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คณะผู้จัดท า  



ประวัติส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีช่ือตามพระนามสมเด็จ           
พระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ซึ่งท่านได้เล็งเห็นความส าคัญของ
การศึกษา จึงได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  เมื่อวันที่  4 มิถุนายน 2475                 
ซึ่งมีส านักงานทะเบียนและวัดผลเป็นหน่วยงานในการประสานงานการเรีย นการสอนและ
ประเมินผลการศึกษา  
 ต่อมาวันที่  1 ตุลาคม 2513 ได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัย จึงได้เปลี่ยนช่ือมาเป็น 
วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ จึงได้เริ่มมีส านักส่งเสริมวิชาการเกิดข้ึน ท าหน้าที่ประสานงาน             
การเรียนการสอนงานวิชาการ และมีฝ่ายทะเบียนและวัดผล ท าหน้าที่เพิ่มจากการประมวลผล            
อย่างเดียวมาท าหน้าที่ประสานงานด้านการเรียนการสอนด้วย  
 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ โปรดกระหม่อมพระราชทาน
นามเป็นสถาบันราชภัฏ จึงได้พัฒนาส านักส่งเสริมวิชาการรวมกับฝ่ายทะเบียนและวัดผล เข้าเป็นส่วน
เดียวกันโดยใช้ช่ือว่า “ส านักส่งเสริมวิชาการ”  
 วันที่  10 มิ ถุนายน 2547 มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏข้ึนแทนสถาบันราชภัฏ                    
จึงมีการแบ่งส่วนราชการ  ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์              
ส านักส่งเสริมวิชาการ  จึงใช้ช่ือว่า “ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 
2548 เป็นต้นมา  
  
 การแบ่งส่วนราชการในส านักงานผู้อ านวยการ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี พ .ศ. 2549 การแบ่ง
ส่วนราชการระดับงาน ประกอบด้วย  
 1. งานบริหารทั่วไป   
  - การอ านวยการทั่วไป การประสานงานศูนย์การศึกษา การประกนัคุณภาพการศึกษา  
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ การจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ 
 2. งานมาตรฐานหลักสูตร 
  - การพัฒนาหลักสูตร การจัดท าแผนการเรียน การจัดตารางสอนตารางสอบ การจัด 
หมู่เรียนพิเศษ  การตรวจสอบหลักสูตร 
 3. งานพัฒนาการเรียนการสอน 
  - การสนับสนุนผลงานวิชาการ การศึกษาดูงานและการศึกษาต่อ การส่งเสริม           
การปฏิรูปการเรียนรู้ การประสานงานด้านการสหกิจศึกษา 
 4. งานทะเบียนและประมวลผล  
  - การทะเบียนนักศึกษา การตรวจสอบผลการเรียน การวัดผลการศึกษาการบันทึก
ผลการเรียน การพิจารณาการเทียบโอน การตรวจสอบคุณวุฒิ 
 



2 
 

 5. งานวิเทศสัมพันธ์  
  - การประสานความสัมพันธ์กับสถาบันต่างประเทศ การจัดระบบสารสนเทศ            
การจัดหาทุนต่างประเทศ  การประสานความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ           
 

หมายเหต:ุ งานวิเทศสัมพันธ์ การบรหิารงานแยกออกจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
 เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  จงึมีการแบ่งกลุ่มงานภายใน
ออกเป็น 4 กลุ่มงาน  ดังนี ้
   

 งานกลุ่ม ท่ี 1  
 1.1 งานธุรการ 
 1.2 งานรับสมัครนักศึกษาใหม ่
 1.3 งานการประชุม 
 1.4 งานมาตรฐานหลกัสูตร 
 1.5 งานพัฒนาบุคลากร 
 1.6 งานโครงการสหกจิศึกษา 
 

 งานกลุ่ม ท่ี 2 
 2.1 งานจัดท าแผนการเรียน และตารางสอน/ตารางสอบ 
 2.2 งานการขอเทียบโอนผลการเรียนเพือ่ยกเว้นรายวิชา 
 2.3 งานการขอเปิดหมู่พเิศษ 
 2.4 งานรับส่งผลการเรียน และตรวจทานผลการเรียน 
 

 งานกลุ่มท่ี 3 
 3.1 งานฐานข้อมูลการรับสมัครนกัศึกษาใหม ่
 3.2 งานทะเบียนประวัต ิ
 3.3 งานจัดท าใบลงทะเบียน/การลงทะเบียน 
 3.4 งานประมวลผลการเรียน 
 3.5 งานออกหนังสือราชการ หลกัฐานทางการศึกษา 
 3.6 งานสถิตินักศึกษา 
 3.7 งานพระราชทานปริญญาบัตร 
 

 งานกลุ่มท่ี 4 
 4.1 งานงบประมาณ-การเงิน 
 4.2 งานพัสด ุ
 4.3 งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 4.4 งานจัดท าเว็ปไซต ์
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โครงสร้างการบริหารองคก์ร 
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ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

รองผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ 

งานบริหารทั่วไป งานมาตรฐาน
หลักสูตร 

งานพัฒนา 
การเรียนการสอน 

งานทะเบียนและ
ประมวลผล 

    หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
 

 

โครงสร้างการบริหารงาน 
 

โครงสร้างการบริหารงานส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ปรัชญา (Philosophy) 
  

 “คุณภาพเด่น  เน้นวิชาการ  งานฉับไว  โปร่งใส  เต็มใจบรกิาร” 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นองค์กรที่สนับสนุนและส่งเสริมด้านวิชาการ
แก่คณะต่างๆ คณาจารย์ ตลอดจนให้บริการ และบริการข้อมูลแก่บุคลากรหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
พันธกิจ (Mission) 
 

 1. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน  
 2. พัฒนาศักยภาพอาจารย์  และบุคลากรอย่างต่อเนือ่ง   
 3. บรหิารจัดการและประสานงานด้านวิชาการกบัหน่วยงานต่างๆ  
 4. พัฒนาระบบการให้บริการงานทะเบียนให้มีประสิทธิภาพ 
 5. จัดหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านระบบงานทะเบียนและการพัฒนา
หลักสูตร 
 
วัตถุประสงค์ (Objectives) 
 

 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 2. เพื่อส่งเสริมคณาจารย์และบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ ให้มีคุณวุฒิ/
ต าแหน่งทางวิชาการสูงข้ึน 
 3. เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ ให้สามารถบริการงานวิชาการกับหน่วยงาน 
ต่างๆ ได้อย่างมีประสทธิภาพ  
 4. เพื่อให้การด าเนินงานด้านวิชาการของคณะมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
 5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานด้านวิชาการและงานทะเบียน 
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บุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
บุคลากรจ าแนกตามประเภทและวุฒกิารศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา 
ประเภท 

ข้าราชการ 
 

พนักงาน
ราชการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

ลูกจ้างประจ า 
 

รวม 

ปริญญาเอก 2 - - - 2 
ปริญญาโท 1 - - - 1 
ปริญญาตร ี - 2 6 3 11 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี - - - 1 1 

รวม 4 2 6 4 15 
 

 คณะผู้บริหารและบุคลากรท้ังสิ้น    15 คน 
 
 รายนามคณะผู้บริหารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
   1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา  โชติสุกานต์ ผู้อ านวยการ  
  2.  รองศาสตราจารย์ศิริพร  ศรีเชลียง รองผู้อ านวยการ  
            3.  อาจารย์ ดร.สุธาสินี  นิลแสง  รองผู้อ านวยการ 
    
 รายนามบุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  1.  นางสาวฐิติกานต์  จิตรจา  นักวิชาการศึกษา 
  2.  นางสาววีรส์ุดา  พรหมประดิษฐ์ นักวิชาการศึกษา  
  3.  นางรัชฎาพร  ยอดศรี  นักวิชาการศึกษา  
  4.  นางสาวพวงเพชร  พลทอง  นักวิชาการศึกษา  
  5.  นายวาทิต  ทองมาก  นักวิชาการศึกษา  
  6.  นางสาวสุมาลี  ธรรมนิธา  นักวิชาการศึกษา 
  7.  นางสาวกลอยทิพย์  ทิศเป็ง นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
  8.  นางสาวภาวิณี  จีระดิษฐ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  9.  นางสาวจินดา  ไกรเดช  พนักงานพิมพ์ ระดับ 3  
  10.  นายทองสุข  โคกสลุด  พนักงานพิมพ์ ระดับ 4 
  11.  นางปราณี  พงษ์ธนะ  พนักงานพิมพ์ ระดับ 3  
  12.  นางพิชญาภรณ์  เพิ่มเตมิ  พนักงานพิมพ์ ระดับ 4  
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คณะผูบ้ริหารส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
 

คณะผู้บริหาร ต าแหน่ง 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการ 
ส านักสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

ผศ.ดร.สุวรรณา  โชติสุกานต์ 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

รองผู้อ านวยการ 
ส านักสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

 
 รศ.ศิริพร  ศรีเชลียง 

 
 
 
 
 
 
 

รองผู้อ านวยการ 
ส านักสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

อาจารย์ ดร.สุธาสินี  นิลแสง 
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บุคลากรส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน แบ่งตามภาระงานทีร่ับผดิชอบ 
 
 

งานกลุ่มท่ี 1 ต าแหน่ง ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
   

 
 
 
 
 
 

นักวิชาการศึกษา 

1. งานธุรการ 
2. งานรับสมัครนกัศึกษาใหม ่
3. งานการประชุม 
4. งานมาตรฐานหลักสูตร 
5. งานพัฒนาบุคลากร 
6. งานโครงการสหกจิศึกษา 

นางสาวฐิจกิานต์  จิตรจา 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
 
 นางสาวภาวิณี  จีระดิษฐ์ 

  
 
 
 
 
 
 

พนักงานพิมพ์ ระดับ 4 

นางพิชญาภรณ์  เพิ่มเตมิ 
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งานกลุ่มท่ี 2 ต าแหน่ง ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 

   
 

นักวิชาการศึกษา 

1. จัดท าแผนการเรียนและ
ตารางสอน/ตารางสอบ 

2. งานการขอเทียบโอน                 
ผลการเรียนเพื่อยกเว้นรายวิชา
และเปิดหมูพ่ิเศษ 

3. งานรับส่งผลการเรียนและ
ตรวจทานผลการเรียน 

นางสาวพวงเพชร  พลทอง 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

นักวิชาการศึกษา 
 
 
 

นายวาทิต  ทองมาก 
 

 
 
 
 
 
 

นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

นางสาวกลอยทิพย์  ทิศเปง็   
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งานกลุ่มท่ี 3 ต าแหน่ง ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
   

 
 
 
 
 
 

พนักงานพิมพ์ ระดับ 3 

1. งานฐานข้อมูลการรบัสมัคร
นักศึกษาใหม ่

2. งานทะเบียนประวัติ 
3. งานจัดท าใบลงทะเบียน/           

การลงทะเบียน 
4. งานประมวลผลการเรียน 
5. งานออกหนงัสือราชการ 

หลักฐานทางการศึกษา 
6. งานสถิตินักสกึษา 
7. งานพระราชทานปรญิญาบัตร 

นางสาวจินดา  ไกรเดช 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

นักวิชาการศึกษา 
 
 
 นางรัชฎาพร  ยอดศร ี

  
 
 
 
 
 
 

พนักงานพิมพ์ ระดับ 4 

นายทองสุข  โคกสลุด 
  
 
 
 
 
 
 

พนักงานพิมพ์ ระดับ 3 

นางปราณี  พงษ์ธนะ  
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งานกลุ่มท่ี 4 ต าแหน่ง ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 

   
 
 
 
 
 
 

นักวิชาการศึกษา 

1. งานงบประมาณ-การเงิน 
2. งานพัสด ุ
3. งานการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
4. งานจัดท าเว็บไซต์ของส านัก 
 
 นางสาววีร์สุดา  พรหมประดิษฐ ์

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

นักวิชาการศึกษา 
 
 
 นางสาวสุมาลี  ธรรมนิธา 
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งบประมาณ 
 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ เพื่อใช้ในการบริหารงานตามภารกิจ  ดังนี้  
 
งบประมาณที่ไดร้ับการจดัสรร 
 
ยอดจัดสรร 62,218,000.00 บาท (หกสิบสองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  
 

งบประมาณ 
รายการ 

งบแผ่นดิน งบ กศ.ปช. งบ บ.กศ. รวม 

ค่าตอบแทนการสอน  50,000,000.00 5,000,000.00 55,000,000.00 
วัสดุส านักงาน  100,000.00  100,000.00 
สาธารณูปโภค  45,000.00  45,000.00 
อบรม/สัมมนา/ 
ไปราชการ 

 73,000.00  73,000.00 

ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษา
โครงการพิเศษ 

  4,000,000.00 4,000,000.00 

งบพฒันาหลักสูตร   1,000,000.00 1,000,000.00 
ค่าใช้จ่าย 
ทุนการศึกษาพเิศษ 

  2,000,000.00 2,000,000.00 

รวม  50,218,000.00 12,000,000.00 62,218,000.00 
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ภารกิจของส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียนตามโครงสร้างการบริหารงาน 
 
 1.  งานบริหารท่ัวไป 
  1.1 งานธุรการ 
   - งานสารบรรณ 
   -   งานจัดท าปฏิทินวิชาการ 
   - งานประสานงานศูนย์/ศูนย์ให้การศึกษา 
  1.2 งานรับสมัครนักศึกษาใหม ่

   - จัดท าแผ่นพบัประชาสมัพันธ์การรับสมัคร 
   - จัดท าคู่มือการรบัสมัคร 
   - รับรายงานตัวนักศึกษาใหม ่
   - จัดท าคู่มือนักศึกษา 

  1.3 งานงบประมาณ – การเงิน 
   -   หาข้อมูลของแต่ละงานและโครงการมาวิเคราะหเ์พื่อเตรียมการจัดท าค าขอ
งบประมาณ 
   -   จัดท าแผนการใช้เงิน(แบบเสนอขอตั้งงบประมาณ)สง่ให้กบักองนโยบายและแผน 
   -   จัดท าทะเบียนคุมเงินตามแผนงานและโครงการที่ได้รบัมอบหมาย 
   -  ใช้เงินและตัดยอดเงินตามกจิกรรมที่ได้รบัในปีนั้น 
   -  ท าเรื่องเบิกเงินโครงการ และค่าด าเนินการ ต่างๆ ของส านัก 

   - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไตรมาส  
   1.4 งานพัสด ุ
    -  ส ารวจความต้องการในการใช้วัสดุจากแตล่ะฝ่ายงาน และส ารวจวัสดุคงเหลอื
เพื่อทราบความจ าเป็นในการใช้ 

   - จัดท าเรื่องจัดซื้อ – จัดจ้าง   
   - ท าบัญชีคุมพสัดุ – ครุภัณฑ์ 
   - ท าเรื่องจ าหน่ายครุภัณฑ ์

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

   -  จัดท าข้อมูล รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ
ประจ าปงีบประมาณ (ก.พ.ร.) ในตัวช้ีวัดที่ได้รับมอบหมาย 
  1.6 งานการประเมินการควบคุมภายใน 

   - ท ารายงานการประเมินการควบคุมภายใน (การบริหารความเสี่ยง) 
 
 



14 
 

  1.7 งานจัดท าเว็บไซต์ของส านัก 
   - ท าเว็บไซต์  และเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของส านักทางเว็บไซต์ 
   - จัดท าฐานข้อมลูในการประชุมกรรมการวิชาการ ผ่านเว็บไซต์ 

   
 2. งานมาตรฐานหลักสูตร 
  2.1 งานมาตรฐานหลกัสูตร 
   -  ตรวจรปูแบบหลักสูตร 
   - จัดท าหลักสูตรใหม่เสนอ สกอ. 
   - รวบรวมและจัดท าระบบอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรของมหาวิทยาลัย 
   - รวบรวมค าอธิบายรายวิชาของหลักสูตรใหม่ทุกคณะ 
   - รายงานผลการขอรบัรอง/รบัทราบหลกัสูตรใหม่ และหลักสตูรปรบัปรุงของ
มหาวิทยาลัย 
   - รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรงุ 
   - ตรวจสอบรายช่ือหลกัสูตรเพือ่จัดท าแผ่นพบัการรับสมัครนักศึกษาใหม่             
ภาคปกติ และภาคพิเศษ 
  2.2 งานจัดท าแผนการเรียน 
   -   ประสานกับคณะให้จัดส่งแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 
   -   ตรวจสอบโครงสร้างและจัดท าแผนการเรียนตลอดหลักสตูรของนักศึกษา             
ภาคปกติ และภาคพิเศษ  
  2.3 งานจัดท าตารางสอนและตารางสอบ 
   - ประสานกบัคณะให้สง่ช่ืออาจารย์ผูส้อนแตล่ะภาคการศึกษา 
   - จัดท าตารางสอนและตารางสอบ 
   - จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เรื่องตารางสอนและตารางสอน 
  
 3.  งานพัฒนาการเรียนการสอน 
   3.1 งานพัฒนาบุคลาการ 

   - งานจัดอบรมและโครงการศึกษาดูงาน 
   - งานจัดท าวารสารวิชาการวไลยอลงกรณ์ 
   - งานสนับสนุนอาจารยท์ าผลงานทางวิชาการ 

  3.2  งานโครงการสหกิจศึกษา 
   -   ประสานงานกบัคณะในการด าเนินงาน 

 
 4. งานทะเบียนและประมวลผล 
  4.1 งานทะเบียนประวัตินักศึกษา 

   - บันทึกประวัตินักศึกษา 
   - ตรวจสอบหลักฐานการศึกษาของนกัศึกษาใหม่ 



15 
 

   - เรื่องเกี่ยวกับสภาพนักศึกษา เช่น พักการเรียน  เปลี่ยนแปลงหลักฐาน ลาออก 
ขาดการติดต่อ และท าเรื่องพ้นสภาพนักศึกษา 

   - การขอย้ายสถานศึกษา การขอเรียนสมทบ 
  4.2 งานจัดท าใบลงทะเบียน 

   - ท าใบลงทะเบียนของนักศึกษาเข้าใหม่ตามแผนการเรียน 
   - ประกาศแจ้งให้นกัศึกษาภาคพิเศษจองรายวิชาทาง Internet / ภาคปกติส่งใบ

จองรายวิชาตามก าหนดการแต่ละภาคการศึกษา 
   - จัดท าใบลงทะเบียน 
   - ท าใบลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา 

   - บันทึกข้อมลูการขอยกเลิกรายวิชาของนักศึกษา 
  4.3 งานประมวณผลการเรียน 

   - รับและบันทึกการสง่ผลการเรียน 
   - บันทึกผลการเรียนลงโปรแกรมงานทะเบียน 
   - ตรวจทานการบันทึกผลการเรียน 
   - ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรนักศึกษาทีจ่ะส าเร็จการศึกษา 
   - ประมวลผลการเรียน 
   - ท าเรื่องขออนุมัตผิลการศึกษา/ขออนมุัติอนุปริญญาบัตรและปรญิญาบัตร 

  4.4 งานออกเอกสารทางการศึกษา 
   - ใบ Transcript/ใบรับรองคุณวุฒ ิ
   - ใบปรญิญาบัตร/ใบอนุปริญญาบัตร 
   - ใบรายงานผลการเรียน/ใบรับรองการเป็นนักศึกษา 
   - ใบวุฒิบัตร/ใบเกียรตบิัตร 

  4.5 งานสถิตินักศึกษา 
   - รายงานสถิตินักศกึษาแบบปีการศึกษา 
   - รายงานสถิตินักศกึษาแบบปีงบประมาณ  (รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน) 

 
 งานที่ต้องรับผิดชอบปฏิบัติร่วมกนั โดยบุคลากรทุกฝ่ายของส านัก 
   1. งานรับสมัครนักศึกษา รับรายงานตัวนักศึกษาใหม ่
   2. งานจัดเตรียมปรญิญาบัตร 
   3. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
   4. งานจัดอบรมโครงการต่างๆ  
   5. งานให้บริการหน้าเค้าเตอร ์
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สรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 
การรบัสมัครนกัศึกษา   
 มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับโอกาสทางการศึกษา             
ในระดับอุดมศึกษาให้มากที่สุด  ในปีการศึกษา 2553  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ  ในระดับปริญญาตรี  ดังนี้ 
 

 การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ  ระดับปริญยาตร ี มีวิธีการรับสมัคร  3  ระบบ  คือ   
  1. ระบบคัดเลือกโดยวิธีปกติ  ส าหรับบุคคลทั่วไป  ต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 

6 หรือเทียบเท่า  ส าหรับผู้สมัครในระดับปริญญาตรี  
 2. ระบบคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ   
   2.1 วิธีพิเศษเพื่อรับทุนการศึกษาวไลยอลงกรณ์ 1 คือการสนับสนุนทุนเรียนฟรีตลอด

หลักสูตร  จ านวน 30 ทุน (สายวิทยาศาสตร์ 18  ทุน  สายศิลปศาสตร์  12 ทุน)  พิจารณาจากผล
การเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50  ข้ึนไป และขณะเรียนผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละปีการศึกษาต้องไม่ต่ ากว่า 
3.25  

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

   2.3 วิธีพิเศษส าหรับผู้อ านวยการโรงเรียน ให้สิทธ์ิผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้พิจารณา
ส่งนักเรียนเข้ารับการพิจารณาจากมหาวิทยาลัย หลักสูตรละ 1 คน พิจารณาผลการเรียน 2.50 ข้ึนไป
หรือมีความสามารถพิเศษ 

   2.4  วิธีพิเศษส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้โควตานักเรียนในเขตพื้นที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  เพื่อสมัครคัดเลือกด้วยวิธีพิเศษเพื่อรับทุนการศึกษาวไลยอลงกรณ์ 1 และ
ทุนการศึกษาวไลยอลงกรณ์ 2 

 3.  ระบบคัดเลือกจากระบบกลาง (Admissions)  โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
กับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยนักเรียนจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามหลักเกณฑ์         
 

  การรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ  ระดับปริญญาตรี    
  ปีการศึกษา 2553 เปิดรับสมัครนักศึกษา ซึ่งใช้เวลาเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ และวันจันทร์-ศุกร์ 

(ภาคค่ า)  2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2553 และ2/2552 ดังนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
วไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ศูนย์กรุงเทพมหานคร ศูนย์สระแก้ว             
หน่วยให้บริการทางการศึกษาเซียร์รังสิต  และหน่วยให้บริการทางการศึกษาเอกศาสตร์  
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จ านวนนักศกึษาใหม่ภาคปกต ิ ปกีารศึกษา 2553 
 

คณะ/ศูนย์ วิธีพิเศษ วิธี
Admission 

วิธีปกติ รวม 

ครุศาสตร ์ 58 35 476 569 
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 16 28 520 564 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 13 11 284 308 
เทคโนโลยีการเกษตร 2 - 35 37 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - 4 190 194 
วิทยาการจัดการ 19 24 573 616 

รวม 108 102 2,078 2,288 
ศูนย์กรุงเทพมหานคร - 6 70 76 
ศูนย์สระแก้ว - - 52 52 

รวม - 6 122 128 
รวมท้ังสิ้น 108 108 2,200 2,416 

 

 
จ านวนนักศกึษาใหม่ภาคพเิศษ  ปีการศกึษา  2553 

 
คณะ/ศูนย์ รุ่น 53/1 รุ่น 53/2 รวม 

ครุศาสตร ์ - - - 
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 106 53 178 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 53 - 53 
เทคโนโลยีการเกษตร - - - 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 114 - 114 
วิทยาการจัดการ 263 224 487 

รวม 536 296 832 
ศูนย์กรุงเทพมหานคร 212 60 272 
ศูนย์สระแก้ว 106 - 106 
ศูนย์ให้บรกิารทางการศึกษาเซียร์รงัสิต 72 - 72 
ศูนย์ให้บรกิารทางการศึกษาเอกศาสตร ์ 152 - 152 

รวม 542 60 602 
รวมท้ังสิ้น 1,078 356 1,434 
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จ านวนผู้มีสิทธิร์ับทนุการศึกษา  ปกีารศึกษา 2553 
 

ทุน 
คณะ 

วไลยอลงกรณ์ 1  
(ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร) 

วไลยอลงกรณ์ 2  
(ทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 

4,000  บาท) 
ครุศาสตร ์ 20 19 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 6 2 
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 5 7 
เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 
วิทยาการจัดการ 8 4 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - - 

รวม 40 33 
 

 ในปีการศึกษา 2553  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติเพื่อรับทุนการศึกษาวไลยอลงกรณ์ 1 (ทุนเรียนฟรี
ตลอดหลักสูตร) และทุนการศึกษาวไลยอลงกรณ์ 2 (ทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 4,000 บาท) 
สรุปผลผู้มีสิทธ์ิรับทุน 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 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบหมายให้ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเป็นผู้ประสานงานโครงการสหกิจศึกษา ตามมนโยบายการจัดการศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อประโยชน์ของการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตรงตาม         
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต คือสถานประกอบการต่างๆ  มหาวิทยาลัยจึงสร้างเครือข่ายกับ             
สถานประกอบการซึ่งเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนักศึกษา เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ 
 ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์                   
มจี านวนหลักสูตรเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 3 หลักสูตร 17 สาขาวิชา มีนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพแบบสหกิจศึกษา จ านวน 308 คน  จ านวนสถานประกอบการที่รับนักศึกษาฝึกงาน จ านวน  
150 แห่ง   
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รายชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา  จ านวนนักศึกษาและสถานประกอบการณ์ 
ท่ีเข้าร่วมโครงการสกิจศึกษา 

 

ล าดับที ่ หลักสูตร/สาขาวิชา 
นักศึกษาที่เข้ารว่ม

โครงการสหกจิศึกษา 
ปีการศึกษา 2553 (คน) 

1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย 14  
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 1 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 6 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 2 

2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 32 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจแขนงวิชาการตลาด 16 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจแขนงวิชาการบัญชี 19 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจแขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 10 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจแขนงวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 41 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจแขนงวชิาการเงินการธนาคาร 4 

3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 13 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 95 
สาขาวิชาการจัดการการบิน 16 
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 3 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 33 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 2 

รวม 308 
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เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาผ่านกระดานถามตอบในเว็บไซต์  และให้ผู้รับบริการได้รับ
ความสะดวกในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  จึงจัดท าเว็บไซต์  http://acad.vru.ac.th/   
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งานมาตรฐานหลักสตูร 
 
   ในปีงบประมาณ 2553  (1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553) มีจ านวนหลักสูตรที่ได้รับ
การพัฒนา จ านวน 2 หลักศูตร และหลักสูตรปรับปรุง จ านวน 1 หลักสูตร ดังตาราง 
 

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา หมายเหตุ 
วิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การจัดการโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน 
หลักสูตรพัฒนา 

บริหารธุรกิจดุฏีบัณฑิต (บธ.ด.) การบริหารธุรกิจ หลักสูตรพัฒนา 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตรบัณฑิต (ต่อเน่ือง) 

(วท.บ.) 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง 

 
   ในปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 - 31 พฤษภาคม 2554) มีจ านวนหลักสูตรที่ได้รับ
การพัฒนา จ านวน 6 หลักสูตร และหลักสูตรปรับปรุง จ านวน 4 หลักสูตร ดังตาราง  
 

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา หมายเหตุ 
วิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจดุฏีบัณฑิต (บธ.ด.) การบริหารธุรกิจ หลักสูตรพัฒนา 

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) เศรษฐศาสตร์ อยู่ในขั้นตอนเสนอ
สภามหาวิทยาลัย 

นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) นิเทศศาสตร์ อยู่ในขั้นตอนเสนอ
สภามหาวิทยาลัย 

โครงการจัดตั้งวิทยาลัย
อุษาคเนย์ 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สิ่งแวดล้อมศึกษา หลักสูตรพัฒนา 
ปรัชญาดุษฎับัณฑิต (ปร.ด.) สิ่งแวดล้อมศึกษา หลักสูตรพัฒนา 

เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) การพัฒนาชุมชน อยู่ในขั้นตอนเสนอ
สภามหาวิทยาลัย 

วิทยาลัยนวัตกรรม ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) การบริการใน
อุตสาหกรรมการบิน 

หลักสูตรพัฒนา 

วิทยาลัยสหวิทยาการ
เพื่อการพัฒนา (วสพ.) 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
(รป.ม.) 

การบริหารงานต ารวจ
และกระบวนการ
ยุติธรรม 

หลักสูตรพัฒนา 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
(รป.ม.) 

การจัดการเพื่อความ
ม่ันคง 

หลักสูตรพัฒนา 

 
ข้อมูลจากงานหลักสูตรรายงาน ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 
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สถิติการใหบ้รกิารของงานทะเบียนและประมวลผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553 

 
การให้บริการ 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 58 62 33 67 61 193 78 62 153 71 42 41 921 
ใบรายงานผลการเรียน 113 242 140 149 174 294 145 147 190 251 128 116 2089 
ขอยกเลิกรายวิชา 18 22 35 108 454 157 70 28 21 13 106 602 1634 
ขอเปลี่ยนหลักสูตร 16 19 1 4 4 4 1 2 2 - 9 43 105 
ขอเปลี่ยนประเภทนักศึกษา 2 4 2 6 3 4  2 1 - 3 3 36 
ขอเปลี่ยนแปลงหลักฐาน 13 21 19 9 18 25 44 57 36 7 33 17 299 
ขอจบการศึกษา 565 437 115 53 269 137 477 221 718 258 87 79 3416 
ขอเรียนสมทบ 5 4 2 - 2 4 - 3 3 - - - 23 
ขอเทียบโอนผลการเรียน
เพ่ือยกเว้นรายวิชา 28 17 11 55 46 8 77 35 105 130 315 204 1031 
แจ้งผลขอตรวจสอบวุฒิ 71 157 - 303 67 103 150 81 91 77 309 103 1512 
ตรวจสอบวุฒิ                
นักศึกษาเข้าศึกษา 165 158 - - 473 146 - - 269 656 210 105 2182 
ขอย้ายสถานศึกษา 5 6 2 4 6 7 3 5 3 1 2 18 62 
รับย้ายสถานศึกษา 2 5 - - 1 3 - 1 1 - - 2 15 
พักการเรียน 37 64 53 - 9 24 56 67 109 26 55 51 551 
ลาออก 5 15 14 12 8 10 19 25 24 15 16 8 171 
ค าร้องอ่ืนๆ 5 - 3 4 7 21 13 30 24 14 11 11 143 

รวม 1,108 1,233 430 774 1,602 1,140 1,139 766 1,750 1,519 1,326 1,403 14,190 
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กระบวนการลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบตัิราชการ 
ตามภารกิจงานทะเบียนและประมวลผล 

 
รายชื่อกระบวนงาน ระยะเวลาด าเนินการแล้วเสร็จ 

1.  กระบวนงานท่ีแล้วเสร็จภายใน 1 วัน  
1.1  การรับสมัครนักศึกษาใหม่ทกุระดบั 2  นาที 
1.2  การให้บรกิารทะเบียนประวัตินักศึกษา 20  นาที 
1.3  การออกใบลงทะเบียนของนักศึกษา 1 – 2  นาที / ราย 
1.4  การออกใบลงทะเบียนเพิ่ม – ถอนรายวิชา 1 – 3  นาที 
1.5  ตรวจสอบผลการเรียน 3  นาที 
1.6  การย้ายคณะ / เปลี่ยนสาขาวิชา 1  วันท าการ 
1.7  การออกใบรบัรองเป็นนักศึกษา 1  วันท าการ 
1.8  การออกใบรายงานผลการเรียนกรณียังไม่ส าเรจ็ 

การศึกษา 
 

20  นาที 
1.9  การออกใบรายงานผลการเรียนภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 – ปัจจบุัน 1/2  วันท าการ 
1.10  การออกใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ  ใบสทุธิ   

ใบปรญิญาบัตร และใบอนุปริญญาบัตร 1  วันท าการ 
1.11  การบันทึกข้อมลูรายวิชาการโอนและยกเว้น 10  นาที 
1.12  การรับผลการเรียนจากคณะและบันทึกผลการเรียน 1  นาที / 30  ราย 
1.13  บริการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีปญัหาเกี่ยวกับ

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

 
หมายเหตุ : นับเวลา  เมื่อค าร้องถึงส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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รายชื่อกระบวนงาน ระยะเวลาด าเนินการแล้วเสร็จ 
2.  กระบวนงานท่ีแล้วเสร็จภายใน 2 - 15 วัน  

2.1  การออกใบรายงานผลการเรียนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ พ.ศ. 2488 – 2538 

 
3  วันท าการ 

2.2  การออกใบเกียรตบิัตรและวุฒิบัตร 2 - 3  วันท าการ 
2.3  นักศึกษาขอย้ายสถานศึกษาและขอเรียนสมทบ 2 - 3  วันท าการ 
2.4  ตรวจสอบคุณวุฒิแจง้ต้นสงักัด 2 - 3  วันท าการ 
2.5  ตรวจสอบคุณวุฒิไปยงัสถาบันเดิม 15  วันท าการ 
2.6  การบันทึกประวัตินักศึกษา 7  วันท าการ 
2.7  ส่งผลการเรียนให้ผูป้กครอง แต่ละภาคการศึกษา 

(นักศึกษาภาคปกติ) 
 

7  วันท าการ 
2.8  ตรวจสอบโครงสร้างนักศึกษาทีจ่ะส าเรจ็

การศึกษา เพื่อเตรียมอนุมัติผลการศึกษา 
 

7 - 15  วันท าการ 
2.9  จัดท ารายช่ือนักศึกษาที่ส าเรจ็การศึกษาเสนอ

สภามหาวิทยาลัย 
 

7 - 15  วันท าการ 
2.10  จัดท ารายช่ือบัณฑิตที่จะเข้ารบัพระราชทาน

ปริญญาบัตร 
3 - 4  วันท าการ 

2.11  กระบวนการท าแผนการเรียนตลอดหลกัสูตร 15  วันท าการ 
2.12  กระบวนการจัดท าตารางสอนและตารางสอบ 15  วันท าการ 
2.13  ในกรณีนักศึกษาส าเรจ็การศึกษาพร้อมกัน

จ านวนมากระยะเวลาในการแล้วเสร็จ             
ของงานในการท าหลักฐานการศึกษา 

 
 

10 - 15  วันท าการ 
 
หมายเหตุ : นับเวลา เมือ่ค าร้องถึงส านักสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
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รายชื่อกระบวนงาน ระยะเวลาด าเนินการแล้วเสร็จ 
3.  กระบวนงานท่ีใช้เวลามากกว่า  15  วัน  

3.1  การจัดท าแผ่นพบัการรบัสมัครและคู่มือการรบั
สมัครนกัศึกษา 25  วันท าการ 

3.2  การจัดท าคู่มือนักศึกษา 25  วันท าการ 
3.3  กระบวนการประสานงานการจัดท าหลักสูตร 30  วันท าการ 
3.4  การจัดเตรียมใบปริญญาทีจ่ะเข้ารับพระราชทาน

ปริญญาบัตร 20  วันท าการ 
รวม   31  กระบวนงาน  

 
หมายเหตุ : นับเวลาเมื่อค ารอ้งถึงส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบตัิงานของบคุลากร 
 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของส านัก ฯ         

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม สัมมนา และประชุม  ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้บุคลากร           
มีความรู้ที่ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง อันจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
 ในปี 2553 บุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 
สัมมนา และประชุม ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  

วันที ่ ผู้ปฏิบัติราชการ กิจกรรม ผู้จัด/สถานที ่
15-16 ต.ค. 2552 1. ผศ.ดร.สุวรรณา  โชติสุกานต์ 

2. น.ส.ฐิติกานต์  จิตรจา 
3. น.ส. วีร์สุดา  พรหมประดิษฐ์ 
4. น.ส. สุมาลี  ธรรมนิธา 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง ยุทธศาสตร์การพ ฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  ประจ าปี
งบประมาณ 2553 

กองนโยบายและแผน 
ณ ห้องประชุมชั้น 5 
อาคาร 100 ปี สมเด็จ
พระศรีนครินทร์ 

17-18 ธ.ค. 2552 อาจารย์อัจจิมา  ม่ันทน เข้าร่วมสัมมนา elearning  
การจัด Sixth International  
Conference on elearning 
for Knowledge-Based 
Society 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 
ณ ศรีศักดิ์ จามรมาน 
สมาน เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

2-4 พ.ย. 2552 1. รศ.ศิริพร  ศรีเชลียง 
2. น.ส. จินดา  ไกรเดช 
3. น.ส. พวงเพชร  พลทอง 
4. น.ส. ฐิติกานต์  จิตรจา 
5. น.ส. วีร์สุดา  พรหมประดิษฐ์ 

เข้าร่วมสัมมนา การจัด
สัมมนาวิชาการเครือข่าย
ระบบทะเบียนนักศึกษาและ
ประมวลผลทั่วประเทศ                
ครั้งที่ 4  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ณ ห้องแกรนด์นันทา  
โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

11 พ.ย. 2552 1. ผศ.ดร.สุวรรณา  โชติสุกานต์ 
2. น.ส. วีร์สุดา  พรหมประดิษฐ์ 
3. น.ส. สุมาลี  ธรรมนิธา 

เข้าร่วมประชุมและชี้แจงท า
ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดท า
แผนการด าเนินงาน
ประกอบการจัดตั้ง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 

กองนโยบายและแผน 
ณ ห้องประชุม 
ราชนครินทร์ ชั้น 5 
อาคาร 100 ปี  
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

29-31 มี.ค. 2553 1. น.ส.จินดา  ไกรเดช 
2. นางปราณี  พงษ์ธนะ 
3. นางพิชญาภรณ์  เพิ่มเติม 
4. น.ส. วีร์สุดา  พรหมประดิษฐ์ 

เข้ารับการอบรม โครการ
เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท 
น้อมน าพระราชปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การด าเนิน
ชีวิต เพิ่มรายได้ ตามวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ 
ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ 
จังหวัดนครนายก 
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วันที ่ ผู้ปฏิบัติราชการ กิจกรรม ผู้จัด/สถานที ่
21-23 เม.ย. 2553 1. นายวาทิต  ทองมาก 

2. นางรัชฎาพร  ยอดศรี 
3. น.ส. พวงเพชร  พลทอง 

เข้ารับการอบรม โครการ
เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท 
น้อมน าพระราชปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การด าเนิน
ชีวิต เพิ่มรายได้ ตามวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ 
ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ 
จังหวัดนครนายก 

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

เข้ารับการอบรม โครการ
เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท 
น้อมน าพระราชปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การด าเนิน
ชีวิต เพิ่มรายได้ ตามวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ 
ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ 
จังหวัดนครนายก 

7 พ.ค. 2553 1. อาจารย์อัจจิมา  ม่ันทน 
2. น.ส. วีร์สุดา  พรหมประดิษฐ์ 
3. น.ส. สุมาลี  ธรรมนิธา 

เข้ารับการอบรมโครงการ
พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา(การใช้
ระบบ CHE QA)  

ส านักมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ 
ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 
อาคาร 100 ปี สมเด็จ
พระศรีนครินทร์ 

12 พ.ค. 2553 อาจารย์อัจจิมา  ม่ันทน เข้าร่วมประชุมชี้แจง เรื่อง 
ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา
พิการเพื่อการสนับสนุนเงิน
อุดหนุนการศึกษาส าหรับคน
พิการในระดับอุดมศึกษา  

ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดทศึกษา ณ 
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 
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กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ 
 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ได้จัดโครงการ          
เพื่อตอบสนองพันธกิจ จ านวน 7 โครงการ ดังนี ้
 1. โครงการวารสารวิชาการวไลยอลงกรณ์ 
 2. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 
 3. โครงการอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 4. โครงการอบรมการพัฒนามาตรฐานการสอนระดับอุดมศึกษา  ส าหรับอาจารย์ใหม่  
ปีการศึกษา 2552 
 5. โครงการอบรมกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะทางด้านนวัตกรรมการจัด           
การเรียนการสอน 
 7.  โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา  เรื่อง พัฒนาระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา 
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โครงการวารสารวิชาการวไลยอลงกรณ์ 
 

 เนื่องด้วยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงด าเนินการ
โครงการวารสารวิชาการ  “วารสารวิชาการวไลยอลงกรณ์”  เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2548 และด าเนินการมาจนถึงปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเขียนบทความทาง
วิชาการ และเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษา  โดยจัดพิมพ์วารสารเป็น
วารสารรายครึ่งปี (ปีละ 2 ฉบับ) ได้มีการเผยแพร่วารสารไปยังสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ 
เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาและเป็นการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งข้ึน 
 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สามารถออกวารสาร  ได้จ านวน  2 ฉบับ  ดังนี ้

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. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
จัดโครงการอบรมการเตรียมความพร้อมแลปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมราช
นครินทร์  ช้ัน 5  อาคาร 100  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการ
สร้างความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับมหาวิทยาลัย  เพื่อพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาในสถานประกอบการให้มีประสิทธิภาพ ได้ประโยชน์ต่อนักศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาน
ประกอบการ  และเพื่อให้อาจารย์เห็นความส าคัญ มีความรู้ ความเข้าใจการด าเนินงานสหกิจศึกษา
และสามารถปฏิบัติงานตามแนวสหกิจศึกษาได้ โดยเชิญคุณสมเกียรติ  เปรมบุตร ผู้จัดการฝ่ายบุคคล/
ธุรการ  บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดักส์ จ ากัด (มหาชน)  คุณวิกรม  ปิติสุข ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 
บริษัท ไทเทคมัตสึดะ จ ากัด และรองศาสตราจารย์วรุณี  เชาวน์สุขุม เป็นวิทยากร ผู้เข้าอบรม
ประกอบด้วยอาจารย์  จ านวน  45 คน  นักศึกษา  จ านวน  65  คน  ประกอบด้วยนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ  จ านวน  32  คน  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน 33  คน     
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โครงการสัมมนาเชิงปฏบิตัิการ 
เรื่อง การพฒันามาตรฐานการสอนระดบัอดุมศึกษา   

ส าหรับอาจารย์ใหม่ ปีการศกึษา  2552 
 
 วันที่  20 - 22  ตุลาคม  2552  เวลา  08.00-16.30  น.  ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนามาตรการสอนระดับอุดมศึกษา  ส าหรับ
อาจารย์ใหม่  ปีการศึกษา 2552 ณ ห้องประชุมอาคาร 8  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์              
เพื่อให้อาจารย์บรรจุใหม่ได้รับความรู้ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
การมีความเป็นครูและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยเชิญอาจารย์ทิพา  มั่นทน  เป็นวิทยากรบรรยาย
เรื่อง เทคนิคการวัดและประเมินผล  ผู้รับการอบรม 21 คน     
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โครงการอบรม 
การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ 

 
 วันที่  27  ตุลาคม  2552  เวลา  08.30-16.30 น.  ส านักส่งเสริมวิชากรและงานทะเบียน  
จัดโครงการอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมราช
นครินทร์  ช้ัน 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยแต่ละสาขาวิชาเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการอันจะส่งผลให้จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการมีจ านวนเพิ่มข้ึนโดยเชิญ ศาสตราจารย์ 
ดร.เดือน  ค าดี  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  จ านวน 139 คน 
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โครงการอบรม 
เรื่อง กรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ  พ.ศ. 2552 

 
 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 เวลา 08.00-18.00 น. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
จัดโครงการอบรม เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 เพื่อให้อาจารย์
มีความรู้  มีความเข้าใจในมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  อาจารย์สามารถน ามาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเปน็ไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  โดยเชิญ คุณนิภาพรรณ  แก่นคง  ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  ชุติมาสกุล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจารี  ปรียานนท์  ดร.วิชุดา  กิจธรธรรม และรองศาสตราจารย์
สายวรุฬ  ชัยวานิชศิริ อาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร  ทั้งนี้มีอาจารย์เข้ารับการอบรม  
จ านวน 144  คน    
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การพัฒนาสมรรถนะทางด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 

 
 วันที่ 18 พฤษภาคม 2553 เวลา 08.30-16.30 น. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะทางด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน  
เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะการสื่อสารและการถ่ายทอดความรู้ด้วยรูปแบบการสอนที่เหมาะสม
อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ช้ัน 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  
โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินโครงการสหกิจศึกษา                   
แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย  โดยเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สมบัติ  คชสิทธ์ิ  รองอธิการบดี         
ฝ่ายวิชาการ  เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องสหกิจศึกษา และเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธา มณีแสง  
คณบดีคณะครุศาสตร์  อาจารย์สุรางค์  พรมสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย เป็นวิทยากรอภิปราย เรื่อง การด าเนินงาน
สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้มีอาจารย์เข้าร่วมอบรม จ านวน  173  คน  
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โครงการอบรมอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 
 อาจาย์ที่ปรึกษามีความส าคัญต่อการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา จนจบ
การศึกษาในการช่วยให้ค าปรึกษา  แนะน าด้านวิชาการ  ด้านทักษะในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
ให้กับนักศึกษา  
 วันที่ 26  พฤษภาคม  2553  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จัดโครงการอบรม
อาจารย์ที่ปรึกษา  ณ  ห้องประชุมราชนครินทร์ ช้ัน 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เพื่อให้
อาจารย์ที่ปรึกษามีความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตรและแผนการเรียน เรื่องเกี่ยวกับ                 
การลงทะเบียนเรียน  เรื่องการวัดผลประเมินผลและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีอาจารย์ที่ปรึกษา 
เข้าร่วมอบรม จ านวน  146  คน   
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การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ด าเนินการการประกันคุณภาพการศึกษามาต้ังแต่
ปี พ.ศ. 2544 เพราะตระหนักและเห็นความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา และเช่ือมั่นว่า
ระบบการประกันคุณภาพจะช่วยท าให้ระบบการด าเนินงานต่างๆ ของส านักดีข้ึนและเป็นไปตาม
มาตรฐานทางวิชาการ ดังนั้น จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาข้ึน
เพื่อรับผิดชอบงานโดยตรง  และได้มีการจัดประชุมเป็นระยะ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการท างาน
ประกันคุณภาพการศึกษาและเพื่อติดตาม และประเมินการท างานอย่างสม่ าเสมอ มีการจัดท าคู่มือ          
การประกันคุณภาพ  รายงานประจ าปี และ SAR ตลอดจนจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อม
จัดท าระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักให้เป็นระบบ 
 ทั้งนี้  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ได้มีการส่งอาจารย์ ข้าราชการและ
บุคลากรในส านักฯ เข้าร่วมอบรม/ประชุมสัมมนา ในเรื่องของงานประกันคุณภาพการศึกษาทุกครั้งที่
ส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพจัดข้ึน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินทั้งภายในและ
ภายนอก ต่อไป 
 

 
                                                                         
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

ผู้บริหารและบุคลากรส านักสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบียนรับตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2552  วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2553 และ วันที่ 25-28 สิงหาคม 2553 
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ผลการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ปีการศกึษา 2552 

 
องค์ประกอบท่ี 1 :   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลลัพธ์ บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  ระดับ 5 ระดับ 4  1 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ร้อยละ 75 ร้อยละ 88  2 

      เฉลี่ย 1.50 
ผลการประเมิน : ยังไม่ได้คุณภาพ 

 
องค์ประกอบท่ี 2 :   การเรียนการสอน 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลลัพธ์ บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  ระดับ 6 ระดับ 6  3 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 ร้อยละ 80 ร้อยละ 0  0 

    เฉลี่ย 1.67 
ผลการประเมิน : พอใช้ 

    
องค์ประกอบท่ี 7 :   การบรหิารและการจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลลัพธ์ บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.1  4  ข้อ 5  ข้อ  3 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 ระดับ 3 ระดับ 3  2 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.3 ระดับ 3 ระดับ 5  3 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.4 ระดับ 4 ระดับ 4  2 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.6 ระดับ 3 ระดับ 3  2 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.8 ระดับ 4 ระดับ 5  3 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.9 ระดับ 4 ระดับ 5  2 

    เฉลี่ย 2.43 
ผลการประเมิน : ดี 
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องค์ประกอบท่ี 8 : การเงินและงบประมาณ 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลลัพธ์ บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน 

ตัวบ่งช้ีที่ 8.1  ระดับ 5 ระดับ 6  2 

    เฉลี่ย 2.00 
ผลการประเมิน : พอใช้ 

 
องค์ประกอบท่ี 9 :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลลัพธ์ บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน 

ตัวบ่งช้ีที่ 9.1  ระดับ 5 ระดับ 1  1 
ตัวบ่งช้ีที่ 9.3 ระดับ 3 ระดับ 3  2 

    เฉลี่ย 1.50 
ผลการประเมิน : ยังไม่ได้คุณภาพ 

 
 

สรุปคะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบ คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 

1.  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 1.50 ยังไม่ได้คุณภาพ 
2.  การเรียนการสอน 1.67 พอใช้ 
7.  การบรหิารและการจัดการ 2.43 ดี 
8.  การเงินและงบประมาณ 2.00 พอใช้ 
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 1.50 ยังไม่ได้คุณภาพ 

ผลการประเมิน 2.00 พอใช้ 
 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
จุดเด่น 
 1. ผู้บริหารมีภาวะผู้น า ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบรหิารส านักฯ ส่งผลให้บุคลากรมีขวัญ
ก าลังใจและมีจิตส านึกรกัองค์กร 
 2. บุคลากรมีศักยภาพ มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์สูง ในการปฏิบัตหิน้าที่อกี
ทั้งมีการช่วยเหลือเกื้อกลูกันและกันและมุ่งมั่นเพือ่ให้การด าเนินงานมปีระสิทธิภาพ 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ควรใช้ระบบและกลไกลของการประกนัคุณภาพ
เป็นเครื่องมือและแนวทางในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นหน่วยงานบริหารจัดการวัฒนธรรม
คุณภาพ 
 2. ควรพิจารณาให้มีบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานอื่น
เพื่อร่วมกันจัดและสร้างนวัตกรรมที่ล้ าสมัย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจของ
ส านักฯ 
 3. ควรจัดท า Improvement Plan ภายหลงัการประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่น าผลไปใช้
ปรบัปรงุแผนและการด าเนินงานต่อไป 
 4. ควรมีการประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจอย่างเป้นระบบ เพื่อน าผลมาวิเคราะห์
และพัฒนาประสิทธิภาพของการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 5. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับหน่วยงานลักษณะคล้ายคลึง ซึ่งอาจมีทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อการแลกปลี่ยน
พัฒนาความรู้และประสบการณ์ยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจสู่ความเป็นเลิศ 
 6. ส านักควรมีการจัดการความรู้ในด้านวิชาการและงานทะเบียนสู่บุคลากรทุกหน่วย
ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อความเข้าใจตรงกันในการท างานและให้เกิดประสิทธิภาพต่อนักศึกษาและ
มหาวิทยาลัย 
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สรุปปัญหา สาเหตแุละแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบตัิงานตามภารกิจ 
 บุคลากรแต่ละกลุ่มงานร่วมกันวิเคราะห์และสรุปปัญหาที่เกิดข้ึนในระหว่างการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ
ต่อไปดังนี้ 
 งานกลุ่มท่ี 1 งานบริหารท่ัวไป 
  งานธุรการ 
  ปัญหา 

1. เรื่องการอนุมัติหนังสือราชการไม่ทันตามที่ก าหนด 
2. การติดตามงานไม่เป็นไปตามสายงาน 
สาเหตุของปัญหา 
1. คณะ/อาจารย์ ส่งหนังสือเข้าล่าช้าและเป็นเรื่องเร่งด่วน โดยเฉพาะเรื่องการพา 
นักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ การขอใช้ห้องเรียนและอื่นๆ 
2. อาจารย์ผู้ท าหนังสือราชการ ไม่ตามเรื่องที่คณะ 
แนวทางแก้ไขปัญหา 
1. จัดให้มีการประชุมบุคลากรงานธุรการ/งานสารบรรณของคณะ ส านัก ศูนย์ เพื่อ 
ปรึกษาหารือและร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไข 
2. จัดท าข้ันตอนหรือก าหนดวันที่แล้วเสร็จในแต่ละเรื่องให้ชัดเจน 
 
งานรับสมัครนักศึกษา 
ปัญหา 
การด าเนินงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
สาเหตุของปัญหา 
1. คณะเปลี่ยนสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครหลังจากท าแผ่นพับการประชาสัมพันธ์ 
เรียบร้อยแล้ว 
2. ศูนย์การศึกษา ด าเนินงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนและก าหนดการที่วางไว้ 
3. หน่วยงานที่ก่อตั้งใหม่  ยังไม่ทราบขั้นตอนการด าเนินงานและไม่แจ้งราย 
ละเอียดในการเปิดรับสมัครใหม่แก่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
4. ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมมีการเปลี่ยนแปลง หรือ 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแล้วไม่แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. มหาวิทยาลัยขาดความชัดเจนในเรื่องหน่วยงานภายใน ท าให้การประสานงาน 
ระหว่างหน่วยงานภายในขาดประสิทธิภาพ จึงส่งผลตอ่การบริการข้อมลูข่าวสารแก่

ผู้สมัครเข้าศึกษา 
แนวทางแก้ไขปัญหา 
1. จัดให้มีการประชุมบุคลาการทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อปรึกษาหารือ 
 และท าความเข้าใจร่วมกันถึงข้ันตอน และก าหนดการต่างๆ ในการรับสมัคร อย่าง

น้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 
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2. คณะควรปฏิบัติตามมติ หรือข้อตกลงของมหาวิทยาลัย 
งานมาตรฐานหลักสูตร 
ปัญหา 
การส่งหลักสูตรต่อสภาช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนด ท าให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

หลักสูตรไม่ทัน 
สาเหตุของปัญหา 
1. คณะ/คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ท าการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรไม่ทันรอบ

ระยะเวลาที่ก าหนด 
2. คณะ/คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ไม่ทราบข้ันตอนและก าหนดการ ในการ

พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
แนวทางแก้ไขปัญหา 
1. จัดท าคู่มือพัฒนาหลักสูตรและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
2. ก าหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อก ากับให้ คณะ/คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตามและประเมินผล การด าเนินงานพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตร 
งานจัดอบรม/สัมมนา/ประชุม 
ปัญหา 
คณาจารย์ บุคลากร ไม่เข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ประชุม 
สาเหตุของปัญหา 
1. ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 
2. คณาจารย์ บุคลากร ขาดความตระหนักและไม่เห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากการ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
3. ขาดการก ากับ ติดตามและประเมินผล 
แนวทางแก้ไขปัญหา 
1. แจกค าสั่งให้คณาจารย์ บุคลากร ก่อนเวลาจัดอบรม เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทราบอย่างทั่วถึง 
2. ช้ีแจงให้คณาจารย์และบุคลากรทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วม

กิจกรรม 
3. ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของคณาจารย์และบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
4. ก าหนดกฎ กติกา ที่ชัดเจนในการก ากับให้คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง          

เข้าร่วมกิจกรรมและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
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 งานกลุ่มท่ี 2 งานจัดท าแผนการเรียนและตารางสอน/ตารางสอบ 
  งานจัดท าแผนการเรียนและตารางสอน/ตารางสอบ 
  ปัญหา 
  แผนการเรียนของนักศึกษาไม่คงที่ท าให้มีปัญหาต่อระบบการจองรายวิชา 

สาเหตุของปัญหา 
คณะท าบันทึกข้อความ ขอเปลี่ยนแปลงหรือโยกรายวิชาในแผนการเรียนตลอด

หลักสูตรจึงท าให้แผนไม่นิ่ง 
  แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. คณะควรวิเคราะห์ความพร้อมด้านต่างๆ เช่น จ านวนอาจารย์ สภาพแวดล้อม
ความเป็นไปได้ตามสถาวะการณ์ในอนาคต ฯลฯ ก่อนที่จะจัดรายวิชาลงในแผนการเรียนตลอด
หลักสูตรเพื่อจะได้ไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรายวิชาในแผน   

2. ยึดแผนการเรียนตลอดหลักสูตรเป็นตัวตั้งในการบริหารจัดการ ควรหาผู้สอนให้
เพียงพอต่อรายวิชาตามแผน ไม่ยึดผู้สอนเป็นหลักแล้วโยกรายวิชาตาม  

ปัญหา 
  ในแต่ละภาคการศึกษาคณะส่งรายช่ืออาจารย์ผูส้อนไมท่ันตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ท าให้การจัดผู้สอนเกิดความล่าช้า 
  สาเหตุของปญัหา 
  คณะมีจ านวนอาจารยผ์ูส้อนไม่เพียงพอส าหรบัรายวิชาตามแผนการสอน  
  แนวทางการแก้ไขปญัหา 
  คณะควรมีการวางแผนเกี่ยวกับความพร้อมเรื่องอาจารยผ์ูส้อนในแตล่ะภาคการศึกษา
ไว้ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 
  ปัญหา 
  อาจารยผ์ู้สอนและนกัศึกษาไม่พึงพอใจเมื่อมีการจัดตารางสอนให้มีการหนุนวียนใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนคนละครึ่งภาคเรียน 
  สาเหตุของปญัหา    
  มหาวิทยาลัยไมม่ีความพร้อมในการจัดเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์รองรบัการ
จัดรายวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยสีารสนเทศ  
  แนวทางแก้ไขปัญหา 
  มหาวิทยาลัยควรเพิ่มจ านวนห้องปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอส าหรับรายวิชา
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ปัญหา 
  การจัดตารางเรียน/สอน ไม่แล้วเสรจ็ตามก าหนดเวลา และเมื่อแล้วเสรจ็แล้ว
อาจารยผ์ู้สอนท าเรื่องขอปลี่ยนแปลงเวลาสอน ท าให้ต้องจัดใหม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดผลกระทบใน
หลายด้าน ท าใหง้านส่วนน้ีไม่แล้วเสร็จจนสิ้นภาคการศึกษา 
  สาเหตุของปญัหา 
  อาจารยผ์ู้สอนแต่ละคณะก าหนดวัน-เวลาสอนตามความสะดวกของตนเอง 
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  แนวทางการแกป้ัญหา 
  ควรช้ีแจงให้อาจารยผ์ู้สอนแตล่ะท่านทราบถึงปญัหาที่เกิดข้ึนเมื่อทกุท่านต้องการ
ก าหนดวัน-เวลาสอนเอง และขอความอนุเคราะห์ในการให้ความสะดวกในการจัดตารางสอนแตล่ะ
ภาคการศึกษาโดยควรยึดนักศึกษา และความพร้อมของหอ้งเรียนเป็นหลัก เพราะถ้ายึดอาจารยผ์ู้สอน
เป็นหลักจะท าให้เกิดความยุ่งยากในการจัดตารางสอน 
  งานรับส่งผลการเรียนและตรวจทานผลการเรียน 
  ปัญหา 
  อาจารยผ์ู้สอนสง่ผลการเรียนไม่ตรงตามเวลาที่ก าหนด  
  สาเหตุของปญัหา 
  อาจารยผ์ู้สอนขาดความสนใจในเรื่องระยะเวลาในการสง่ผลการเรียน เพราะไม่
ทราบถึงผลเสียทีจ่ะเกิดข้ึนกับนักศึกษา 
  แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. ประชุมช้ีแจงอาจารย์ให้ทราบและเข้าใจระเบียบการประเมินผลการเรียน และ 
ให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ โดยไม่ต้องคอยให้ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลทวงถามการส่งผลการเรียน 

2. อาจารย์ผู้สอนทุกท่านควรส่งผลการเรียนตามเวลาที่ก าหนดโดยเคร่งครัดเพื่อ
ผลประโยชน์ของนักศึกษา 
  ปัญหา 
  อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนโดยไม่ใช้แบบฟอร์ม ใบ ทบ.5 ที่พริ้นจากฝ่ายทะเบียน
แต่ใช้วิธีตัดแปะรายช่ือจากใบ ทบ. 5 หลายหมู่รวมกัน ท าให้งานทะเบียนไม่สะดวก ในการกรอกเกรด
ตามระบบในฐานข้อมูลนักศึกษาและไม่สะดวกในการจัดเก็บผลการเรียนเข้าแฟ้มเกรดนักศึกษา 
  สาเหตุของปญัหา 
  อาจารยผ์ู้สอนไม่เข้าใจระบบการกรอกเกรดและการเกบ็แฟม้ทะเบียนเกรด จงึไม่
เห็นความจ าเป็นในการสง่ผลการเรียนโดยใช้ใบ ทบ. 5 
  แนวทางแก้ไขปัญหา 

ควรมีการช้ีแจงอาจารย์ผู้สอนในการใช้ใบ ทบ.5 ส่งผลการเรียน  และก ากับให้ 
อาจารย์ผู้สอนใช้ใบ ทบ.5 ส่งผลการเรียน 
 
 งานกลุ่มท่ี 3 งานทะเบียนและประมวลผล 
  งานทะเบียนประวัตินักศึกษา 
  ปัญหา 

1. นักศึกษาส่งหลักฐานประกอบใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาไมต่รงตามก าหนดเวลา 
2. นักศึกษาส่งเอกสารไม่ครบ และบางคนผลการเรียนที่น าส่งไม่ใช่ฉบับสมบูรณ์  

เช่น ไม่มีวันอนุมัติผล ถ่ายเอกสารมาไม่ครบ  
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  สาเหตุของปัญหา 
1. อาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล ไม่ก ากับติดตาม  นักศึกษาขาดความ 

รับผิดชอบ 
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสารไม่ตรวจสอบเอกสารให้ละเอียดก่อนรับจากนักศึกษา 
แนวทางแก้ไขปัญหา 
1. จัดท าเอกสารแจกให้กับนักศึกษาใหม่ และมีรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสาร              

ที่จะต้องส่งพร้อมใบรายงานตัว 
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสารควรตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดก่อนรับเอกสาร           

จากนักศึกษา 
  งานจัดท าใบลงทะเบียน/การลงทะเบียน 
  ปัญหา 

1. นักศึกษาบางส่วนไม่สนใจการจองรายวิชาทางอินเตอร์เน็ตตามก าหนดเวลา 
 เมื่อจองไม่ทันจึงเกิดความไม่พอใจตอ่งานบริการ 

2. มีการเปลี่ยนแปลงใบลงทะเบียน เพิ่ม-ถอนรายวิชา และยกเลิกรายวิชามากทั้งๆ 
ที่นักศึกษาเป็นผูจ้องรายวิชาเอง 

3. เมื่อนักศึกษาช าระเงินลงทะเบียนผ่านธนาคารแล้ว ไม่สามารถท าเพิ่ม -ถอนได้
เพราะข้อมูลการเงินไม่ปรากฏการช าระเงิน นักศึกษาต้องติดต่อฝ่ายการเงินก่อนมาลงทะเบียน                  
ที่ฝ่ายทะเบียน  
  สาเหตุของปญัหา 

1. นักศึกษาไม่สนใจก าหนดการ การจองรายวิชา 
2. มีการเปลี่ยนแปลงรายวิชาในแผนการเรียนหลังจากเปิดให้นกัศึกษาจองไปแล้ว 
3. ระบบโปรแกรมการเงินกับฝ่ายทะเบียนไม่ Link กันในบางสว่นข้อมูลการช าระ 

เงินจึงไม่ปรากฎที่ฝ่ายทะเบียน  
  แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. ท าบันทึกข้อความถึงอาจารย์ที่ปรึกษาเรื่องก าหนดการจองรายวิชาเพื่อให้
อาจารย์ช่วยก ากับนักศึกษาอีกทางหนึ่ง 

2. ก่อนเปิดให้นักศึกษาจองรายวิชา ตารางเรียน/ตารางสอบควรจัดให้เสร็จ
เรียบร้อยก่อน เพื่อนักศึกษาจะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการจองรายวิชา และแผนการเรียน
จะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากคณะวิชาหลังจากเปิดให้จองรายวิชา 

3. แจ้งผู้ดูแลระบบโปรแกรมการช าระเงินเพื่อตรวจสอบปัญหาที่เกิดข้ึน 
งานประมวลผลการเรียน 
ปัญหา 

  การส่งโครงสร้างหลักสูตรเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่
ลงทะเบียน ก่อนส าเร็จการศึกษา 1 ภาคการศึกษา แต่อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาไม่มีการ
ตรวจสอบตนเองอย่างแท้จริง จึงมีปัญหาเมื่อลงทะเบียนไม่ครบตามโครงสร้างหลักสูตร 
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สาเหตุของปัญหา 
1. อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลไม่ค่อยได้พบปะพูดคุยกัน  
2. นักศึกษาไม่ติดตามผลการเรียนของตนเอง เช่น ลงทะเบียนเรียนแล้วเกรด             

ไม่ออก ก็ไม่ไปตามที่อาจารย์ผู้สอน เมื่อถึงภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะส าเร็จการศึกษาไม่สามารถส าเร็จได้
เพราะเกรไม่ครบ รายวิชาไม่ครบตามโครงสร้างหลักสูตร 

3. อาจารย์ผู้สอนลืมส่งผลการเรียน 
แนวทางแก้ไขปัญหา 
จัดอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาพื่อให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการดูแลและให้

ค าปรึกษาต่อนักศึกษาอย่างแท้จริง  
 
 งานกลุ่มท่ี 4 งานงบประมาณ-การเงิน งานพัสดุ และงานประกันคุณภาพการศึกษา 
  งานงบประมาณ-การเงิน 
  ปัญหา 
  ความไม่ชัดเจนในการเบิกจ่ายงบประมาณ ผูป้ฏิบตังิานตอ้งประเมนิจากประสบการณ์
เดิมในการตัดสินใจใช้  ท าให้การใช้งบประมาณไม่ตรงตามนโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
  สาเหตุของปัญหา 
  การจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานเป็นผู้ควบคุมการเบิกจ่าย ไม่มีคู่มือการใช้ ว่า
งบประมาณหมวดน้ีใช้จ่ายในการใดได้บ้างอย่างละเอียด  
  แนวทางแก้ไขปัญหา 
  เมื่อมีการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานแล้ว กองนโนบายและแผนควรจัดท าคู่มือ
ช้ีแจงการใช้งบประมาณ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน การตัดยอดงบประมาณสามารถอ้างอิงคู่มือ
การใช้งบประมาณ ได้ 
  ปัญหา 
  เรื่องเบิกเงินของบางหน่วยงานที่ส่งมาตัดยอดงบประมาณ ต้องส่งเรื่องกลับไป
กลับมาท าให้เสียเวลา 
  สาเหตุของปัญหา 
  เรื่องเบิกเงินที่หน่วยงานส่งมาบางเรื่อง ไม่มีรายละเอียดการอนุมัติให้ใช้เงินแนบมา
ให้ชัดเจนว่าตัดงบอะไร  
  แนวทางการแก้ปัญหา 
  หน่วยงานที่ส่งเรื่องมาตัดยอดควรแนบบันทึกข้อความ หรือรายละเอียดการอนมุตัิให้
ใช้งบประมาณมาให้ครบถ้วน 
  งานพัสดุ 
  ปัญหา 
  เรื่องการท าคู่มือและแผ่นพับการรับสมัครนักศึกษาจัดท าต้นฉบับเสร็จล่าช้า             
แต่ต้องการให้มีแผ่นพับและคู่มือการรับสมัครได้ตามก าหนดการ จึงท าให้เรื่องซื้อ-จ้างเป็นเรื่องที่ต้อง
ด าเนินการเร่งด่วน จึงเกิดข้อผิดพลาดมีการปรับแก้ข้อมูลเป็นระยะ ท าให้งานไม่เป็นไปตามข้อตกลง 
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  สาเหตุของปัญหา 
  คณะส่งข้อมูลหลักสูตรการเปิดรับสมัครล่าช้า และเมื่อส่งมาแล้วมีการเปลี่ยนแปลง
ภายหลัง 
  แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. ประสานงานกับคณะให้ส่งข้อมูลหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร เพื่อจัดท าต้นฉบับคู่มอื
และแผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับสมัครให้เร็วข้ึน 

2. เมื่อท าต้นฉบับเรียบร้อยแล้วควรส่งให้คณะตรวจสอบความถูกต้องและรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลก่อนที่จะส่งโรงพิมพ์ ทั้งนี้ต้องวางแผนเรื่องเวลาให้ทันก าหนดการรับสมัคร   
  ปัญหา 
  ท าเรื่องจัดซื้อวัสดุไม่ทันเวลา ต้องเคลียร์เรื่องย้อนหลังผิดระเบียบการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
  สาเหตุของปัญหา 
  ผู้ด าเนินงานโครงการอบรมไม่แจ้งรายละเอียดวัสดุที่ต้องการใช้ล่วงหน้า  
  แนวทางแก้ไขปัญหา 
  ผู้ด าเนินงานโครงการอบรมควรแจ้งรายละเอียดวัสดุที่ต้องการใช้ในการอบรมล่วงหน้า 
อย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อให้การด าเนินงานเรื่องจัดซื้อ ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ 
  งานประกันคุณภาพการศึกษา 
  ปัญหา 
  ความไม่เข้าใจในงานประกันคุณภาพ 
  สาเหตุของปัญหา 
  บุคลากรเข้าใจว่างานประกันคุณภาพเป็นงานของผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ 
การมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพจึงไม่ชัดเจน 
  แนวทางแก้ไขปัญหา 
  ควรจัดประชุมช้ีแจงบุคลากรทุกท่าน ให้ทราบว่างานประกันคุณภาพเปน็งานทีท่กุคน
ต้องมีส่วนร่วมและต้องท าหน้าที่อย่างไรบ้างในตัวบ่งช้ีที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่งที่ได้รับการแต่งตั้ง 
บุคลากรจะได้เข้าใจและทราบแนวปฏิบัติที่ตรงกัน 
  ปัญหา 

การขาดเอกสารหลักฐานอ้างอิงในการด าเนินการรับตรวจประเมินคุณภาพ 
สาเหตุของปัญหา 
มีการด าเนินงานครบตามภารกิจและมีผลผลิตตามเป้หมาย แต่ไม่มีเอกสารหลักฐาน 

บางอย่างที่ตอบโจทย์เกณฑ์การประเมิน 
  แนวทางการแก้ปัญหา 
  ถ้าต้องการให้ได้คะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน ควรปรับแผนการด าเนินงานโดยน า
เกณฑ์การประเมินในแต่ละตัวบ่งช้ีมาวิเคราะห์เอกสารหลักฐานที่ต้องมีไว้ส าหรับตรวจ และ
ด าเนินงานภายใต้เกณฑ์การประเมิน โดยมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร   
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1.  จ านวนหลักสูตรท่ีเปิดสอน 
 

คณะ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
ครุศาสตร์ 6 2 2 10 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11 1 - 12 
วิทยาการจัดการ 8 1 - 9 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 1 - 10 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 - - 4 
เทคโนโลยีการเกษตร 4 1 - 5 
วิทยาลัยนวัตกรรม 2 1 2 5 

รวม 44 7 4 55 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 11  กุมภาพันธ์  2554 
 
 
2. จ านวนนักศึกษา ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2553 
 
  

คณะ/ศูนย์ 
ระดับการศึกษา   

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 
ครุศาสตร์ 1,001   1,001 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,376   1,376 
วิทยาการจัดการ 1,983   1,983 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 890   890 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1,554   1,554 
เทคโนโลยีการเกษตร 148   148 
ศูนย์จัดการศึกษากรุงเทพมหานคร 225   225 
ศูนย์จัดการศึกษาจังหวัดสระแก้ว 196   196 
บัณฑิตศึกษา - 20 26 46 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 162 9 4 175 

รวม 7,535 29 30 7,594 
 
ข้อมูล ณ วันที่    กรกฎาคม  2553 
 
 
 

 



50 
 

3. จ านวนนักศึกษา ภาคพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2553 
 
  

คณะ/ศูนย์ 
ระดับการศึกษา   

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 
ครุศาสตร์    - 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15   515 
วิทยาการจัดการ 1,614   1,614 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 234   234 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 921   921 
เทคโนโลยีการเกษตร 3   3 
โครงการจัดการศึกษาส าหรับผู้บริหาร 102   102 
ศูนย์จัดการศึกษากรุงเทพมหานคร 990 12  1,002 
ศูนย์จัดการศึกษาจังหวัดสระแก้ว 290 17  307 
หน่วยให้บริการทางการศึกษาเซียร์ 744   744 
หน่วยให้ริการทางการศึกษากบินทร์บุรี 218   218 
หน่วยให้บริการทางการศึกษาแก่งคอย 113   113 
หน่วยให้บริการทางการศึกษาเอกศาสตร์ 674   674 
บัณฑิตศึกษา  386 114 500 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
(มหาวิทยาลัย) 18 337 306 661 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
(ศูนย์จัดการศึกษาจังหวัดสระแก้ว) 4 57  61 

รวม 6,440 809 420 7,669 
 
ข้อมูล ณ วันที่    กรกฎาคม  2553 
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4. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัติ ประจ าปีการศึกษา  2553                       
จ าแนกตามหลักสูตร 

 
ระดับ 

หลักสูตร 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

ครุศาสตรบัณฑิต 98   

4,652 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 767   
ศิลปศาสตรบัณฑิต 671   
บรหิารธุรกิจบัณฑิต 2,369   
บัญชีบัณฑิต 8   
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 331   
ครุศาสตรมหาบัณฑิต  43  
บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต  108  
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  240  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  2  
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  -  
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต   15 

รวม 4,244 393 15 
 
หมายเหต ุ  นับรวมนักศึกษาทีส่ังกัดศูนย์การศึกษาและศูนย์ให้การศึกษา   

ข้อมูล ณ วันที่  21 มกราคม 2553 
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ภาพกิจกรรม 
 

 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2551-2552 

วันท่ี 3 มีนาคม 2553 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร 
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บุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  วันสงกรานต์  9 เมษายน 2553 

ศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ และ  รองศาสตราจารย์ ดร.ผดุง พรมมูล ประชุมคณะกรรมการประจ า
ส่วนราชการ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 27 พฤษภาคม 2553  ณ ห้องประชุมเพชรบริหาร  

อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
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รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย  วันที่ 25-28 สิงหาคม 2553 

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



คณะผู้จัดท า 
 
 
จัดท าโดย ส านักสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
 
ที่ปรกึษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณา  โชติสุกานต์ ผู้อ านวยการ 
          
คณะผู้จัดท า รองศาสตราจารย์ศิริพร  ศรีเชลียง   ประธาน 

นางสาวฐิติกานต์   จิตรจา    กรรมการ 
 นางสาวจินดา   ไกรเดช    กรรมการ 

นางปราณี    พงษ์ธนะ    กรรมการ 
นายทองสุข   โคกสลุด    กรรมการ 
นางสาวพวงเพชร   พลทอง   กรรมการ 
นางรัชฎาพร   ยอดศรี    กรรมการ 
นางพิชญาภรณ์   เพิ่มเติม    กรรมการ 
นางสาวสุมาลี   ธรรมนิธา    กรรมการ 
นายวาทิต   ทองมาก    กรรมการ 
นางสาวภาวิณี  จีระดิษฐ์    กรรมการ 
อาจารย์ ดร.สุธาสินี  นิลแสง   กรรมการและเลขานุการ 
นางสาววีร์สุดา  พรหมประดิษฐ ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   

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


