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แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

 
มิติที่ 1  ด้านการเรียนการสอน  ตัวช้ีวัดที ่1.1  ผลการรับนักศึกษาตามแผน 

เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 
     พิจารณาจากจ านวนนักศึกษาใหม่ที่รับได้จริง
เทียบกับแผนที่ก าหนดไว้  คิดเป็นร้อยละ ค่าที่
ค านวณได้ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปได้คะแนน = 5 
ค่าท่ีค านวณได้น้อยกว่าร้อยละ 80 ให้คะแนนโดย 
เทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ส านักส่งเสริมวิาากาครและงานทะเบียน ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2558  มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
ระดับปริญญาตรี 
     สาขาวิาาที่เปิดรับ          จ านวน 56  สาขาวิาา 
     นักศึกษาตามแผนการรับ  จ านวน  4,605  คนจ านวนรับเข้า แยกตามคณะดังนี้ 

คณะ/สาขาวิชา แผนการรับ จ านวนรับ ร้อยละ 
ครุศาสตร์ 480 483 100.63 
มนุษยศาสตร์ฯ 1,200 1,129 94.08 
เทคโนโลยีการเกษตรฯ 1,020 475 46.57 
วิทยาการจัดการ 1,005 915 91.05 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 900 623 69.22 

รวม 4,605 3,625 78.72 
                                                ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2559 

 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
     นักศึกษาตามแผนการรับ  จ านวน  111  คน 
     นักศึกษาที่รับเข้า           จ านวน  137   คน แยกตามสาขาวิาาดังนี้  

คณะ/สาขาวิชา แผนการรับ จ านวนรับ ร้อยละ 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 86 111 129.07 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน 25 26 104 
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาการบริหารการศึกษา - - - 

รวม 111 137 123.42 

ระบบสารสนเทศสถิติข้อมูล
ทางการศึกษา  เว็บไซต์
http://regis.nsru.ac.th/ 
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แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

 
มิติที่ 1  ด้านการเรียนการสอน  ตัวช้ีวัดที ่ 1.2  ระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน  

เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประาุมเพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
2.  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งาาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิาา (ถ้ามี) 
3.  มีรายละเอียดของรายวิาา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิาา 
4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิาา และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาค สนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิาา 
5.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิาาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร โดย
คณะกรรมการวิาาการ ใา้แนวปฏิบัติของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ประกาศ 
ฯ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา,มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา,เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548,เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2548,แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งาาติ พ.ศ.2552 มาจัดท าประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ เรื่องแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร,แนวปฏิบัติในการเปิดและ
ปิดหลักสูตร,แนวปฏิบัติในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรรอบที่ 2 และระบบ
และกลไกของการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร พร้อมทั้งจัดท าคู่มือการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรแจกให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร 
     ในปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา ทุกหลักสูตรที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอนมี
การด าเนินการประเมินผลตามตัวบ่งาี้การด าเนินงาน เพ่ือการประกันคุณภาพ
หลักสูตร ตามหมวดที่  7 ใน มคอ.2 ของหลักสูตร โดยทุกหลักสูตรมีการ
ด าเนินงานตัวบ่งาี้บังคับ(ข้อ1-5) และตัวบ่งาี้เพ่ิมเติมที่ก าหนดไว้ในแต่ละปี (ข้อ 7-
12) โดยส านักส่งเสริมวิาาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยประสานเรื่องการ
ติดตามการรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรให้เป็นไปตามรอบระยะเวลา 
(60 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา) และน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภา
วิาาการ คณะอนุกรรมการฝ่ายวิาาการ และสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ แก่หลักสูตรต่าง ๆ ได้น าไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในภาค
การศึกษาต่อไป 

1.สรุปรายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2557  
2.ข้อมูลรายวิาาที่เปิดสอนจาก 
http:/apr.nsru.ac.th/home2
.php?page=timetable_year 
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แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

 
มิติที่ 1  ด้านการเรียนการสอน   ตัวช้ีวัดที่ 1.3 การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 
1. ส่งเสริมคณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจ รู้เป้าหมาย 
ของหลักสูตร และด าเนินการได้ตามแนวทางท่ีก าหนด 
 
 
 
2. มีมาตรการให้คณาจารย์ด าเนินการวิเคราะห์
ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
และน าผลมาปรับปรุงแผนการสอนในแต่ละรายวิาา
และแต่ละภาคการศึกษาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
3. จัดให้มีการส ารวจ วิจัย หรือประเมินประสิทธิภาพการ 
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอน ให้เป็นการจัดประสบการณ์ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยลดสัดส่วนการบรรยายของอาจารย์ 
และเพ่ิมสัดส่วนการปฏิบัติจริงและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้เรียนให้มากขึ้น 
 

     1. มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจ ในการด าเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยมอบส านักส่งเสริม
วิาาการและงานทะเบียน จัดท าคู่มือการบริหารและพัฒนาหลักสูตร แจกให้แก่
อาจารย์ประจ าหลักสูตร พร้อมทั้งจัดโครงการอบรมเาิงปฏิบัติการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องการการบริหาร จัดการหลักสูตร 
     2. มีระบบและกลไกการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยจัดท า
ประกาศ เรื่อง ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน พ.ศ.2553 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งาาติ พ.ศ.2552  มีนโยบาย
มุ่งเน้นให้ทุกหลักสูตรที่ เปิดสอนมีความยืดหยุ่นและหลากหลายสามารถ
ตอบสนองความต้องการและความถนัดของผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การออกแบบวิธีการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การมีทักษะในการ
เรียนรู้และแสวงหาความรู้ รวมทั้งการสร้างหรือพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ด้วยตนเอง 
โดยผู้สอนมีบทบาทในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติ
จริง าี้แนะแหล่งข้อมูลความรู้ จัดการเรียนการสอนและอ านวยความสะดวก 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทุกรายวิาา 
     3. จัดท าระบบประเมินผลการสอนของคณาจารย์ เพ่ือให้อาจารย์น าผลการ
ประเมินมาท าการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนของตนเอง ในภาค
การศึกษาต่อไป โดยก าหนดให้แสดงรายละเอียดการปรับปรุงการสอนลงใน
หมวดที่  6 ของรายงานผลการด าเนินการรายวิาา (มคอ. 5)  
 
 

1.ระบบการประเมินคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน จาก 
http://regis.nsru.ac.th/ 
2.ข้อมูลอ้างอิงจาก 
http://elearning.nsru.ac.th/index.php 
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เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์สามารถใา้
เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
ตนเอง 
 
 
 
 
 
5. คณาจารย์ประเมินผลการเรียนที่สอดคล้องกับ
สภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียน และอิงพัฒนาการของ
ผู้เรียน เป็นการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และ
เพ่ือตัดสินผลการเรียน ที่ค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 
 
 
6. ส่งเสริมให้คณาจารย์ท าวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน และน าผลไปใา้เพื่อพัฒนาผู้เรียน  
 
 
7. คณาจารย์น าผลการประเมินการเรียนการสอนมา
ปรับ ปรุงเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

     4. มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้คณาจารย์ใา้เทคโนโลยีเข้ามาา่วยสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพ่ือสร้างบรรยากาศแห่ง
การเรียนรู้ให้นักศึกษาสามารถศึกษาค้นค้าความรู้เพ่ิมเติม และสร้างโอกาสใน
การเรียนรู้ด้วยตนเองให้มากยิ่งขึ้น  โดยสนับสนุนงบประมาณในการจัดท า
โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์  (e-Learning) ใน
ปีงบประมาณ 2558 จัดอบรมให้ความรู้ในการจัดท าสื่อการเรียนการสอน
ออนไลน์ ให้แก่อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19-20  สิงหาคม  2558 
(ข้อมูลอ้างอิง http://elearning.nsru.ac.th/index.php) 
     5. - 
 
 
 
 
 
     6. - 
 
     7. คณาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิาามีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิาา โดย
น าผลการประเมินรายวิาาจากรายงานผลการด าเนินการรายวิาา (มคอ. 5) ภาค
เรียนที่ผ่านมา หรือปีการศึกษาที่แล้ว มาพัฒนาหรือปรับปรุงและระบุไว้ใน 
รายละเอียดของรายวิาา (มคอ.3) ของภาคเรียนใหม่ที่หมวด 7 การประเมินและ
ปรับปรุงการด าเนินการของรายวิาา 
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แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

 
มิติที่ 1  ด้านการเรียนการสอน   ตัวช้ีวัดที่ 1.4 การบริหารจัดการนักศึกษาออกกลางคัน 

เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 
1. มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการส าหรับการออก
กลางคันของนักศึกษา 
2. มีการวางแผนปฏิบัติการเพ่ือแก้ปัญหาการออกกลางคัน 
3. มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการโดยคณาจารย์ใน 
มหาวิทยาลัย/คณะ มีส่วนร่วม 
4. มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่าง
ต่อเนื่อง 
5. มีการน าผลการติดตามประเมินมาใา้ในการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 
 

     สถิติจ านวนนักศึกษาลาออกกลางคัน ระหว่างปีการศึกษา 2557 -2558 (ภาค
การศึกษาที่ 1/2558) 

ปีการศึกษา หมดเวลาเรียน ลาออก พ้นสภาพ รวม 
ไม่ลงทะเบียน ผลการเรียน 

2557 3 215 1,236 420 1,874 
2558 (1/58) 12 229 1,070 - 1,311 

รวม 15 444 2,306 420 3,185 
                                                                      ข้อมูล ณ วันท่ี 12 เมษายน 2559 

หมายเหตุ ในกรณีที่พ้นสภาพเพราะการไม่ลงทะเบียนเรียนสามารถคนืสภาพการเป็นนักศึกษาได้ 
 

สถิตินักศึกษาออกกลางคัน 
ตั้งแต่เริ่มภาคการศึกษาที่ 
1/2558 – ปัจจุบัน (วันที่ 12 
เม.ย. 2559) 
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แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

 
มิติที่ 1  ด้านการเรียนการสอน   ตัวช้ีวัดที่ 1.5  การประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ 

เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 
1.5 การประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ 
     ใา้คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
สอนของอาจารย์ เป็นผลการประเมิน 
 
 
 
 
 
 

     มหาวิทยาลัยได้จัดท าระบบการประเมินผลความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนของผู้สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิาาทุกภาคเรียนการศึกษา
ผ่านทางระบบเครือข่ายภายใน โดยผู้เรียนท าการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี
ต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทุกรายวิาาทุกภาค 
ก่อนที่นักศึกษาจะเข้าระบบแจ้งผลการเรียนของแต่ละภาคการศึกษา ปีการศึกษา 
2558 (ภาคการศึกษาที่  1/2558)  มหาวิทยาลัยฯ มีรายวิาาที่เปิดสอนทั้งหมด 
จ านวน 928 วิาา (นับรายวิาาแบบไม่แยกหมู่เรียน) มีผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อการสอนของอาจารย์เฉลี่ยอยู่ที่ 4.58 จากคะแนนเต็ม 5  
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ
การสอนรายวิาาที่เปิดสอนใน
ภาคการศึกษาที่ 1/2558  

 
 



1 

 

แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ด้านการบริหาร ตัวช้ีวัดที่  1 กระบวนการบริหารองค์การ 
เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

1. การก าหนดยุทธศาสตร์และแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ     ผู้บริหารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
ตามปรัชญาและ พันธกิจตามบริบทของส านัก รวมถึงวางแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงาน การทบทวนแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับภาระงาน/สถานการณ์ในปัจจุบัน หน่วยงานมีการด าเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งแผน
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
     1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระดับส านักฯ ด าเนินการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการวางแผนยุทธศาสตร์ 
     2. ประชุมบุคลากรภายในส านักฯ เพ่ือท าการทบทวน หรือปรับปรุงแนวทางการ
ด าเนินงานโดย การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ รวมถึง
การก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงานโดยใช้แบบฟอร์มการวิเคราะห์และทบทวนการ
ด าเนินงานขององค์กร ด้านปรัชญา วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
     3. วิเคราะห์และทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานของส านักฯ และสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  
     4. น าผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาทบทวนจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ของส านักฯ และ
เสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
   จากนั้นน าผลการด าเนินงานมาทบทวนและการระดมความคิดร่วมกันของบุคลากร 
สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ที่ได้ ก าหนดจุดมุ่งหมายที่ส าคัญดังนี้ 
   1.เพื่อการให้บริการทางการศึกษาแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลภายนอก ตาม

1. ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ ระดับ
ส านัก  
2. แบบฟอร์มวิเคราะห์
และทบทวนการ
ด าเนินงานขององค์กร 
3. รายงานการประชุม
บุคลากรส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน ครั้งที่ 5/2557 
วันที่ 28  ตุลาคม 2557 
4. แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 
(พ.ศ.2557-2561) 
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เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

พันธกิจของส านักฯ และสนับสนุนการจัดการศึกษาตามนโยบายมหาวิทยาลัย  
   2.ยกระดับการด าเนินงานทุกส่วนงาน ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี หรือการปฏิบัติงานที่เป็นงานประจ าตามขอบข่ายภาระหน้าที่ ให้มีการ
ปฏิบัติในเชิงรุกมากยิ่งข้ึน 
   3.มุ่งเน้นการพัฒนาการด าเนินงานให้มีรูปแบบที่หลากหลาย ทันสมัย ตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้ทรัพยากรการด าเนินงานที่จ ากัดอย่างคุ้มค่า  
 

2.  การมอบหมายแผนยุทธศาสตร์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไป 
ด าเนินการ 

     จากแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ 2557-2561  คณะกรรมการบริหารส านัก ประชุมเพ่ือ
ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 เพ่ือให้ง่ายต่อการน าจุดเน้น เป้าประสงค์ กลยุทธ์/มาตรการ
ด าเนินงาน และตัวชี้วัดพร้อมค่าเป้าหมายต่าง ๆ มาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  
จากนั้นให้แต่ละกลุ่มงานภายในส านักฯ เสนอกิจกรรม/โครงการสนับสนุนการด าเนินงาน
ในแต่ละประเด็นโดยพิจารณาทบทวนกิจกรรม/โครงการเดิม และริเริ่มโครงการให้เพ่ือ
การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดผู้รับผิดชอบการด าเนินงานในแต่ละระดับ เช่น 
ก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ต่าง ๆ   มอบหมายให้
หัวหน้างานในแต่ละระดับ เป็นผู้ก ากับดูแล และจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง 
(ระบุผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนไว้อย่างชัดเจน) 
 

1. รายงานการประชุม
หัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 
3/2557 วันที่ 12 
ธันวาคม 2557 
2. แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 
3. แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 
2558 

3  การก ากับติดตามและประเมินแผน      ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ใน
แผนอย่างต่อเนื่องทั้งในแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยผู้อ านวยการส านัก มี
การกระจายอ านาจให้แก่รองผู้อ านวยการและหัวหน้างานในแต่ละระดับก ากับดูแล 
ติดตามการด าเนินกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี การก ากับติดตามการ

1.รายงานการประชุม
บุคลากร/หัวหน้างาน  
2.รายงานผลการ
ด าเนินงาน ด้านต่าง ๆ 
ตามรอบระยะเวลา 
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เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

ด าเนินงานตามแผนของส านักฯ ด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 
     1. ติดตามการด าเนินงานด้วยการประชุมกลุ่มย่อยทั้งก่อนปฏิบัติงาน และระหว่าง
การปฏิบัติงาน 
     2. ประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
รวมถึงการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าเดือน และตามโอกาสต่าง ๆ 
     3. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
     4. รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี รอบ 6 และ 12 เดือน   
     การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ของส านักนั้น พิจารณาจากผลการด าเนินงานของ
กิจกรรม/โครงการที่ระบุไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ว่าบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือไม่โดยคิดเป็นร้อยละของจ านวนกิจกรรม/โครงการที่บรรลุเป้าหมาย ต่อกิจกรรม/
โครงการทั้งหมดที่ก าหนดไว้ในแผน  
 

4.  การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการก ากับ ติดตามและ 
ประเมินผลงาน 

     การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการก ากับติดตามการด าเนินงานของส านักในปัจจุบันนั้น ยัง
มีข้อจ ากัดอยู่ แต่ทางหน่วยงานได้พยายามพัฒนาแนวทางการติดตามการด าเนินงานโดย
ใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือสนับสนุนหลัก การก ากับติดตามการด าเนินงานโดยการน า
เทคโนโลยีมาใช้ ที่มีอยู่ปัจจุบันได้แก่การติดตามการใช้จ่าย /จัดท าเอกสารในระบบบัญชี 
3 มิติ ระดับหน่วยงาน  การติดตามและประเมินผลงานในส่วนอื่น ๆ ยังคงใช้การติดตาม 
ในรูปของการประชุมกลุ่มย่อย การรายงานผลการด าเนินงานตามรอบระยะเวลา รวมถึง
การพูดคุยระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเป็นการช่วยสร้างบรรยากาศความเป็นกันเอง 
และลดความกดดันในการท างาน มีส่วนท าให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย และ
มีคุณภาพ 
 

- 
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เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

5.  การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารงานอย่างทั่วถึง และเชื่อมโยงกับองค์การภายนอก 

     คณะผู้บริหารได้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงานด้านต่าง ๆ โดยพัฒนาให้
สอดคล้องกับการด าเนินงานของส านัก รวมทั้งได้ริเริ่มน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหลายส่วน อาทิเช่น 
     1. การเปลี่ยนระบบการรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่กระบวนการรับสมัคร จนถึงการ
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ได้มีการพัฒนาระบบและน าเทคโนโลยีบาร์โค้ดมาช่วยให้
การด าเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และลดจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
กระบวนการดังกล่าว และเพ่ิมเติมส่วนงานที่ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลออกมาเผยแพร่
เป็นสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและตัดสินใจ 
     2. การจัดท าระบบงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานทะเบียนและประมวลผล เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่อาจารย์ และนักศึกษา เช่น การตรวจสอบโครงสร้างด้วยตัวเอง การ
ตรวจสอบสถานะทางงานทะเบียน 
     3. พัฒนาระบบสารสนเทศเผยแพร่และเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยเริ่ม
จากระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เช่น ระบบการลงทะเบียนและการช าระเงิน
โดยเชื่อมโยงระบบการเงินการช าระเงินจากกลุ่มงานการเงิน สังกัดส านักงานอธิการบดี
กับระบบการลงทะเบียนนักศึกษาของกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล สังกัดส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
     4. จัดท าระบบสารสนเทศข้อมูลหลักสูตร NSRU TQF-MIS เป็นการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลหลักสูตร ที่เชื่อมโยงระหว่างมคอ.2-7 ตามกรอบมาตรฐาน TQF เพ่ือสนับสนุน
และอ านวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ และผู้บริหารในระดับต่าง ๆ สามารถติดตามการ
จัดท าและการรายงาน มคอ. ต่าง ๆ ของหลักสูตรได้อย่างครอบคลุม 
    นอกจากตัวอย่างระบบงานที่ได้กล่าวข้างต้น คณะผู้บริหารยังได้มีนโยบายพัฒนา
ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร และระบบอ านวยความสะดวกให้แก่อาจารย์

1.อ้างอิงระบบงาน
ให้บริการของส านัก
ส่งเสริมฯ ดังนี้ 
  -ระบบการรับสมัคร-
รายงานตัวนักศึกษา 
  -ระบบฐานข้อมูล
หลักสูตร NSRU TQF-
MIS 
  -ระบบค าร้องออนไลน์
(เพ่ิม-ถอน) 
  -ระบบฐานข้อมูลเทียบ
โอนรายวิชา 
  -ระบบงานอาจารย์ที่
ปรึกษา(ปรับปรุงใหม่) 
  - Mobile 
Application NSRU 
Regis. 
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เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

และนักศึกษา โดยยกตัวอย่างระบบงานที่แล้วเสร็จพร้อมใช้งาน ดังนี้ 
     1. ระบบการส่งผลการเรียนและการติดตามผลการเรียน โดยเชื่อมโยงการท างาน
ตั้งแต่ระดับอาจารย์ผู้สอน ระดับสาขา ระดับคณะ จนถึงส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  
     2. การพัฒนา Mobile Application NSRU Regis เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
นักศึกษาในการติดต่อกับงานทะเบียน เช่นการตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบตาราง
เรียนส าหรับนักศึกษา  รวมถึงผลการสอบประกันคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกับงานประกัน
คุณภาพคอมพิวเตอร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     3. ระบบค าร้องเพ่ิม-ถอนรายวิชาออนไลน์ ซึ่งเป็นการประยุกต์รวมกันระหว่างการ
เพ่ิม-ถอนรายวิชาของกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ กับระบบงานนักศึกษา(การจองรายวิชา
เรียน) ของกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล  
     ระบบงานดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นโดยบุคลากรภายในส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน เพ่ือช่วยลดปัญหาการด าเนินงาน ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด และช่วย
ลดขั้นตอนต่าง ๆ ให้ทันสมัย รวดเร็ว และในปีงบประมาณ 2559 มีระบบงานที่อยู่ใน
ระหว่างการริเริ่มพัฒนาหลายรายการ  

6.  การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับของ
ส านัก/สถาบัน 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่
มีต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 มีผลการประเมินผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการส านัก ดังนี้ 

ประเด็น ผู้อ านวยการ รองฯ บริหาร รองฯ วิชาการ รองฯ บัณฑิต 
1. ด้านลักษณะภาวะผู้น า 4.39 4.26 4.27 4.47 
2. ด้านการพัฒนาองค์กร 4.23 4.31 4.36 4.38 
3. ด้านการเป็นผู้ก ากับดูแลท่ีดี
ภายใต้กรอบคุณธรรมจริยธรรม 

4.28 4.24 4.38 4.39 

4. ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ 4.41 4.30 4.35 4.30 
 

1.รายงานผลการ
ประเมินผู้บริหาร 
ปีงบประมาณ 2558 
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เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 
 

ประเด็น ผู้อ านวยการ รองฯ บริหาร รองฯ วิชาการ รองฯ บัณฑิต 
5. ด้านความสามารถในการ
สื่อสารและการจูงใจ 

4.29 4.14 4.43 4.29 

6. ด้านศิลปะในการครองใจ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

4.24 4.22 4.28 4.26 

7. ด้านการจัดระบบ กลไก
การบริหารองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.25 4.21 4.24 4.26 

8. ด้านการมีส่วนร่วมใน
องค์กร 

4.35 4.30 4.29 4.26 

ภาพรวม 4.31 4.25 4.34 4.35  
 
 
 

ลงนามรับรองข้อมูล ………………………………….……… (ผู้อ านวยการ ) 
                                                      (อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์  งามนิล) 

                                                         ข้อมูล ณ วนัที่ 19  เมษายน  พ.ศ. 2559 
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แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ด้านการบริหาร  ตัวช้ีวัดที่  2 ผลการบริหารงบประมาณ 

เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

1.  ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม       ในปีงบประมาณ 2558 ส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับงบประมาณ
จัดสรรทั้งสิ้น 23,178,600 บาท (ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับการ
จัดสรร 12,064,500 บาท ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัยได้รับการจัดสรร 11,114,100 บาท) 
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
     1.ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
       1.1.ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  
 
 
 
  คิดเป็นร้อยละ  = 77.79 
       1.2.จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุตามเป้าหมาย  
 
 
                
  คิดเป็นร้อยละ  = 75 
     ข้อสังเกต โครงการที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย/อัตราการ
เบิกจ่ายต่ า เกิดจาก............................................... 

สรุปผลการติดตามและ
ประเมินโครงการ ประจ าปี
งบประมาณ 2558 

หมายเหตุ : ถ้าจ านวนโครงการ/กิจกรรมด าเนินการครบถ้วนและบรรลุเป้าหมาย โดยใช้งบประมาณน้อยกว่าท่ีต้ังไว้ ให้คะแนน 5 

18,032,236.02 
23,178,600 

 

X 100 
 

18 
24 
 

X 100 
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เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

2. ความสามารถในการหารายได้ของส านัก/สถาบัน 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา ได้ 5 คะแนน 
    โปรดระบุ   
    รายได้ในปี 2557 เท่ากับ .........................  บาท 
    รายได้ในปี 2558 เท่ากับ .........................  บาท 
 
 
 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานสนับสนุนงานด้านวิชาการ ของ
มหาวิทยาลัย  ไม่มีกิจกรรมบริการวิชาการท่ีแสวงหารายได้ การให้บริการที่มีรายได้ที่เกิด
นั้น เป็นการให้บริการแก่หน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์การด าเนินการมายัง
มหาวิทยาลัย และมีลักษณะงานที่เก่ียวข้องกับส านักฯ ได้แก่ การตรวจกระดาษค าตอบ 
ในรอบปีงบประมาณท่ีผ่านมา มีการด าเนินการรวม 3 ครั้ง ดังนี้ 
  ปีงบประมาณ 2557 จ านวน 2 ครั้ง คือ  
     1.การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ 
จ านวน 1 ครั้ง 688 ชุด เป็นเงินจ านวน 3,440 บาท 
     2.การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง ต าแหน่งครูผู้ช่วย ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษา
เพชรบูรณ์  เขต 3 และส านักเขตพ้ืนที่การประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 เป็นเงิน
จ านวน 1,354.70 บาท 
  ปีงบประมาณ 2558 จ านวน 1 ครั้ง คือ 
     1.การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ 
จ านวน 1 ครั้ง 812 ชุด เป็นเงินจ านวน 4,100 บาท 
 

1.ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วย 
การให้บริการทางวิชาการ
ที่มีค่าตอบแทน พ.ศ. 
2556 
2.ประกาศส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
เรื่อง อัตราการเก็บ
ค่าธรรมเนียมการ
ให้บริการทางวิชาการ 
พ.ศ. 2557 
3.บันทึกข้อความคณะครุ
ศาสตร์ ลงวันที่ 21 
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

 
 

ลงนามรับรองข้อมูล ………………………………….……… (ผู้อ านวยการ ) 
                                                      (อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์  งามนิล) 

                                                         ข้อมูล ณ วนัที่ 19  เมษายน  พ.ศ. 2559 
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แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
ด้านการบริหาร  ตัวช้ีวัดที่  3  กระบวนการพัฒนาบุคลากรของส านัก 

เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

1. การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรระดับต่างๆ       ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรภายในหน่วยงาน จึงได้ก าหนดให้มีแผนพัฒนาบุคลากรและมีเป้าหมาย
ของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 
1. บุคลากรในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในระดับผู้บริหารได้เข้าร่วมประชุม 
อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน จากภายนอกในแต่ละปีงบประมาณ มีจ านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้บริหารในหน่วยงาน 
2. บุคลกรในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในระดับปฏิบัติการได้รับก ารอบรม 
สัมมนาและศึกษาดูงาน จากภายใน ในแต่ละปีงบประมาณมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของจ านวนบุคล ากรในหน่วยงาน 
3. มีผลงานวิจัย / ผลการประเมินการปฏิบัติงานในทุกๆ ปีงบประมาณ 

1.แผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ2557 

2. การจัดสรรทุนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ไม่มี 
 

 

3. โครงการฝึกอบรมบุคลากรระดับต่างๆ ของส านัก/
สถาบัน 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มีการส่งบุคลากรในระดับต่างๆเข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมโดยในปี 2558 ได้มีบุคลกรเข้าร่วมการอบรมใน 3 โครงการคือ 
 -การอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม  ณ  
โรงแรม ทีเค.พาเลซ กรุงเทพมหานคร 
 - การอบรมเรื่องการพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย Laravel Framework  ที่
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.รายงานผลการเข้าร่วม
อบรม สัมมนา ประชุม
วิชาการ ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
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เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

 -  การอบรมภาษาอังกฤษ  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

4. การจัดสรรทุนศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
(สามารถใช้โครงการของมหาวิทยาลัยได้) 

ไม่มี 
 

 

5. ศึกษาดูงานของบุคลากร ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มีแนวทางในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
บุคลากรของหน่วยงานได้รับความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการให้บริการ บุคลากรมีแนว
ปฏิบัติงานด้านการให้บริการโดยโครงการศึกษาดูงานของบุคลากรและอบรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (KM) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏ 
ร าไพพรรณ ีเพ่ือให้บุคลกรในหน่วยงานได้และเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานด้านการ
ให้บริการ และเพ่ือให้บุคลากรมีแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานด้านการให้บริการ  

1. รายงานโครงการ ศึกษา
ดูงานของบุคลากรและ
อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(KM) ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 

6. การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท้ังในประเทศ/หรือ
ต่างประเทศมาพัฒนาบุคลากร 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มีการเชิญผู้ทรงคุณาวุฒิภายในประเทศเพ่ือการ
พัฒนาบุคลากรดังต่อไปนี้ 
 1. โครงการพัฒนาบุคลากรในโครงการ Goolge  application เพ่ืองาน
ส านักงาน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 28 คน โดยเชิญวิทยากรจากคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็นวิทยากร 
 2. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จิตบริการกับงานบริการส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน” โดยมีวัตถุประสงค์ ส าคัญคือ เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงาน
ได้รับความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการให้บริการ มีแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานและ 
หาแนวทางในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ โดย จัดได้อบรมในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 
2558 ณ หองลีลาวดี อาคาร 4 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยเชิญวิทยากร
คืออาจารยกฤตภาศ  ศักดิษฐานนท อาจารยประจ าสาขาวิชา ปรัชญา  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มาเป็นวิทยากรใน

1. รายงานโครงการพัฒนา 
บุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ 2558 การใช้
งาน Goolge  
application เพ่ืองาน
ส านักงาน 
2. รายงานโครงการการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “จิต
บริการกับงานบริการ
ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน” 
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การอบรม 

7. โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร 
 (สามารถใช้โครงการของมหาวิทยาลัยได้) 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มีแนวทางในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
บุคลากรของหน่วยงานได้รับความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการให้บริการ บุคลากรมีแนว
ปฏิบัติงานด้านการให้บริการโดยโครงการศึกษาดูงานของบุคลากรและอบรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (KM) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏ 
ร าไพพรรณ ีเพ่ือให้บุคลกรในหน่วยงานได้และเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานด้านการ
ให้บริการ และเพ่ือให้บุคลากรมีแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานด้านการให้บริการ 

1. รายงานโครงการ ศึกษา
ดูงานของบุคลากรและ
อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(KM) ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 

8. การประเมินสรรถนะของบุคลากร ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มีแนวทางการด าเนินการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานซึ่งประกอบด้วยการประเมิน   4  ส่วน 

1. การประเมินโดยผู้บังคับบัญชา / หัวหน้างาน 
2. การประเมินโดยตนอง 
3. การประเมินโดยผู้ร่วมงานในหน่วยงาน/ต่างหน่วยงานที่ได้สัมผัสการท างาน 
4. การประเมนิโดยผู้รับผลงานภายใน /ภายนอก 

โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
1.การแต่งตัง้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยคณะ
ผู้บริหารผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ ผู้มีส่วนไดเ้สีย และตัวแทนบุคลากร 
2.ศึกษาข้อมูลผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ในรอบปีที่ที่ผ่านมา 
3. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือก าหนดแนวทางวิธีการขัน้ ตอนและตัวชี้วัดของการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกระบวนงานตามโครงสร้างการบริหารงาน
ของบุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
4. ประชุมบุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือแจ้งให้บุคลากรทราบถึง
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เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

แนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามกระบวนงาน 
5. บุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดท า รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
กระบวนงาน โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ภาระงานหลัก 2) ภาระงานรอง 3) ภาระ
งานอ่ืน ๆทีดั่รบัมอบหมาย 
6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร เทียบกับ เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในกระบวนงานตามภาระงานทั้ง 
3 ด้าน 
7. คณะกรรมการสรุปผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้บริหาร
เพ่ือให้เป็นสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานและการตัดสินใจโดยแบ่งออกเป็น 2 กรณดีังนี้ 
 7.1 ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ด าเนินการต่อโดยประชุมบุคลากรในรูปของการระดมสมองเพ่ือหาปัจจัยที่เป็นเหตุให้ 
การปฏิบัติงานดังกล่าวไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไข 
 7.2 ผลการด าเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายส่งเสริมและพัฒนาให้มีผลการ
ด าเนินงานที่ดียิ่งขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ เช่นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การฝึกอบรม
ต่าง ๆ การท า กิจกรรม 

9. การสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้สร้างสรรค์บรรยากาศที่ส่งเสริมให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้โดยก าหนดเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจสภาพปัจจุบัน  โดยท าการส ารวจความต้องการในการอบรมใน
หน่วยงานและได้จัดอบรมตามความต้องการของบุคลากรในหน่วยงาน 
ขั้นตอนที่ 2 น าข้อมูลที่ได้มาก าหนดกิจกรรมการอบรม  

1. รายงานโครงการพัฒนา 
บุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ 2558 การใช้
งาน Goolge  
application เพ่ืองาน
ส านักงาน 
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 1. โครงการพัฒนาบุคลากรในโครงการ Goolge  application เพ่ืองาน
ส านักงาน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 28 คน โดยเชิญวิทยากรจากคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็นวิทยากร 
 2. การอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม   
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินโครงการการจัดอบรมโดยส ารวจความพึงพอใจของบุคลากร
ผู้เข้าร่วมการอบรม โดยผลส ารวจ อยู่ในระดับ ดีมาก โดยมีข้อเสนอแนะ 

2. รายงานโครงการการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “จิต
บริการกับงานบริการ
ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน” 

 
ลงนามรับรองข้อมูล ………………………………….……… (ผู้อ านวยการ ) 

                                                      (อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์  งามนิล) 
                                                         ข้อมูล ณ วนัที่ 19  เมษายน  พ.ศ. 2559 
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แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ด้านการบริหาร  ตัวช้ีวัด 4 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

1. มีคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนน านโยบายงานด้านการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มาใช้ในการด าเนินงาน 
ในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในระดับส านักโดยให้บุคลากรและผู้บริหารมีส่วนร่วมในการ
จัดการความเสี่ยง ที่ผลกระทบต่อการปฎิบัติงานตามพันธกิจของ
ส านัก  

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน ที่ 215 /2557 ลงวันที่ 25 
ตุลาคม 2557 

2. มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 
 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดท าร่างแผนบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี 2558 เพ่ือเข้าประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเพ่ือเสนอเข้าท่ีประชุมส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพิจารณา 

-รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2558 
-การประชุมส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ครั้งที่ 2/2558 
 

3. มีการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
 
 

- ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้น าตารางวิเคราะห์
ปัจจัยที่ท าความเสี่ยงของแต่ละกลุ่มงานที่เป็นมูลเหตุท าให้เกิด
ความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อการปฎิบัติงาน   
         โดยน าความเสี่ยงนั้นมาควบคุมเพ่ือลดโอกาสและ
ผลกระทบและสามารถป้องกันความเสี่ยงหรือความเสียหายให้อยู่
ในระดับท่ีผู้บริหารยอมรับได้  ทั้งหมด 3 ด้าน ดังนี้ 
1. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี
การศึกษา 2558 
รายงานผลการจัดการความเสี่ยง ปีการศึกษา 2558 
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2. ความเสี่ยงด้านการปฎิบัติงาน 
3. ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

4. มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

   ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้เข้ารับการตรวจสอบ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในจากหน่วยตรวจสอบภายใน
ของมหาวิทยาลัยส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 
กันยายน 2558 ประจ าปีงบประมาณ 2558 โดยใช้ผลจากการ
รายงานกรประเมินผลและการควบคุมภายใน แบบ ปย.1 และ 
แบบ ปย.2 โดยวิธีการตรวจสอบ สอบทาน และสัมภาษณ์ 
สังเกตการณ์ ตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน  
พศ. 2558 สรุปผลได้ดังนี้ 
    ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีความเสี่ยงจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 6 เรื่อง ของบัณฑิตวิทยาลัย 1 
เรื่อง รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 รายงานต่อหน่วยตรวจสอบว่าการด าเนินงานเป็นไป
ตามรายงาน จ านวน 5 เรื่อง และอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 1 
เรื่อง และบัณฑิตวิทยาลัย อยู่ระหว่างด าเนินงาน   
 
 
  

บันทึกข้อความขอเข้าตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
ที่ 139/2558 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2558 
ที่ 84 /2558 ลงวันที่ 18   กันยายน  2558 
-รายงานผลการจัดการความเสี่ยง 
-รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ปี 2558 
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เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

5. มีการน าผลการติดตามประเมินมาใช้ในการ 
 
 
 

     จากการตรวจติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุม
ภายในของหน่วยตรวจสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 
ส านักส่งเสริมวิชาการได้น าผลการติดตามมาใช้ปรับปรุงความเสี่ยง
เพ่ือลดและควบคุมความเสี่ยงลงได้ ดังนี้ 
ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
1.ความปลอดภัยระบบงานทะเบียนและประมวลผล 
ผลของการด าเนินงาน 
เพ่ิมเติมระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูล/ก าหนดสิทธิ์การเข้าถึง
ข้อมูล และได้ท าบันทึกข้อความประสานขอความอนุเคราะห์ใช้
ห้องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้บริการ
สารสนเทศกับนักศึกษา อาจารย์บุคคลภายนอกได้อย่างต่อเนื่อง 
 
ผลหลังการด าเนินกิจกรรม/โครงการ    
คือ ลดและควบคุมความเสี่ยงได้ 
2.งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
ผลของการด าเนินงาน 
-จัดท าแผนการรับสมัครนักศึกษา/พัฒนาหลักสูตร 
 
ผลหลังการด าเนินกิจกรรม/โครงการ   คือ  
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลากหลายช่องทาง เช่น 
เว็บไซต์ของหน่วยงาน, เฟซบุ๊คแฟนเพจของหน่วยงาน, สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย, ส่งหนังสือไปยังหน่วยงาน
เป้าหมายโดยตรง 

บันทึกข้อความรายงานผลการตรวจสอบภายใน  
ปี 2558 
 



17 

 

เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

ความเสี่ยงด้านการปฎิบัติงาน 
3.การออกประกาศรายช่ือนักศึกษาพ้นสภาพเพราะผลการเรียน 
ผลของการด าเนินงาน 
-จัดท าข้อมูลผลการเรียนเพื่อจัดการข้อมูลผลการเรียนและคัด
กรองนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์เพ่ือออกประกาศ 
 
ผลหลังการด าเนินกิจกรรม/โครงการ    
คือ อบรมอาจารย์ใหม่ สามารถ การส่งผลการเรียนของนักศึกษา
ผ่านระบบงานทะเบียนและประมวลผล 
 
4. การพัฒนาหลักสูตร 
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดท าหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 
 
ผลของการด าเนินงาน 
 -มีการบันทึกข้อมูลหลักสูตรได้รวดเร็วขึ้น 
- พัฒนาฐานข้อมูล มคอ 2 ไปยัง มคอ . 3-7 ให้มีความเชื่อโยง 
 
ผลหลังการด าเนินกิจกรรม/โครงการ    
คือ -อาจารย์มีความรู้ความสามารถในการปฎิบัติการฐานข้อมูล 
NSRU-TQF-IS 
5.การจัดตารางเรียนตารางสอนวัตถุประสงค์เพื่อให้การเรียน
การสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 
ผลของการด าเนินงาน 
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เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

-มีการจัดตารางเรียนได้รวดเร็วขึ้น 
 
ผลหลังการด าเนินกิจกรรม/โครงการ    
คือ -ลดเงื่อนไขในการจัดตารางเรียน – ตารางสอบ 
 
ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
 
ผลของการด าเนินงาน 
-จดัคนให้เหมาะกับงาน 
 
ผลหลังการด าเนินกิจกรรม/โครงการ    
คือ กระจายภาระงานให้มีความสอดคล้องกับอัตราก าลังที่มีอยู่โดย 
 
 

 
ลงนามรับรองข้อมูล ………………………………….……… (ผู้อ านวยการ ) 

                                                      (อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์  งามนิล) 
                                                         ข้อมูล ณ วนัที่ 19  เมษายน  พ.ศ. 2559 
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แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

ด้านการบริหาร  ตัวช้ีวัด 5  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศและต่างประเทศ 
เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

จ านวนความร่วมมือระหว่าง ส านัก/สถาบันกับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 
 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านัก
ส่งเสริมวิชาการได้มีความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือภายในประเทศ โดย สืบเนื่องจากทาง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีนโยบายให้ทางสถาบันการศึกษา
ต่างๆ ที่สนใจในการใช้งานระบบ KKU TQF MIS (การจัดท า
หลักสูตรและรายวิชา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผ่านระบบออนไลน์) สามารถที่จะน า
ระบบดังกล่าวไปใช้งาน และพัฒนาต่อยอดเพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบายต่างๆ ของแต่ละมหาวิทยาลัย โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการใช้งาน
ระบบและน าไปพัฒนาต่อ เป็น NSRU-TQF-MIS 
 

1.เว็ปไซต์ https://tqf.kku.ac.th 
2. (MOU) ในการใช้งานระบบและน าไปพัฒนาต่อ เปน็ 
KKU  TQF MIS 
3.เว็ปไซต์  http://tqf.nsru.ac.th/ 
 
 
 

 
 

ลงนามรับรองข้อมูล ………………………………….……… (ผู้อ านวยการ ) 
                                                      (อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์  งามนิล) 

                                                         ข้อมูล ณ วนัที่ 19  เมษายน  พ.ศ. 2559 
 



ชุดที่ 4 

รายงานผลการด าเนินตามแผนการหารายได้จากพันธกิจของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
พันธกิจ/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายรายได้ 

(บาท) 
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ รายได้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ 
พันธกิจ พัฒนาการบริการวิชาการ ระบบงานทะเบียนและประมวลการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม บริการตรวจ
กระดาษค าตอบ 

- ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน บริการตรวจ
กระดาษค าตอบในการสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพครู จ านวน 1 ครั้ง 812 ชุด 

4,100 - อัตราค่าบริการเป็นไปตาม 
1.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ว่าด้วย การ
ให้บริการทางวิชาการที่มี
ค่าตอบแทน พ.ศ. 2556 
2.ประกาศส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน เรื่อง อัตราการ
เก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการ
ทางวิชาการ พ.ศ. 2557 
 

 



รายงานผลการด าเนินตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย (แผน) ผลการด าเนินงานปี 2558 (รอบ 12 เดือน)  บรรลุ 
 ไม่บรรลุ หน่วยนับ 

(โครงการ/ร้อยละ) 
จ านวน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และ
พัฒนา การเรียนการสอนให้มีคณุภาพสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ ์
1. สร้างโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่น
อย่างทั่วถึง 
2. พัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน เพื่อเพ่ิมศักยภาพการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 
3. พัฒนาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพท่ีได้มาตรฐาน 
มาตรการ 
1.1 จัดรูปแบบวิธีการจดัการศึกษาและหลักสตูรที่หลากหลาย 
1.2 พัฒนาระบบการคัดเลือกเข้าเรียนให้มีความหลากหลาย 
1.3 เพิ่มการจัดการศึกษาและสนบัสนุนทุนการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และสาขาท่ีเป็นความต้องการของท้องถิ่น 
2.1 พัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงาน และสถาบันทั้ง
ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ  
3.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนกับการท างานในสภาพจริงเพื่อ
การประกอบอาชีพ 
3.2 พัฒนาสหกิจศึกษาหรือการฝกึประสบการณอย่างเป็นระบบและมี
มาตรฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ปีงบประมาณ 2558 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีกจิกรรม/โครงการที่
สนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั ดังน้ี 
     1.โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหลักสตูรตาม
รอบระยะเวลาที่ สกอ. ก าหนด ซึง่ตรงกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น มี
หลักสตูรปรับปรุงจ านวน 44 หลักสูตร และหลักสตูรใหมจ่ านวน 1 หลักสตูร 
     2.โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตภาคปกติปีการศึกษา 2558  มีการ
ด าเนินงานตามโครงการดังนี ้
     2.1 พัฒนาโปรแกรมการรับสมัคร และระบบรับรายงานตัวนักศกึษาให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว  
     2.2 เพิ่มช่องทาง/กระบวนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ให้มีความหลากหลาย ได้แก่  
          - ระบบการคดัเลือกแบบโควตาความสามารถพิเศษ ประเภทเรียนดี  ประเภท
คุณธรรมจริยธรรม ประเภทศลิปวฒันธรรม และประเภทกีฬา 
          - คัดเลือกโดยการสอบเขา้(รับตรง)  
          - การคัดเลือกโดยระบบ Admission จากส่วนกลาง 
     ปีการศึกษา 2558 มีจ านวนนักศึกษาใหม่ที่รับเข้า จ านวน 3,655 คน ปัจจุบันมี
สถานะศึกษาอยู่จ านวน 3,028 คน คิดเป็นสดัส่วนนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี : ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คิดเป็น 19:81 
     3.โครงการเพชรราชภัฏนครสวรรค์และวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ 
สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปรญิญาตรดี้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่
นักศึกษาใหม่ที่มีคุณสมบตัิเป็นไปตามหลักเกณฑ์การขอรับทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เบิกจ่ายงบประมาณให้แก่นักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย (แผน) ผลการด าเนินงานปี 2558 (รอบ 12 เดือน)  บรรลุ 
 ไม่บรรลุ หน่วยนับ 

(โครงการ/ร้อยละ) 
จ านวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่มกีารจัดการเรยีนการสอนโดยผู้เรียน
สามารถเรียนรู้จากการปฏิบตัิงานจริง (Work Integrated Learning) 
2. สัดส่วนผู้เข้าเรยีนระดับอดุมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี:             
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
 

สัดส่วน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 

34:66 
 

 

ขอรับทุนจ านวนทั้งสิ้น 44 ราย แยกเป็น 
     3.1 ทุนเพชรราชภัฏนครสวรรค์ (ปัจจุบันได้ยกเลิกทุนการศึกษาโครงการนี้แล้ว 
คงเหลือเพียงนักศึกษาโครงการดังกล่าวที่ยังไมส่ าเร็จการศึกษา) 
          ระดับปริญญาตรี จ านวน 6 ราย   
          ระดับปริญญาโท จ านวน 2 ราย 
     3.2 ทุนวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์  ระดับปรญิญาตรี จ านวน 36 ราย  
     4.กิจกรรมสหกิจศึกษา ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา โดย
การจัดส่งคณาจารยเ์ข้าร่วมอบรมพัฒนาความรู้ในการจดัการเรียนการสอนแบบสหกิจ
ศึกษา เพื่อให้สามารถน ามาประยกุต์ใช้กับหลักสูตรของตนเอง และเข้าร่วมเป็น
เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่างปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรคไ์ด้รับ “รางวัลสถานศกึษาด าเนินการสหกจิศึกษาดาวรุ่งระดับเครือข่าย
อุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจ าปี พ.ศ.2558” ในการประกวดผลงานสหกิจ
ศึกษาเครือข่ายประเภทที่ 1-8 
 
ร้อยละ 100 (พิจารณาจากรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 58 หลักสูตร) 
 
19:81 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 บรรลุ 
 
 บรรลุ 
 

  



ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (แผน) 

ผลการด าเนินงานปี 2558 (รอบ 12 เดือน) 
 บรรลุ 
 ไม่บรรลุ หน่วยนับ 

(โครงการ/ร้อยละ) 
จ านวน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความรู้และนวัตกรรมให้สามารถตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติและน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ ์
1. พัฒนาระบบและกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจยัในระดบัชาติและ
นานาชาติ 
มาตรการ 
1.ยกระดับวารสารวิชาการและงานวิจัยของมหาวิทยาลัยใหเ้ป็นที่
ยอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
ตัวชี้วัด 
1. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
2. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน ์
3. ผลงานวชิาการทีไ่ดร้ับการรับรองคุณภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มตีัวช้ีวัดที่
สอดคล้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

   1.โครงการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ด าเนินงานโดยส านักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน ออกฉบับปฐมฤกษ์ ในปี 
2549 โดยมีการพัฒนางานในช่วงเวลาต่าง ๆ ดังนี ้
     พ.ศ. 2551 ได้รับการประเมินเป็นวารสารในฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 
(Thai – Journal Citation  Index Centre: TCI) 
     พ.ศ. 2555 ได้รับการประเมินคุณภาพจาก TCI เป็น วารสารในกลุ่ม 1 สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับรองคุณภาพ 3 ปี 
     พ.ศ.2558 ได้รับการประเมินคุณภาพจาก TCI เป็น วารสารในกลุ่ม 1 สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และรับรองคุณภาพ 5 ปี และจะถูกพิจารณา
คัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมลู  ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป และ ศูนย์ดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทย (TCI)  ได้ประกาศค่า Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่
ปี  พ.ศ. 2555-2557 ซึ่ง วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ได้ค่า Impact 
Factor ติดอันดับ Top 10 จากการจัดเรียงค่า Impact Factor ของวารสารจ านวน 
344 รายการ ที่อยู่ในฐานข้อมลู TCI ช่วงป ีพ.ศ. 2555-2557 ถือเป็นการสร้างช่ือเสียง
ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ในการสนับสนุนงานด้านวิชาการของ
มหาวิทยาลยั 

 บรรลุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

  



ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (แผน) 

ผลการด าเนินงานปี 2558 (รอบ 12 เดือน) 
 บรรลุ 
 ไม่บรรลุ หน่วยนับ 

(โครงการ/ร้อยละ) 
จ านวน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ ์
1.บริหารจดัการเชิงรุก อย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อความเป็นผู้น าดา้น
อุดมศึกษาและสามารถแข่งขันในระดับชาติ และในระดับอาเซียน 
2. สร้างความเชื่อมั่นในการประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
3. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 
มาตรการ 
1.พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ไดม้าตรฐาน มีตัวบ่งช้ีที่
เหมาะสม และมีกระบวนการประเมินท่ีมีประสิทธิภาพ 
2.จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้ตรงตามทิศทางการ
พัฒนาของมหาวิทยาลัย  
ตัวชี้วัด 
1. ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายใน 
2. การพัฒนาคณาจารย์   
3. ร้อยละของ คณะ/ส านัก/สถาบนัที่มีการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มตีัวช้ีวัดที่
สอดคล้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

   ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีกิจกรรม/โครงการทีส่นับสนุนกลยุทธ์และ
มาตรการตามประเด็นยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย ดังนี ้
     1.โครงการสนับสนุนงานด้านวิชาการ  เป็นการพัฒนาทักษะการจัดการเรยีนการ
สอนแบบใฝ่รู้  และเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่อาจารย์ในการพฒันาทักษะ
วิชาชีพในศตวรรษท่ี 21  โดยร่วมกับ University of Malaya ประเทศมาเลเซีย 
ระหว่างวันท่ี 20-26  มิถุนายน 2558 มีตัวแทนคณาจารยจ์ากคณะต่าง ๆ เข้าร่วม
จ านวน 13 คน  
     2.โครงการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  ในวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมกรีนเนอร์รี่ รีสอร์ท 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสมีา เพื่อเตรยีมความพร้อมการพัฒนาหลักสตูรและ
การจัดการเรยีนการสอนให้มีมาตรฐานสากลเพื่อลดผลกระทบและรู้เท่าทันต่อจาก
การเปลีย่นแปลงสู่ประชาคมอาเซยีน ภายใต้หัวข้อดังนี ้
        - การเสวนา “ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ สอนอย่างไรใหเ้ป็นภาษาอังกฤษ” 
        - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ภาษาอังกฤษ พิชิตอาเซียน”  
        - เทคนิคการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรให้พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
        - เขียน Lesson Plan ที่ดีมีวิธีอย่างไร 
     มีอาจารย์เข้าร่วมโครงการและด าเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
จ านวนทั้งสิ้น 52 ราย 
     3.โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน  การพัฒนาคณาจารย์
ด้านการจดัการเรียนการสอน ในวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมกรีนเนอร์
รี่ รีสอร์ท อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสมีา ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี ้
        1.การเสวนา “สุนทรียสนทนา ภาษาการสอน” 
        2.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดการเรยีนการสอนในศตวรรษท่ี 21”  
        3.สอนอย่างไรให้ Active Learner 
        4.Active Learner บูรณาการอย่างไรสู่ มคอ.3  
        5.Module 1 การวิเคราะหห์ลักสตูร (มคอ.2) 

 
 บรรลุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 



ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (แผน) 

ผลการด าเนินงานปี 2558 (รอบ 12 เดือน) 
 บรรลุ 
 ไม่บรรลุ หน่วยนับ 

(โครงการ/ร้อยละ) 
จ านวน 

        6.Module 2 จากผลลัพธ์การเรยีนรู้.มาสูรู่ปแบบการจดัการเรียนรู ้
มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้ารับการอบรมฯ  ท้ังสิ้น 59  คน 
     4.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ โดยจดัประชุมอาจารย์ ผู้เข้าร่วมโครงการ Active 
Learning ณ ต่างประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ.2549-2558 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู่้ที่มีรูปแบบเฉพาะ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม  2558 มีผู้เข้าร่วมจ านวน 31 คน และได้
ท าการคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บอกเล่าประสบการณ์ เทคนิคการ
จัดการเรียนการสอนแบบใฝรู่้ ในงาน “วันส่งเสรมิวิชาการสู่คณุภาพการจัดการเรยีน
การสอน” พร้อมท้ังจัดท าเอกสารบทความในวารสารการจดัการความรู้ ฉบับพิเศษ 
2558 
     5.โครงการจัดท าผลงานทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2558 มีอาจารย์ยื่นขอรับ
ทุนสนับสนุนการจัดท าผลงานวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  ระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 6  ราย ได้รับการแต่งตั้งจ านวน 3 ราย   และระดับรอง
ศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ได้รบัการแต่งตั้งจ านวน 1 ราย 

 


