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คำนำ
รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
ประจำปีงบประมำณ 2559 จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลกำรดำเนินงำนทำงด้ำนวิชำกำรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบำยของมหำวิทยำลัย เพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนและ
สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ ซึ่งเป็นกำรดำเนินงำนย้อนหลัง อย่ำงไรก็ตำม
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้เรียนรู้กำรจัดกำรเพื่อให้ได้มำซึ่งข้อมูลที่สะท้อนผลลัพธ์ของ
กำรดำเนินงำนในครั้งนี้ รำยงำนฉบับนี้ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บริบทองค์กร ส่วนที่ 2 ข้อมูล
สำรสนเทศ ส่วนที่ 3 ผลกำรดำเนินงำน และส่วนที่ 4 ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพื่อ
ดำเนินงำนที่เป็นเลิศ ซึ่งแสดงรำยละเอียดไว้อย่ำงชัดเจน
ขอขอบคุณคณะผู้บริหำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน และบุคลำกรทุกท่ำนที่ให้ควำม
ร่วมมือและสนับสนุนข้อมูลในกำรจัดทำรำยงำน และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ในกำรนำไปใช้เพื่อพัฒนำกระบวนกำรทำงำนให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อไป
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บทสรุปผู้บริหำร
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนเป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำร
จัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ รวมทั้งกำรจัดกำร
และให้บริกำรด้ำนหลักสูตร ด้ำนทะเบียนนักศึกษำ ด้ำนสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ และ
บริกำรข้อมูลกำรศึกษำ กำรประสำนงำนและให้คำปรึกษำด้ำนงำนวิชำกำร กำรพัฒนำระบบบริห ำร
กำรศึกษำเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร รวมทั้งกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรเพื่อให้สำมำรถบริกำร
อย่ำงมืออำชี พ ภำยใต้ค่ำ นิยมขององค์ก ร 6 ประกำรคือ 1.ทำงำนเป็น ที ม (Teamwork) 2.มุ่ง เน้ น
ผู้ รั บ บริ ก ำร (Clients Focus) 3.จิ ต บริ ก ำร (Service Mind) 4.สร้ ำ งสรรค์ น วั ต กรรม (Innovation)
5.พร้ อ มรั บ กำรเปลี่ ย นแปลง (Agility) และ 6.พั ฒ นำอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง (Continuous Improvement)
กำรดำเนินงำนภำยใต้กำรกำกับดูแลของอธิกำรบดีและรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร โดยมีบุคลำกรภำยใน
สำนัก จำนวน 35 คน จำแนกงำนออกเป็น 3 งำน ได้แก่ งำนอำนวยกำรและสื่อสำรองค์กร งำนส่งเสริม
วิชำกำร และงำนทะเบียนนักศึกษำและฐำนข้อมูล โดยกำรดำเนินงำนทั้งสำมส่วนงำนเป็นกำรทำงำนที่
มุง่ เน้นกำรบูรณำกำรและกำรเชื่อมโยงในกำรทำงำนเพื่อให้เกิดผลกำรดำเนินงำนตำมพันธกิจของสำนักที่
กำหนด โดยในรอบปีงบประมำณ 2559 ที่ผ่ำนมำ สำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ ได้ดำเนินโครงกำรต่ำงๆ ตำม
ภำรกิจขององค์กรอย่ำงครบถ้วน โดยสำมำรถสรุปผลกำรดำเนินงำนที่สำคัญได้ดังต่อไปนี้
สถิติและข้อมูลสำรสนเทศ
ฐำนข้อมูลที่สำคัญของสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนคือ ข้อมูลของนักศึกษำทั้งข้อมูล
นักศึกษำปัจจุบันและข้อมูลผู้สำเร็จกำรศึกษำ ซึ่งข้อมูลดังกล่ำวจะเป็นประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
ต่ำงๆ โดยในปีกำรศึกษำ 2559 มีจำนวนนักศึกษำทั้งสิ้น 16,544 คน จำแนกเป็นนักศึกษำระดับปริญญำ
ตรี จำนวน 15,884 คน ระดับปริญญำโท จำนวน 104 คน ระดับปริญญำเอก จำนวน 64 คน และระดับ
ประกำศนียบัตรบัณฑิตวิชำชีพครู จำนวน 492 คน นอกนี้มหำวิทยำลัยยังเปิดโอกำสทำงกำรศึก ษำ
สำหรับนักศึกษำที่มีควำมบกพร่องได้เข้ำศึกษำในหลักสูตรต่ำงๆ โดยปัจจุบันมีนักศึกษำที่มีควำมบกพร่อง
ทั้งหมด 135 คน เมื่อพิจำรณำข้อมูลจำนวนนักศึกษำที่สำเร็จกำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2557 –
2558 พบว่ำ มีผู้สำเร็จกำรศึกษำ จำนวนทั้งสิ้น 5,263 คน จำแนกเป็นระดับปริญญำตรี จำนวน 4,883
คน ระดับปริญญำโท จำนวน 150 คน ระดับปริญญำเอก จำนวน 79 คน และระดับประกำศนียบัตร
บัณฑิตวิชำชีพครู จำนวน 151 คน
งำนอำนวยกำรและสื่อสำรองค์กร
งำนอำนวยกำรและสื่อสำรองค์กรมีหน้ำที่ในกำรวำงแผนพัฒนำศักยภำพของคนในองค์กรเพื่อ
เตรียมพร้อมต่อกำรพัฒนำงำนตำมพันธกิจที่กำหนด รวมทั้งกำรวำงระบบในกำรสื่อสำรข้อมูลข่ำ วสำร
ต่ำงๆ ขององค์กรในผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทรำบ พร้อมทั้งนำไปปฏิบัติ ในส่วนของกำรพัฒนำบุคลำกร
สำนักได้สนับสนุนและส่งเสริมในกำรพัฒนำศักยภำพในกำรทำงำนของบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องโดยในรอบ
หนึ่งปีที่ผ่ำนมำจำกทั้งหน่วยงำนภำยในและหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัยและสำมำรถนำองค์ควำมรู้ที่
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ได้มำประยุกต์ใช้ในกำรทำงำนอย่ำงต่อเนื่องเพื่อพัฒนำกำรทำงำนให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจำกนี้อีก
หนึ่งงำนที่ งำนอำนวยกำรปฏิบัติหน้ำที่ คือ งำนบริกำรส่วนหน้ำ มีหน้ำที่ในกำรให้บริกำรแก่อำจำรย์
นักศึกษำ และผู้ที่มำติดต่อขอรับบริกำรในด้ำนงำนส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ผ่ำนเคำน์เตอร์
บริกำร โดยกำรให้บริกำรมำกที่สุดในรอบปี 3 อันดับแรก คือ กำรออกใบรับรองผลกำรเรียน กำรติดต่อ
เรื่องกำรขอรับปริญญำบัตร และกำรขอสำเร็จกำรศึกษำ ทั้งนี้งำนกำรสื่อสำรองค์กรเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะ
ช่ ว ยขั บ เคลื่ อ นกำรประชำสั ม พั น ธ์ ง ำนต่ ำงๆ เนื่ อ งจำกส ำนั ก ต้ อ งมี ก ำรสื่ อ สำรงำนด้ ำ นวิ ช ำกำรที่ มี
กำหนดกำรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยรูปแบบกำรสื่อสำรมีหลำกหลำยช่องทำงทั้งกำรจัดทำบันทึก
ข้อควำม เว็บไซต์ Facebook กลุ่ม Line เป็นต้น เพื่อเพิ่มช่องทำงในกำรเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงทั่วถึง
งำนส่งเสริมวิชำกำร
งำนส่งเสริมวิชำกำรเป็นงำนที่ส่งเสริมและสนับสนุนข้อมูลต่ำงๆ ให้กับคณะ/โรงเรียนในด้ำนต่ำงๆ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งงำนด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรให้มีคุณภำพสอดคล้องตำมเกณฑ์ม ำตรฐำนต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบันมหำวิทยำลัยมีจำนวนหลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอนในมหำวิท ยำลัย จำแนก
เป็นระดับปริญญำตรี จำนวน 9 ปริญญำ 37 สำขำวิชำ และระดับบัณฑิตศึกษำ จำนวน 5 ปริญญำ 7
สำขำวิชำ ที่จัดกำรเรียนกำรสอนทั้งในมหำวิทยำลัยสวนดุสิต วิทยำเขต ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง โดย
หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอนในแต่ละสถำนที่คำนึงถึงควำมพร้อมและควำมเชี่ ยวชำญในบริบทของ
สถำนที่ตั้ง เมื่อพิจำรณำหลักสูตรทั้งหมดสำนักได้มีกำรวำงแผนกำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้
เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่กำหนดให้มีกำรพัฒนำหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีปรับปรุงหลักสูตรเป็น
ระยะๆ อย่ำงน้อยตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี เพื่อเป็นกำรพัฒนำคุณภำพของ
หลักสูตรให้ตรงตำมสถำนกำรณ์ปัจจุบันและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน กำรพัฒนำหลักสูตรให้มี
คุณภำพแล้วนั้นต้องอำศัยบุคลำกรที่มีคุณภำพในกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนของหลักสูตรทั้งด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร ด้ำนกำรเรียนกำรสอน สำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ จึงได้จั ดโครงกำรส่งเสริมศักยภำพของ
บุคลำกรในด้ำนกำรเรียนกำรสอนผ่ำนกำรจัดโครงกำรตำมแผนปฏิบัติงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2559 (เริ่ม 1 ตุลำคม 2558 - 30 กันยำยน 2559) โดยมีโครงกำรที่ได้ดำเนินกำรรวม 5 โครงกำร คือ
โครงกำรพัฒนำ/ปรับ ปรุงหลัก สูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุ ณวุฒิระดั บอุด มศึกษำแห่ งชำติ โครงกำร
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรเพื่อเสริมสร้ำงทักษะในศตวรรษที่ 21 โครงกำรพัฒนำ
หลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ แนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำม
เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร พ.ศ.2558) โครงกำร “ส่งเสริมศักยภำพอำจำรย์ในกำรเขียนผลงำนทำง
วิชำกำร” สร้ำงแรงจูงใจ และเข้ำใจในเกณฑ์แนวปฏิบัติในกำรขอกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำร และ
โครงกำรสวนดุสิต “ครัวของแผ่นดิน”ซึ่งจำกกำรติดตำมและประเมินผลผู้เข้ำร่วมโครงกำรพบว่ำโครงกำร
ต่ำงๆ ที่จัดขึ้นมีประโยชน์สอดคล้องตำมควำมต้องกำรและสำมำรถนำไปประยุกต์ใ ช้ในกำรเรียนกำรสอน
ให้มีคุณภำพได้ต่อไป
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งำนทะเบียนนักศึกษำและฐำนข้อมูล
งำนทะเบียนนักศึกษำและฐำนข้อมูลเป็นงำนที่ดูแลข้อมูลสำรสนเทศและฐำนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษำ กำรรับสมัครนักศึกษำระดับปริญญำตรี และกำรให้บริกำรวิชำกำรในกำรวิเครำะห์คุณภำพ
แบบทดสอบให้กับอำจำรย์ผู้สอน โดยใช้โปรแกรมวิเครำะห์ข้อสอบ Items Analysis รวมทั้งกำรพัฒนำ
และปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลต่ำงๆ เพื่อให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนเป็นหลัก กำรรับสมัคร
นักศึกษำใหม่ ประจำปีกำรศึกษำ 2559 ในภำพรวมมีจำนวนผู้ที่สนใจสมัครเข้ำศึกษำต่อ จำนวน 23,337
คน ผ่ำนกระบวนกำรคัดเลือกจำกมหำวิทยำลัยเพื่อคัดกรองบุคคลที่มีศักยภำพและมีควำมพร้อมใน
กำรศึกษำต่อ โดยมีผู้ที่ผ่ำนกระบวนกำรคัดเลือก จำนวน 6,667 คน และมีผู้รำยงำนตัวเป็นนักศึกษำรวม
ทั้งสิ้น 4,628 คนเมื่อพิจำรณำอัตรำกำรแข่งขันของหลักสูตร สำขำวิชำต่ำงๆ 10 อันดับแรก เป็นหลักสูตร
ที่เป็นอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยแสดงให้เห็นว่ำอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยมีควำมโดดเด่นและเป็นที่
ยอมรับ นอกจำกนี้ได้มีกำรวิเครำะห์กลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำมำสมัครเรียนในมหำวิทยำลัยเพื่อเป็นแนวทำงใน
กำรเข้ ำ ถึ ง รวมทั้ ง กำรประชำสั ม พั น ธ์ ใ นช่ อ งทำงต่ ำ งๆ ในส่ ว นงำนตรวจสอบ/วิ เ ครำะห์ คุ ณภำพ
แบบทดสอบ สำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ ได้ดำเนินกำรตรวจสอบคุณภำพของแบบทดสอบตั้งแต่เบื้องต้นโดย
ได้รับควำมร่วมมือจำกศูนย์บริกำรทดสอบทำงวิชำกำรสวนดุสิต และมีกำรส่งผลกำรวิเครำะห์ดัชนีบ่งชี้
คุ ณภำพของแบบทดสอบทั้ ง รำยข้ อ และในภำพรวมทั้ ง ฉบั บ เพื่ อ สะท้ อ นกลั บ ไปยั ง อำจำรย์ ที่พั ฒ นำ
แบบทดสอบขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำปรับปรุงคุณภำพต่อไป นอกจำกนี้ งำนกำรพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ ได้พัฒนำและกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรและวำงแผนที่จะพัฒนำระบบเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำรเข้ำถึงข้อมูลที่
มำกขึ้นต่อไป
กำรประเมินตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรดำเนินกำรที่เป็นเลิศ
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนมีกำรบริหำรจัดกำรเชิงพลวัตและเป็นไปตำมหลักธรรมำ
ภิบำล ทำหน้ำที่ส่งเสริม สนับสนุน กำกับและดูแลนโยบำยของหน่วยงำนให้ส อดคล้องกับนโยบำยของ
มหำวิทยำลัย พิจำรณำผลสัมฤทธิ์ผลกำรดำเนินงำนและงบประมำณของส่วนงำนในภำพรวม โดยผลกำร
ประเมินพบว่ำสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีจุดแข็ง คือ กำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และกำรถ่ำยทอดวัฒนธรรมกำรทำงำนด้วยกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) และมีกำรส่งเสริมให้
บุคลำกรทุกคนได้มีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนทุกกิจกรรมตำมควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมถนัด
รวมทั้งควำมเกี่ยวข้องตำมภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตำแหน่งงำน เพื่อให้เกิดกำรทำงำนเป็นทีม มี
ควำมรักและสำมัคคีในหมู่คณะ และช่วยเหลือเพื่อนร่วมงำนได้ตลอดเวลำตำมควำมเหมำะสม และใน
ด้ ำ นของโอกำสในกำรพัฒ นำ ส ำนั ก ควรให้ ค วำมหมำยคำว่ ำ ลู ก ค้ ำ ให้ มี ค วำมชั ด เจนเพื่ อกำรเข้ำถึง
กลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงถูกต้อง และควรมีกำรแจ้งแนวทำง/ วิธีกำรจัดกำรข้อร้องเรียน และรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนต่อที่ประชุม เพื่อให้ผู้บริหำรรับทรำบ ซึ่งจำกผลกำรประเมินตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพื่อ
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กำรดำเนินกำรที่เป็นเลิศ เป็นประโยชน์ต่อกำรสะท้อนมุมมองในกำรทำงำนที่ผ่ำนมำผ่ำนกระบวนกำร
ประเมิน เพื่อมุ่งสู่เป้ำหมำยในกำรพัฒนำไปข้ำงหน้ำอย่ำงมีคุณภำพ
เหลียวหลังแลหน้ำสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
ก้ำวต่อไปของสำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ มุ่งเน้นกำรจัดกำรคุณภำพภำยใต้แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับงำน
ด้ำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัย โดยพิจำรณำจำกแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560) ฉบับปรับปรุง
ปี 2558 รำยงำนกำรปรับยุทธศำสตร์มหำวิ ทยำลัยสวนดุส แนวนโยบำยมหำวิทยำลัยสวนดุสิตของ
อธิกำรบดี และแนวนโยบำยกำรบริหำรงำนวิชำกำรของรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร โดยใช้รูปแบบกำร
ทำงำนแบบบูรณำกำรทุกภำคส่วนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยเพื่อให้ตอบสนองต่อพันธกิจของ
องค์กร รวมทั้งเชื่อมโยงสู่เป้ำประสงค์ของมหำวิทยำลัยเพื่อสร้ำงกำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบ โดยมุ่งเน้น
คุณภำพของงำน และตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องภำยใต้แนวคิด
“มอง
อดีต ทำปัจจุบัน หวังอนำคต” ดังแผนภำพ
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ส่วนที่ 1 บริบทองค์กร
ลักษณะองค์กร
วัฒนธรรมองค์กร พันธกิจ ค่ำนิยม
โครงสร้ำงองค์กร
บุคลำกร
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ลักษณะองค์กร (Organizational Description)
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนเกิดจำกกำรควบรวม 3 หน่วยงำนเดิมของสถำบัน
รำชภัฏสวนดุสิตที่ทำหน้ำที่คล้ำยกันเข้ำด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วย
1. สำนักส่งเสริมวิชำกำร
2. สำนักทะเบียนและประมวลผล
3. สำนักงำนกลำงศูนย์กำรศึกษำนอกสถำบัน
ตำมโครงสร้ำงใหม่ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2547 สำนักส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียน ประกอบด้วย 3 กลุ่มงำน ได้แก่ กลุ่มงำนเลขำนุกำรและธุรกำร กลุ่มงำนทะเบียน
นั กศึ กษำและฐำนข้ อมู ล และกลุ่ มงำนส่ งเสริ มวิ ชำกำร โดยมี ภำรกิ จหลั กในด้ ำนกำรส่ งเสริ ม
สนับสนุนกำรดำเนินงำนทำงวิชำกำรของคณะ/โรงเรียน และดำเนินงำนทะเบียนและประมวลผล
รวมทั้ ง กำรบริ ห ำรจั ด กำรระบบฐำนข้ อ มู ล นั ก ศึ ก ษำของมหำวิ ทยำลั ย และในปี พ.ศ.2558
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ได้ปรับเปลี่ยนสถำนะจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏ เป็น มหำวิทยำลัยในกำกับ
ของรัฐ เมื่อวันที่ 17 กรกฎำคม พ.ศ.2558 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 กรกฎำคม พ.ศ.2558 เพื่อ
กำรบริหำรจัดกำรที่คล่องตัวและก้ำวทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง ของสังคม
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนเป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มี
หน้ำที่ในกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรดำเนินงำนทำงวิชำกำรต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
กลยุทธ์ และนโยบำยของมหำวิทยำลัย โดยมีพันธกิจที่สำคัญในด้ ำนกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัด
ตำรำงสอนตำรำงสอบ กำรจัดทำคู่มือหลักสูตรและคู่มือนักศึกษำ เพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำทั้งใน
ระดับปริญญำบัณฑิตและบัณฑิตศึกษำเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ และให้กำรส่งเสริมพัฒนำศักยภำพอำจำรย์ให้มีตำแหน่งทำงวิชำกำรที่
สูงขึ้น รวมถึงกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและกำรกำกับดูแลให้กำร
บริหำรหลักสูตรเป็นไปอย่ำงมีมำตรฐำน ในส่วนของงำนทะเบียนนักศึกษำและฐำนข้อมูลได้พัฒนำ
ระบบบริหำรกำรศึกษำโดยจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ทะเบียนประวัติ
ระเบียนผลกำรเรียนของนักศึกษำ กำรออกเอกสำรใบรับรองต่ำงๆ ให้กับนักศึกษำ และศิษย์เก่ำ
ในส่วนของงำนอำนวยกำร ดำเนินงำนประสำนงำนวิชำกำรระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและ
ภำยนอกมหำวิทยำลัย ดำเนินงำนตำมงำนนโยบำยและแผนงำนของสำนักฯ งำนสำรบรรณ งำน
พัสดุ งำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลและงำนบริกำรต่ำงๆ เช่น กำรรับคำร้อง กำรให้ข้อมูลกิจกรรม
วิชำกำร กำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรผ่ำนเว็บไซต์และเครือข่ำยสังคม ด้วยควำมมุ่งมั่นที่จะพัฒนำ
ระบบบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรที่ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ โดยนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศมำสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนและให้บริกำร เพื่อให้นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกรและ
บุคคลภำยนอกเกิดควำมพึงพอใจสูงสุด
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พันธกิจ
1. ส่งเสริม และสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ให้มีคุณภำพสอดคล้องกับ
มำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
2. จัดกำรและให้บริกำรด้ำนหลักสูตร ด้ำนทะเบียนนักศึกษำ
ด้ำนสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ และบริกำรข้อมูลกำรศึกษำ
3. ประสำนงำนและให้คำปรึกษำด้ำนงำนวิชำกำร
4. พัฒนำระบบบริหำรกำรศึกษำเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร
5. พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรเพื่อให้สำมำรถบริกำรอย่ำงมืออำชีพ

ค่ำนิยมขององค์กร
1. ทำงำนเป็นทีม (Teamwork)
2. มุ่งเน้นผู้รับบริกำร (Clients Focus)
3. จิตบริกำร (Service Mind)
4. สร้ำงสรรค์นวัตกรรม (Innovation)
5. พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง (Agility)
6. พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง (Continuous Improvement)

สมรรถนะหลักขององค์กร
1. กำรให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
2. บูรณำกำรงำนส่งเสริมวิชำกำร
3. กำรจัดกำรระบบสำรสนเทศเพื่อบริหำรกำรศึกษำ
(Information Technology Management)
4. ควำมร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork)

10 สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ 2559

แผนผังโครงสร้ำงของสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
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ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร
ตำรำงที่ 1 แสดงประเภทบุคลำกรของสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

ประเภท

จำนวน/คน

พนักงำนมหำวิทยำลัย

28

ลูกจ้ำงประจำมหำวิทยำลัย

7

รวม

35

จำนวน(คน)

40
35
30
25
20

19

15

12

10
5
0

1

2

1
ระดับวุฒิทำงกำรศึกษำ

ปวช.

ปวส.

ปริญญำตรี

ปริญญำโท

ปริญญำเอก

รวม

แผนภำพที่ 1 แสดงระดับคุณวุฒิทำงกำรศึกษำของบุคลำกรสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

12 สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ 2559

บุคลำกรของสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

ดร.จิตต์วิมล คล้ำยสุบรรณ
ผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

นำยสุทัน มุมแดง
รองผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ

นำงสำวจิตรำพร จันทรกูล
รองผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ

นำงจำรุวรรณ เซ็งแซ่
หัวหน้ำสำนักงำน
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งำนอำนวยกำรและสื่อสำรองค์กร

นำยณัฐวุฒิ ตันมณี
เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ

นำงสำวสุนิสำ จุย้ ประเสริฐ
เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ

นำงสำวณัฐชำ แก้ววิมล
เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ

นำงสัญญลักษณ์ ปภัสสรำกำญจน์
เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ

นำยอภิชำติ กรมนำ
เจ้ำหน้ำทีบ่ ริกำรกำรศึกษำ

นำงสำวสำริกำ เสือบำรุง
เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ

นำงสำวกุลธิดำ โกพัฒตำ
เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ

นำงสำวพนิดำ วงษ์สมัย
เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ

นำยธนัช ยิ้มแย้ม
เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ

14 สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
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งำนส่งเสริมวิชำกำร

นำงสำวพัชรำภรณ์ ขำแป้ง
เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ

นำยสมชัย จำรุธนกิจพำนิช
เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ

นำงสำวพนำรัตน์ พรมมำ
เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ

นำงสำวสุธำงค์ หงษ์กลำง
เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ

นำงสำวทรรศนีย์ สุทธิภำพย์
เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ

นำงธนิดำ แสงอ่วม
เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ

นำงสำวรวีวรรณ เฮี้ยนชำศรี
เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ

นำงสำวปำริกำ อัคนิวำส
เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ

นำงสำวเนำวนุช เจียมวัฒนำเลิศ
เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ
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งำนทะเบียนนักศึกษำและฐำนข้อมูล

นำงสำววำสนำ จันทร์จ่ำย
เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ

นำงสำวศิรินนั ท์ อ่ำพันธ์
เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ

นำงสำวสินีนำฎ ลักษณะโยธิน
เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ

นำงสำวดุจดำว ชุนประวัติ
เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ

นำยบุญธรรม สังขะเสน
เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ

นำงสำวสิตำ พุ่มดอกไม้
เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ

นำงสำวจีรวรรณ บุญพิทักษ์
เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ

นำยอธิพงศ์ อินโท
เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ

นำยพัฒน์พงษ์ กุมำรสิทธิ์
เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ

นำยชินณภัทร์ เจริญรอด
เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ

ปฏิบัติงำนหน้ำที่เลขำนุกำร รองอธิกำรบดีและที่ปรึกษำอธิกำรบดี

นำงจำนรรจำ พลอยมุกดำ
เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ

นำงสำวณญำดำ สัจจำสุวรรณ
เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ

นำงสำวชไมพร ชัยบุรินทร์
เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ

16 สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ 2559
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ส่วนที่ 2 สถิติและข้อมูลสำรสนเทศ
จำนวนนักศึกษำปีกำรศึกษำ 2559
จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำประจำปีกำรศึกษำ 2557 - 2558

18 สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ 2559

สถิติและข้อมูลสำรสนเทศ
ข้อมูลนักศึกษำของมหำวิทยำลัยสวนดุสิต ประจำปีกำรศึกษำ 2559 จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ
ทั้งนี้ทำงสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนตระหนักถึงควำมถูกต้องของข้อมูล เพื่อให้หน่วยงำน
ต่ำงๆ สำมำรถนำข้อมูลไปใช้ ประโยชน์ได้อย่ำงสูงสุด โดยดำเนิน กำรจัดทำข้อมูลให้กับหน่วยงำนต่ำงๆ
เช่น กองนโยบำยและแผน กองพัฒนำนักศึกษำ กองคลัง เป็นต้น
ตำรำงที่ 2 ข้อมูลจำนวนนักศึกษำประจำปีกำรศึกษำ 2559 จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ
ระดับ
ปริญญำตรีหลักสูตร 5 ปี

ปริญญำตรี

ปริญญำโท

ปริญญำเอก
ประกำศนียบัตรบัณฑิตวิชำชีพครู
รวมทั้งหมด

สังกัด
ครุศำสตร์*
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
รวมปริญญำตรี 5 ปี
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
พยำบำลศำสตร์
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
วิทยำกำรจัดกำร
โรงเรียนกำรเรือน
โรงเรียนกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร
รวมปริญญำตรี
บัณฑิตวิทยำลัย
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
รวมปริญญำโท
บัณฑิตวิทยำลัย
รวมปริญญำเอก
ครุศำสตร์
รวมประกำศนียบัตรบัณฑิตวิชำชีพครู

จำนวน
2,042
77
349
2,468
2,563
367
1,539
3,610
2,423
2,914
13,416
85
19
104
64
64
492
492
16,544

* รวมนักศึกษำโครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นกับมหำวิทยำลัยสวนดุสิต
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2559
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จำนวนนักศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2559
64 คน, 0.39%
104 คน, 0.63%

492 คน, 2.97%

2,468 คน, 14.92%

ปริญญำตรี 5 ปี

16,544 คน

ปริญญำตรี
ปริญญำโท

13,416 คน,
81.09%

ปริญญำเอก
ประกำศนียบัตรบัณฑิต

แผนภำพที่ 2 แสดงจำนวนนักศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2559
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต เปิดโอกำสทำงกำรศึกษำสำหรับนักศึกษำที่มีควำมบกพร่องได้เข้ำศึกษำ
ในหลักสูตรต่ำงๆ โดยปัจจุบันมีนักศึกษำที่มีควำมบกพร่องทั้งหมด 135 คน ซึ่งสำมำรถจำแนกนักศึกษำที่
มีควำมบกพร่องตำมประเภทต่ำงๆดังนี้
ตำรำงที่ 3 แสดงจำนวนนักศึกษำพิกำรเรียนร่วม จำแนกตำมประเภทควำมบกพร่อง
ประเภทควำมบกพร่อง
1.ควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน
2.ควำมบกพร่องทำงกำรพูดและภำษำ
3.ควำมบกพร่องทำงกำรเห็น(ตำบอด)
4.ควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยหรือสุขภำพ
5.ควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ
6.ควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้
7.บุคคลพิกำรซ้อน
8.มีปัญหำทำงพฤติกรรม หรือ อำรมณ์
9.ออทิสติก
รวม

จำนวน
65
1
18
15
10
3
1
3
19
135

20 สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
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ตำรำงที่ 4 ข้อมูลจำนวนนักศึกษำที่สำเร็จกำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2557 - 2558
จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ
เกียรตินิยม
อันดับ 1

เกียรตินิยม
อันดับ 2

ปกติ

รวม

49

110

1,508

1,667

49

110

1,508

1,667

มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

3

37

588

628

พยำบำลศำสตร์

-

8

82

90

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

1

15

270

286

วิทยำกำรจัดกำร

-

26

730

756

โรงเรียนกำรเรือน

4

55

552

611

โรงเรียนกำรท่องเที่ยวและกำร
บริกำร
รวมปริญญำตรี

9

50

786

845

17

191

3,008

3,216

บัณฑิตวิทยำลัย

-

-

144

144

มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

-

-

6

6

-

-

150

150

-

-

79

79

-

-

79

79

-

-

151

151

-

-

151

151

66

301

4,896

5,263

ระดับ
ปริญญำตรี 5 ปี

สังกัด
ครุศำสตร์*
รวมปริญญำตรี 5 ปี

ปริญญำตรี

ปริญญำโท

รวมปริญญำโท
ปริญญำเอก

บัณฑิตวิทยำลัย
รวมปริญญำเอก

ประกำศนียบัตร
บัณฑิตวิชำชีพครู

ครุศำสตร์
รวมประกำศนียบัตรบัณฑิตวิชำชีพครู
รวมทั้งหมด

* รวมนักศึกษำโครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นกับมหำวิทยำลัยสวนดุสิต
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559
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จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2557-2558
150, 2.85%

79, 1.50%
151, 2.87%
1,667, 31.67%

ปริญญำตรี 5 ปี
ปริญญำตรี
ปริญญำโท
ปริญญำเอก
ประกำศนียบัตรบัณฑิต

3,216, 61.11%

แผนภำพที่ 3 แสดงจำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2557-2558
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รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ 2559
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ส่วนที่ 3 ผลกำรดำเนินงำน
งำนอำนวยกำรและสื่อสำรองค์กร
งำนส่งเสริมวิชำกำร
งำนทะเบียนนักศึกษำและฐำนข้อมูล
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24 สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ 2559

งำนอำนวยกำรและสื่อสำรองค์กร
งำนอำนวยกำรและสื่อสำรองค์กร มีหน้ำที่หลักในกำรอำนวยควำมสะดวกด้ำนงำนธุรกำรให้แก่
บุคลำกรในสำนักงำนโดยสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้มีกำรสนับสนุนและส่งเสริมในกำร
พัฒนำศักยภำพในกำรทำงำนของบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องโดยในรอบหนึ่งปีที่ผ่ำนมำบุคลำกรทุกคนของ
สำนักได้รับกำรพัฒนำตนเองผ่ำนกำรอบรม สัมมนำทั้งจำกหน่วยงำนภำยในและหน่วยงำนภำยนอก อำทิ
เช่น โครงกำรประชุมสัมมนำเรื่อง กำรจัดทำหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร พ.ศ. 2558 โครงกำร
ประชุมทำงวิชำกำรสมำคมสถำบันกำรศึกษำชั้นอุดมแห่งภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศ
ไทย ครั้งที่ 37 โครงกำรประชุมสัมมนำ เรื่อง กำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำตำมแผนกำร
ศึ ก ษำแห่ ง ชำติ โครงกำรอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรกำรเรี ย นกำรสอนเชิ ง บู ร ณำกำรกั บ กำรทำงำน ( WIL)
หลักสูตรอบรมกำรเขียนผลงำนเพื่อเข้ำสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น กำรสร้ำงเว็บไซต์ด้วย Wordpress กำรจัดทำ
คู่มือกำรปฏิบัติงำนสำยสนับสนุน กำรอบรมและทดสอบ Microsoft Office Specialist (MOS) โปรแกรม
Microsoft Word 2010 (CORE) ระบบกำรจัดเก็บและสืบค้นเอกสำรอย่ำงเป็นระบบ เป็นต้น ซึ่งกำร
อบรม สัมมนำเป็นกำรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีสมรรถนะสอดคล้องตำม
เป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ขององค์กร รวมถึงมีคุณลักษณะที่ดี ที่พึงประสงค์มีทัศนคติที่ดีนั้น ส่งผลในกำร
ทำงำนที่จะก่อเกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำองค์กรให้เจริญก้ำวหน้ำและเกิดกำร
เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้ยังเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกร ให้สำมำรถรองรั บ และเป็น
ผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนำคต เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โดยในกำรทำงำนบุคลำกรทุกคนได้นำองค์ควำมรู้ที่ได้มำประยุกต์ใช้ในกำรทำงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง นอกจำกนี้อีกหนึ่งงำนที่งำนอำนวยกำรปฏิบัติหน้ำที่ คือ งำนบริกำรส่วนหน้ำ มีหน้ำที่ในกำร
ให้บริกำรแก่อำจำรย์ นักศึกษำ และผู้ที่มำติดต่อขอรับบริกำรในด้ำนงำนส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
ซึ่งถือเป็นภำรกิจสำคัญของสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน สถำนที่ให้บริกำร คือ เคำน์เตอร์
บริกำร อำคำร 2 ชั้น 1 เปิดให้บริกำรในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลำ 08.30 – 16.30 น. มีจำนวนช่องบริกำร
ทั้งสิ้น 3 ช่องบริกำร และมีกำรให้บริกำรยื่นคำร้องผ่ำนบนระบบออนไลน์เพื่ออำนวยควำมสะดวกและ
กำรเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยที่มำกขึ้น โดยในรอบปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ พบว่ำ มีกำรให้บริกำรผ่ำนงำน
บริกำรส่วนหน้ำสูงสุด 10 อันดับแรก ปรำกฏดังต่อไปนี้
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แผนภำพที่ 4 10 อันดับประเภทคำร้องที่มีผู้มำติดต่อรับบริกำรมำกที่สุด ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2558 - กันยำยน 2559

นอกจำกกำรให้บริกำรในรูปแบบเคำน์เตอร์บริกำรแล้ว งำนบริกำรส่วนหน้ำได้เพิ่มกำรให้บริกำร
อีกหนึ่งช่องทำง คือ กำรให้บริกำรผ่ำนทำงสื่อสังคมออนไลน์ Facebook (FB) เพื่อเป็นกำรเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรและสื่อสำรกิจกรรมวิชำกำรให้แก่ผู้รับบริกำรได้อย่ำงรวดเร็วทันใจและเข้ำถึงได้ทุกที่ ในปัจจุบันมี
แฟนเพจทั้งสิ้น 9,892 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกำยน 2559)
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รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ 2559

ตำรำงที่ 5 แสดงจำนวนตำมประเภทคำร้องตั้งแต่เดือนตุลำคม 2558 - กันยำยน 2559
ประเภทคำร้อง
ขอใบรำยงำนผลกำรเรียน
ขอใบรับรองนักศึกษำ
ขอใบแทนรับรองคุณวุฒิไทย
ขอใบแทนปริญญำบัตร
ขอใบรับรองคุณวุฒิอังกฤษ
ขอรับใบปริญญำบัตร
ขอใบปริญญำบัตรอังกฤษ
ขอใบรับรองรำยวิชำ
ขอใบรับรองเวลำเรียน
เอกสำรลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตร
เอกสำรครบหลักสูตร รอสภำพอนุมัติ

แก้ไขเอกสำรผลกำรเรียน
แก้ไขเอกสำรใบรับรองคุณวุฒิ
แก้ไขเอกสำรใบปริญญำบัตร
ขอเพิ่มรำยวิชำ (ติดคุณสมบัติ)
ขอย้ำยสถำนศึกษำ
ขอยื่นเอกสำรเพิ่มเติมขอจบ
ขอสำเร็จกำรศึกษำ
ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ขอเทียบโอนผลอบรม / ยกเว้น
ขอลำออก
ขอคงสภำพนักศึกษำ
ขอคืนสภำพนักศึกษำ
ขอทำบัตรนักศึกษำ
ขอแก้ไขชื่อ - นำมสกุล
อื่น ๆ

ประจำปี 2558
ต.ค.
142
57
8
10
16
778
0
3
2
31
2
1
1
0
0
0
0
901
47
3
17
8
0
11
1
60

พ.ย.
168
95
9
6
16
235
4
0
0
26
0
2
1
0
0
0
0
56
62
56
10
8
0
16
2
21

ธ.ค.
263
98
3
22
13
181
12
0
0
46
23
0
0
0
0
1
2
33
37
6
5
10
0
4
3
21

ประจำปี 2559
ม.ค.
405
109
2
7
11
103
4
1
0
154
0
0
0
0
0
0
0
100
28
13
13
7
0
19
4
41

ก.พ.
293
80
3
5
15
129
1
5
0
99
0
0
0
1
4
0
0
156
3
13
6
1
0
10
2
13

มี.ค.
228
93
11
8
51
27
4
0
0
39
0
3
3
1
0
0
0
42
94
6
11
1
3
10
0
11

เม.ย.
100
33
4
3
35
50
4
0
0
13
0
0
0
0
0
0
0
19
116
31
8
1
0
14
0
2

พ.ค.
149
80
3
3
14
26
3
0
0
43
0
1
0
0
0
0
0
68
55
12
4
0
0
8
0
0

มิ.ย.
301
156
5
4
33
42
7
0
0
19
0
1
0
0
0
0
0
126
52
13
33
5
0
11
9
7

ก.ค.
142
113
4
11
20
27
6
1
6
31
1
0
0
0
0
0
0
22
34
16
37
0
1
3
5
177

ส.ค.
180
172
6
9
21
61
7
2
1
20
0
0
0
0
0
0
0
122
69
0
15
7
1
14
9
20

รวม

ก.ย.
129
65
8
3
13
174
2
1
1
8
1
0
0
0
0
0
0
79
17
2
11
5
0
8
8
15

รวม
2500
1151
66
91
258
1833
54
13
10
529
27
8
5
2
4
1
2
1724
614
171
170
53
5
128
43
388

9850

จำกตำรำงสรุปผลกำรให้บริกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 (เดือนตุลำคม 2558 – เดือน
กันยำยน 2559) พบว่ำ มีผู้มำติดต่อรับบริกำรจำนวนทั้งสิ้น 9,850 รำย เดือนที่ มีผู้มำติดต่อรับบริกำร
มำกที่สุดคือ เดือนตุลำคม 2558 ลำดับรองลงมำคือ เดือนมกรำคม 2559 และเดือนที่มีผู้มำติดต่อรับ
บริกำรน้อยที่สุดคือ เดือนเมษำยน 2559
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ตัวอย่ำง เพจและกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรในเพจของสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
https://www.facebook.com/regis.suandusit
ตัวอย่ำงข่ำวสำรประชำสัมพันธ์

“อยู่ที่ไหนก็ขอใบรับรองได้ เพียงแค่
มี ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ห รื อ แ ท็ บ เ ล็ ต ก็
สามารถขอใบรับรองออนไลน์ได้แล้ว
นะครั บ (เฉพาะผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่
เท่านั้น)”

“กิจกรรมวิชาการภาคการศึกษาที่ 2/2559 (เปิดภาคการศึกษา 15 ส.ค.2559)
นักศึกษารหัส 56 คณะวิทยาศาสตร์ฯ คณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะวิทยาการจัดการ
โรงเรียนการเรือน เดือนตุลาคม 2559 นะครับ
(เฉพาะผู้ที่กาลังศึกษาอยู่เท่านั้น)”
“ประชาสัมพันธ์ การขอสาเร็จการศึกษาและการส่ง
เอกสารขอสาเร็จการศึกษา สาหรับนักศึกษาที่จะสาเร็จ
การศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2/2559
(เปิดเรียนวันที่ 15 สิงหาคม 2559)
หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ทาง INBOX ครับ”

“กาหนดการชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคเรียนที่ 2/25559 (AEC)”

28 สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ 2559

แผนภำพที่ 5 ภำพรวมสถิติกำรเข้ำถึงข่ำวสำรประชำสัมพันธ์ของหน้ำเพจ

แผนภำพที่ 6 อันดับที่มผี ู้เข้ำถึงโพสมำกที่สุดในปี พ.ศ. 2559 ในเพจของสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
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5 อันดับจำนวนผู้เข้ำถึงโพสมำกที่สุด
9,000

8,399

8,000
7,000
6,000
5,000

4,496

4,408

ข่ำวประชำสัมพันธ์กำรขอปิด
ระบบบริหำรกำรศึกษำเพื่อ
กำรโอนย้ำยฐำนข้อมูล
4,496

ข่ำวประชำสัมพันธ์เรื่อง
สถำนที่ในกำรให้บริกำร
ถ่ำยรูปของกองประชำสัมพันธ์
4,408

4,251

4,243

ข่ำวประกำศปิดรับบริหำร
กำรศึกษำเพื่อปรับปรุงระบบ

ข่ำวกิจกรรมวิชำกำร

4,251

4,243

4,000
3,000
2,000
1,000
0

จำนวนผู้เข้ำถึงโพส

ข่ำวประชำสัมพันธ์เรื่องกำร
ถ่ำยรูป
ชุดครุยใหม่
8,399

แผนภำพที่ 7 ข่ำวประชำสัมพันธ์ที่มีผู้เข้ำถึงมำกที่สุดถึงน้อยที่สุด
ในแต่ละเดือนก็จะมีผู้เข้ำมำเป็นแฟนเพจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อติดตำมข่ำวสำรของสำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน ทั้งนี้กลุ่มเป้ำหมำยหลักคือ นักศึกษำของมหำวิทยำลัย
นอกจำกนึ้ยังมีกิจกรรมต่ำงๆ ที่สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนได้จัดเพื่อกำรสื่อสำรกับผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องในรูปแบบกำรจัดประชุม อำทิ กำรประชุมนักศึกษำที่มีควำมบกพร่อง เพื่อชี้แจงเรื่องรำว
ในรั้ ว มหำวิ ท ยำลั ย และกำรขอทุ น กำรศึ ก ษำ และกำรปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษำใหม่ เ พื่ อ ชี้ แ จงข้ อ บั ง คั บ
กฎระเบียบระบบกำรเรียนกำรสอน ระบบงำนทะเบียน ของมหำวิทยำลัยดังภำพกิจกรรม
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<< ภำพกิจกรรม
ประชุ ม นั ก ศึ ก ษำที่ มี ค วำมบกพร่ อ ง
พร้อมผู้ ปกครองของมหำวิทยำลั ย สวน
ดุสิต วันอังคำรที่ 9 สิงหำคม 2559 เวลำ
09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5
อำคำรบั ณ ฑิ ต วิ ท ยำลั ย มหำวิ ท ยำลั ย
สวนดุสิต

ภำพกิจกรรม >>
งำนบู ร ณำกำรร่ ว มหน่ ว ยงำนภำยใน
จั ด ก ำ ร ป ฐ ม นิ เ ท ศ นั ก ศึ ก ษ ำ ใ ห ม่
ประจำปีกำรศึกษำ 2559
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบี ย น ร่ ว มกั บ กองพั ฒ นำนั ก ศึ ก ษำ
คณะโรงเรี ย น ในกำรจั ดกิจ กรรม / กำร
ปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษำใหม่ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2559 เพื่อให้นักศึกษำได้รับ
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ
ข้ อ บั ง คั บ ระบบกำรเรี ย นกำรสอน
ระบบงำนทะเบียน และสำมำรถปฏิบัติ
ตนได้อย่ำงถูกต้อง เมื่อได้เข้ำมำศึกษำอยู่
มหำวิทยำลัย

.

Annual report 2016

สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 31

งำนส่งเสริมวิชำกำร
1. งำนด้ำนหลักสูตร
งำนส่งเสริมวิชำกำรเป็นงำนที่ส่งเสริมและสนับสนุนข้อมูลต่ำงๆ ให้กับคณะ/โรงเรียนในด้ำนต่ำงๆ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งงำนด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรให้มีคุณภำพสอดคล้องตำมเกณฑ์ม ำตรฐำนต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบันมหำวิทยำลัยมีจำนวนหลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอนระดับปริญญำตรี ทั้งหมด 9
ปริญญำ 36 สำขำวิชำและระดับบัณฑิตศึกษำจำนวน 5 ปริญญำ 7 สำขำวิชำ โดยจำแนกตำมสถำนที่กำร
จัดกำรเรียนกำรสอน ได้ดังนี้ ในมหำวิทยำลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหำนคร จำนวน 14 ปริญญำ 43
สำขำวิชำ วิทยำเขตสุพรรณบุรี จำนวน 3 ปริญญำ 3 สำขำวิชำ ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง หัวหิน จำนวน
1 ปริญญำ 2 สำขำวิชำ ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ลำปำง จำนวน 3 ปริญญำ 3 สำขำวิชำ ศูนย์กำรศึกษำ
นอกที่ตั้ง ตรัง จำนวน 3 ปริญญำ 4 สำขำวิชำ และศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง นครนำยก จำนวน 1 ปริญญำ
1 สำขำวิชำ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

หลักสูตรและสำขำวิชำระดับบัณฑิตศึกษำ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ มีจำนวน 5 ปริญญำ 7 สำขำวิชำ
>> บัณฑิตวิทยำลัย มี 5 ปริญญำ
หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต
- สำขำกำรบริกำรงำนส่วนท้องถิ่น
หลักสูตรนิเทศศำสตรมหำบัณฑิต
- สำขำกำรสื่อสำรธุรกิจบริกำร
หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต
- สำขำกำรจัดกำรบริกำร
หลักสูตรศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต
- สำขำกำรศึกษำพิเศษ
- สำขำกำรวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำ
หลักสูตรศึกษำศำสตรดุษฎีบัณฑิต
- สำขำภำวะผู้นำทำงกำรศึกษำ
>> คณะครุศำสตร์ มี 1 หลักสูตร
ประกำศนียบัตรบัณฑิตวิชำชีพครู
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หลักสูตรและสำขำวิชำระดับปริญญำตรี
หลักสูตรระดับปริญญำตรี มีจำนวน 9 ปริญญำ 36 สำขำวิชำ
>> คณะครุศำสตร์ มี 1 ปริญญำ
หลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต
- สำขำวิชำกำรประถมศึกษำ (5 ปี)
- สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย (5 ปี)
>> คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มี 4 ปริญญำ
หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต
- สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์
- สำขำวิชำภำษำไทย
- สำขำวิชำภำษำอังกฤษ
- สำขำวิชำภำษำอังกฤษธุรกิจ
- สำขำวิชำจิตวิทยำอุตสำหกรรมและองค์กำร - สำขำวิชำภำษำจีน
- สำขำวิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์
หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต
หลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต
- สำขำวิชำศิลปศึกษำ (5 ปี)
>> คณะวิทยำกำรจัดกำร มี 3 ปริญญำ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต
- สำขำวิชำกำรตลำด
- สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สำขำวิชำเลขำนุกำรทำงกำรแพทย์
- สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์
- สำขำวิชำธุรกิจระหว่ำงประเทศ
หลักสูตรบัญชีบัญฑิต
หลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑิต

-

สำขำวิชำกำรเงิน
สำขำวิชำกำรจัดกำร
สำขำวิชำกำรบริกำรลูกค้ำ
สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีก
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>> คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มี 2 ปริญญำ
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต
- สำขำวิชำวิทยำศำสตร์เครื่องสำอำง
- สำขำวิชำเทคโนโลยีเคมี
- สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
- สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
- สำขำวิชำสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสำหกรรม
- สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์
หลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต
- สำขำวิชำคณิตศำสตร์ (5 ปี)
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- สำขำวิชำฟิสิกส์ (5 ปี)

>> โรงเรียนกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร มี 1 ปริญญำ
หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต
- สำขำวิชำธุรกิจกำรโรงแรม
- สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว
- สำขำวิชำธุรกิจกำรบิน
- สำขำวิชำออกแบบนิทรรศกำรและกำรจัดแสดง
- Hospitality Management (International Programmer)
>> โรงเรียนกำรเรือน มี 2 ปริญญำ
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต
- สำขำวิชำเทคโนโลยีแปรรูปอำหำร
- สำขำวิชำโภชนำกำรและกำรประกอบอำหำร
- สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรประกอบอำหำรและกำรบริกำร
หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต
- สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์
>> คณะพยำบำลศำสตร์ มี 1 ปริญญำ
- หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต
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2.หลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอน ณ วิทยำเขตสุพรรณบุรี มี 3 ปริญญำ
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต
- สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรประกอบอำหำรและกำรบริกำร
หลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต
- สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย (5 ปี)
หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต
- สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์
3.หลักสูตรที่มีโครงกำรเปิดสอน ณ ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง มี 4 ปริญญำ
ณ ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง หัวหิน
หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต
- สำขำวิชำธุรกิจกำรบิน
- สำขำวิชำธุรกิจกำรโรงแรม
ณ ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ลำปำง
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต
- สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรประกอบอำหำรและกำรบริกำร
หลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต
- สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย (5 ปี)
หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต
- สำขำวิชำธุรกิจกำรบิน
ณ ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ตรัง
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต
- สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรประกอบอำหำรและกำรบริกำร
- สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต
- สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต
- สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์
- สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว
ณ ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง นครนำยก
หลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต
- สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย (5 ปี)
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เมื่อพิจำรณำหลักสูตรทั้งหมดสำนั กส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนได้วำงแผนกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่กำหนดให้มีกำรพัฒนำหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมี
ปรับปรุงหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่ำงน้อยตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี โดยสรุปมี
หลักสูตรที่อยู่ระหว่ำงกำรใช้ที่จะต้องมีกำรปรับปรุงตำมช่วงปีต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
ตำรำงที่ 6 สรุปจำนวนหลักสูตรที่พัฒนำ/ปรับปรุง
ปี
2559
2560
2561
2562
รวม

จำนวนหลักสูตรที่พัฒนำ/ปรับปรุง
32
5
10
2
49

จำแนกปีกำรศึกษำ 2559-2562
ปี 2562
ปีกำรศึกษำ

ปี 2561

ปี 2560

2559
2560
2561
2562
ปี 2559

แผนภำพที่ 8 แสดงจำนวนหลักสูตรที่จะต้องพัฒนำ/ปรับปรุงในแต่ละปีกำรศึกษำ

36 สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ 2559

สรุปโครงกำรตำมแผนปฏิบัติงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
(เริ่ม 1 ตุลำคม 2558 - 30 กันยำยน 2559)
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้ดำเนินกำรจัดโครงกำรตำมแผนปฏิบัติงำน ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.2559 ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบำยของมหำวิ ทยำลัย เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย์และ
สนับสนุนด้ำนกำรศึกษำอื่นๆ โดยมีโครงกำรที่ได้ดำเนินกำรไปแล้ว ดังนี้
1. โครงกำรพัฒนำ/ปรับปรุงหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
2. โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรเพื่อเสริมสร้ำงทักษะในศตวรรษที่ 21
3. โครงกำรพัฒนำหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (แนวทำงกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร พ.ศ.2558) (โครงกำรบูรณำกำรร่วมกับ
สถำบันวิจัยและพัฒนำ)
4. โครงกำร “ส่งเสริมศักยภำพอำจำรย์ในกำรเขียนผลงำนทำงวิชำกำร” สร้ำงแรงจูงใจ และ
เข้ำใจในเกณฑ์แนวปฏิบัติในกำรขอกำหนดตำแหนน่งทำงวิชำกำร
5. โครงกำรสวนดุสิต “ครัวของแผ่นดิน”
1. โครงกำรพัฒนำ/ปรับปรุงหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
กำรจัดกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำมีเป้ำหมำยที่สำคัญข้อหนึ่ง คือ กำรเตรียมบัณฑิตให้มีควำม
พร้อมสู่กำรทำงำนในสภำวกำรณ์ที่เป็นจริงตำมสำขำวิชำชีพของตน จำกกำรประเมินที่ผ่ำนมำ มักพบว่ำ
ผู้ใช้บัณฑิตหรือสถำนประกอบกำรมีข้อวิพำกษ์วิจำรณ์บัณฑิตที่ จบออกไปจำกสถำนศึกษำในลักษณะที่
กล่ำวถึงควำมไม่มีศักยภำพและควำมพร้อมที่จะเริ่มปฏิบัติงำนได้ทันที สถำบันอุดมศึกษำจึงจำเป็นที่
จะต้องพิจำรณำกระบวนกำรศึกษำที่จะช่วยปรับตัวบัณฑิตสู่กำรเปลี่ยนแปลงเข้ำสู่อำชีพโดยอำศัยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องและดำเนินกำรปรับปรุงหลักสูต รทุก 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของกำรเปลี่ยนแปลง
ในอนำคตยังได้รับกำรพิจำรณำให้ควำมสำคัญเป็นอย่ำงยิ่งในกำรกำหนดแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559 โดยเฉพำะกำรเปลี่ยนแปลงให้เข้ำกับกระแสโลกำภิวัตน์ และกำร
เปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนำอุตสำหกรรมอย่ำงต่อเนื่องโดยไม่ต้องส่งผลกระทบในทำงลบต่อคุณภำพชีวิตของ
ประชำชน ในกำรนี้หลักสูตรของมหำวิทยำลัยสวนดุสิตทั้งหมดที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นหลักสูตร
ที่เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2552 และเป็นไปตำมมำตรฐำน
คุ ณวุ ฒิ ร ะดั บ สำขำ/สำขำวิ ช ำ ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เปิ ด รั บ นั ก ศึ ก ษำในปี ก ำรศึ ก ษำ 2555 และก ำลั ง จะครบ
ระยะเวลำกำรดำเนินกำรพัฒนำปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและปรับเปลี่ยนตำมสภำวกำรณ์ปัจจุบัน เมื่อ
หลักสูตรเปิดสอนมำครบระยะเวลำ 5 ปี จำนวน 27 หลักสูตรในปีงบประมำณนี้
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เป้ำหมำย
1. หลักสูตรมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิตมีมำตรฐำนและเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ
และเกณฑ์มำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง
2. หลักสูตรเป็นไปตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร คณะ และมหำวิทยำลัย
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อพัฒนำ/ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำและเกณฑ์มำตรฐำนที่
เกี่ยวข้อง
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกำรประกันคุณภำพภำยในตรงตำมเกณฑ์ที่กำหนด
กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงกำรดำเนินกำรหลักสูตร
กำรประชุมชี้แจงกำรดำเนินกำรปรับปรุง
หลักสูตร ครั้งที่ 1/2558
รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน รองอธิกำรบดีฝ่ำย
นโยบำยและแผน มหำวิ ทยำลั ย สวนดุ สิ ต
เป็ น ประธำนที่ ป ระชุ ม โดยมี ว ำระส ำคั ญ
เรื่ อ ง นโยบำยกำรด ำเนิ น กำรปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรภำยในปีงบประมำณ 2559 ฯลฯ
ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2558
กำรประชุ ม ติ ด ตำมกำรด ำเนิ น กำรพั ฒ นำ/
ปรับปรุงหลักสูตร ประจำปีงบประมำณ 2559
โดย ดร.สุ ว มำลย์ ม่ ว งประเสริ ฐ รอง
อธิกำรบดีฝ่ ำยวิ ช ำกำร มหำวิทยำลั ย สวนดุสิ ต เป็น
ประธำนมี ว ำระส ำคั ญ เรื่ อ ง กรอบกำรด ำเนิ น กำร
พัฒนำ/ปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ได้รับเกียรติจำก รศ.
ดร.ศิโ รจน์ ผลพัน ธิน อธิกำรบดี มหำวิทยำลั ยสวน
ดุสิต มอบนโยบำยในกำรดำเนินกำรพัฒนำ/ปรับปรุง
หลักสูตร ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
วันที่ 4 พฤษภำคม 2559
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2. โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรเพื่อเสริมสร้ำงทักษะในศตวรรษที่ 21
บัณฑิตที่จบกำรศึกษำเข้ำสู่แวดวงธุรกิจ อุตสำหกรรม หรือเรียกง่ำยๆ ว่ำ ตลำดแรงงำนนั้นถูก
คำดหวังสูงว่ำจะมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เพียงพอที่จะปฏิบัติงำนได้ทันที ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือ โลกของ
ควำมรู้เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม ซึ่งภำคธุรกิจ ภำคอุตสำหกรรมนั้นมีกำรปรับตัวและสำมำรถปรับตัวได้
อย่ำงรวดเร็วเพื่อกำรแข่งขันในตลำดธุรกิจ ในภำคกำรศึกษำต้องขยับตัวและเชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับภำค
ธุรกิจอุตสำหกรรม เพื่อให้บัณฑิตได้รับควำมรู้และฝึกวิชำกำรใหม่ๆ ในกำรเรียนรู้เพิ่มขึ้น รวมถึงต้องมี
ศักยภำพที่จะเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องด้วยกำรศึกษำข้อมูล ควำมรู้ โดยอำศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปตลอด
ชีวิต มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศและกำรใช้เทคโนโลยีส ำรสนเทศกลำยเป็นคุณสมบัติที่
ต้องมีและต้องใช้สำหรับบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
เกณฑ์กำรประกันคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน
กำรประเมินผู้เรียนให้ควำมสำคัญกับกำรบริ หำรจัดกำรหลักสูตร 3 ด้ำน คือ 1) สำระของรำยวิชำใน
หลักสูตร 2) กำรวำงระบบผู้สอนและกระบวนกำรเรียนกำรสอน 3) กำรประเมินผู้เรียน โดยกระบวนกำร
เรียนกำรสอนสำหรับยุคศตวรรษที่ 21 เน้นกำรพัฒนำนักศึกษำให้มีควำมรู้ตำมโครงสร้ำงของหลักสูตรที่
กำหนด และได้รับกำรพัฒนำตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ผู้สอนมีหน้ำที่อำนวยควำมสะดวกให้เกิดกำรเรียนรู้ และสนับสนุนกำรเรียนรู้ ตลอดจนกำรประเมิน
นักศึกษำมีจุดมุ่งหมำย 3 ประกำร คือ กำรประเมินผลนักศึกษำเพื่อให้ข้อมูลสำรสนเทศที่เป็นประโยชน์
ต่ อ กำรปรั บ ปรุ ง กำรเรี ย นกำรสอนของผู้ ส อน และน ำไปสู่ ก ำรพั ฒ นำกำรเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษำ
กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ ของนักศึกษำที่แสดงผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่คำดหวังของหลักสูตร เน้นกำรได้
ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำที่สะท้อนควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนในโลกแห่ง
ควำมเป็นจริง และมีวิธีให้ข้อมูลป้อนกลับในกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิ เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรประกันคุณภำพภำยในอีกด้วย
เป้ำหมำย
1. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้ำร่วมโครงกำร พร้อมทั้งมีกำรดำเนินกำรหลักสูตรให้เป็นไปตำม
เกณฑ์มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำและเกณฑ์กำรประกันคุณภำพภำยใน
2. คณำจำรย์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิตเข้ำร่วมโครงกำร พร้อมทั้งมีกำรพัฒนำกำรจัด
กำรเรียนกำรสอนและเทคนิคกำรสอนแบบบูรณำกำรในศตวรรษที่ 21
3. อำจำรย์ผู้สอนที่ไม่สำเร็จกำรศึกษำจำกสำยกำรศึกษำ มีกำรพัฒนำกำรประเมินผู้เรียนและ
กำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้
4. อำจำรย์ผู้ประสำนงำนรำยวิชำเข้ำร่วมโครงกำร พร้อมทั้งมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนตำมปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหมวดวิชำศึกษำทั่วไปที่ปรับปรุงใหม่
5. คณำจำรย์ผู้สอนเข้ำร่วมโครงกำร พร้อมทั้งมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นรูปแบบกำรจัดกำร
เรียนรู้เชิงรุก (Active learning)
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วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยใน
2. เพื่อพัฒนำคณำจำรย์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรในศตวรรษที่ 21 และกำร
วัดและประเมินผล
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงำนประกันคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร
4. หลักสูตรมีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู้ที่ชัดเจนและถูกต้อง
5. เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกับผู้ประสำนงำนรำยวิชำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำม
ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหมวดวิชำศึกษำทั่วไปที่ปรับปรุงใหม่
6. เพื่อพัฒนำทักษะคณำจำรย์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก
(Active learning) และกำรวัดและประเมินผล
กิจกรรมที่ 1 กำรสัมมนำกำรพัฒนำอำจำรย์ด้ำนจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ Active learning
วั น ที่ 19 - 20 มกรำคม 2559 เวลำ 08.30 - 16.30 น. ณ อำคำรรั ก ตะกนิ ษ ฐ ชั้ น 2
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
ดร.วิ ชั ย เสวกงำม อำจำรย์ ส ำขำวิ ช ำหลั ก สู ต รและกำรสอน คณะครุ ศ ำสตร์ จุ ฬ ำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย บรรยำยในหัวข้อ กำรออกแบบกำรเรียนกำรสอนแบบ Active learning : วัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและกำรประเมินผล ฝึกปฏิบัติกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอน
และกำรนำเสนอผลงำน
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กิจกรรมที่ 2 สื่อดิจิทัลเพื่อกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21 โดย รศ.ดร.เนำวนิตย์ สงครำม
รศ.ดร.เนำวนิตย์ สงครำม จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยบรรยำยในหัวข้อสื่อดิจิทัลเพื่อกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21
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กิจกรรมที่ 3 กำรสัมมนำเทคนิคกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป
โดยมี ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ ผู้อำนวยกำร/หัวหน้ำสำนักงำน สถำบันกำรเรียนรู้/สำนักงำนวิชำศึกษำ
ทั่วไป คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี และ ผศ.กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ ผู้อำนวยกำรสำนัก
วิชำศึกษำทั่วไป มหำวิทยำลัยศรีปทุม เป็นวิทยำกรบรรยำย เรื่อง “เทคนิคกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำหมวดวิชำ
ศึกษำทั่วไป” วันที่ 13 มกรำคม 2559 ณ อำคำรรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

42 สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
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กิจกรรมที่ 6 ศิลปะด้ำนใน : ศิลปะและสีบนควำมหมำยมนุษยปรัชญำ

Annual report 2016

สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 45

กิจกรรมที่ 7 กำรสัมมนำกำรพัฒนำอำจำรย์กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์
หัวข้อที่ 1 ทักษะกำรคิดแบบองค์รวม/กำรคิดแบบมีวิจำรณญำณ
“เหตุกำรณ์สำคัญในยุโรปอันส่งผลกระทบต่อกำรรับรู้ของสังคมโลก”

46 สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
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หัวข้อที่ 2 กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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3. โครงกำรพัฒนำหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ แนวทำงกำรจัด
กำรเรียนกำรสอนตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร พ.ศ.2558
(โครงกำรบูรณำกำรพัฒนำวิชำกำรร่วมกับสถำบันวิจัยและพัฒนำ)
วันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2559 ณ อำคำรรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รักษำกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสวนดุสิต เป็นประธำนเปิดกำร
ประชุ ม สั ม มนำโครงกำรพั ฒ นำหลั ก สู ต รตำมเกณฑ์ ม ำตรฐำนคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษำแห่ ง ชำติ
(แนวทำงกำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนตำมเกณฑ์ ม ำตรฐำนหลั ก สู ต ร พ.ศ.2558) โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ ำก
รองศำสตรำจำรย์นำยแพทย์สรนิต ศิลธรรม รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) บรรยำย
เรื่ อ ง “แนวทำงกำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนตำมเกณฑ์ ม ำตรฐำนหลั ก สู ต ร พ.ศ. 2558” เมื่ อ
วันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2559 ณ อำคำรรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
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4. โครงกำร “ส่งเสริมศักยภำพอำจำรย์ในกำรเขียนผลงำนทำงวิชำกำร”
“สร้ำงแรงจูงใจ และเข้ำใจในหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติในกำรขอกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำร”
โครงกำร “ส่งเสริมศักยภำพอำจำรย์ในกำรเขียนผลงำนทำงวิชำกำร” สร้ำงแรงจูงใจ และเข้ำใจ
ในเกณฑ์แนวปฏิบัติ ในกำรขอก ำหนดต ำแหน่ง ทำงวิช ำกำรโดยได้รับ เกี ยรติจ ำกผู้ช่ วยศำสตรำจำรย์
ดร.ชนะศึก นิชำนนท์ ผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต เป็นประธำนเปิด
โครงกำรและเป็นผู้ดำเนินรำยกำรในกำรเสวนำหัวข้อ “ประสบกำรณ์ควำมสำเร็จในกำรขอกำหนด
ตำแหน่งทำงวิชำกำร” อีกทั้งยังได้รับเกียรติจำกคุณสุทิศำ จั่นมุกดำ รักษำกำรผู้อำนวยกำรกลุ่มมำตรฐำน
กำรบริหำรงำนบุคคล สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) เป็นวิทยำกร กำรบรรยำยหัวข้อ
“หลั ก เกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บั ติ ในกำรขอก ำหนดต ำแหน่ ง ทำงวิ ช ำกำร” ณ อำคำรรั ก ตะกนิ ษ ฐ ชั้ น 2
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2559
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5. โครงกำรสวนดุสิต “ครัวของแผ่นดิน”
กำรบริกำรวิชำกำรเป็นพันธกิจหลักประกำรหนึ่งของมหำวิทยำลัยสวนดุสิต เป็นกำรประสำน
ประโยชน์และควำมร่วมมือในกำรพัฒนำควำมรู้และนวัตกรรมร่วมกันของคณะ สำนักและบุคลำกร
ภำยในและบุคลำกรภำยนอกมหำวิทยำลัยจำกควำมร่วมมือของมหำวิทยำลัยกับองค์กรภำครัฐและ
เอกชน โดยศักยภำพและองค์ควำมรู้ของอำจำรย์ กำรวิจัยและควำมเชี่ยวชำญในศำสตร์ที่เป็นอัตลักษณ์
ของมหำวิทยำลัยมำบริหำรจัดกำรสนับสนุนภำรกิจหลักในกำรให้บริกำรวิชำกำร สร้ำงกำรยอมรับเชิง
วิชำกำรในสำขำอัตลักษณ์และกำรผลิตบัณฑิตสำขำวิชำอัตลักษณ์ โดยอัตลักษณ์ที่ได้รับกำรยอมรับ คือ
ด้ำนอำหำร กำรศึกษำปฐมวัย อุตสำหกรรมบริกำรและพยำบำลและสุขภำวะ มุ่งเน้นกำรพัฒนำบุคลำกร
เพื่อผลิตบัณฑิตสำขำอัตลักษณ์ให้มีควำมรู้และส่งเสริมควำมเชี่ยวชำญในศำสตร์ของตน สำมำรถแข่งขัน
ได้ในระดับสำกล
มหำวิทยำลัยสวนดุสิตมุ่งมั่นพัฒนำอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยบนพื้นฐำนควำมเป็นเลิศ พัฒนำ
ศักยภำพผู้เรียน โดยกำรพัฒนำระบบฝึกปฏิบัติงำนควบคู่กับกำรเรียน เพื่อพัฒนำทักษะควำมชำนำญที่
พร้อมปฏิบัติงำนได้ทันที สร้ำงเครือข่ำยและผลักดันให้นักศึกษำได้ฝึก งำนในสถำนประกอบกำรที่ มี
ชื่อเสียงระดับชำติและนำนำชำติ นอกจำกหลักสูตรอัตลักษณ์แล้วหลักสูตรอื่นๆ ที่เปิดสอนได้ใช้รูปแบบ
กำรจัดกำรเรียนรู้ในลักษณะเดียวกัน ตลอดระยะเวลำกว่ำ 80 ปีที่ผ่ำนมำ มหำวิทยำลัยได้สั่งสมองค์
ควำมรู้ แ ละนวั ต กรรมในด้ ำ นที่ มี ค วำมเชี่ ย วชำญ ซึ่ ง สำมำรถเผยแพร่ ต่ อ สำธำรณชนที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ภำพลักษณ์ที่ดีกับมหำวิทยำลัย
เป้ำหมำย
1. มหำวิทยำลัยสวนดุสิตได้แสดงและเผยแพร่ผลงำนด้ำนวิชำกำรต่อสำธำรณชน
2. คณำจำรย์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิตเข้ำร่วมโครงกำร พร้อมทั้งแสดงองค์ควำมรู้
และนวัตกรรม
3. นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกิจกรรม พร้อมทั้งแสดงทักษะควำมชำนำญจำก
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
4. กำรสร้ำงกำรยอมรับควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรของหลักสูตรอัตลักษณ์
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อแสดงและเผยแพร่ผลงำนด้ำนวิชำกำรต่อสำธำรณชน
2. เพื่อแสดงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมของคณำจำรย์และนักศึกษำ
3. เพื่อสร้ำงกำรยอมรับควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรของหลักสูตรอัตลักษณ์
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กำรประชุม โครงกำรสวนดุสิต “ครัวของแผ่นดิน”

โดย รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต เป็นประธำนกำรประชุม
เตรี ย มควำมพร้ อ ม โครงกำร สวนดุ สิ ต “ครั ว ของแผ่ น ดิ น ” มี ว ำระกำรประชุ ม ดั ง นี้ หำรื อ แนวทำงกำรเตรี ยม
ควำมพร้อม โครงกำร “ครัวของแผ่นดิน” รำยละเอียดแบบฟอร์มกำรเข้ำร่วมโครงกำร “ ดุสิตวิชำกำร ” ณ ห้อง
ประชุมลำพอง 2 มหำวิทยำลัยสวนดุสิต วันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2559

โดยเชิญ รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต เป็นประธำนกำร
ประชุมเตรี ย มควำมพร้ อมโครงกำร มีว ำระกำรประชุมดังนี้ (ร่ำง)โครงกำรสวนดุสิ ต “ครัว ของแผ่ นดิน ” แผนผัง
จำนวนบูธ และกำรจับฉลำกแบ่งที่ตั้งบูธ กำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบกิจกรรมโครงกำรฯ ฯลฯ ณ ห้องประชุม
ลำพอง 2 มหำวิทยำลัยสวนดุสิต วันที่ 14 มีนำคม 2559
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งำนทะเบียนนักศึกษำและฐำนข้อมูล
งำนทะเบียนนักศึกษำและฐำนข้อมูล เป็นกลุ่มงำนที่ดูแลกำรรับสมัครนักศึกษำระดับปริญญำตรี
กำรสนับสนุนงำนวิชำกำรในกำรวิเครำะห์คุณภำพแบบทดสอบให้กับอำจำรย์ผู้สอน โดยใช้โปรแกรม
วิ เ ครำะห์ ข้ อ สอบ Items Analysis รวมทั้ ง กำรพั ฒ นำและปรั บ ปรุ ง ระบบฐำนข้ อ มู ล ต่ ำ งๆ เพื่ อ ให้
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนเป็นหลัก โดยสรุปผลกำรดำเนินงำนในแต่ละส่วนได้ดังต่อไปนี้
> งำนกำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ ประจำปีกำรศึกษำ 2559
มหำวิ ท ยำลั ย สวนดุ สิ ต เปิ ด รั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษำระดั บ ปริ ญ ญำตรี ประจ ำปี ก ำรศึ ก ษำ 2559
จำนวน 7 คณะ/โรงเรียน รวม 41 สำขำวิชำ โดยกำรรำยงำนผลข้อมูลเป็นข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหำคม
2559 ในภำพรวมของกำรดำเนินกำรรับสมัครมีจำนวนผู้ที่สนใจสมัครเข้ำศึกษำต่อ จำนวน 23,337 คน
ผ่ำนกระบวนกำรคัดเลือกจำกมหำวิทยำลัย ทั้งกระบวนกำรสอบข้อเขียนและกำรสอบสัมภำษณ์ เพื่อคัด
กรองบุคคลที่มีศักยภำพและมีควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำสำขำวิชำต่ำงๆ จำกผลกำร
คัดเลือกมีผู้ที่ผ่ำนกระบวนกำรคัดเลือก จำนวน 6,667 คน และมีผู้รำยงำนตัวเป็นนักศึกษำรวมทั้งสิ้น
4,628 คน
รอบทดแทน ผู้สละสิทธิ์, 3,998
คน, 17%

รอบ Admissions, 1,342 คน, 6%

รอบรับตรง, 17,997
คน, 77%

รอบรับตรง

รอบทดแทน ผู้สละสิทธิ์

รอบ Admissions

แผนภำพที่ 9 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สมัครเข้ำศึกษำต่อในรอบต่ำงๆ
ตำรำงที่ 7 แสดงข้อมูลผู้สมัครเข้ำศึกษำต่อและผู้รำยงำนตัวเป็นนักศึกษำประจำปีกำรศึกษำ 2559
คณะโรงเรียน/
คณะครุศำสตร์
คณะพยำบำลศำสตร์
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
โรงเรียนกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร
โรงเรียนกำรเรือน
คณะวิทยำกำรจัดกำร
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
รวม

รอบรับตรง
1,949
2,057
2,074
6,191
2,434
2,405
887
17,997

จำนวนผู้สมัคร
รอบทดแทน ผู้ รอบ Admissions
สละสิทธิ์
100
80
812
391
1,129
7
394
106
1,272
370
391
288
3,998
1,342

รวมทั้งหมด
2,049
2,137
3,277
7,327
2,934
4,047
1,566
23,337
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8,000
7,500
7,000
6,500
6,000
5,500
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
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1,000
500
-
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7,327

4,047
3,277

2,934

2,137

2,049

1,440
483

370
ครุศำสตร์

จำนวนผู้สมัคร

2,049

จำนวนผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัว

483

จำนวนผู้รำยงำนตัว

370

85 131

908

1,182
884

1,779 1,566
937

715

1,149

763

469

โรงเรียนกำร
มนุษยศำสตร์และ
วิทยำศำสตร์และ
พยำบำลศำสตร์
ท่องเที่ยวและกำร โรงเรียนกำรเรือน วิทยำกำรจัดกำร
สังคมศำสตร์
เทคโนโลยี
บริกำร
2,137
3,277
7,327
2,934
4,047
1,566
131
1,440
1,182
937
1,779
715
85

908

884

763

1,149

469

แผนภำพที่ 10 แสดงจำนวนผู้สมัคร ผูม้ ีสิทธิร์ ำยงำนตัวและผู้รำยงำนตัวเป็นนักศึกษำจำแนกตำมคณะ/โรงเรียน
18,000

17,803

16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000

5,455
4,000

4,000
2,000
-

มหำวิทยำลัยสวน
ดุสิต
จำนวนผู้สมัคร
17,803
จำนวนผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัว
5,455
จำนวนผู้รำยงำนตัว
3,670

573 345
วิทยำเขต
สุพรรณบุรี
573
345
262

609 276

370

75

88

264 146

ศูนย์ตรัง

ศูนย์หัวหิน

ศูนย์นครนำยก

ศูนย์ลำปำง

609
276
153

4,000
370
339

88
75
66

264
146
138

แผนภำพที่ 11 แสดงจำนวนผู้สมัคร ผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวและผู้รำยงำนตัวเป็นนักศึกษำจำแนกตำมสถำนทีต่ ั้ง
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นอกจำกนี้ได้มีกำรวิเครำะห์กลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำมำสมัครเรียนในมหำวิทยำลัยเพื่อ เป็นแนวทำงใน
กำรเข้ำถึง รวมทั้งกำรประชำสัมพันธ์ในช่องทำงต่ำงๆ โดยแสดงดังต่อไปนี้
1:25
1:12

1:12

1:8

1:7

1:7

1:6

1:6

1:6

1:6

แผนภำพที่ 12 จำนวนผู้สมัครในแต่ละโรงเรียนที่มำสมัครมำกที่สุด 10 อันดับแรก
ลำดับ
1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10

ตำรำงที่ 8 จำนวนผู้สมัครในแต่ละโรงเรียนที่มำสมัครมำกที่สุด 10 อันดับแรก
ภูมิภำค
จังหวัด
ชือ่ โรงเรียน
จำนวน
ภำคกลำง
อ่ำงทอง
สตรีอ่ำงทอง
93
ภำคใต้
ชุมพร
ศรียำภัย
92
ภำคกลำง
กรุงเทพมหำนคร
มัธยมวัดหนองแขม
90
ภำคกลำง
กรุงเทพมหำนคร
สำรสำสน์วิเทศบำงบอน
85
ภำคตะวันตก
รำชบุรี
รำชโบริกำนุเครำะห์
85
ภำคกลำง
นครปฐม
ยอแซฟอุปถัมภ์
82
ภำคกลำง
พระนครศรีอยุธยำ
อยุธยำวิทยำลัย
79
ภำคกลำง
สมุทรสงครำม
ศรัทธำสมุทร
78
ภำคตะวันตก
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบวิทยำลัย
77
ภำคกลำง
ลพบุรี
พิบูลวิทยำลัย
74
ภำคกลำง
นนทบุรี
สตรีนนทบุรี
73
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ตำรำงที่ 9 จำนวนผู้สมัครในแต่ละโรงเรียนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ที่มำสมัครมำกที่สุด 10 อันดับแรก
อันดับ
จังหวัด
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
1 กรุงเทพมหำนคร มัธยมวัดหนองแขม
90
2 กรุงเทพมหำนคร สำรสำสน์วิเทศบำงบอน
85
3 นครปฐม
ยอแซฟอุปถัมภ์
82
4 สมุทรสงครำม ศรัทธำสมุทร
78
5 นนทบุรี
สตรีนนทบุรี
73
6 กรุงเทพมหำนคร บำงปะกอกวิทยำคม
71
6 นครปฐม
สิรินธรรำชวิทยำลัย
71
7 กรุงเทพมหำนคร สตรีวัดระฆัง
67
8 กรุงเทพมหำนคร จันทร์ประดิษฐำรำมวิทยำคม
66
9 นครปฐม
รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศำลำยำ
65
9 นนทบุรี
ปำกเกร็ด
65
10 กรุงเทพมหำนคร วัดนวลนรดิศ
62
ตำรำงที่ 10 จำนวนผู้สมัครในแต่ละโรงเรียนในเขตภำคกลำงที่มำสมัครมำกที่สุด 10 อันดับแรก
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
7
8
9
10

จังหวัด
อ่ำงทอง
พระนครศรีอยุธยำ
สมุทรสงครำม
ลพบุรี
สระบุรี
สุพรรณบุรี
ชัยนำท
อ่ำงทอง
ลพบุรี
สุพรรณบุรี
พระนครศรีอยุธยำ

ชื่อโรงเรียน
สตรีอ่ำงทอง
อยุธยำวิทยำลัย
ศรัทธำสมุทร
พิบูลวิทยำลัย
สระบุรีวิทยำคม
กรรณสูตศึกษำลัย
ชัยนำทพิทยำคม
อ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม
พระนำรำยณ์
กำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี
จอมสุรำงค์อุปถัมภ์

จำนวน
93
79
78
74
57
56
48
48
45
41
39
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ตำรำงที่ 11 จำนวนผู้สมัครในแต่ละโรงเรียนในเขตภำคตะวันตกที่มำสมัครมำกที่สุด 10 อันดับแรก
อันดับ
จังหวัด
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
1 รำชบุรี
รำชโบริกำนุเครำะห์
85
2 ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบวิทยำลัย
77
3 กำญจนบุรี
กำญจนำนุเครำะห์
67
4 รำชบุรี
เบญจมรำชูทิศ รำชบุรี
64
5 รำชบุรี
สำยธรรมจันทร์
45
6 กำญจนบุรี
วิสุทธรังษี
44
7 เพชรบุรี
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
37
7 รำชบุรี
นำรีวุฒิ
37
8 รำชบุรี
นำรีวิทยำ
36
9 ประจวบคีรีขันธ์ บำงสะพำนวิทยำ
32
9 รำชบุรี
ดรุณำรำชบุรี
32
10 กำญจนบุรี
ท่ำมะกำวิทยำคม
31
ตำรำงที่ 12 จำนวนผู้สมัครในแต่ละโรงเรียนในเขตภำคตะวันออกที่มำสมัครมำกที่สุด 10 อันดับแรก
อันดับ
1
2
3
4
5
6
6
6
7
8
9
10

จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ
สระแก้ว
ปรำจีนบุรี
ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
ตรำด
ตรำด
สระแก้ว
ชลบุรี
ชลบุรี
ปรำจีนบุรี
จันทบุรี

ชื่อโรงเรียน
ดัดดรุณี
อรัญประเทศ
ปรำจิณรำษฏรอำรุง
เบญจมรำชรังสฤษฎิ์
พนมสำรคำม"พนมอดุลวิทยำ"
ตรำษตระกำรคุณ
สตรีประเสริฐศิลป์
วังน้ำเย็นวิทยำคม
สิงห์สมุทร
พนัสพิทยำคำร
ปรำจีนกัลยำณี
ศรียำนุสรณ์

จำนวน
61
50
47
39
38
35
35
35
32
31
30
28
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ตำรำงที่ 13 จำนวนผู้สมัครในแต่ละโรงเรียนในเขตภำคภำคตะวันออกเฉียงเหนือที่มำสมัครมำกที่สุด 10 อันดับแรก
อันดับ
1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
9
10
10

จังหวัด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
นครรำชสีมำ
ยโสธร
อุบลรำชธำนี
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
ยโสธร
อุบลรำชธำนี
บุรีรัมย์
ศรีสะเกษ
ชัยภูมิ
ศรีสะเกษ

ชื่อโรงเรียน
สุวรรณภูมิพิทยไพศำล
สตรีศึกษำ
ปำกช่อง
คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
เบ็ญจะมะมหำรำช
สตรีชัยภูมิ
บุรีรัมย์พิทยำคม
ยโสธรพิทยำคม
นำรีนุกูล
นำงรอง
สตรีสิริเกศ
ชัยภูมิภักดีชุมพล
ขุขันธ์

จำนวน
62
61
56
56
53
49
47
45
44
40
40
37
37

ตำรำงที่ 14 จำนวนผู้สมัครในแต่ละโรงเรียนในเขตภำคใต้ที่มำสมัครมำกที่สุด 10 อันดับแรก
อันดับ
1
2
3
4
5
6
6
7
7
8
9
10

จังหวัด
ชุมพร
นครศรีธรรมรำช
พัทลุง
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
ชุมพร
สุรำษฎร์ธำนี
ปัตตำนี
พัทลุง
กระบี่
นรำธิวำส
กระบี่

ชื่อโรงเรียน
ศรียำภัย
ศรีธรรมรำชศึกษำ
สตรีพัทลุง
กัลยำณีศรีธรรมรำช
สตรีทุ่งสง
สอำดเผดิมวิทยำ
สุรำษฎร์พิทยำ
เดชะปัตตนยำนุกูล
พัทลุง
กำญจนำภิเษกวิทยำลัย กระบี่
นรำธิวำส
อำมำตย์พำนิชนุกูล

จำนวน
92
70
52
51
47
45
45
40
40
39
38
36
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ตำรำงที่ 15 จำนวนผู้สมัครในแต่ละโรงเรียนในเขตภำคเหนือที่มำสมัครมำกที่สุด 10 อันดับแรก
อันดับ
1
2
3
3
4
4
5
6
6
7
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
10

จังหวัด
น่ำน
น่ำน
น่ำน
ลำปำง
น่ำน
พะเยำ
เชียงใหม่
น่ำน
น่ำน
แพร่
เชียงรำย
เชียงรำย
แพร่
แพร่
เชียงใหม่
พะเยำ
พะเยำ
แพร่
ลำปำง
ลำปำง
เชียงรำย

ชื่อโรงเรียน
ปัว
ท่ำวังผำพิทยำคม
สตรีศรีน่ำน
เถินวิทยำ
นันทบุรีวิทยำ
เชียงคำวิทยำคม
ดำรำวิทยำลัย
เชียงกลำง"ประชำพัฒนำ"
นำน้อย
นำรีรัตน์จังหวัดแพร่
แม่สำยประสิทธิ์ศำสตร์
สำมัคคีวิทยำคม
ร้องกวำงอนุสรณ์
สองพิทยำคม
รังษีวิทยำ เชียงใหม่
จุนวิทยำคม
แม่ใจวิทยำคม
พิริยำลัยจังหวัดแพร่
บุญวำทย์วิทยำลัย
ลำปำงกัลยำณี
เทศบำล 6 นครเชียงรำย

จำนวน
34
30
20
20
13
13
12
11
11
10
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
7
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ข้อมูลพื้นฐำนของนักศึกษำที่เข้ำมำรำยงำนตัวในมหำวิทยำลัย พบว่ำ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตภำค
กลำง จำนวน 2,547 คน รองลงมำ คือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 645 คน และภำคใต้ จำนวน
630 คน ตำมลำดับ เมื่อพิจำรณำรำยได้ของพ่อ รำยได้ของแม่ และรำยได้ของผู้ปกครองนักศึกษำส่วน
ใหญ่ อยู่ ระหว่ ำง 12,500 - 25,000 บำทต่ อ เดื อ น และเมื่ อ พิ จ ำรณำผลคะแนนเฉลี่ ย สะสมในระดั บ
มัธยมศึกษำตอนปลำยของ ผู้ที่มำรำยงำนตัว พบว่ำ ส่วนใหญ่ได้เกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ระหว่ำง 2.00 - 3.00
ตำรำงที่ 16 แสดงจำนวนผู้รำยงำนตัวเข้ำศึกษำจำแนกตำมภูมิภำค
ภูมิภำค
ภำคกลำง
ภำคตะวันตก
ภำคตะวันออก
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภำคใต้
ภำคเหนือ
จำนวนรวม

จำนวน
2,547
241
316
645
630
249
4,628

ตำรำงที่ 17 ข้อมูลรำยได้ของบิดำ มำรดำ และผู้ปกครอง
รำยได้
รำยได้
ช่วงของรำยได้
บิดำ
มำรดำ
ไม่มีรำยได้
204
425
รำยได้น้อยกว่ำ 12,500 บำท ต่อเดือน
1,163
1,515
รำยได้อยู่ระหว่ำง 12,500 - 25,000 บำทต่อเดือน 1,423
1,237
รำยได้มำกกว่ำ 25,000 บำทต่อเดือน
913
669
ไม่ระบุ
925
782
จำนวนรวม
4,628
4,628

รำยได้
ผู้ปกครอง
203
1,364
1,476
979
606
4,628

ตำรำงที่ 18 คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยของผู้มำรำยงำนตัว
เกรดเฉลี่ย
จำนวน
เกรดเฉลี่ยน้อยกว่ำ 2.00
237
เกรดเฉลี่ย 2.00 - 3.00
2,563
เกรดเฉลี่ยมำกกว่ำ 3.00
1,822
ไม่ระบุ
6
จำนวนรวม
4,628

60 สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ 2559

> งำนวิเครำะห์ข้อสอบ
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน บริกำรวิชำกำรในเรื่องกำรวิเครำะห์คุณภำพแบบทดสอบ
ให้กับอำจำรย์ผู้สอน โดยใช้โปรแกรมวิเครำะห์ข้อสอบ Items Analysis ซึ่งจะใช้ไฟล์จำกเครื่องตรวจสอบ
เพื่อวิเครำะห์หำค่ำควำมยำกง่ำย ค่ำอำนำจจำแนก ค่ำควำมเชื่อมั่น และค่ำสถิติพื้นฐำนสำหรับข้อสอบ
เพื่อให้อำจำรย์ผู้สอนได้ทวนสอบข้อสอบ ว่ำได้ค่ ำตำมมำตรฐำนหรือไม่ รวมถึงดำเนินกำรวิเครำะห์
ข้ อ สอบ ส ำหรั บ กำรสอบคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษำใหม่ ป ระจ ำปี แ ละร่ ว มกั บ คณะพยำบำลศำสตร์ ในกำร
สนับสนุนข้อมูลงำนวิจัย เรื่องผลของกำรตัดข้อสอบที่มีค่ำอำนำจจำแนกติดลบออกต่อคะแนนกำรสอบ
และควำมเชื่อมั่นของข้อสอบทั้งฉบับ สรุปงำนบริกำรวิเครำะห์ข้อสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2558 –
30 กันยำยน 2559 สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้ดำเนินกำรวิเครำะห์ข้อสอบทั้งหมด 401 ฉบับ
จำนวนผู้มำใช้บริกำรวิเครำะห์ข้อสอบ รอบ 3 ปี (2556-2559)
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2556 - 2557 47 4 10 16 31 27 11 20 2 18 7
8 209
2557 - 2558 25 14 71 6
8 26 6 85 18 23 34 9 334
2558 - 2559 35 38 111 6 13 50 16 56 8 33 23 6 401

แผนภำพที่ 13 แสดงจำนวนผู้มำใช้บริกำรวิเครำะห์ข้อสอบ
งำนบริกำรแจ้งผลกำรตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงวุฒิกำรศึกษำ สำหรับหน่วยงำนภำยนอก
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ให้บริกำรแจ้งผลกำรตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงวุฒิ
กำรศึกษำ สำหรับหน่วยงำนภำยนอก ที่ต้องกำรตรวจสอบกำรสำเร็จกำรศึกษำของผู้ สำเร็จกำรศึกษำ
จำกมหำวิทยำลัย โดยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2558 - 30 กันยำยน 2559 สำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ ได้รับ
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จดหมำยจำกหน่วยงำนภำยนอกเพื่อขอตรวจสอบข้อมูลกำรสำเร็จกำรศึกษำของผู้ที่ สำเร็จกำรศึกษำจำก
มหำวิทยำลัยฯ จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,033 ฉบับ ในกำรนีเ้ พื่ออำนวยควำมสะดวกให้กับหน่วยงำนภำยนอก
สำหรับกรณีดังกล่ำว สำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ จึงได้เพิ่มช่องทำงกำรตรวจสอบผลกำรสำเร็จกำรศึกษำให้
สะดวกมำกยิ่งขึ้น โดยได้ดำเนินกำรขออนุมัติจัดทำระบบกำรตรวจสอบผู้สำเร็จกำรศึกษำ ผ่ำนระบบ
ออนไลน์ขึ้น ขณะนี้ยังอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำระบบฯ เพื่อให้สำมำรถให้บริกำรได้ภำยในเดือนมกรำคม
2560
จำนวนผู้มำใช้บริ กำรตรวจสอบคุณ วุ ฒิ
สำหรั บหน่วยงำนภำยนอก
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แผนภำพที่ 14 แสดงจำนวนผู้มำใช้บริกำรตรวจสอบคุณวุฒิผู้สำเร็จกำรศึกษำ สำหรับหน่วยงำนภำยนอก

งำนบริกำรข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบีย น ได้จัดทำข้อมูลสถิติของนักศึกษำ เพื่อให้หน่ว ยงำน
ภำยในนำไปใช้ในกิจกรรมต่ำงๆ โดยกำรจัดทำข้ อมูลและสำรสนเทศทำงกำรศึกษำนั้ น เป็นสิ่ง ที่ มี
ควำมสำคัญและจำเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรพัฒนำงำนด้ำน นโยบำย แผนงบประมำณ และพัฒนำกำรศึกษำ
เพรำะกระบวนกำรตัดสินใจในกำรบริหำรล้วนต้องอ้ำงอิงข้อมูลที่มีควำมถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันสมัย
ตรงตำมควำมต้องกำรและทันต่อเวลำ สำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญ ในส่ว นนี้
จึงดำเนินกำรจัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนกำรทำงำนที่มีประสิทธิภำพ ทั้ งนี้ในรอบปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
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มีหน่วยงำนภำยในและภำยนอกได้จัดทำบันทึกข้อควำมเพื่อขอให้สำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ ดำเนินกำร
จัดทำข้อมูลในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์จำนวนทั้งสิ้น 104 รำยกำร
จำนวนกำรให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศ ย้อนหลัง 3 ปี (2556-2559)
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แผนภำพที่ 15 แสดงข้อมูลจำนวนกำรให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ
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> งำนพัฒนำและปรับปรุงระบบฯ เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร
ส ำนั ก ส่ ง เสริม วิ ช ำกำรและงำนทะเบี ย น ได้ น ำระบบเทคโนโลยี ส ำรสนเทศเข้ ำมำใช้ ใ น กำร
ด ำเนิ น งำนและมี ก ำรพั ฒ นำอย่ ำงต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ตอบสนองควำมต้ อ งกำรในกำรใช้ ง ำนของอำจำรย์
นักศึกษำ และผู้รับบริกำร โดยเชื่อมโยงพันธกิจหลักทั้ง 5 ของสำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ ปัจจุบันมีระบบฯ
ที่เปิดให้บริกำร จำนวน 6 ระบบ และระบบฯ ที่อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำอีก 2 ระบบ ซึ่ งจำกพันธกิจ
ดังกล่ำว ได้จัดทำเป็นกรอบกำรเชื่อมโยงงำนและโครงสร้ำงพื้นฐำนของงำนบริกำรของสำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน ดังนี้
ระบบงำนที่ใช้ในหน่วยงำนสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
1. ระบบบริหำรกำรศึกษำ (i-regis) เป็นระบบที่มหำวิทยำลัยพัฒนำขึ้นมำเพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำซึ่งครอบคลุมไปถึงกำรทำงำนในส่วนต่ำงๆ ของอำจำรย์ นักศึกษำ และ
บุคลำกรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นระบบที่ใช้เก็บข้อมูลทำงกำรศึกษำของนักศึกษำ ให้บริกำรด้ำนลงทะเบียน
เรียน ตรวจสอบผลกำรเรียน กำรเงิน กำรออกเอกสำรสำคัญทำงกำรศึกษำ เป็นต้น
2. ระบบหลักสูตร (curriculum) เป็นระบบหลักสูตรและรับสมัครนักศึกษำใหม่ ข้อมูลหลักสูตร
ทั้งหมดจำกระบบนี้จะเป็นข้อมูลตั้งต้นของระบบบริหำรกำรศึกษำ ใช้ค้นหำเกี่ยวกับรำยละเอียดของ
หลักสูตรที่เปิดของมหำวิทยำลัย และเชื่อมโยงข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับ มคอ. ได้ทั้งหมด
3. ระบบคำร้องออนไลน์ สำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ ได้พัฒนำระบบคำร้องออนไลน์ขึ้นเพื่ออำนวย
ควำมสะดวกให้กับนักศึกษำและศิษย์เก่ำได้เข้ำถึงบริกำรเกี่ยวกับเรื่องกำรขอเอกสำรสำคัญทำงกำรศึกษำ
ผ่ำนทำงอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะสำมำรถตรวจสอบวันเวลำกำรนัดรับเอกสำรได้สะดวกขึ้น
4. ระบบบริ ห ำรกำรศึ ก ษำเดิ ม (webregis) ใช้ ส ำหรั บ เก็ บ ข้ อ มู ล ส ำคั ญ ทำงกำรศึ ก ษำ ของ
นักศึกษำรหัสปี 43 - 48 ก่อนที่จะพัฒนำขึ้นเป็นระบบ i-regis ในปัจจุบัน ซึ่งระบบบริหำรกำรศึกษำเดิม
นี้ยังใช้เป็นฐำนข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อมูลกำรสำเร็จกำรศึกษำ และผลกำรเรียนของนักศึกษำในกรณี
หน่วยงำนขอให้รับรองคุณวุฒิของผู้ที่สำเร็จกำรศึกษำแล้ว
5. ระบบจัดเก็บเอกสำร (BD2000) ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลเอกสำรนักศึกษำที่สำเร็จกำรศึกษำไป
แล้ว เมื่อเริ่มก่อตั้งเป็นโรงเรียนกำรเรือน วิทยำลัยครู และสถำบันรำชภัฏ โดยจัดเก็บเอกสำรสำคัญทำง
กำรศึกษำในรูปไฟล์เอกสำร PDF
ระบบงำนที่อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ
1. ระบบตรวจสอบคุณวุฒิกำรสำเร็จกำรศึกษำแบบออนไลน์ พัฒนำขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทำง และ
ตอบสนองควำมต้องกำรตรวจสอบคุณวุฒิกำรสำเร็จกำรศึกษำของนักศึกษำของหน่วยงำนภำยนอกใน
เบื้องต้น ให้สำมำรถตรวจสอบว่ำนักศึกษำได้สำเร็จกำรศึกษำจริงหรือไม่ เนื่องจำกในปัจจุบันมีกำรปลอม
แปลงเอกสำรสำคัญทำงกำรศึกษำไปใช้สมัครงำนในหน่วยงำนต่ำงๆ
2. ระบบตรวจสอบกำรรั บ รองหลั ก สู ต รที่ เ ปิ ด สอนของมหำวิ ท ยำลั ย พั ฒ นำขึ้ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น
ฐำนข้อมูลให้กับนักศึกษำที่สำเร็จกำรศึกษำไปแล้ว ได้ตรวจสอบกำรรับรองหลักสูตร จำกหน่ว ยงำนของ

64 สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ 2559

รัฐ เช่น สำนักงำนก.พ. ครุสภำ และหน่วยงำนวิชำชีพอื่นๆ สำหรับเป็นข้อมูลอ้ำงอิงในกำรสมัครงำน และ
กำรรับรองเงินเดือนขั้นต้น
ตำรำงที่ 19 แสดงรำยชื่อระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ใช้งำนในปัจจุบัน
ระบบที่ใช้งำนในปัจจุบัน
ระบบที่กำลังพัฒนำ
1. ระบบบริหำรกำรศึกษำ (i-regis)
2. ระบบหลักสูตร (curriculum)
1.ระบบตรวจสอบคุณวุฒิกำรสำเร็จกำรศึกษำแบบออนไลน์
3. ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ (webregis)
2.ระบบตรวจสอบกำรรับรองหลักสูตรที่เปิดสอนของมหำวิทยำลัย
4. ระบบบริหำรกำรศึกษำเดิม (webregis)
5. ระบบเก็บเอกสำร (BD2000)

Annual report 2016

สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 65

ส่ ว นที่ 4 ผลกำรประเมิ น ตำมเกณฑ์ คุ ณ ภำพ
กำรศึกษำเพื่อกำรดำเนินงำนที่เป็นเลิศ (EdPEx)
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กำรดำเนินงำนของสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ตำมเกณฑ์คุณภำพ
กำรศึกษำเพื่อกำรดำเนินงำนที่เป็นเลิศ (EdPEx)
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนเกิดจำกกำรควบรวม 3 หน่วยงำนเดิมของสถำบันรำชภัฏ
สวนดุสิตที่ทำหน้ำที่คล้ำยกันเข้ำด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วย สำนักส่งเสริมวิชำกำร สำนักทะเบียนและ
ประมวลผล และส ำนั ก งำนกลำงศู นย์ ก ำรศึ กษำนอกสถำบั น ตำมโครงสร้ ำ งใหม่ ข องมหำวิ ทยำลัย
สวนดุสิต สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ประกอบด้วย 3 กลุ่มงำน ได้แก่ กลุ่มงำนเลขำนุกำร
และธุรกำร กลุ่มงำนทะเบียนนักศึกษำและฐำนข้อมูล และกลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร โดยมีภำรกิจหลักใน
ด้ำนกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรดำเนินงำนทำงวิชำกำรของคณะ/โรงเรียน และดำเนินงำนทะเบียนและ
ประมวลผล รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลนักศึกษำของมหำวิทยำลัย
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนเป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีหน้ำที่
ในกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรดำเนินงำนทำงวิชำกำรต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
และนโยบำยของมหำวิทยำลัย โดยมีพันธกิจที่สำคัญในด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดตำรำงสอนตำรำง
สอบ กำรจัดทำคู่มือหลักสูตรและคู่มือนักศึกษำ เพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำทั้งในระดับปริญญำบัณฑิตและ
บัณฑิตศึกษำเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ กำรให้
กำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย์ให้มีตำแหน่งทำงวิชำกำรที่สูงขึ้น กำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและกำรกำกับดูแลให้กำรบริห ำรหลักสูตรเป็นไปอย่ำงมีมำตรฐำน งำนทะเบียน
นักศึกษำและฐำนข้อมูลดำเนินงำนพัฒนำระบบบริหำรกำรศึกษำ โดยจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบฐำนข้ อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ทะเบียนประวัติ ระเบียนผลกำรเรียนของนักศึกษำ กำรออกเอกสำรใบรับรองต่ำงๆ
ให้กับนักศึกษำ และศิษย์เก่ำ งำนเลขำนุกำรและธุรกำร ดำเนินงำนด้ำนกำรประสำนงำนวิชำกำรระหว่ำง
หน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย งำนนโยบำยและแผนงำนของสำนักฯ งำนสำรบรรณ งำน
พัสดุ งำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลและงำนบริกำรต่ำงๆ เช่น กำรรับคำร้อง กำรให้ข้อมูลกิจกรรมวิชำกำร
กำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรผ่ำนเว็บไซต์และเครือข่ำยสังคม ด้วยควำมมุ่งมั่นที่จะพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรและกำรให้บริกำรที่ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ โดยนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำ มำ
สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนและกำรบริกำร เพื่อให้นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกรและบุคคลภำยนอกเกิดควำม
พึงพอใจสูงสุด สำนักส่งเสริมวิ ช ำกำรและงำนทะเบี ยนมีบุ คลำกรรวมทั้ งสิ้ น 35 คน ประกอบด้ ว ย
ตำแหน่งผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 1 คน รองผู้อำนวยกำร 2 คน หัวหน้ำ
สำนักงำนผู้อำนวยกำรฯ 1 คน เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ 31 คน โดยแยกประเภทเป็น พนักงำน
มหำวิทยำลัย 24 คน ลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัย 7 คน
สำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ มีค่ำนิยมขององค์กร 6 ข้อ คือ 1.ทำงำนเป็นทีม (Teamwork) 2.มุ่งเน้น
ผู้ รับ บริ ก ำร (Clients Focus) 3.จิ ต บริก ำร (Service Mind) 4.สร้ ำ งสรรค์ น วั ต กรรม (Innovation)
5.พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง (Agility) 6.พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง (Continuous Improvement) รวมทั้งมี
พันธกิจหลัก 5 ด้ำน คือ 1.ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพสอดคล้องกับมำตรฐำน
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กำรจั ด กำรศึ ก ษำระดั บ อุ ด มศึ ก ษำ 2.จั ด กำรและให้ บ ริ ก ำรด้ ำ นหลั ก สู ต รงำนทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษำ
สำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึ กษำและบริกำรข้อมูลกำรศึกษำ 3.ประสำนงำนและให้คำปรึกษำ
ด้ำนงำนวิชำกำร 4.พัฒนำระบบบริหำรกำรศึกษำเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้ที่ตอบสนอง
กำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 5.พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรให้สำมำรถบริกำรอย่ำงมืออำชีพ และมุ่งเน้น
สมรรถนะหลักขององค์กร 4 ด้ำน คือ 1.กำรให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 2.บูรณำกำร
งำนส่งเสริมวิชำกำร 3.กำรจัดกำรระบบสำรสนเทศเพื่อบริหำรกำรศึกษำ (Information Technology
Management) 4.ควำมร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork)
สถำนที่ ป ฏิ บั ติ ง ำนของส ำนั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช ำกำรและงำนทะเบี ย น ตั้ ง อยู่ ที่ อำคำรส ำนั ก งำน
มหำวิทยำลัย ชั้น 2 และ อำคำร 2 ชั้น 1
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ของสำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ มี 1.ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรให้บริกำร
ได้แก่ ระบบบริหำรกำรศึกษำ ระบบบัตรคิว เว็ บไซต์ และเครือข่ำยสังคมออนไลน์ 2.ระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรสนับสนุนพันธกิจ ได้แก่ ระบบงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (http://eoffice.dusit.ac.th) ระบบ
จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล บุ ค ลำกร (http://personnel.dusit.ac.th/eprofile) 3.ระบบรั ก ษำควำมปลอดภัยของ
ข้อมูล ได้แก่ ระบบกำรสำรองข้อมูล สำหรับอุปกรณ์สำนักงำนฯ ประกอบไปด้วย 1.เครื่องคอมพิวเตอร์
ในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 1 คนต่อ 1 เครื่อง 2.เครื่องสแกนเนอร์ที่มีประสิทธิภำพ รองรับกำรสแกน
เอกสำรในส ำนั ก งำนและกำรจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล นั ก ศึ ก ษำได้ อ ย่ ำ งสะดวกรวดเร็ ว ยิ่ ง ขึ้ น 3.อุ ป กรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ เพื่ออำนวยควำมสะดวกและรองรั บกำรให้บริกำรกำรเรียนกำรสอน 4.อุปกรณ์ไร้สำยใน
อำคำรเพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต
ผลกำรประเมิ น โดยใช้ เกณฑ์ คุ ณภำพกำรศึ ก ษำเพื่ อ กำรด ำเนิ น กำรที่ เป็ น เลิ ศ (Educational
Criteria for Performance Excellence) ในภำพรวมพบว่ำสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนมีจุด
แข็ง ในกำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำรถ่ำยทอดวัฒนธรรมกำรทำงำนด้วยกระบวนกำร
จัดกำรควำมรู้ (KM) และกำรส่งเสริมให้บุคลำกรทุกคนได้มีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนทุกกิจกรรมตำม
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมถนั ด รวมทั้ ง ควำมเกี่ ย วข้ อ งตำมภำระหน้ ำ ที่ ค วำมรั บ ผิ ดชอบของ
ตำแหน่งงำน เพื่อให้เกิดกำรทำงำนเป็นทีม มีควำมรักและสำมัคคีในหมู่คณะ และช่วยเหลือเพื่อนร่วมงำน
ได้ตลอดเวลำตำมควำมเหมำะสม ส่วนโอกำสในกำรพัฒนำ คือควรมีกำรนิยำมศัพท์คำว่ำ ลูกค้ำ ของ
สำนักส่งเสริมวิชำกำรฯให้ชัดเจนและกำรจัดกำรข้อร้องเรียน ควรมีกำรแจ้งแนวทำง/ วิธีกำรจัดกำรข้อ
ร้องเรียน และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อประชุม เพื่อให้ผู้บริหำรรับทรำบ โดยมีผลกำรประเมินจำแนก
ในแต่ละหมวดดังนี้
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หมวดที่ 1 กำรนำองค์กำร
กำรนำองค์กำรโดยผู้นำระดับสูง ผลกำรประเมินอยู่ในระดับกำรประเมิน (band) = 2 โดยมีจุด
แข็ง คือ ผู้บริหำรให้ควำมสำคัญกับกำรนำข้อมูลพื้นฐำนที่ได้จำกทำ SWOT มำใช้ในกำรกำหนดวิสัยทัศน์
ค่ำนิยม และพันธกิจ และผู้บริหำรตระหนักถึงควำมสำคัญของบุคลำกรในทุกระดับ ซึ่งเห็นได้จำกกำรที่
ผู้บริหำรมีกำรถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ และทบทวนพันธกิจผ่ำนกำรประชุม รวมทั้งกำรร่วมกันวำงแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงำน และกำรกำหนดกระบวนกำรในกำรถ่ำยทอดวิสัยทัศน์และค่ำนิยมของหน่วยงำนไปสู่กำร
ปฏิบัติได้อย่ำงชัดเจน ส่วนโอกำสในกำรพัฒนำ คือ ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อนำมำเป็นส่วนหนึ่งในกำร
กำหนดวิสัยทัศน์ ค่ำนิยม และพันธกิจ ควรเพิ่มข้อมูลควำมพึงพอใจจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสำมำรถ
กำหนดวิสัยทัศน์ ค่ำนิยม และพันธกิจ รวมทั้งแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำนได้สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และควรถ่ำยทอดในลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงเป้ำหมำยของ
สำนักส่งเสริมฯตั้งแต่กำรก่อให้บุคลำกรเกิดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงไรบ้ำง กำรปรับเปลี่ยนมีทิศทำงเป็นไป
อย่ำงไรในภำพของอนำคต
กำรกำกับดูแลและรับผิดชอบต่อสังคม ผลกำรประเมินอยู่ในระดับกำรประเมิน (band) = 2
โดยมีจุดแข็ง คือ มีกำรกำหนดโครงสร้ำงองค์กร และอำนำจหน้ำที่ที่ชัดเจน ส่งผลให้กำรกำกับดูแลมี
ประสิทธิภำพ และกำรให้ควำมร่วมมือกับองค์กำรบริหำรตำบลส่วนท้องถิ่นในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ระดับอุดมศึกษำเพื่อสร้ำงมำตรฐำน และเพิ่มควำมสำมำรถในกำรดูแลและสอนในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กทั่ว
ประเทศเป็นโครงกำรที่แสดงให้เห็นถึง ควำมรับผิดชอบต่อสังคม และกำรสนับสนุนชุมชน ได้เป็นอย่ำงดี
ส่วนโอกำสในกำรพัฒนำ คือ ควรแสดงให้เห็นถึงแนวทำงที่ผู้บริหำรนำผลประเมินต่ำงๆมำใช้อย่ำงไรบ้ำง
แสดงในเชิงประจักษ์
หมวดที่ 2 กำรวำงแผนกลยุทธ์
กำรจั ด ทำกลยุ ทธ์ ผลกำรประเมิ น อยู่ ใ นระดับ กำรประเมิน (band) = 2 โดยมี จุ ด แข็ง คื อ
หน่วยงำนมีกำรร่วมกันวำงแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำน และกำรกำหนดกระบวนกำรในกำรถ่ำยทอด
วิสัยทัศน์และค่ำนิยมของหน่วยงำนไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงชัดเจน ส่วนโอกำสในกำรพัฒนำ คือ กำร
กำหนดกลยุทธ์ของหน่วยงำนเป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับมหำวิทยำลัย แต่ถ้ำสำมำรถกำหนดกรอบ
ระยะเวลำระยะสั้น ระยะกลำง และระยะยำวบนพื้นฐำนบริบทของหน่วยงำนได้จะยิ่งเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรดำเนินงำน เนื่องจำกกำรให้บริกำรเป็นกำรทำงำนที่มีพลวัตสูง เพรำะควำมต้องกำรในระดับพึง
พอใจของผู้รับบริกำรจะเปลี่ยนแปลงอย่ำงต่อเนื่อง
กำรนำกลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติ ผลกำรประเมินอยู่ในระดับกำรประเมิน (band) = 2 โดยมีจุด
แข็ง คือ หน่วยงำนมีกำรกำหนดกระบวนกำรในกำรถ่ำยทอดวิสัยทัศน์และค่ำนิยมของหน่วยงำนไปสู่กำร
ปฏิบัติได้อย่ำงชัดเจน รวมทั้งมีกำรกำกับ ติดตำม และกำรประเมินผลอย่ำงเป็นรูปธรรม ส่วนโอกำสใน
กำรพัฒนำ คือควรนำข้อค้นพบที่ได้ไปใช้อย่ำงไรบ้ำงในทำงปฏิบัติ
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หมวดที่ 3 กำรมุ่งเน้นลูกค้ำ
เสียงของลูกค้ำ ผลกำรประเมินอยู่ในระดับกำรประเมิน (band) = 2 โดยมีจุดแข็ง คือ มีกำรสร้ำงระบบ
กำรสมัครเข้ำเรียนโดยผ่ำนระบบออนไลน์ ซึ่งสร้ำงควำมสะดวกให้กับผู้สมัครอีกทั้ งทำให้หน่วยงำน
รวบรวมข้อมูลของผู้สมัครได้เป็นอย่ำงดี และมี Facebook ของหน่วยงำนเป็นช่องทำงในกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์กิจกรรมทำงกำรศึกษำได้ดี รวมทั้งเป็นลักษณะ Two Way Communication ที่ผู้สมัคร
และผู้สนใจทั่วไปสำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมได้ดี ส่วนโอกำสในกำรพัฒนำ คือ หน่วยงำนควรหำคู่เทียบ
ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ
ควำมผูกพันของลูกค้ำ ผลกำรประเมินอยู่ในระดับกำรประเมิน (band) = 2 โดยมีจุดแข็ง คือ
หน่วยงำนมีกำรเก็บรวมรวบสถิติของผู้สมัครเรียนที่มำจำกโรงเรียนต่ำง ๆ ทำให้เห็นสถิติของกำรเข้ำมำ
สมัครซ้ำ ของโรงเรียนต่ำง ๆ เพื่อใช้เป็นกลุ่มเป้ำหมำยในกำรวำงแผนประชำสัมพันธ์หน่วยงำน และ
มหำวิทยำลัยต่อไป ส่วนโอกำสในกำรพัฒนำ คือ ในกำรทำกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรต่ำง ๆ ไปยัง
โรงเรียนต่ำง ๆ ถ้ำสำมำรถขอควำมร่วมมือกับนักศึกษำ หรือบัณฑิตที่เป็นศิษย์เก่ำของโรงเรียนนั้นเข้ำร่วม
กิจกรรมประชำสัมพันธ์ ก็จะยิ่งสร้ำงควำมรู้สึกผูกพัน และเป็นพวกพ้องเดียวกันมำกขึ้น และควรมีวิธีกำร
จัดกำรข้อร้องเรียนอย่ำงไรที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมกับลูกค้ำและรำยงำนกำรจัดกำรข้อร้องเรียนต่อผู้ที่
เกี่ยวข้องทรำบ
หมวดที่ 4 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้
กำรวัด วิเครำะห์ และปรับปรุงผลกำรดำเนินกำรขององค์กำร ผลกำรประเมินอยู่ในระดับกำร
ประเมิน (band) = 2 โดยมีจุดแข็ง คือ หน่วยงำนมีระบบกำรลงเวลำกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรที่
สำมำรถรวบรวม และประเมินเวลำในกำรปฎิบัติงำน พร้อมทั้งมีกำรเชื่อมโยงระบบต่ำง ๆ ไปยังหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง และในกำรกำหนดแผนปฏิบั ติงำน และโครงกำร ผ่ำนระบบสำรสนเทศซึ่งจะสำมำรถทำให้
สำมำรถกำกับ ติดตำม และประเมินผลโครงกำรได้ทั้งในมิติของเวลำ และงบประมำณ ส่วนโอกำสในกำร
พัฒนำ คือ ในกำรกำหนดแผนกำรปฏิบัติงำน ควรนำ Improvement Plan เข้ำมำร่วมเป็นข้อมูลในกำร
ดำเนินกำรเพื่อเป็นกำรพัฒนำแผนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง และให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของ
สถำนกำรณ์ได้อย่ำงดี
กำรจัดกำรควำมรู้ สำรสนเทศ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ผลกำรประเมินอยู่ในระดับกำรประเมิน
(band) = 2 โดยมีจุดแข็ง คือ มีแนวคิดกำรจัดกำรควำมรู้ สำรสนเทศ และเทคโนโลยีสำรสนเทศส่วน
โอกำสในกำรพัฒนำ คือควรสร้ำงคู่มือกำรปฏิบัติงำนในฝ่ำยต่ำง ๆ เป็นแบบ online เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำน
ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลเหล่ำนั้นได้
หมวดที่ 5 กำรมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงำน
สภำพแวดล้ อ มในกำรท ำงำน (Workforce Environment) ผลกำรประเมิ น อยู่ ใ นระดั บ กำร
ประเมิน (band) = 2 โดยมี จุดแข็ง คือ บรรยำกำศในกำรทำงำน หน่วยงำนมีควำมตั้งใจในกำรทำ
กิจกรรม 5 ส อย่ำงต่อเนื่องเพื่อเป็นกำรส่งเสริมบรรยำกำศในกำรทำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีกำร
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แสดงให้เห็นถึงแนวทำงกำรจัดสภำพแวดล้อมกำรทำงำนของบุคลำกรสำนักฯ ด้ำนอัตรำกำลัง บรรยำกำศ
กำรทำงำน ส่วนโอกำสในกำรพัฒนำ คือควรมีกำรวำงแผนด้ำนอัตรำกำลังของบุคลำกร รวมทั้งทักษะด้ำน
ที่หน่วยงำนต้องกำรเพื่อสำมำรถวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ บุคลำกรเกิด
ควำมก้ำวหน้ำ และมั่นคงในกำรปฏิบัติงำน และนำแนวทำงที่มีกำรปฏิบัติเป็นประจำไปประเมิน เพื่อ
ปรับปรุงพัฒนำให้เห็นถึงควำมพึงพอใจควำมต้องกำรของบุคลำกรให้มำกขึ้นในอนำคต
ควำมผูกพันของบุคลำกร (Workforce Engagement) ผลกำรประเมินอยู่ในระดับกำรประเมิน
(band) = 2 โดยมีจุดแข็ง คือ หน่วยงำนมีกำรผลักดันให้บุคลำกรสอบบรรจุพนักงำนของมหำวิทยำลัย
และได้รับกำรบรรจุให้เป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยเป็นส่วนใหญ่และมีแนวทำงกำรสร้ำงควำมผูกพันของ
บุคลำกรสำนักฯ และมีกำรนำไปสู่กำรปฏิ บัติต่อบุคลำกรที่ค่อนข้ำงชัดเจน ส่วนโอกำสในกำรพัฒนำ คือ
ควรมีกำหนด Career Path ของแต่ละฝ่ำยงำน เพื่อให้บุคลำกรเกิดควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน และมี
กำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
หมวดที่ 6 กำรมุ่งเน้นกำรปฏิบัติกำร
กระบวนกำรทำงำน ผลกำรประเมินอยู่ในระดับกำรประเมิน (band) = 2 โดยมีจุดแข็ง คือ
หน่วยงำนมีกำรนำระบบที่ช่วยอำนวยควำมสะดวกในกำรทำงำนทั้งผู้รับบริกำร และผู้ปฏิบัติงำน คือ
ระบบ iregist และคู่มือและระบบกลไกกำรคัดเลือกบุค คลเข้ำศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิตและ
กำรปฏิบัติงำนมีกำรแบ่งออกเป็นฝ่ำย ซึ่งทำให้ผู้ปฏิบัติงำนทรำบถึงขอบเขตในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำง
เหมำะสม ส่วนโอกำสในกำรพัฒนำ คือควรมีแนวทำงกำรปรับปรุงปัญหำให้มีค วำมสอดคล้องไปใน
แนวทำงเดียวกันใน แต่ละส่วน
ประสิทธิผลกำรปฏิบัติกำร ผลกำรประเมินอยู่ในระดับกำรประเมิน (band) = 2 โดยมีจุดแข็ง
คือ ในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนดำเนินกำรได้ทันต่อควำมต้องกำร เช่น ระบบปฏิทินกำรศึกษำสำหรับ
อำจำรย์ และนักศึกษำ และมีกำรกำหนดระยะเวลำในกำรดำเนินทำงด้ำนกำรศึกษำได้อย่ำงเป็นระบบ
ส่วนโอกำสในกำรพัฒนำ คือ ทำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน โดยกำรเก็บข้อมูลจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในทุกมิติ เพื่อสำมำรถทรำบควำมพึงพอใจของผู้ รับบริกำร ซึ่งสำมำรถนำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ
วิธีกำรทำงำนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรได้เป็นอย่ำงดีและควรมีแนวทำงกำรปรับปรุง
ประสิทธิผลให้มีควำมสอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกันในแต่ละส่วนงำน
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์
ผลลัพธ์ด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน และด้ำนกระบวนกำร ผลกำรประเมินอยู่ในระดับกำรประเมิน
(band) = 2 โดยมีจุดแข็ง คือ มีกำรแสดงกระบวนกำรที่เป็นระบบกำรรำยงำนผลลัพธ์กำรเรียนรู้ ของ
ผู้เรียน ส่วนโอกำสในกำรพัฒนำ คือ พัฒนำระบบงำนให้มีควำมทันสมัยสอดคล้องภำพอนำคตของกำร
จัดกำรควำมรู้ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นลูกค้ำ ผลกำรประเมินอยู่ในระดับกำรประเมิน (band) = 2 โดยมีโอกำส
ในกำรพัฒนำ คือ ควรเปรียบเทียบให้เป็นผลลัพธ์ปั จจุบันและแนวโน้มด้ำนควำมพึงพอใจและควำมไม่พึง
พอใจของลูกค้ำ
ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร ผลกำรประเมินอยู่ในระดับกำรประเมิน (band) = 2 โดยมี
โอกำสในกำรพัฒนำ คือ ควรมีกำรสำรวจควำมพึงพอใจของบุลำกรหรือควำมต้องกำรของบุลำกรในด้ำน
ต่ำงๆ เช่น สวัสดิกำร กำรพัฒนำตนเอง และ Career Path เป็นระยะๆ หรือช่วงเวลำ เพื่อนำมำวิเครำะห์
และประเมินผลลัพธ์
ผลลัพธ์ด้ำนกำรนำองค์กำรและธรรมำภิบำล ผลกำรประเมินอยู่ในระดับกำรประเมิน (band) =
1 โดยมีโอกำสในกำรพัฒนำ คือ ควรมีกำรมอบหมำยงำนในระดับรองผู้อำนวยกำรเป็นลำยลักษณ์อักษร
กรณีที่ผู้อำนวยกำรไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรตัดสินใจดำเนินไปอย่ำง
ต่อเนื่อง
ผลลัพธ์ด้ำนงบประมำณ กำรเงิน และตลำด ผลกำรประเมินอยู่ในระดับกำรประเมิน (band) =
1 โดยมีโอกำสในกำรพัฒนำ คือ ควรมีกำรวิเครำะห์ผลลัพธ์ทั้งด้ำนงบประมำณ กำรเงิน และกำรตลำด
เพื่อวิเครำะห์แนวโน้มและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง

>> รูปภำพกำรตรวจประเมิน
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนรับกำรตรวจประเมินโดยใช้เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพื่อ
กำรดำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) เมื่อวันที่ 27 กรกฎำคม 2559 เวลำ 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม
Conference Room 3 อำคำรสำนักวิทยบริกำร โดยได้รับเกียรติจำก ดร.วิชชำ ฉิมพลี เป็นประธำนกำร
ตรวจประเมิน อำจำรย์ ดร.ทิพย์ ขำอยู่ อำจำรย์สุภำภรณ์ สมไพบูลย์ เป็นกรรมกำรกำรตรวจประเมิน
และนำงสำวรวีวรรณ เฮี้ยนชำศรี เป็นเลขำนุกำร

