


แบบรายงานขอมูลผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน



แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
ด้านการบริหาร ตัวช้ีวัดที่ 1 กระบวนการบริหารองค์กร 

เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

1. การก าหนดยุทธศาสตร์และแผนยุทธศาสตร์ของส านัก/
สถาบัน 

     คณะกรรมการบริหารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานตามปรัชญาและ พันธกิจตามบริบทของส านัก รวมถึงวางแผนกลยุทธ์
ต่าง ๆ เพ่ือการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงาน การทบทวนแผนปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับภาระงาน/สถานการณ์ในปัจจุบัน หน่วยงานมีการด าเนินงานเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ 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
พันธกิจของส านักฯ และสนับสนุนการจัดการศึกษาตามนโยบายมหาวิทยาลัย  

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระดับ
ส านัก  
2. แบบฟอร์มวิเคราะห์และ
ทบทวนการด าเนินงานของ
องค์กร 
3. รายงานการประชุมบุคลากร
ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ครัง้ที่ 2/2558 วันที่ 
14  ธันวาคม 2558 
4. แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ.
2557-2561 (ปรับปรุง 2559) 
5. รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าส านัก 
ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 22 
มีนาคม 2559 
 



เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

     2.มุ่งเน้นการด าเนินงานทุกส่วนงาน ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี หรือการปฏิบัติงานที่เป็นงานประจ าตามขอบข่ายภาระหน้าที่ ให้มีการ
ปฏิบัติในเชิงรุกมากยิ่งข้ึน 
     3.มุ่งเน้นการพัฒนาการด าเนินงานให้มีรูปแบบที่หลากหลาย ทันสมัย ตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้ทรัพยากรการด าเนินงานที่จ ากัดอย่างคุ้มค่า  

2.  การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์      จากแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ 2557-2561 (ปรับปรุง 2559) คณะกรรมการบริหาร
ส านัก ประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  และจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพ่ือให้ง่ายต่อการน าจุดเน้น 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์/มาตรการด าเนินงาน และตัวชี้วัดพร้อมค่าเป้าหมายต่าง ๆ มา
ปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  จากนั้นให้แต่ละกลุ่มงานภายในส านักฯ เสนอ
กิจกรรม/โครงการสนับสนุนการด าเนินงานในแต่ละประเด็นโดยพิจารณาทบทวน
กิจกรรม/โครงการเดิม และริเริ่มโครงการให้เพื่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนด
ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานในแต่ละระดับ เช่น ก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการที่สนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  มอบหมายให้หัวหน้างานในแต่ละระดับ เป็นผู้ก ากับดูแล และ
จัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง (ระบุผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนไว้อย่างชัดเจน) 

1. รายงานการประชุม บุคลากร 
ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 27 
เมษายน 2559 
2. แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 
3. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 2559 

3  การก ากับติดตามและประเมินแผนยุทธศาสตร์      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
ด าเนินงานตามแผนของส านักฯ ด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 
     1. ติดตามการด าเนินงานด้วยการประชุมกลุ่มย่อยทั้งก่อนปฏิบัติงาน และระหว่าง
การปฏิบัติงาน 
     2. ประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน 

1.รายงานการประชุมบุคลากร/
หัวหน้างาน  
2.รายงานผลการด าเนินงาน 
ด้านต่าง ๆ ตามรอบระยะเวลา 



เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

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 ที่มีอยู่ปัจจุบันได้แก่ 
     1. การติดตามการใช้จ่าย / จัดท าเอกสารในระบบบัญชี 3 มิติ ระดับหน่วยงาน 
     2. การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
     3. ระบบติดตามเอกสารภายใน (กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล) 
     สว่นการติดตามและประเมินผลงานในส่วนอื่น ๆ ยังคงใช้การติดตาม ในรูปของการ
ประชุมกลุ่มย่อย การรายงานผลการด าเนินงานตามรอบระยะเวลา รวมถึงการพูดคุย
ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเป็นการช่วยสร้างบรรยากาศความเป็นกันเอง และลด
ความกดดันในการท างาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย และมีคุณภาพ ได้
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ตั้งไว้ 

ระบบติดตามผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

5.  การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ 
บริหารงานอย่างทั่วถึง และเชื่อมโยงกับองค์กรภายนอก 

     คณะผู้บริหารได้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงานด้านต่าง ๆ โดยพัฒนาให้
สอดคล้องกับการด าเนินงานของส านัก รวมทั้งได้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานใน
หลายส่วน แบ่งตามกลุ่มผู้รับบริการ ดังนี้ 
 

อ้างอิงระบบงานให้บริการของ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  
 



เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

     1.บริการนักศึกษา 
     1.1 การพัฒนา Mobile Application NSRU Regis เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
นักศึกษาในการติดต่อกับงานทะเบียน เช่น การตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบตาราง
เรียนส าหรับนักศึกษา ผลการสอบประกันคอมพิวเตอร์ ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 พัฒนา
เพ่ิมเติมใหส้ามารถใช้ได้ทั้ง Android และ iOS 
     1.2 พัฒนาระบบสืบค้นตารางเรียน แบบ Log เวลา พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการ
ค้นหาตารางเรียนออนไลน  ตามข้อมูลการจองรายวิชาของนักศึกษา 
     1.3 ระบบสืบค้นแผนการเรียนนักศึกษาออนไลน์ แบ่งตามรหัสนักศึกษา โดยจะแสดง
ข้อมูลตั้งแต่ปี 1 จน ปีสุดท้ายของการศึกษาตามแผนการเรียนของหลักสูตร 
     1.4 ระบบเพ่ิม-ถอนรายวิชา v.2.0 (นักศึกษา)  
     1.5 ระบบการสืบค้นรายวิชาที่เปิดสอน ในแต่ละภาคการศึกษา เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้แก่นักศึกษา ในการวางแผนการลงทะเบียนเรียน 
     1.6 ปรับปรุงระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ และระบบรับสมัครนักศึกษาผ่าน
อาจารย์แนะแนว  โดยเพิ่มเติมให้สามารถอัพโหลดหลักฐานประกอบการสมัครลงระบบ
ได้  และให้ครอบคลุมการรับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.บป. ด้วย 
     1.7 ระบบค าร้องออนไลน์ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้นักศึกษาสามารถท าค าร้อง
ออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ และสามารถติดตามสถานะเอกสารค าร้องดังกล่าวว่าผ่าน
การอนุมัติหรือไม่ 
     2. บริการอาจารย์ 
     2.1 ตารางสอนออนไลน์ของอาจารย์  
     2.2 ระบบส่งผลการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต v.6.0 พัฒนาปรับปรุงระบบส่งผลการ
เรียนจากเดิม พัฒนาด้วยภาษา ASP Classic มาเป็นภาษา PHP ซ่ึงเป็นที่นิยมกว่าใน
ปัจจุบัน  มีการเก็บจ านวนครั้งข้อมูลการส่งผลการเรียนเพ่ือให้ง่ายต่อการตรวจสอบ  และ



เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

เข้ารหัส QR Code เพ่ือง่ายต่อการตรวจสอบความถูกต้องระหว่างเอกสารที่น ามาส่งกลุ่ม
งานทะเบียนกับข้อมูลในฐานข้อมูลว่ามีความถูกต้องหรือไม่  และสะดวกในการโอนผล
การเรยีนเพ่ือเผยแพร่ด้วยการสแกน QR Code 
     2.3 การตรวจสอบข้อมูลการใช้งานห้องเรียน การค้นหาข้อมูลการใช้งานห้องเรียน
ออนไลน์ โดยแสดงเป็น Log เวลา ตามข้อมูลการจัดตารางเรียนตารางสอนของกลุ่มงาน
ส่งเสริมวิชาการ 
     2.4 พัฒนาระบบงานส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ในการติดตามผลการเรียน ตรวจสอบ
สถานะต่าง ๆ ของนักศึกษาในความดูแล เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถดูแลนักศึกษา
ได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น 
     2.5 ระบบสนับสนุนข้อมูล ประกอบการจัดท า มคอ.7 ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เช่น รายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา ผลการเรียน จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียน รวมถึง
ผลการประเมินผู้สอนในแต่ละรายวิชาในหลักสูตร 
     3. บริการบุคลากรภายในหน่วยงาน 
     3.1 ระบบติดตามเอกสารภายใน (กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล) เป็นระบบที่
จัดท าขึ้นเพ่ือนสนับสนุนการด าเนินงาน การติดตามเอกสารภายในกลุ่มงานทะเบียนและ
ประมวลผล ว่าเอกสารเรื่องใด การด าเนินการอยู่ในขั้นตอนใด  ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และ
ระบุระยะเวลาแล้วเสร็จ 
     3.2 ระบบการจัดการฐานข้อมูลโรงเรียน ส าหรับการตรวจสอบคุณวุฒิ การประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ Mobile Application 
     3.3 ระบบตรวจสอบข้อมูลการส่งผลการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต กรณี (สนส.01) เพ่ือ
อนุญาตสิทธิ์ให้อาจารย์ผู้สอนที่ส่งผลการเรียนผิดพลาด กรณี สนส.01 (ยังไม่ผ่านที่
ประชุมคณะอนุมัติ) สามารถเข้าแก้ไขผลการเรียนได้ 
     3.4 ระบบงานจัดการการเพ่ิม-ถอน รายวิชา v.2.0  พัฒนาขึ้นเพื่ออ านวยความ



เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

สะดวกในการจัดการข้อมูลเพ่ิมถอนรายวิชา โอนข้อมูลรายวิชา ปรับปรุงหน่วยกิต 
ปรับปรุงจ านวนคนลงทะเบียนในรายวิชานั้นๆ  
     3.5 อัพเกรด Server เว็บไซต์กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล จาก Windows 
Server 2003 เป็น Windows Server 2012 เพ่ือให้มีความทันสมัยมากยิ่งข้ึน  ใช้งาน
ง่าย และรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ 

     นอกจากการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการงานตามภารกิจ
หลักของหน่วยงานแล้วนั้น ส านักฯ ได้ท าการพัฒนาระบบสารสนเทศเผยแพร่และ
เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ  ดังนี้ 
         1. ระบบการลงทะเบียนและการช าระเงิน เชื่อมโยงระบบการเงินการช าระเงิน
จากกลุ่มงานการเงิน สังกัดส านักงานอธิการบดี 
         2. Mobile Application เชื่อมโยงผลการสอบประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์ จาก
งานประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
         3. การเชื่อมโยงข้อมูลประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย (ในงานที่รับผิดชอบ) กับ
ฐานข้อมูล สกอ. (ระบบ CHE QA Online) 
         4. ปรับปรุงการเข้าสู่ระบบงานต่าง ๆ ของหน่วยงานที่ให้บริการผู้บริหาร อาจารย์ 
และนักศึกษา ให้สามารถเข้าระบบโดยใช้ Account อินเทอร์เน็ตของส านักวิทยบริการฯ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย Single Account ของมหาวิทยาลัย 
         5. เชื่อมโยงข้อมูลกับคลังข้อมูลอุดมศึกษา จาก สกอ. ได้แก่ ข้อมูลนักศึกษาใหม่  
ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ในแต่ละปีการศึกษา 



เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

6.  การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับของ
ส านัก/สถาบัน 

     ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจ าทุกปี ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 มีผลการประเมินผู้อ านวยการ และรอง
ผู้อ านวยการส านัก ดังนี้ 
 

ประเด็น ผู้อ านวยการ รองฯ บริหาร รองฯ วิชาการ 
1. ด้านลักษณะภาวะผู้น า 4.64 4.39 4.43 
2. ด้านการพัฒนาองค์กร 4.70 4.43 4.52 
3. ด้านการเป็นผู้ก ากับดูแลที่ดี
ภายใต้กรอบคณุธรรมจริยธรรม 

4.62 4.51 4.50 

4. ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ 4.70 4.65 4.54 
5. ด้านความสามารถในการ
สื่อสารและการจูงใจ 

4.65 4.39 4.52 

6. ด้านศิลปะในการครองใจ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

4.76 4.47 4.44 

7. ด้านการจัดระบบ กลไกการ
บริหารองค์กรอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

4.84 4.31 4.27 

8. ด้านการมสี่วนร่วมในองค์กร 4.70 4.57 4.41 
ภาพรวม 4.70 4.45 4.45  

1.รายงานผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล 
ปีงบประมาณ 2559  



 
ด้านการบริหาร ตัวช้ีวัดที่ 2  ผลการบริหารงบประมาณ 

เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

1.  ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม       ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 24  กันยายน  2558 จ านวนเงิน 
10,120,000 บาท และอนุมัติเพ่ิมเติมครั้งที่ 1  ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 
26  พฤษภาคม 2559  จ านวนเงิน 780,000 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน  10,900,000  บาท 
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
     1.ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
       1.1.ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  
 
 
 

  คิดเป็นร้อยละ  = 92.06 
       1.2.จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุตามเป้าหมาย  
 
 
                

  คิดเป็นร้อยละ  = 91.67 
     ข้อสังเกต โครงการที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย/อัตราการ
เบิกจ่ายต่ า  มีจ านวน 2 โครงการดังนี้ 
                 1. โครงการเพชรราชภัฏนครสวรรค์และวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ 
งบประมาณที่รับจัดสรร จ านวน 600,000 บาท เบิกจ่ายจ านวน 310,000 บาท อัตรา
การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 51.67 มีสาเหตุเนื่องมาจากจ านวนผู้ขอเบิกเงินทุนสนับสนุน
ดังกล่าวไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยจ านวนผู้รับทุนในแต่ละภาคการศึกษาผันแปรตามผล

1. สรุปผลการติดตามและ
ประเมินโครงการ ประจ าปี
งบประมาณ 2559 
2. ระเบียบสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการ
สนับสนุนนักศึกษาโครงการ
วิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ 
พ.ศ.2547 

10,034,209.40 
10,900,000 

 

X 100 
 

22 
24 
 

X 100 
 



เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

การเรียนของนักศึกษา (ผลการเรียนในแต่ละเทอมไม่ เป็นไปตามระเบียบสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการสนับสนุนนักศึกษาโครงการวิทยาศาสตร์ราช
ภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2547 หมวดที่ 2 ข้อ 7(2)) 
                  2. โครงการพัฒนาบุคลากร (กิจกรรมค่าใช้จ่ายไปราชการ) รับจัดสรร
จ านวน 301,356 บาท  เบิกจ่ายจ านวน 199,764 บาท สาเหตุการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย เนื่องมาจากผลกระทบของการเลื่อนเปิดภาคการศึกษา ซึ่งส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานด้านการให้บริการด้านงานทะเบียนนักศึกษา และ
การจัดตารางเรียน ตารางสอบ ปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อแผนการเข้ารับการฝึกอบรม และ
พัฒนาตนเองของบุคลากรภายในหน่วยงาน 

หมายเหตุ : ถ้าจ านวนโครงการ/กิจกรรมด าเนินการครบถว้นและบรรลุเป้าหมาย โดยใช้งบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้ ให้คะแนน 5 

2. ความสามารถในการหารายได้ของส านัก/สถาบัน   
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา ได้ 5 คะแนน 
    โปรดระบุ   
    รายได้ในปี 2558 เท่ากับ 4,100  บาท 
    รายได้ในปี 2559 เท่ากับ 10,200 บาท 

     ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานสนับสนุนงานด้านวิชาการ 
ของมหาวิทยาลัย  ไม่มีกิจกรรมบริการวิชาการท่ีแสวงหารายได้ การให้บริการที่มีรายได้ที่
เกิดนั้น เป็นการให้บริการในงานที่อยู่ในขอบข่ายความรับผิดชอบของหน่วยงาน ได้แก่ 
การท าบัตรนักศึกษา กรณีช ารุด สูญหาย ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2559  มีการ
ด าเนินการรวม 12 ครั้ง มีรายได้จากการด าเนินงานจ านวน 10,200 บาท 

1.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ว่าด้วย การ
ให้บริการทางวิชาการที่มี
ค่าตอบแทน พ.ศ. 2556 
2.ประกาศส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน เรื่อง 
อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการ
ให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 
2557 



 
ด้านการบริหาร  ตัวช้ีวัดที่  3  กระบวนการพัฒนาบุคลากร 

เกณฑ์ 
ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

1. การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ของส านัก/สถาบัน      ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรภายในหน่วยงาน จึงได้จัดท าแนวทางการบริหารงานบุคคล และ
แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2559 โดยมีเป้าหมายของการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
1. บุคลากรในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในระดับผู้บริหารได้เข้าร่วมประชุม 
อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน จากภายนอกในแต่ละปีงบประมาณ มีจ านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้บริหารในหน่วยงาน 
2. บุคลกรในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในระดับปฏิบัติการได้รับการอบรม 
สัมมนาและศึกษาดูงาน จากภายใน ในแต่ละปีงบประมาณมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของจ านวนบุคล ากรในหน่วยงาน 

1. การบริหารงานบุคคล ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
2. แผนพัฒนาบุคลากร 
ปีงบประมาณ 2559 
3. รายงานการเข้ารับการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ปีงบประมาณ 2559 
 

2. การจัดสรรทุนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร      ตามแผนขอรับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2559  ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ก าหนดโครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร โดยจัดสรร
งบประมาณออกเป็นกิจกรรม ดังนี้ 
     1. จัดสรรงบประมาณ จ านวน 41,400 บาท เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
     2. จัดสรรงบประมาณ จ านวน 125,000 บาท ในการส่งเสริมการจัดการความรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานต้นแบบในการให้บริการ เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าแนว
ปฏิบัติต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในงานของตนเองได้ 
     3. จัดสรรงบประมาณ จ านวน 333,600 บาท ในการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม พัฒนาตนเองในทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ จัดสรร
เฉลี่ยรายบุคคล งบประมาณคนละ 15,000 บาท 

รายละเอียดค าขอตั้ง
งบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 



เกณฑ์ 
ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

3. โครงการฝึกอบรมบุคลากรของส านัก/สถาบัน 
 

     ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มีการส่งบุคลากรในระดับต่างๆเข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมโดยในปี 2559  ได้มีบุคลกรเข้าร่วมการอบรม ดังนี้ 
 - บุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเรื่อง การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ
และรายงานการประชุม รุ่นที่ 39/2559  จัดโดย ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
บูรพา ระหว่างวันที่ 9-10  กันยายน  2559 จ านวน 7 คน 
 -บุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเรื่อง การบริหารงานสารบรรณด้านการจัดเก็บ
เอกสารและการท าลายเอกสาร รุ่นที่ 31/2559  จัดโดย ส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 25-26  สิงหาคม  2559  จ านวน 6 คน  
 - บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่องการเขียนผลงานวิชาการและบทความ จัดโดย 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  รุ่น 39 /2559 ระหว่างวันที่ 
27-29  กรกฏาคม  2559  จ านวน 2 คน 
 - บุคลากรเข้าฝึกอบรม หลักสูตร SWOT Analysis เพ่ือการวิเคราะห์และ
ก าหนดกลยุทธ์องค์กร จัดโดย ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล ระหว่างวันที่ 27-28  
มิถุนายน  2559 จ านวน 2 คน 
 - บุคลากรเข้าฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จัด
โดย ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลระหว่างวันที่ 29-30  มิถุนายน  2559 จ านวน 2 คน 
 - บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่องการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพ่ือ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ จัดโดย ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ระหว่างวันที่ 24-25  มีนาคม  2559 จ านวน 7 คน 
 - บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้วยการจัดการ
ความรู้  จัดโดย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่ 12 กันยายน  
2559 จ านวน 9 คน 
 - บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานสายสนับสนุน จัดโดย คณะ

รายงานผลการพัฒนาบุคลากร 
ตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 



เกณฑ์ 
ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 25-26  สิงหาคม 2559 
 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประกันคุณภาพภายใน 
เมื่อวันที่ 7  มิถุนายน  2559   ณ ห้อง 14808  อาคาร 14 ชั้น 8 มีบุคลากรเข้าร่วม
จ านวน 22 คน 
 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คุณธรรม จริยธรรม น าจิตบริการ  ระหว่างวันที่ 
11-12  กรกฏาคม  2559  ณ ชวาลัน รีสอร์ท นครปฐม บุคลากรเข้าร่วมจ านวน 20 คน 

4. การจัดสรรทุนศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
(สามารถใช้โครงการของมหาวิทยาลัยได้) 

     ในการจัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยด าเนินการอยู่นั้น มีการให้การ
สนับสนุนเฉพาะบุคลากรสายวิชาการ ในส่วนของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยให้
การสนับสนุนในกรณีการลาศึกษาต่อของบุคลากรสายสนับสนุน และในอนาคตมีแนวโน้ม
ที่จะด าเนินการสนับสนุนในเรื่องของทุนศึกษาต่อ 

- 

5. การศึกษาดูงานของบุคลากร      โครงการศึกษาดูงานของบุคลากรและเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนรู้ (KM) 
ระหว่างวันที่ 10-13  พฤษภาคม  2559  เพ่ือเป็นช่องทางหนึ่งในการเปิดโอกาสให้
บุคลากรได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน กับหน่วยงาน
ภายนอก ให้สามารถน าแนวคิดที่ได้มาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ โดยร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 
         - วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
          - วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกระบี่ 
 

รายงานโครงการศึกษาดูงาน
ของบุคลากรและเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
(KM) 



เกณฑ์ 
ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

6. การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท้ังในประเทศ/หรือ
ต่างประเทศมาพัฒนาบุคลากรของส านัก/สถาบัน 

     ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายในประเทศเพ่ือ
การพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
     1. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมจุดประกายความคิดในการ
ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสร้างจิตส านึกที่ดีในการให้บริการ ใน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “คุณธรรมจริยธรรม น าจิตบริการ” เมื่อวันที่ 11-12 
กรกฏาคม พ.ศ. 2559 จังหวัดนครปฐม มีบุคลากรเข้าร่วมจ านวน 20 คน 
     2. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญ ในงานประกันคุณภาพ 
มาให้ความรู้แก่บุคลากร ในการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน และมีการเสริม
จุดแข็ง และน าจุดอ่อนจาก ผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไข ในโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการตรวจติดตามประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหน่วยงาน  เมื่อวันที่ 7  มิถุนายน  2559  มีบุคลากรเข้าร่วมจ านวน 22 คน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“คุณธรรมจริยธรรม น าจิต
บริการ” 

7. โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร 
 (สามารถใช้โครงการของมหาวิทยาลัยได้) 

---ไม่มี--- - 

8. การประเมินสรรถนะของบุคลากร      การประเมินสมรรถนะของบุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในรอบ
ปีงบประมาณ 2559 นั้น คณะกรรมการบริหารส านักมีหลักเกณฑ์การ และวิธีการ
ประเมิน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  
            1. สมรรถนะหลักของบุคลากร โดยพิจารณาคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติงานและประเมินตามแบบ กส.1 มีระดับคะแนนการ
ประเมินตั้งแต่ 1 คะแนน – 5 คะแนน (ค่าคาดหวังของหน่วยงานอยู่ที่ระดับ 3 คะแนน)  
แบ่งการประเมินเป็นด้าน ๆ ดังนี้ 

       1) จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
       2) มุ่งเน้นผู้บริการเป็นส าคัญ มีจิตบริการ 
       3) การท างานเป็นทีม และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
       4) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
       5) ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

1.แบบ กส.1 เกณฑ์การ
ประเมินสมรรถนะหลักของ
บุคลากร 
2.แบบ กส.4 เกณฑ์การ
ประเมินสมรรถนะเฉพาะงาน 
กลุ่มประเภททั่วไป ต าแหน่ง
ประเภทสนับสนุนวิชาการ 
 



เกณฑ์ 
ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

       6) ความสามารถการปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
       7) ความใส่ใจคุณภาพของงานที่ปฏิบัติ 

            2. สมรรถนะประจ าสายงาน (สายสนับสนุนวิชาการ กลุ่มประเภททั่วไป 
วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ) เป็นการประเมินบุคลากรภายในหน่วยงานที่สอดคล้อง
กับต าแหน่งงาน  มีระดับคะแนนการประเมิน 1-5 คะแนน (ค่าคาดหวังอยู่ที่ระดับ 3 
คะแนนในทุกด้าน) แบ่งการประเมินออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

       1) ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามต าแหน่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

       2) การรักษาวินัย ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
รวมถึงข้อตกลงในการปฏิบัติงาน นโยบายต่าง ๆ ของผู้บริหาร 

       3) ความอุตสาหะ ความขยันหมั่นเพียร ใฝ่หาความรู้ เพ่ือพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง 
     นอกจากการประเมินสมรรถนะของบุคลากรแล้วนั้น บุคลากรภายในหน่วยงานต้อง
ท าข้อตกลงในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติอีกด้วย 
 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินสมรรถนะบุคลากร พนักงานราชการ 

บุคลากร 
ประเด็นการประเมิน 

เฉลี่ยรวม 
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

คนที่ 1 78.40 19.60 98 
คนที่ 2 78.40 19.60 98 

    หมายเหตุ  ทีมผู้ประเมินขอสงวนรายชื่อผู้รับการประเมิน 

 

 

 



เกณฑ์ 
ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินสมรรถนะบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย  
             และลูกจ้างประจ า 

บุคลากร 

สมรรถนะประจ า
สายงาน 

สมรรถนะหลักของบุคลากร 

เฉลี่ย
รวม 

คว
าม

รู้
คว

าม
สา

มา
รถ

 
กา

รร
ักษ

าว
ินัย

 

คว
าม

อุต
สา

หะ
 

คุณ
ธร

รม
 จ

ริย
ธร

รม
 

มุ่ง
เน

้นผ
ู้บร

ิกา
ร 

กา
รท

 าง
าน

เป
็นท

ีม 

ริเร
ิ่มส

ร้า
งส

รร
ค์ 

คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บ 

กา
รป

รับ
ตัว

 

คว
าม

ใส่
ใจ

คุณ
ภา

พ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
คนท่ี 1 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4.80 
คนท่ี 2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4.90 
คนท่ี 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4.90 
คนท่ี 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4.80 
คนท่ี 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4.90 
คนท่ี 6 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4.80 
คนท่ี 7 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4.80 
คนท่ี 8 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4.90 
คนท่ี 9 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4.80 
คนท่ี 10 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4.90 
คนท่ี 11 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4.80 
คนท่ี 12 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4.90 
คนท่ี 13 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4.90 
คนท่ี 14 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4.90 
ลูกจ้างประจ า 
คนท่ี 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.00 
คนท่ี 16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.00 

    หมายเหตุ  ทีมผู้ประเมินขอสงวนการเปิดเผยรายชื่อผู้รับการประเมิน 

 



เกณฑ์ 
ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

9. การสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการท างาน       การสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงานภายในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นั้น คณะผู้บริหาร มีการสร้างบรรยากาศภายในหน่วยงาน ดังนี้ 
     1. ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน และสามารถเสนอความคิดเห็นต่อ
การบริหารงานของทีมผู้บริหาร เช่น การมีค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการด าเนินงาน กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่จัดขึ้น 
     2. สนับสนุน จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ ที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 
     3. ส่งเสริมการท างานเป็นทีม  
     4. จัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างาน 
     5. ปฏิบัติต่อบุคลากรทุกคนภายในหน่วยงานด้วยความเสมอภาค มีความเป็นกันเอง 
     6. สร้างขวัญ ก าลังใจ ยกย่องเชิดชู บุคลากรผู้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน 
     7. ส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงาน ของบุคลากรในสังกัด  
     8. จัดหาสวัสดิการเพ่ือบุคลากรในหน่วยงาน 
     9. ผู้บริหารยึดหลักเคารพมติเสียงส่วนมาก เพื่อให้เกิดฉันทามติ และยอมรับ
ข้อคิดเห็นที่แตกต่าง  

     นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน ซึ่งจะน าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป 

 

- 



 
ด้านการบริหาร  ตัวช้ีวัดที่ 4 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

1. มีคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับส านัก/
สถาบัน 

     มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานด าเนินการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
จากนโยบายดังกล่าว ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้น าระบบบริหารความ
เสี่ยงเข้ามาใช้ในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการด าเนินงาน
ต่างๆ เพ่ือลดเหตุของและโอกาสที่จะท าให้หน่วยงานเกิดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับ ประเมิน ควบคุมและตรวจสอบได้ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพ่ือท าหน้าที่ในการวางแผนและติดตามบริหารความเสี่ยง ตามค าสั่งที่ 262/2558 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับส านัก ลงวันที่ 18 
พฤศจิกายน 2558   

ค าสั่งที่ 262/2558 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดการความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับ
ส านัก 

2. มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 
 

     ด าเนินการประชุมคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยน าข้อมูล
วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน รวมถึงข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประจ าส านัก คณะกรรมการประเมินคุณภาพ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง มาประกอบการจัดท าแผนการจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ 2559  ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านัก ในคราวประชุม
ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10 กันยายน  2558  โดยมีประเด็นความเสี่ยงตามแผนฯ ดังนี้ 
        1. การส่งผลการเรียนล่าช้า 
        2. การจัดตารางเรียนล่าช้า มีสาเหตุมาจาก 
            -ส่งคืนรายการจัดสอนล่าช้า 
            -เงื่อนไขรายบุคคล 
            -ห้องเรียนไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 
        3. จ านวนนักศึกษาใหม่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มีสาเหตุมาจาก 
            -การขยายเขตพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ในพ้ืนที่มีจ านวนมากข้ึน 
            -กลุ่มเป้าหมายไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัคร 

1.รายงานการประชุมหัวหน้า
กลุ่มงาน ครั้งที่  
2.แผนการจัดการความเสี่ยง
และควบคุมภายใน 
ปีงบประมาณ 2559 
3.รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าส านัก 
ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 10  
กันยายน  2558 



เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

3. มีการด าเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
 

     จากแผนการจัดการความเสี่ยง และควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2559 มีการก าหนด
แนวทางการด าเนินงาน และก าหนดผู้รับผิดชอบการด าเนินงานอย่างครบถ้วน โดยการ
ด าเนินงาน ภายใต้การก ากับดูแล ให้ค าปรึกษาและข้อเสนแนะในการด าเนินการ จาก
คณะผู้บริหารส านักฯ ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินการจัดการความเสี่ยง เป็นไปตามแนวทางที่
ก าหนดไว้ตามแผนงาน 

แผนการจัดการความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 
2559 

4. มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

     ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีแนวทางการตติดตามการด าเนินงานตาม
แผนฯ โดยจัดท าแบบรายงาน ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ตามแบบ ปย. 1 และ แบบ 
ปย. 2  รอบ 6 เดือน 9 เดือน  และรอบ 12  เดือน รายงานต่อผู้บริหารรับทราบ และ
เสนอต่อมหาวิทยาลัย ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
     นอกจากนีไ้ด้เข้ารับการตรวจสอบติดตามประเมินผลการควบคุมภายในจากหน่วย
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 
2559 ประจ าปีงบประมาณ 2559 โดยใช้ผลจากรายงานการประเมินผลและการควบคุม
ภายใน แบบ ปย.1 และ แบบ ปย.2 โดยวิธีการตรวจสอบ สอบทาน และสัมภาษณ์ 
สังเกตการณ์ ตามแนวทางการจดัวางระบบการควบคุมภายใน และระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน สรุปผล
การติดตาม ดังนี้ 
     1. ประเด็นความเสี่ยงเรื่องการจัดตารางเรียนล่าช้า  ยังพบว่า มีการจัดท าบันทึก
ข้อความขอล็อคเวลาในตารางสอน อย่างต่อเนื่อง และมีการปรับแก้ไขข้อมูลอยู่บ่อยครั้ง 
     2. ประเด็นความเสี่ยงเรื่องการส่งผลการเรียนล่าช้า ยังพบว่า คณาจารย์ยังไม่
ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดกับนักศึกษา จากกรณีการส่งผลการเรียนล่าช้า 
     และเม่ือสิ้นระยะเวลาการด าเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง หน่วยงานได้
จัดท ารายงานสรุปผลการจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2559 มีผลการ
ด าเนินงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ 2559 ดังนี้ 

1.รายงานผลการประเมนิการ
ควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 
2559 
2.รายงานผลการจัดการความ
เสี่ยง ปีงบประมาณ 2559 
3.แบบรายงานความก้าวหน้า
การจัดการความเสี่ยง รอบ 
6/9/12 เดือน 



เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

     1. ผลการจัดการความเสี่ยงเรื่องการส่งผลการเรียนล่าช้า  พบว่า การส ารวจข้อมูล
การส่งผลการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป ภาคการศึกษา 2/2558 
พบว่ามีอาจารย์ผู้สอนค้างส่งผลการเรียนจ านวนทั้งสิ้น 848 รายวิชา จากรายวิชาที่เปิด
สอนทั้งสิ้น 2,277 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 37.24 ภายหลังการติดตาม ตามกระบวนการ
ควบคุมความเสี่ยงพบว่าคงเหลือรายวิชาที่ยังค้างส่งผลการเรียนจ านวน 56 รายวิชาจาก 
848 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 6.60 ซึ่งเป็นระดับความเสี่ยงที่ลดลง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
        การปรับปรุงเพื่อควบคุมความเสี่ยง คือ เสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณา
ทบทวนนโยบาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งผลการเรียนของคณาจารย์ โดย
ควรเพิ่มมาตรการ หรือ บทลงโทษ แก่คณาจารย์ผู้ส่งผลการเรียนล่าช้า ซึ่งอาจจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบแก่นักศึกษา 
     2. ผลการจัดการความเสี่ยงเรื่องการจัดตารางสอนล่าช้า  พบว่า จากการด าเนินการ
ป้องกันแก้ไข ข้อมูลรายการจัดสอนพบว่ามีการขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูลรายการจัด
สอน มีระดับความเสี่ยงที่ลดลง แตป่ัจจุบันยังไม่สามารถลดจ านวนการขอเวลาสอน และ
เงื่อนไขรายบุคคลลงได้ เพราะการพิจารณาอนุมัติอยู่ในอ านาจผู้บริหาร  
        การปรับปรุงเพื่อควบคุมความเสี่ยง คือ ให้อาจารย์ที่ต้องการแก้ไขรายการจัดสอน 
จัดท าบันทึกข้อความเพ่ือขออนุมัติแก้ไข โดยอ้างอิงจากแผนการเรียนในหลักสูตร  

5. มีการน าผลการติดตามประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 
 

     จากผลการประเมินดังกล่าวข้างต้น หน่วยงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ด าเนินการ
ปรับปรุงแนวทางการด าเนินงาน เพื่อลดมูลเหตุของประเด็นความเสี่ยง ดังนี้ 
     1. ประเด็นการส่งผลการเรียนล่าช้า มีการทบทวนกระบวนการติดตามทวงถามผล
การเรียน จากเดิม ติดตามทวงถามในระดับคณะเพียงอย่างเดียว ปัจจุบัน แบ่งการติดตาม
ออกเปน็ 3 ระดับ ได้แก่ 1) ติดตามในระดับคณะ  2) ติดตามโดยตรงกับอาจารย์ผู้สอน  
และ 3) ประสานอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาในความดูแล  
     2. เสนอรายชื่อแก่ผู้บริหารระดับสูง เพื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง ใน
การพิจารณาแนวทาง มาตรการ ในการติดตามผลการเรียนต่อไป 

รายงานผลการจัดการความ
เสี่ยง ปีงบประมาณ 2559  



 
ด้านการบริหาร  5 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศและต่างประเทศ 

เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

จ านวนความร่วมมือระหว่างส านัก/สถาบัน/หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 
 

     ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานกลางประสานการด าเนินงาน
ตาม “ข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบัตรประจ าตัว เพ่ือให้บริการแก่นักศึกษา 
บุคลากร ประจ าปี 2557-2561 ตลอดจนบริการทางการเงิน หรือบริการอื่นที่เก่ียวข้อง” 
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กับ บริษัทธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)   
 

สัญญาความร่วมมือในการ
พัฒนาบัตรประจ าตัว เพื่อ
ให้บริการแก่นักศึกษา 
บุคลากร ประจ าปี 2557-
2561 ตลอดจนบริการทาง
การเงิน หรือบริการอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

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

                                                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์  งามนิล) 
                                                     วัน/เดือน/ปี       ................................................................ 



แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจของส านักงาน/สถาบัน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

***  เฉพาะ ส านักงานอธิการบดี ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักศิลปะและวัฒนธรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนา 

1.  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
 

เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ 
 (Information System Plan) 
 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีแผนแม่บทระบบสารสนเทศ โดยส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน เป็นหนึ่งในหน่วยงานภายในที่ด าเนินงานด้านระบบสารสนเทศ 
ที่มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทระบบสารสนเทศ ระดับมหาวิทยาลัย และท าการพัฒนา
ระบบสารสนเทศภายในหน่วยงานให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักของหน่วยงานและ
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

2.  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตาม
พันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการปรับปรุง และพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน และสอดคล้อง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
- ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ออนไลน์ 
- ระบบการจองรายวิชาผ่านอินเตอร์เน็ต 
- ระบบงานสารสนเทศอาจารย์ที่ปรึกษา 
- ระบบสารสนเทศประเมินการสอน 
- ระบบสารสนเทศบริหารจัดการส่งเกรด 
- ระบบตรวจสอบ ค้นหาห้องเรียน 
- ระบบเพ่ิม-ถอน รายวิชาออนไลน์ 

2) ด้านการให้บริการวิชาการ 
- ระบบสารสนเทศตารางสอนอาจารย์รายบุคคล 

1.เว็บไซต์ของส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
http://apr.nsru.ac.th/ 
2.เว็บไซต์กลุ่มงานทะเบียนและ
ประมวลผล
http://regis.nsru.ac.th/ 
3.ระบบสารสนเทศ NSRU-
TQF- MIS ของมหาวิทยาลัย 
http://tqf.nsru.ac.th/ 
4.เว็บไซต์การประกันคุณภาพ
การศึกษา 
5.คลังข้อมูลอุดมศึกษา  
webside  
www.data.mua.go.th/ 

http://apr.nsru.ac.th/
http://regis.nsru.ac.th/
http://tqf.nsru.ac.th/
http://www.data.mua.go.th/


เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

- ระบบสารสนเทศตารางเรียนรายบุคคล 
- ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา 
- ระบบงานรับค าร้องต่าง ๆ  
- ฐานข้อมูลด้านหลักสูตร 
- ระบบการจัดการข่าวประชาสัมพันธ์ (เว็บบอร์ด) 
- สารสนเทศกิจกรรมทางวิชาการ 
- สารสนเทศทางสถิติต่าง ๆ 

3) ด้านการบริหารจัดการและงบประมาณ 
- ฐานข้อมูลระบบบัญชี 3 มิติ 
- ระบบติดตามเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ 
- การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน 
-  ระบบงานพัสดุและครุภัณฑ์ การจัดซื้อจัดจ้าง 

4) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
- ข้อมูลสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพฯ เช่น แผนปฏิบัติการ  แผนการ

ด าเนินงานต่าง ๆ  รายงานการด าเนินโครงการ  การประเมินความพึงพอใจ  
การจัดการความรู้ เป็นต้น 

- ระบบฐานข้อมูลการประเมินตนเอง ระดับส านักฯ  
- ช่องทางการเผยแพร่เอกสาร ข้อมูลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

 

     ซึ่งระบบสารสนเทศท่ีส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนน ามาใช้ในการด าเนิน
ของหน่วยงานนั้น ถูกปรับปรุง และพัฒนาโดยบุคลากรในหน่วยงาน ท าให้ทราบถึงความ
ต้องการ และปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนและท าการแก้ไขได้ตรงกับความต้องการ และ
สนับสนุนให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 



เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ท าการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศเพ่ือปรับปรุงระบบงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการ และสภาพการณ์
ปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2558  มีผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศของ
หน่วยงาน ดังนี้ 

 
 

ระเด็น คะแนน 
( ) 

Std. แปรผล 

ความพึงพอใจโดยรวมทีม่ีต่อการใช้บริการสารสนเทศ ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน (http://apr.nsru.ac.th/ ) 

3.87 0.594 มาก 

ความพึงพอใจโดยรวมทีม่ีต่อการใช้บริการสารสนเทศห้อง
ทะเบียนและประมวลผล (http://regis.nsru.ac.th/ ) 

3.89 0.575 มาก 

รวม 3.88 0.585 มาก 

รายงานการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

4.  มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

     จากผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศ พบว่า ผู้ใช้บริการสารสนเทศส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจของระบบสารสนเทศส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้เป็นผลมาจากการบริหารจัดการ แก้ไข ปรับปรุงระบบสารสนเทศอย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ือให้การบริการสารสนเทศสนองตอบความต้องการของผู้ใช้งานอย่างสูงสุด 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่ว่า “ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริการถูกต้องรวดเร็ว” แต่จากผล
การศึกษาความพึงพอใจยังมีบางด้านที่ควรปรับปรุงแก้ไขโดยเฉพาะในด้านการเข้าใช้งาน
และรูปแบบการแสดงผลของเว็บไซต์  ซึ่งจะน าผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงสารสนเทศ
เว็บไซต์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนต่อไป โดยเริ่มปรับปรุง รูปแบบการเข้า
ใช้ระบบงานสารสนเทศทุกส่วน ภายใต้การดูแลของส านักฯ ให้สามารถเข้าใช้งานระบบ
สารสนเทศต่าง ๆ ด้วย Single Account ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  ล าดับต่อไปใน
ปีงบประมาณ  2560  จะเริ่มด าเนินการปรับปรุงรูปแบบการแสดงผลให้มีความทันสมัย 
ง่ายต่อการน าไปใช้ในการบริหารจัดการ และการตัดสินใจของผู้บริหาร 
 

อ้างอิงระบบงานให้บริการของ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  
 



เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

5.  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนด 

     ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครอข่ายหน่วยงาน
ภายนอก ดังนี้ 
     1. ข้อมูลสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เช่น ข้อมูลนักศึกษา 
ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาผ่านคลังข้อมูลอุดมศึกษา www.data.mua.go.th/ 
     2. ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมายระดับ
มหาวิทยาลัย ผ่านระบบ Che QA Online   http://cheqa.nsru.ac.th/2558/  
     3. ข้อมูลหลักสูตร คลังข้อมูลอุดมศึกษา  www.cala3.mua.go.th  
     4. ระบบภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต  www.employ.mua.go.th  
 

รายงานข้อมูล นักศึกษา และ
ผู้ส าเร็จการศึกษาผ่าน 
คลังข้อมูลอุดมศึกษา  
www.data.mua.go.th/ 
ระบบงานระกันคุณภาพฯ 
http://cheqa.nsru.ac.th/25
58/  

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

                                                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์  งามนิล) 
                                                     วัน/เดือน/ปี       ................................................................ 
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http://cheqa.nsru.ac.th/2558/
http://www.cala3.mua.go.th/
http://www.employ.mua.go.th/
http://www.data.mua.go.th/
http://www.data.mua.go.th/
http://cheqa.nsru.ac.th/2558/
http://cheqa.nsru.ac.th/2558/


X 100 

X 100 

แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจของส านักงาน/สถาบัน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

2.  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา (ฝึกอบรมดูงาน) 
เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา (ฝึกอบรมดูงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บุคลากรเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการขับเคลื่อนให้การด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปใน
ทิศทางที่ดี บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ การที่บุคลกรภายในหน่วยงานจะสามารถปฏิบัติงานได้
ตรงตามเป้าหมาย และแผนงานนั้น จ าแป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาทักษาะด้าน
ต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาชีพ และด้านอ่ืน ๆ ที่ตนเองสนใจ เพ่ือจะได้น าความรู้มาปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานของตนเอง ให้มีความก้าวหน้า และพัฒนาหน่วยงานต่อไปใน
อนาคต ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร
ภายในหน่วยงาน อย่างต่อเนื่อง 
การค านวณ 

จ านวนบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนา 
     จ านวนบุคลากรทั้งหมด 

 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน 18 
     18 
   ร้อยละ       =  100 
 

1. การบริหารงานบุคคล ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
2. แผนพัฒนาบุคลากร 
ปีงบประมาณ 2559 
3. รายงานการเข้ารับการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ปีงบประมาณ 2559 
 
 
 

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

                                                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์  งามนิล) 
                                                     วัน/เดือน/ปี       ................................................................ 



ชุดที่ 3 แบบรายงานผลการดําเนินโครงการ กิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2559



ชุดที่ 3

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการจดัการศึกษาทั้งระดบัปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาทักษะดา้นการจดัการเรียนการสอนของบคุลากรสายวิชาการ ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ และสอดคล้อง 

กับจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลการด าเนิน ผลการประเมิน 

จัดสรร เบิกจ่าย 
1.กิจกรรมอบรมอาจารย์
ใหม่ 

เพ่ือพัฒนาอาจารย์ใหม่มี
ความรู้ความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ TQF 

19,200 17,350      ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
จั ดอบรมอาจารย์ ใหม่ ใ น วั น พุ ธที่  17 
สิงหาคม 2559 เวลา 8:30-16:00 น. ณ 
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ชั้น 2 และ
ห้อง 14804 ชั้น 8 และโดยมีอาจารย์ ดร.
ประจักร์  รอดอาวุธ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ โดยมี
เนื้อหาและวิทยากร ดังนี้ 

1.น โ ย บ า ย ด้ า น วิ ช า ก า ร ข อ ง
มหาวิทยาลั ยราชภัฏนครสวรรค์  โดย 
อาจารย์  ดร.ประจักร์   รอดอาวุธ รอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  

ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 

ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 

 เร็วกวา่แผน 
 เป็นไปตามแผน 

 ช้ากว่าแผน 

ด้านงบประมาณ 

 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 

 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 



ชุดที่ 3
งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลการด าเนิน ผลการประเมิน 

จัดสรร เบิกจ่าย 
     2.การกรอกผลการเรียนทาง
อินเทอร์เน็ต  โดยอาจารย์ธนพัฒน์ วัฒนชัย
ธรรม รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค ์
     3.การจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ 
(Active Learning) ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน และ
หลักเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค ์
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ ภักดี
จิตร และอาจารย์ ดร.ภริตา  พิมพันธุ์ รอง
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  มีอาจารย์ใหม่ จ านวน 18 คน 
เข้าร่วมอบรม ดังนี้ 
- คณะครุศาสตร์ 2 คน 
- คณะมนุษย์ฯ 8 คน 
- คณะวิทยาศาสตร์ฯ 4 คน 
- คณะวิทยาการจัดการ 2 คน 
- คณะเทคโนฯ 2 คน 



ชุดที่ 3
งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลการด าเนิน ผลการประเมิน 

จัดสรร เบิกจ่าย 
2. โครงการส่งเสริมการ
จัดท าผลงานวิชาการ 

เพ่ือสนับสนุน
งบประมาณในการจัดท า
ผลงานทางวิชาการ ใน
การขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

980,000 847,500 อาจารย์ได้รับการสนบัสนุนงบประมาณใน
การจัดท าผลงานทางวชิาการ มรีายละเอียด 
ดังนี้ 
- มีผู้ขอรับเงินสนับสนุนการขอก าหนด
ต าแหน่งวิชาการ ระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 35 คน ได้รับการ
แต่งตั้ง จ านวน 19 คน 
-มีผู้ขอรับเงินสนับสนุนการขอก าหนด
ต าแหน่งวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ 
จ านวน 2 คน ได้รับการแต่งตั้ง จ านวน 2 
คน 

ด้านผลการด าเนินงาน 

 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 

ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 

 เร็วกวา่แผน 
 เป็นไปตามแผน 

 ช้ากว่าแผน 

ด้านงบประมาณ 

 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 

 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 

3. โครงการสนับสนุน
การเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ 
ได้รับค่าตอบแทนในการ
ด าเนินงาน 

850,000 780,740 เป็นงบประมาณสนับสนุนในการเดินทาง
ไปประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ และค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ เพ่ือพิจารณาผลงานวิชาการ
ตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติการเข้าขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 7 
ครั้ง 
หมายเหตุ โครงการนี้ด าเนินงานโดย
กองการเจ้าหน้าที่ สังกัดส านักงาน
อธิการบดี 

ด้านผลการด าเนินงาน 

 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 

ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 

 เร็วกวา่แผน 
 เป็นไปตามแผน 

 ช้ากว่าแผน 

ด้านงบประมาณ 
 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 

 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 



ชุดที่ 3 

 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลการด าเนิน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

4. โครงการสนับสนุน
งานด้านวิชาการ 

อาจารย์ได้เข้าร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการเรียนการ
สอน 
 

200,000 197,259.90 1. ตัวแทนอาจารย์จากทุกคณะ เข้าร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่
รู้ (Active  Learning) ณ Francis 
Marion University (FMU) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  ระหว่างวันที่ 3-30 
มิถุนายน 2559 จ านวน 8 คน 
2. อาจารย์สาขาวิชาต่างประเทศ ได้รับ
การอบรมแบบ Intensive Course 
เกี่ยวกับเทคนิคการสอนแบบ Active 
Learning และแนวคิดการจัดการเรียน
การสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(Learner-Centred Approach)  
รวมถึงการพัฒนาศักยภาพในการใช้
ภาษาอังกฤษ ณ National Institute of 
Education, Nanyang Technological 
University, Singapore ระหว่างวันที่ 9-
13  กรกฏาคม 2559 จ านวน 14 คน  

ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวตัถุประสงค ์
 ไม่บรรลุตามวตัถุประสงค ์

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 
 
ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 

 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 

 ช้ากว่าแผน 
 
ด้านงบประมาณ 
 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 

5. กิจกรรมการพัฒนา
อาจารย์ด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

พัฒนาอาจารย์ให้มี
ความรู้ความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้ 
Active Learning 

303,180 258,593      จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบูร
ณาการการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ 
(Active Learning) สู่การวัดและ
ประเมินผลตามกรอบ TQF”  ในวันที่
17-19 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง
ประชุม ลิ้นจี่ 1  โรงแรมเมาเทนพาร์ค- 
สวิสเซอร์แลนด์ รีสอร์ท  จังหวัด- 

ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวตัถุประสงค ์
 ไม่บรรลุตามวตัถุประสงค ์

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 
 

  



ชุดที่ 3
งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลการด าเนิน ผลการประเมิน 

จัดสรร เบิกจ่าย 
เพชรบูรณ์  โดยมีวิทยากรจาก
มหาวิทยาลัยนเรศวร  คือ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  สทุธิรัตน์ 
และอาจารย์ ดร.อังคณา อ่อนธานี 
อภิปรายการบูรณาการการจัดการเรียนรู้
แบบใฝ่รู้ (Active Learning) สู่การวัด
และประเมินผลตามกรอบ TQF 
ประกอบด้วยเนื้อหา  ดังนี้ 

1.พ้ืนฐาน Active Learning
2.ออกแบบการเรียนรู้และการ

ประเมินผลแบบ Active Learning เพ่ือ
พัฒนา Learning Outcome 5 ด้าน 

3.การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 

4.ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
5.การทวนสอบผลสัมฤทธิ์เชื่อมโยง

จากการวัดและประเมินผล 
6.ระบบและกลไกการทวนสอบการ

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ Active Learner 
มีคณาจารยืตัวแทนคณะเข้าร่วม จ านวน 
46 คน  

ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 

 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 

 ช้ากว่าแผน 

ด้านงบประมาณ 

 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 



ชุดที่ 3 

 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลการด าเนิน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

6. กิจกรรมบ ารุงรักษา
ห้องเรียนมาตรฐาน 
 

เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง
ห้องเรียนมาตรฐาน ให้
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  

77,600 77,570 มีกการซ่อมบ ารุง ครุภัณฑ์ห้องเรียน
มาตรฐาน อาคารเรียนรวม ,จัดซื้อวัสดุ, 
ล้างเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน
มาตรฐาน จ านวน 30 ห้อง 
 

ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวตัถุประสงค ์
 ไม่บรรลุตามวตัถุประสงค ์

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 
 
ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 

 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 

 ช้ากว่าแผน 
 
ด้านงบประมาณ 
 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 

 



ชุดที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการจดัการศึกษาทั้งระดบัปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการปรับปรุงหลักสตูรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลการด าเนิน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

1. กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการฐานข้อมูล 
NSRU TQF-MIS 

เพ่ือพัฒนาระบบ
สนับสนุนการจัดท า 
มคอ.2-7  ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ด้วย
ฐานข้อมูล NSRU TQF 
MIS 

117,900 76,025      จัดประชุมปฏิบัติการฐานขอ้มูล 
NSRU TQF MIS ในวันพุธที ่20 เมษายน 
2559 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 
2559 เวลา 8:00-17:00 น. ณ 
ห้องปฏิบัติการ Lab คอมพิวเตอร์ 1 และ 
4 อาคาร 15 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ โดยมีวิทยากรจากบริษัท เรียล 
โซลูชั่น จ ากัด คือ คุณรุสดี แวดือรามัน 
บรรยายในเนื้อหาเกี่ยวกับการป้อนข้อมูล
หลักสูตร มคอ.2 การป้อนข้อมูลรายงาน
ผลการด าเนินงาน มคอ.3 และ มคอ.4 
การป้อนข้อมูลผลการด าเนินงาน มคอ.5 
และ มคอ.6 การเชื่อมโยงแต่ละมคอ. ไป
ยังมคอ.7 พร้อมทั้งตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลหลักสูตร โดยมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเข้ารับการประชุมฯ  ทั้งสิ้น 75 
คน 

ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวตัถุประสงค ์
 ไม่บรรลุตามวตัถุประสงค ์

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 

ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 

 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 

 ช้ากว่าแผน 

ด้านงบประมาณ 

 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 



ชุดที่ 3
งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลการด าเนิน ผลการประเมิน 

จัดสรร เบิกจ่าย 
2. กิจกรรมประชุมการ
จัดท า มคอ.3 หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

เพ่ือให้จัดท า มคอ.3 
หลักสูตรวิชาศึกษา
ทั่วไปที่ได้รับการพัฒนา
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิฯ 

71,050 66,540 กิจกรรม ประชุมการจัดท า มคอ.3 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มีรายละเอียด
กิจกรรม ดังนี้ 

1. ประสานการประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตร
วิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2558 โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนจัดท าบันทึกข้อความเชิญ
คณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมใน
วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ 
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ชั้น 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

2. การจัดการประชุมคณะกรรมการ
บริหารจัดการหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 ครั้งที่ 1 
ในวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ 
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ชั้น 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  โดยมี
คณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมฯ  
ทั้งสิ้น 22 คน  โดยมติในที่ประชุมเสนอ
ให้มีคณะกรรมการด าเนินงานจัดท า 
มคอ.3 ประจ ารายวิชาศึกษาทั่วไป
จ านวน 17 วิชา 

ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวตัถุประสงค ์
 ไม่บรรลุตามวตัถุประสงค ์

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 

ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 

 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 

 ช้ากว่าแผน 

ด้านงบประมาณ 

 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 



ชุดที่ 3 

 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลการด าเนิน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

         3. ประสานการประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานจัดท า มคอ.3 
หลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2558 ในวันศุกร์ที่ 17 
มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมอมราวดี 
อาคาร 14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ เพื่อด าเนินการจัดท า มคอ. 
3 ประจ ารายวิชา ตามแบบฟอร์มที่
มหาวิทยาลัยก าหนด และเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารฯ ให้ข้อเสนอแนะ 
     4. การจัดการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานจัดท า มคอ.3 หลักสูตรวิชา
ศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2558 ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 
ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบจัดท า มคอ.3 
รายวิชาศึกษาท่ัวไป เข้าร่วมการประชุม
ทั้งสิ้น 61 คน 
 

 

  



ชุดที่ 3
งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลการด าเนิน ผลการประเมิน 

จัดสรร เบิกจ่าย 
3. สหกิจศึกษา
มีการขอเปลี่ยนกิจกรรม 
เป็น สนับสนุนการ
จัดการความรู้ระดับ
มหาวิทยาลัย 

เพ่ือส่งเสริมให้ทุก
หน่วยงานด าเนินการ
จัดการความรู้อย่างเป็น
ระบบ เป็นแนวปฏิบัติที่
ดีด้านการจัดการเรียน
การสอนและวิจัย 

16,400 15,565      ส านักส่งเสริมวิชาการแลพงาน
ทะเบียน เป็นหน่วยงานกลางประสาน 
คณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย ด าเนินการจัดการความรู้
ตามนโยบายมหาวิทยาลัย อย่างน้อย
ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย โดยมี
ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมการ
จัดการความรู้ ร้อยละ 90  

ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวตัถุประสงค ์
 ไม่บรรลุตามวตัถุประสงค ์

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 
ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 

 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 

 ช้ากว่าแผน 
ด้านงบประมาณ 

 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 
4. ประสานงานการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

เพ่ือให้การจัดการ
หลักสูตรเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และให้
การด าเนินการเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ สกอ. 
ก าหนด 

72,270 60,400      กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการด าเนินการ
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การบริหาร
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การประสาน
การด าเนินงานหลักสูตรส่งสกอ.ภายใน 
30 วัน หลังผ่านการพิจารณาจากสภา
มหาวิทยาลัย การจัดท าเอกสารเผยแพร่
หลักเกณฑ์ในการพัฒนาหลักสูตรใหม่
และปรับปรุงตามรอบระยะเวลาทุก 5 
ปี โดยมีการด าเนินการดังนี้ 

ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวตัถุประสงค ์
 ไม่บรรลุตามวตัถุประสงค ์

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 
ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 

 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 

 ช้ากว่าแผน 
ด้านงบประมาณ 

 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 



ชุดที่ 3
งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลการด าเนิน ผลการประเมิน 

จัดสรร เบิกจ่าย 
1.การประสานส่งหลักสูตรที่ผ่าน

การพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยไปยัง 
สกอ.ภายใน 30 วัน  

2.การประสานส่งสมอ.08 ที่ผ่าน
การพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยไปยัง 
สกอ.ภายใน 30 วัน 

3.การเข้าร่วมประชุมชี้แจง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2558 

4.การจัดท าเอกสารเผยแพร่เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 

5.การจัดท าเอกสารเผยแพร่เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 

6.การจัดท าเอกสารเผยแพร่แนว
ทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

7.การจัดท าเอกสารเผยแพร่แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2558 

8.การจัดท าเอกสารเผยแพร่
หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 
2559 



ชุดที่ 3 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ ให้มีมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย 
งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลการด าเนิน ผลการประเมิน 

จัดสรร เบิกจ่าย 
1. โครงการเพชรราชภัฏ
นครสวรรค์และ
วิทยาศาสตร์ราชภัฏ
นครสวรรค์ 
 

 

เพ่ือสนับสนุนเงิน
ทุนการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาสาย
วิทยาศาสตร์  

600,000 310,000 มหาวิทยาลัย มีนโยบายสนับสนุน
ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาใหม่ สาย
วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษาละ 10,000 
บาท  ซึ่งตลอดปีงบประมาณ 2559 มี
นักศึกษาผ่านเงื่อนไขการรับทุน
วิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ ระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 37 ทุน  
 

ด้านผลการด าเนินงาน 

 บรรลุตามวตัถุประสงค ์
 ไม่บรรลุตามวตัถุประสงค ์

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 
 

ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 

 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 

 ช้ากว่าแผน 
 

ด้านงบประมาณ 

 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 
2. โครงการส่งเสริมการ
ผลิตบัณฑิตภาค ปกติ 

 

1.ผู้รับบริการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารด้าน
การศึกษาต่ออย่างทั่วถึง 
2.ผู้บริหาร อาจารย์ 
และนักเรียน ได้รับการ
แนะแนวทางการศึกษา
ต่อและแนวทางการ
ประกอบอาชีพ 
3.เพ่ือสนับสนุนการจัด
การศึกษาภาคฤดูร้อน 
 

400,000 369,348      1. บุคลากรสนับสนุนการจัด
การศึกษา ได้รับค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติงาน ภาคปกติ (ฤดูร้อน)  
1 ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 
3/2558) โดยเก็บจากเงินค่าบ ารุง
มหาวิทยาลัยฯ คนละ 250 บาท 
เบิกจ่ายไม่เกินร้อยละ 80 
     2. ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาภาค
ปกติ ผู้รับบริการได้รับข้อมูลข่าวสาร
ด้านการศึกษาต่ออย่างทั่วถึง  
     3. ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา 

ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวตัถุประสงค ์
 ไม่บรรลุตามวตัถุประสงค ์

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 
 

ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 

 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 

 ช้ากว่าแผน 
 

ด้านงบประมาณ 

 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 



ชุดที่ 3

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนิน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

ใหม่ โดยเชิญครูแนะแนวจากโรงเรียน
ต่างๆ ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี 
ชัยนาทและพิจิตร เข้าร่วมประชุม จ านวน 
88 คน เม่ือวันที่ 15 มกราคม 2559 
     ปีการศึกษา 2559 ได้ด าเนินการรับ
สมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ จ านวน 
2,830 คน 

3. โครงการส่งเสริมการ
ผลิตบัณฑิต ภาค 
กศ.บป. 

เพ่ือประชาสัมพันธ์ และ
ด าเนินการรับสมัคร
นักศึกษาภาค กศ.บป. 
ให้มีจ านวนเป็นไปตาม
แผนการรับ 

400,000 369,348      จากแผนการด าเนินงาน มีผลการ
ด าเนินการตามโครงการ ดังนี้ 

1. ผู้รับบริการได้รับข้อมูลขา่วสาร
ด้านการศึกษาต่ออย่างทั่วถึง 

2. ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาภาค
กศ.บป. ที่ในปีการศึกษา 2559 จ านวน 
311 คน 

3. สนับสนุนคา่ด าเนนิการจดั
การศึกษาแก่ผู้บริหาร และบุคลากร 2 
ภาคการศึกษา 

ด้านผลการด าเนินงาน 

 บรรลุตามวตัถุประสงค ์
 ไม่บรรลุตามวตัถุประสงค ์

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 
ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 

 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 

 ช้ากว่าแผน 
ด้านงบประมาณ 

 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 



ชุดที่ 3 

 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลการด าเนิน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

4. โครงการค่าจัดท าบัตร
ประจ าตัวนักศึกษา ภาค
ปกติ 

เพ่ือให้บริหารจัดการ 
การท าบัตรประจ าตัว
นักศึกษาใหม่ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

235,000 211,500 ด าเนินการประสานการจัดท าบตัร
ประจ าตัวนักศึกษาใหม่ภาคปกติ  จ านวน 
2,830 คน 

ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวตัถุประสงค ์
 ไม่บรรลุตามวตัถุประสงค ์

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 
 

ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 

 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 

 ช้ากว่าแผน 
 

ด้านงบประมาณ 

 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 
 



ชุดที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการ  งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1.พัฒนาระบบฐานข้อมูล

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลการด าเนิน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

1. โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส านัก 

1.เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
2.เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้รับบริการ
ในการใช้งานระบบ
สารสนเทศของ
หน่วยงาน 
3.เพ่ือพัฒนาองค์กรไปสู่
องค์กรที่ทันสมัย ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของ
สังคม 

213,600 213,600    ด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ เพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงาน ให้บริการ
นักศึกษา ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้มี
ความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ได้แก่ 

1. เครื่องบาร์โค้ดสแกนเนอร์ 2 เครื่อง
2. เครื่อง PRINTER จ านวน 2 เครื่อง
3. เครื่องสแกนเนอร์ จ านวน 1 เครื่อง
4. เครื่องคอมพิวเตอร์หน้าเคาเตอร์

จ านวน 4 เครื่อง 
5. คอมพิวเตอร์แม่ข่าย จ านวน 1

เครื่อง 
6. เครื่องส ารองข้อมูล จ านวน 1

เครื่อง 

ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวตัถุประสงค ์
 ไม่บรรลุตามวตัถุประสงค ์

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 
ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 

 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 

 ช้ากว่าแผน 
ด้านงบประมาณ 
 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 



ชุดที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการ งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย และการด าเนินงานของหน่วยงาน 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลการด าเนิน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

2. กิจกรรมจัดท า
โปรแกรมวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วย (SCH) 

เพ่ือพัฒนาโปรแกรม
สนับสนุนการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วย 

10,000 10,000 ร่วมกับกองนโยบายและแผน 
ด าเนินการพัฒนาโปรแกรมสนับสนุน
การวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วย ราย
หลักสูตร และรายสาขา เพ่ือน าไปใช้
ประโดยชน์ในด้านการบริหาร
งบประมาณ 

ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวตัถุประสงค ์
 ไม่บรรลุตามวตัถุประสงค ์

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 

ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 

 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 

 ช้ากว่าแผน 

ด้านงบประมาณ 
 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 



ชุดที่ 3 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการพัฒนางานให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่ 1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลการด าเนิน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

1. โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส านัก 
 

1.เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
2.เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้รับบริการ
ในการใช้งานระบบ
สารสนเทศของ
หน่วยงาน 
3.เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่
องค์กรที่ทันสมัย ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของ
สังคม 

213,600 213,600    ด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ เพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงาน ให้บริการ
นักศึกษา ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้มี
ความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ได้แก่ 
   1. เครื่องบาร์โค้ดสแกนเนอร์ 2 เครื่อง  
   2. เครื่อง PRINTER จ านวน 2 เครื่อง 
   3. เครื่องสแกนเนอร์ จ านวน 1 เครื่อง 
   4. เครื่องคอมพิวเตอร์หน้าเคาเตอร์ 
จ านวน 4 เครื่อง 
   5. คอมพิวเตอร์แม่ข่าย จ านวน 1 
เครื่อง 
   6. เครื่องส ารองข้อมูล จ านวน 1 
เครื่อง 

ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวตัถุประสงค ์
 ไม่บรรลุตามวตัถุประสงค ์

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 
 

ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 

 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 

 ช้ากว่าแผน 
 

ด้านงบประมาณ 
 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 



ชุดที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนางานให้บรกิารของหน่วยงานทีม่ีประสทิธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทรัพยากรบคุคลใหม้ทีักษะวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัตงิานให้สั้น รวดเรว็ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบและกลไกการให้บรกิารและการสื่อสารที่มปีระสิทธิภาพ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลการด าเนิน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

1. กิจกรรมศึกษาดูงาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1. เพ่ือเปิดโอกาสให้
บุคลากรได้เปิดโลกทัศน์ 
โดยการเรียนรู้ และ
บริหารจัดการงานใน
ลักษณะเดียวกันจากต่าง
สถาบัน 
2. เพ่ือให้บุคลากรมีแนว
ปฏิบัติที่ดีในการ
ปฏิบัติงานด้านการ
ให้บริการ โดยการน ามา
เปรียบเทียบและ
ประยุกต์ให้เข้ากับบริบท
ของหน่วยงาน 
3. เพ่ือเรียนรู้
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ (KM) หาแนวทาง
ในการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

157,244 99,844    จัดโครงการศึกษาดูงานของบุคลากร
และเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
(KM) ระหว่างวันที่ 10-13  พฤษภาคม  
2559  เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการเปิด
โอกาสให้บุคลากรได้ร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรภายใน
หน่วยงาน กับหน่วยงานภายนอก ให้
สามารถน าแนวคิดที่ได้มาพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ โดยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 
   - วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 
   - วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กระบี่ 

ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวตัถุประสงค ์
 ไม่บรรลุตามวตัถุประสงค ์

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 
ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 

 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 

 ช้ากว่าแผน 
ด้านงบประมาณ 

 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 



ชุดที่ 3 

 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลการด าเนิน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

2. กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
 

เพ่ือให้บุคลากรมีแนว
ปฏิบัติที่ดีในการ
ปฏิบัติงานด้านการ
ให้บริการ และสามารถ
น าความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ให้เข้ากับบริบท
ของหน่วยงาน 

41,400 40,210      จัดโครงการอบรม “คุณธรรม 
จริยธรรม น าจิตบริการ” ให้บุคลากรมี
จิตส านึกท่ีดีในงานบริการ มีภูมิคุ้มกัน
ด้านจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มี
แนวทางในการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นแนวทางการพัฒนา
ตนเอง เพื่อประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรต่อไป ระหว่างวันที่ 
11-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ ชวา
ลัน รีสอร์ท จ.นครปฐม และ จ.
พระนครศรีอยุธยา 

ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวตัถุประสงค ์
 ไม่บรรลุตามวตัถุประสงค ์

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 
 

ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 

 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 

 ช้ากว่าแผน 
 

ด้านงบประมาณ 
 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 
3. กิจกรรมค่าใช้จ่ายไป
ราชการ 

1.เพื่อสนับสนุนให้
บุคลากร เข้ารับการ
พัฒนาทักษะที่สอดคล้อง
กับการปฏิบัติงานตาม
พันธกิจของหน่วยงาน  
2.เพื่อสนับสนุนการเดิน
ทางเข้าร่วมประสานงาน
กับหน่วยงานต่าง ๆ 
ภายนอก 
3.ผู้บริหารและบุคลากร
ของส านักฯ ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านการ
ให้บริการ 

301,356 199,764      ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน 
ได้รับการพัฒนาด้านการปฏิบัติงาน ทั้ง
งานด้านการให้บริการ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก ได้รับ
ความรู้ และแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดปีงบประมาณ 2559 
มีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมการ
ฝึกอบรม สัมมนา และไปราชการ 
จ านวน 13 ครั้ง มีบุคลากรได้รับการ
พัฒนาจ านวน 22 คน 

ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวตัถุประสงค ์
 ไม่บรรลุตามวตัถุประสงค ์

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 
 

ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 

 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 

 ช้ากว่าแผน 
 

ด้านงบประมาณ 

 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 

 
  



ชุดที่ 3
งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลการด าเนิน ผลการประเมิน 

จัดสรร เบิกจ่าย 
4. โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์ 

เพ่ือจัดหาสิ่งสนับสนุน
การให้บริการ ตามพันธ
กิจและภารกิจของ
หน่วยงาน 

460,000 460,000      ด า เ นิ น กา ร จั ดซื้ อ เ ค รื่ อ งต รว จ
กระดาษค าตอบ 1 เครื่อง เพ่ือสนับสนุน
ภารกิจด้านการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน  พัฒนากระบวนการรับ
สมัครนักศึกษาใหม่ รวมถึงสนับสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาทักษะ
ภาษา ไทยและภาษา อังกฤษ  ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย 

ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวตัถุประสงค ์
 ไม่บรรลุตามวตัถุประสงค ์

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 
ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 

 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 

 ช้ากว่าแผน 
ด้านงบประมาณ 
 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 

5. กิจกรรม สนส.
สัญจร 

1. เพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจในบทบาทและ
ภารกิจของส านักฯให้กับ
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
และบุคลากรจากคณะ
และหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย 
2. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกับหน่วยงานภายใน 
3. เพ่ือหาแนวทางในการ
ให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพของส านัก 

50,000 28,030      ด าเนินโครงการจัดประชุมคณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่และบุคลากรทั้ง 5 คณะ โดย
แนะน ากิจกรรม/ภารกิจกลุ่มงาน มีการ
ร่วมสะท้อนปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานร่วมกัน เพ่ือก าหนดแนวทาง
ในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพของ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เมื่อวันที่  30 มีนาคม 2559 ณ ห้อง
ประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3  มี
ผู้เข้าร่วม จ านวน 54 คน 

ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวตัถุประสงค ์
 ไม่บรรลุตามวตัถุประสงค ์

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 
ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 

 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 

 ช้ากว่าแผน 
ด้านงบประมาณ 

 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 



ชุดที่ 3 

 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลการด าเนิน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

6. กิจกรรมวันวิชาการสู่
คุณภาพการจัดการเรียน
การสอน 

1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้คณาจารย์และ
นักศึกษาได้น าเสนอ
ผลงานทางวิชาการท่ี
ประสบความส าเร็จ 
2.เพ่ือจัดเวทีให้
คณาจารย์และนักศึกษา
จากคณะต่าง ๆใน
มหาวิทยาลัยได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ 
3.เพื่อยกย่องและเชิดชู
เกียรติให้กับคณาจารย์
และนักศึกษาที่มีผลงาน
ทางวิชาการดีเด่น 
4.เพื่อให้คณะครู และ
นักเรียนจากโรงเรียน
ต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับนักศึกษาและ
คณาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย 
 

210,000 
 

197,459 
 

     จัดโครงการวันส่งเสริมวิชาการสู่
คุณภาพการเรียนการสอน  ครั้งที่ 3 
วันที่ 31 สิงหาคม 2559  มีอาจารย์ 
เจ้าหน้าที ่นักศึกษา และครู นักเรียน
จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ เข้ารวมทั้งสิ้น 1,000 คน  
     กิจกรรมภายในงานแบ่งออกเป็น 6 
ส่วนหลัก ๆ ดังนี้ 
     1.กิจกรรมสันทนาการ (การแสดง
จากตัวแทนคณะต่าง ๆ) 
     2.กิจกรรมมอบรางวัลแก่คณาจารย์ 
นักศึกษาท่ีมีผลงานวิชาการดีเด่น 
     3.กิจกรรมเชิดชูหน่วยงานที่มีส่วน
ขับเคลื่อนการจัดการความรู้ 
     4.กิจกรรมนิทรรศการด้านวิชาการ
คณะ/ศูนย์/ส านัก/สถาบัน ทั้ง 11 
หน่วยงาน 
     5.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง 
“การศึกษาไทยในทัศนะของคน Gen 
Y” โดยนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น 
ทั้ง 5 คณะ 
     6.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
เทคนิคการสอนแบบ สอน Project - 
based Learning : PBL อย่างไรให้- 
 

ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวตัถุประสงค ์
 ไม่บรรลุตามวตัถุประสงค ์

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 
 

ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 

 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 

 ช้ากว่าแผน 
 

ด้านงบประมาณ 
 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 

  



ชุดที่ 3

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลการด าเนิน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

5.เพื่อประชาสัมพันธ์
หลักสูตร สาขาวิชาและ
การจัดเรียนการสอนใน
คณะต่าง ๆของ
มหาวิทยาลัย 

โดนใจ เด็ก Gen Y” โดยคณาจารย์ที่
ผ่านการอบรมจาก Francis Marrion 
University (FMU)  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

ผลที่เกิดจากความส าเร็จของโครงการ 
1.คณาจารย์และนักศึกษาจากคณะ

ต่าง ๆในมหาวิทยาลัย มีเวทีให้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ 

2. คณาจารย์ และนักศึกษาท่ีมี
ผลงานทางวิชาการดีเด่นเกิดความ
ภาคภูมิใจ และได้รับการยอมรับจาก
สาธารณชน 

3. เกิดสัมพันธภาพและเครือข่าย
ความร่วมมือที่ดีระหว่างคณาจารย์และ
นักศึกษาจากคณะต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

4. ครู นักเรียนได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ด้านหลักสูตร และวิธีการจัดการ
เรียนการสอนของคณะต่างๆ เป็นส่วน
หนึ่งในการตัดสินใจในการศึกษาต่อ 



ชุดที่ 3
งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลการด าเนิน ผลการประเมิน 

จัดสรร เบิกจ่าย 
5. เป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้

เกิดการจัดการความรู้ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ตามแนวทางของการจัดการ
ความรู้ที่เป็นระบบ 

6. มีวารสารการจัดการความรู้
เผยแพร่แนวคิดและองค์ความรู้ที่
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ 
และนักศึกษา 



ชุดที่ 3 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์ที ่ 1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลการด าเนิน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

1. โครงการค่าใช้จ่ายใน
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานจาก 
สกอ. 
 

30,000 28,108      ด าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาภายใน จ านวน 2 
โครงการ ดังนี้ 
     1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 7  
มิถุนายน  2559 ณ ห้อง 14808 อาคาร
14 ชั้น 8 
     2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
เมื่อวันที่ 23  สิงหาคม  2559 ณ ห้อง 
14808 อาคาร14 ชั้น 8 

ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวตัถุประสงค ์
 ไม่บรรลุตามวตัถุประสงค ์

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 
 

ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 

 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 

 ช้ากว่าแผน 
 

ด้านงบประมาณ 
 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 
  



ชุดที่ 3
งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลการด าเนิน ผลการประเมิน 

จัดสรร เบิกจ่าย 
2. โครงการบริหาร
ส านักงาน 

เพ่ือจัดหาสิ่งสนับสนุน
การปฏิบัติงานให้
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

441,300 413,432.50      งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรตาม
โครงการดังกล่าว เบิกจ่ายในการจัดหา
วัสดุ อุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร และอ านวยความสะดวก
ในการประสานงานให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  

ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวตัถุประสงค ์
 ไม่บรรลุตามวตัถุประสงค ์

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 
ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 

 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 

 ช้ากว่าแผน 
ด้านงบประมาณ 

 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 



รายงานผลการดําเนินตามแผนการหารายได



ชุดที่ 4 

รายงานผลการด าเนินตามแผนการหารายได้จากพันธกิจของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

พันธกิจ/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายรายได้ 

(บาท) 
ผลการด าเนินงาน 

เหตุผล 
ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ รายได้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ 

1. รับท ำบัตรประจ ำตัว
นักศึกษำ (กรณีช ำรุด/สูญหำย) 

ไม่มีเป้ำหมำย      รอบปีงบประมำณ 2559 
หน่วยงำนให้บริกำรในกำรจัดท ำบัตร
ประจ ำตัวนักศึกษำ เพ่ือทดแทนบัตร
เดิมที่ช ำรุดหรือสูญหำย จ ำนวน 102 
รำย* 
(*ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลำคม 2559) 

10,200 -      หน่วยงำนมีภำรกิจหลักในกำร
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ลักษณะ
งำนส่วนใหญ่เป็นกำรให้บริกำรที่ไม่
ก่อให้เกิดรำยได้ และปัจจุบันยังไม่มี
นโยบำยในกำรแสวงหำรำยได้ 

ลงนามรับรองข้อมูล ………………………………….…………………… (ผู้อ านวยการ )   
 (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุธำทิพย์  งำมนิล) 

     วัน/เดือน/ปี ................................................................ 
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