
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
   
  

 
 

 



คำนำ 
 

การปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในการขับเคลื่อนด้านการจัดการ
ความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2562) ได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบ
เพื ่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และกลยุทธ์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                  
ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา สำนักส่งเสริมได้จัดทำโครงการที่สอดรับกับแผนกลยุทธ์ของสำนัก/
มหาวิทยาลัย และได้สรุปผลการดำเนินงานไว้ในรายงานฉบับนี้ ได้แก่ 1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
จัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE 
Curriculum Online : CHECO)  2.โครงการ Tea Break “ลงทะเบียนเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”  3.โครงการประชุม
คณะกรรมการประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สำหรับเตรียมความ
พร้อมการจัดการเรียนการสอน 4.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริการและข้อมูล เรื ่อง ทบ.17 ไม่ยื่น           
ไม่จบ นะจ๊ะ 5.โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกการร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำหรับผู้ปฏิบัติงาน  
สนันสนุนด้านวิชาการ 6.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับ สำนัก
คอมพิวเตอร์) เรื่อง การวางแผนกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนเกณฑ์การประกันคุณภาพ และ 7.โครงการ การจัดการ
ความรู้เพื่อการจัดทำแผนกลยุทธ์ 

ดังนั้นเพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการประกันคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษา ที่จะใช้เป็นแนวทาง  
ในการพัฒนาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้ยกระดับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ต่อไป ตลอดจนเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงาน จึงได้จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานด้านการ
จัดการความรู้ประจำปีการศึกษา 2561 ฉบับนี้ เพื่อได้นำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการและขอขอบคุณ
บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย ที่ให้ความร่วมมือในการเสริมสร้างคุณภาพการบริหารและการบริการการศึกษาให้
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะตลอดไป 
 

 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

  ประจำปีงบประมาณ 2562 
 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
 

เรื่อง                   หน้า 
 

1. โครงการ/กิจกรรมที่ได้ขับเคลื่อนด้านการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561         1 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบสารสนเทศ   2 

เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online  
: CHECO)  

- โครงการที่ขออนุมัติ         3 
- สรุปโครงการ        10 
- รายงานผลการดำเนินงานโครงการ      11 
- รายงานแนวทางการพัฒนาโครงการ      15 
- ภาคผนวก         16 

 ก. บันทึกข้อความอนุมัติจัดกิจกรรม/ดำเนินงานตามโครงการ   17
 ข. คำสั่งต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง       20
 ค. แบบประเมินผลกิจกรรม/แบบประเมินความพึงพอใจ   25 

    ของกลุ่มตัวอย่าง 5 ฉบับ   
 ง. สำเนารายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมลายเซ็น    35 
 จ. ภาพกิจกรรมประกอบการดำเนินการ     45 
 

3. โครงการ Tea Break “ลงทะเบียนเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”     47 
- โครงการที่ขออนุมัติ        48 
- สรุปโครงการ        55 
- รายงานผลการดำเนินงานโครงการ      56 
- รายงานแนวทางการพัฒนาโครงการ      60 
- ภาคผนวก         62 

 ก. บันทึกข้อความอนุมัติจัดกิจกรรม/ดำเนินงานตามโครงการ   63
 ข. คำสั่งต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง       66
 ค. แบบประเมินผลกิจกรรม/แบบประเมินความพึงพอใจ   69 

    ของกลุ่มตัวอย่าง 5 ฉบับ   
 ง. สำเนารายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมลายเซ็น    85 
 จ. ภาพกิจกรรมประกอบการดำเนินการ     91 
 
 
 



 

สารบัญ(ต่อ) 
 

เรื่อง                   หน้า 
 

4. โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพ่ือเสริมสร้างความรู้    100
ความเข้าใจ สำหรับเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน 

- โครงการที่ขออนุมัติ            101 
- สรุปโครงการ        107 
- รายงานผลการดำเนินงานโครงการ      108 
- รายงานแนวทางการพัฒนาโครงการ      112 
- ภาคผนวก         113 

 ก. บันทึกข้อความอนุมัติจัดกิจกรรม/ดำเนินงานตามโครงการ   114
 ข. คำสั่งต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง       117
 ค. แบบประเมินผลกิจกรรม/แบบประเมินความพึงพอใจ   124 

    ของกลุ่มตัวอย่าง 5 ฉบับ   
 ง. สำเนารายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมลายเซ็น    134 
 จ. ภาพกิจกรรมประกอบการดำเนินการ     148 

 

5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริการและข้อมูล เรื่อง ทบ.17 ไม่ยื่น ไม่จบ นะจ๊ะ        150 
- โครงการที่ขออนุมัติ            151 
- สรุปโครงการ        160 
- รายงานผลการดำเนินงานโครงการ      161 
- รายงานแนวทางการพัฒนาโครงการ      166 
- ภาคผนวก         167 

 ก. บันทึกข้อความอนุมัติจัดกิจกรรม/ดำเนินงานตามโครงการ   168
 ข. คำสั่งต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง       171
 ค. แบบประเมินผลกิจกรรม/แบบประเมินความพึงพอใจ   176 

    ของกลุ่มตัวอย่าง 5 ฉบับ   
 ง. สำเนารายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมลายเซ็น    190 
 จ. ภาพกิจกรรมประกอบการดำเนินการ     200 

 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ(ต่อ) 
 

เรื่อง                   หน้า 
 

6. โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกการร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต     202 
สำหรับผู้ปฏิบัติงานสนันสนุนด้านวิชาการ 

- โครงการที่ขออนุมัติ            203 
- สรุปโครงการ        210 
- รายงานผลการดำเนินงานโครงการ      211 
- รายงานแนวทางการพัฒนาโครงการ      216 
- ภาคผนวก         217 

 ก. บันทึกข้อความอนุมัติจัดกิจกรรม/ดำเนินงานตามโครงการ   218
 ข. คำสั่งต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง       221
 ค. แบบประเมินผลกิจกรรม/แบบประเมินความพึงพอใจ   225 

    ของกลุ่มตัวอย่าง 5 ฉบับ   
 ง. สำเนารายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมลายเซ็น    236 
 จ. ภาพกิจกรรมประกอบการดำเนินการ     240 

 

7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับ   249 
สำนักคอมพิวเตอร์) เรื่อง การวางแผนกลยุทธ์เพ่ือสนับสนุนเกณฑ์การประกันคุณภาพ  

- โครงการที่ขออนุมัติ            250 
- สรุปโครงการ        256 
- รายงานผลการดำเนินงานโครงการ      257 
- รายงานแนวทางการพัฒนาโครงการ      262 
- ภาคผนวก         263 

 ก. บันทึกข้อความอนุมัติจัดกิจกรรม/ดำเนินงานตามโครงการ   264
 ข. คำสั่งต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง       267
 ค. แบบประเมินผลกิจกรรม/แบบประเมินความพึงพอใจ   271 

    ของกลุ่มตัวอย่าง 5 ฉบับ   
 ง. สำเนารายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมลายเซ็น    283 
 จ. ภาพกิจกรรมประกอบการดำเนินการ     286 

 
 
 
 
 



 

สารบัญ(ต่อ) 
  

เรื่อง                   หน้า 
 

8. โครงการ การจัดการความรู้เพ่ือการจัดทำแผนกลยุทธ์      290 
- โครงการที่ขออนุมัติ            291 
- สรุปโครงการ        297 
- รายงานผลการดำเนินงานโครงการ      298 
- รายงานแนวทางการพัฒนาโครงการ      303 
- ภาคผนวก         304 

 ก. บันทึกข้อความอนุมัติจัดกิจกรรม/ดำเนินงานตามโครงการ   305
 ข. คำสั่งต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง       309
 ค. แบบประเมินผลกิจกรรม/แบบประเมินความพึงพอใจ   312 

    ของกลุ่มตัวอย่าง 5 ฉบับ   
 ง. สำเนารายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมลายเซ็น    324 
 จ. ภาพกิจกรรมประกอบการดำเนินการ     331 

 

 
9. สรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2561     346 
 

 



 
โครงการ/กิจกรรมที่ได้ขับเคลื่อนด้านการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 

(ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) 
 

 
ประเภท ชื่อ วันที่ 
โครงการ การจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบสารสนเทศ 

เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
(CHE Curriculum Online : CHECO 

26 ต.ค. 61 

โครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านบริการและข้อมูลต่าง ๆ 
ในหัวข้อกิจกรรม Tea break “ลงทะเบียนเรียน 
ไม่ยากอย่างที่คิด”  

28 พ.ย. 61 

โครงการ ประชุมคณะกรรมการประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ  
สำหรับเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนประจำ 
ปีการศึกษา 2561 

8 ม.ค. 62 

โครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านบริการและข้อมูล  
ในหัวข้อกิจกรรม "ทบ.17 ไม่ยื่น ไม่จบ นะจ๊ะ" ประจำปี
การศึกษา 2561   

23 ม.ค. 62 

โครงการ เสริมสร้างจิตสำนึกการร่วมป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต สำหรับผู้ปฏิบัติงานสนันสนุนด้านวิชาการ 
  

22 พ.ค. 62 

โครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (สำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ร่วมกับ สำนักคอมพิวเตอร์) เรื่อง  
การวางแผนกลยุทธ์เพ่ือสนับสนุนเกณฑ์การประกันคุณภาพ  

22 ก.ค. 62 

โครงการ การจัดการความรู้เพ่ือการจัดทำแผนกลยุทธ์  ระหว่างวันที่ 
31 ก.ค. 62 

ถึง 
2 ส.ค. 62 
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