ระดับ
หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รวม

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวมทั้งหมด

98
767
671
2,369
8
331
43
108
240
2
4,244

393

หมายเหตุ นับรวมนักศึกษาทีส่ ังกัดศูนย์การศึกษาและศูนย์ให้การศึกษา
ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2553

4,652

15
15

52

ภาพกิจกรรม

งานพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2551-2552
วันที่ 3 มีนาคม 2553 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร

53

บุคลากรสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย วันสงกรานต์ 9 เมษายน 2553

ศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ผดุง พรมมูล ประชุมคณะกรรมการประจา
ส่วนราชการ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 27 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องประชุมเพชรบริหาร
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

54

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย วันที่ 25-28 สิงหาคม 2553

รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงตา สราญรมย์ และ ดร.กาญจนา สุจีนะพงษ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 15 ตุลาคม 2553

คณะผู้จัดทา
จัดทาโดย

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณา โชติสุกานต์

ผู้อานวยการ

คณะผู้จัดทา

รองศาสตราจารย์ศิริพร ศรีเชลียง
นางสาวฐิติกานต์ จิตรจา
นางสาวจินดา ไกรเดช
นางปราณี พงษ์ธนะ
นายทองสุข โคกสลุด
นางสาวพวงเพชร พลทอง
นางรัชฎาพร ยอดศรี
นางพิชญาภรณ์ เพิ่มเติม
นางสาวสุมาลี ธรรมนิธา
นายวาทิต ทองมาก
นางสาวภาวิณี จีระดิษฐ์
อาจารย์ ดร.สุธาสินี นิลแสง
นางสาววีร์สุดา พรหมประดิษฐ์

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
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