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     สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดรับความรวมมือจากบุคลากรในหนวยงานทุกคน ในการจัดทํา

รายงานการศึกษาตนเองเปนอยางดี หวังเปนอยางย่ิงวา รายงานการศึกษาตนเองฉบับน้ี จะสามารถใชเปน
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สวนท่ี 1 
ขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน 

 
1. ประวัติ ความเปนมาและสภาพปจจุบัน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเปนมหาวิทยาลัยที่เปดสอนเพื่อเปดโอกาสทางการศึกษา

ใหกับทองถ่ินและพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล สรางความรูและนวัตกรรม 

นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติทั้งระดับปจเจกบุคคล  ชุมชน  องคการและภาคการผลิต  

ใหบริการวิชาการถายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ใหเกิดการพัฒนาที่ย่ังยืนของทองถ่ินไทย พื้นฟูและ

สืบสานคุณคาความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยที่เปนวิถีชีวิตประเพณี มีคานิยมที่ดีงามมีภูมิปญญา

ทองถ่ินและสิ่งแวดลอมทองถ่ินรวมถึงเพิ่มศักยภาพและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐาน  

โดยมีระบบบริหารจัดการแบงสวนงานในการกํากับควบคุมดูแลทั้งหมด 5 คณะและ 5 สํานัก/สถาบัน 

 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดกอต้ังข้ึนเมื่อ พ.ศ. 

2518 ตามโครงสรางของพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู โดยมีช่ือวา “ฝายทะเบียนและวัดผล” ตอมามี

ภารกิจเพิ่มข้ึน จึงไดจัดต้ังเปน สํานักสงเสริมวิชาการ ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2527 ตามมาตรา 7 ตอมาเมื่อมีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. 2538 และประกาศ

สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ เรื่อง หลักเกณฑการแบงสวนราชการสถาบันราชภัฏ ประกาศ ณ วันที่ 

25 ตุลาคม พ.ศ. 2538 สถาบันราชภัฏนครสวรรค จึงไดแบงสวนราชการเปน “สํานักสงเสริม

วิชาการ” 

 ในป พ.ศ. 2548 ไดมีการเปลี่ยนแปลงจากสถาบันราชภัฏนครสวรรค มาเปนมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค จึงมีการแบงสวนราชการใหมเปน “สํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน” 

ตามกฎกระทรวงจัดต้ังสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.

2548 ณ วันที ่1  มีนาคม พ.ศ.2548 ซึ่งปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนที่ 20 ก วันที่ 8  

มีนาคม 2548  และมีการแบงสวนราชการเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวน

ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. 2549 โดยใหแบงสวนราชการเปนสํานักงาน

ผูอํานวยการ ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 23  มิถุนายน พ.ศ. 2549 ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เลม 123 

ตอนที่ 74 ง วันที่ 3  สิงหาคม 2549 และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในการประชุมครั้งที่ 

12 /2549 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 และครั้งที่ 13/2549 วันที่ 27  ธันวาคม 2549 เห็นชอบ

โครงสรางการแบงสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดย

แบงออกเปน 4 กลุมงาน ไดแก กลุมงานบริหารสํานักงานผูอํานวยการ  กลุมงานทะเบียนและ

ประมวลผล  กลุมงานสงเสริมวิชาการและสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มีหนาที่ในการรับผิดชอบ งานรับ

นักศึกษา งานทะเบียน งานประมวลผล งานหลักสูตร งานแผนการเรียน และบัณฑิตศึกษาเปนตน 
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โดยข้ึนตรงกับรองอธิการบดีฝายวิชาการ มีโครงสรางการบริหารงานภายใน ตามมติสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค ในการประชุมครั้งที่ 12 /2549 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 และครั้งที่ 13/2549 

วันที่ 27  ธันวาคม 2549  

ป พ.ศ. 2558 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีมติเห็นชอบประกาศใหจัดต้ัง “บัณฑิต

วิทยาลัย” เปนสวนงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเทาคณะ แยกออกจากสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 วันที่ 26  มีนาคม  พ.ศ. 2558  ซึ่งเปนไป

ตาม ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑการจัดต้ังสวนงานภายในของ

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยสวนงานภายในที่

จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. 2554  

จากมติสภามหาวิทยาลัย สงผลใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีโครงสรางการ

แบงสวนราชการ และโครงสรางการบริหารงาน ในปจจุบันเพียง 3 กลุมงาน 

 

2. ปรัชญา 
 สงเสริมวิชาการ  รักษามาตรฐาน  บริการดวยนํ้าใจ 

3. วิสัยทัศน 
 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปนองคกรที่ทันสมัย ใหบริการถูกตอง รวดเร็ว 

4. พันธกิจ 
 1.สงเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
 2.พัฒนาการบริการวิชาการ ระบบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

5. ภารกิจ 
 1. สงเสริมการจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาใหเปนไปตามเกณฑ 
มาตรฐานระดับอุดมศึกษา 
 2. ดําเนินงานดานงานทะเบียนและประมวลผล 
 3. ใหบริการดานวิชาการแกนักศึกษา คณาจารย และบุคคลทั่วไป 
 4. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ 
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6. โครงสรางการบริหารงานและแบงสวนราชการ ของสาํนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

โครงสรางการบริหารงาน 

(ตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ  ในการประชุมครั้งที่ 12 /2549 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549) 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสรางการแบงสวนราชการ 
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โครงสรางการบริหารงานปจจุบัน (ภายหลังสภามหาวิทยาลัยฯ มีมติจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โครงสรางการแบงสวนราชการปจจุบัน (ภายหลังสภามหาวิทยาลยัฯ มีมติจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย) 
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7. ทําเนียบผูบริหาร คณะกรรมการประจําสํานักฯ และบุคลากร 
     7.1 รายชื่อผูบริหาร 
 1.อาจารยปราณี  เนรมิตร  ผูอํานวยการสํานัก 

 2.อาจารย ดร.บัณฑิตา  อินสมบัติ  รองผูอํานวยการสํานัก 

 3.อาจารยธนพัฒน  วัฒนชัยธรรม  รองผูอํานวยการสํานัก 

 4.อาจารยเอกวิทย  สิทธิวะ  รองผูอํานวยการสํานัก 

 5.นายธรรมนูญ  จูทา   รักษาการหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 

      รักษาการหัวหนากลุมงานสงเสริมวิชาการ 

 6.นางสาวขนิษฐา  พวงมณีนาค  รักษาการหัวหนากลุมงานบริหาร- 

      สํานักงานผูอํานวยการ 

 7.นางสาวธิติยา  หงษเวียงจันทร  รักษาการหัวหนากลุมงานทะเบียนและประมวลผล 

 
     7.2 รายชื่อคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

1.อาจารยปราณี  เนรมิตร   ประธานกรรมการ 

2.อาจารย ดร.บัณฑิตา  อินสมบัติ   รองประธานกรรมการ 

3.อาจารยธนพัฒน  วัฒนชัยธรรม   กรรมการ 

4.อาจารยเอกวิทย  สิทธิวะ   กรรมการ 

5.รองศาสตราจารย ดร.ปกรณ  ประจันบาน ผูทรงคุณวุฒิ 

6.นายชาติชาย เกียรติพิริยะ   ผูทรงคุณวุฒิ 

7.ทันตแพทยหญิงพัชราวลัย  จิวสืบพงษ  ผูทรงคุณวุฒิ 

8.นายธรรมนูญ  จูทา    กรรมการและเลขานุการ 

9.นางสาวอรอุมา  ยองคํากาด   ผูชวยเลขานุการ 
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     7.3 บุคลากรประจําสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 บุคลากรในหนวยงาน จํานวนทั้งหมด 18 คน(ไมนับรวมผูบริหารตามวาระ) ดังน้ี 

ที ่ ช่ือ - สกุล การศึกษา ตําแหนงวิชาการ ตําแหนงบริหาร 
กลุมงานบริหารสํานักงานผูอํานวยการ 

1 น.ส.ขนิษฐา  พวงมณีนาค ศษ.ม. พนักงานมหาวิทยาลัย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
2 น.ส.สุทธิลักษณ  ศรีสวัสดิ์ บธ.ม. พนักงานมหาวิทยาลัย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
3 น.ส.ณฤนรรณ  เอ่ียมมี บธ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 
4 น.ส.วรางคณา  เขียวแกว ศศ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
5 นางสาวอรอุมา  ยองคํากาด บธ.ม. พนักงานราชการ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

กลุมงานทะเบียนและประมวลผล 
6 น.ส.ธิติยา  หงษเวียงจันทร วท.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
7 นายนิโครธ  ชางชัย ศษ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
8 นางศิราณี  จตุรทิศ ศศ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 
9 นายเสรี  ขุนจํานงค วท.ม. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร 
10 นางสาวอภิญญาศิริ  กวางแกว วท.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
11 นางสาวสิริพร  อรามรุณ วท.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
12 นายวิศรตุ  พัฒนาพงษ วศ.บ. พนักงานราชการ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

กลุมงานสงเสริมวิชาการ 
13 นายธรรมนูญ  จูทา ค.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 
14 นางกัญญชพร  จันติวงค ค.บ. ลูกจางประจํา พนักงานพิมพดีด 2 
15 น.ส.วริศนันท  ทัดนุม วท.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 
16 น.ส.กัญจนพร  จันทรดํา วท.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
17 นายนิรันดร   มุจรินทร นศ.ม. ลูกจางประจํา พนักงานหองปฏิบัติการ 
18 นายพัทธชยันภ  ธนวัตรพลิน ค.ม. พนักงานมหาวิทยาลัย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

ขอมูล ณ วันที่ 30  กันยายน  2559 

 
8. ทรัพยากรอาคาร/หองเรียน/หองประชุม 

ช่ืออาคาร 
การใชพ้ืนที่ (หอง) 

หองเรียนทั่วไป หองปฏิบัติการ หองประชุม 

อาคารอํานวยการ (ตึก 14) 31 - - 

ชั้น 4 8 - - 

ชั้น 5 8 - - 

ชั้น 6 8 - - 

ชั้น 7 7 - - 

อาคาร 5 (ตึกปกนก) 2 - - 

รวมทั้งส้ิน 33 - - 
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9. การเงินและงบประมาณ 
     9.1 ขอมูลการเบิกจายงบประมาณตามแหลงงบประมาณ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ลําดับ แหลงเงิน รับจัดสรร เบิกจาย รอยละ 
1 งบประมาณแผนดิน 1,880,000 1,571,336.5 83.58 
2 งบประมาณเงินรายได 9,202,000 8,462,872.9 93.82 
3 รายไดอื่นๆ - - - 

รวมเงินงบประมาณ 10,900,000 10,034,209.4 92.06 
 
     9.2 ขอมูลดานงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ประเด็นยุทธศาสตร 
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

งบแผนดิน งบรายได รอยละ 

1.สงเสริมการจัดการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา 

600,000 9,462,500 88.58 

2.สงเสริมการพัฒนางานบริการของหนวยงาน
ใหมีประสิทธิภาพ 

500,000 - 4.40 

3.สงเสริมการบริหารจัดการที่ไดมาตรฐานและ
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 

780,000 17,100 7.02 

รวม 1,880,000 9,479,600 100 

รวมท้ังสิ้น 11,359,600 
 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี 2 
แบบรายงานขอมลูผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
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แบบรายงานขอมูลผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ตัวชี้วัดท่ี 1.1 กระบวนการบริหารองคการ 

เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อ่ืนๆ 

1. การกําหนดยุทธศาสตรและแผนยุทธศาสตรของ

สํานัก/สถาบัน 

     คณะกรรมการบริหารสํานัก มีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานตามปรัชญาและ

พันธกิจ ตามบริบทของสํานัก รวมถึงวางแผนกลยุทธตางๆ เพื่อเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงานอยางชัดเจน และเปดโอกาสใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในการแสดงความ

คิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงาน การทบทวนแผนปฏิบัติงานให

สอดคลองกับภาระงาน/สถานการณในปจจุบัน หนวยงานมีการดําเนินงานเพื่อใหไดมา

ซึ่งแผนยุทธศาสตร ดังน้ี 

     1. แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรระดับสํานักฯ ดําเนินการตางๆ ที่

เกี่ยวของกบัการวางแผนยุทธศาสตร 

     2. ประชุมบุคลากรภายในสํานักฯ เพื่อทําการทบทวน หรือปรับปรุงแนวทางการ

ดําเนินงานโดย การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค รวมถึง

การกําหนดตัวช้ีวัดการดําเนินงานโดยใชแบบฟอรมการวิเคราะหและทบทวนการ

ดําเนินงานขององคกร ดานปรัชญา วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร 

     3. วิเคราะหและทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานของหนวยงานใหสอดคลองกับการ

ดําเนินงานของสํานักฯ และสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  

     4. นําผลการดําเนินงานมาทบทวนและระดมความคิดเหน็รวมกันของบุคลากร ซึ่ง

สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตรได กําหนดจุดมุงหมายทีส่ําคัญดังน้ี 

         4.1 เพื่อการใหบริการทางการศึกษาแกนักศึกษา คณาจารย และบุคคลภายนอก 

ตามพันธกิจของสํานักฯ และสนับสนุนการจัดการศึกษาตามนโยบายมหาวิทยาลัย 

- แผนยุทธศาสตร 5 ป พ.ศ. 2560-
2564 
- คําสั่งเรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตรฯ 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บรหิารสํานักฯ 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานัก ครั้งที่ 1/2560 
- บันทึกขอความขออนุมัติแผนฯ ตอ
มหาวิทยาลัย 
- รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 
2559 
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เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อ่ืนๆ 

         4.2 ยกระดับการดําเนินงานทุกสวนงาน ไมวาจะเปนการปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติราชการประจําป หรือการปฏิบัติงานที่เปนงานประจําตามขอบขาย

ภาระหนาที่ ใหมีการปฏิบัติในเชิงรุกมากย่ิงข้ึน 

         4.3 มุงเนนการพัฒนาการดําเนินงานใหมีรูปแบบที่หลากหลาย ทันสมัย 

ตอบสนอง ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียภายใตทรัพยากรการดําเนินงานที่จํากัด

อยางคุมคา 

     5. นําผลที่ไดจากการวิเคราะหมาทบทวนจัดทํารางแผนยุทธศาสตรของสํานักฯ 

และเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานักฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ 

     6. กําหนดโครงการ/กจิกรรมลงในแผนยุทธศาสตร โดยในแผนยุทธศาสตร 5 ป 

(2560-2564) มีโครงการ/กจิกรรมทั้งสิ้นจํานวน 12 โครงการ แบงออกเปนกิจกรรม

ยอย จํานวน 34 กิจกรรม 

     7. เสนอขออนุมัติแผนยุทธศาสตร ที่ผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา

สํานักฯ แกมหาวิทยาลัย ตามบันทึกขอความที่ 057/2560 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2560 

2.  การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร คณะกรรมการบริหารสํานัก ประชุมเพื่อช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานโดยแปลงแผน

ยุทธศาสตร ไปสูการปฏิบัติผานการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป พรอมทั้งกําหนด

ตัวช้ีวัดการดําเนินงาน และมอบหมายผูรับผิดชอบการดําเนินงานอยางชัดเจน เพื่อให

งายตอการนําจุดเนน เปาประสงค กลยุทธ/มาตรการดําเนินงาน และตัวช้ีวัดพรอมคา

เปาหมายตางๆ มาปฏิบัติใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม กําหนดผูรับผิดชอบโครงการและ

ระยะเวลาในการดําเนินการ พรอมทั้งมอบหมายใหหัวหนางานในแตละระดับเปนผู

กํากับดูแล และจัดเก็บขอมูลตามตัวช้ีวัดที่เกี่ยวของ (ระบุผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดตามแผนไว

อยางชัดเจน) 

 

- แผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 2560 
-  
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เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อ่ืนๆ 

3  การกํากบัติดตามและประเมินแผนยุทธศาสตร คณะผูบริหารมีการกํากับ ติดตามการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการที่กําหนดไวในแผนฯ 

อยางตอเน่ืองทั้งในแบบเปนทางการและไมเปนทางการ โดยผูอํานวยการสํานักฯ มีการ

กระจายอํานาจใหแกรองผูอํานวยการและหัวหนางานในแตละระดับกํากับดูแล ติดตาม

การดําเนินกิจกรรม/โครงการตางๆ ใหเปนไปตามแผนที่วางไว เพื่อใหการดําเนินงาน

บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําป การกํากับติดตามการดําเนินงานตาม

แผนของสํานักฯ ดวยวิธีการตางๆ ดังน้ี 

     1. ติดตามการดําเนินงานดวยการประชุมกลุมยอยทั้งกอนปฏิบัติงาน และระหวาง

การปฏิบัติงาน 

     2. ประชุมบุคลากรภายในหนวยงาน เพื่อติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน 

รวมถึงการติดตามผลการใชจายงบประมาณประจําเดือน และตามโอกาสตางๆ 

     3. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  

     4. รายงานการเบิกจายงบประมาณประจําป รอบ 6 และ 12 เดือน 

     การประเมินผลแผนยุทธศาสตรของสํานักน้ัน พิจารณาจากผลการดําเนินงานของ

กิจกรรม/โครงการที่ระบุไวในประเด็นยุทธศาสตรตางๆ วาบรรลุตามเปาหมายที่ต้ังไว

หรือไมโดยคิดเปนรอยละของจํานวนกิจกรรม/โครงการที่บรรลเุปาหมาย ตอกิจกรรม/

โครงการทั้งหมดที่กําหนดไวในแผน ปงบประมาณ 2560 มีความสําเรจ็ของการ

ดําเนินงานตามแผนฯ ดังน้ี 

 1. ตัวช้ีวัดตามประเด็นยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติราชการ 

  จํานวนตัวช้ีวัดของแผน    11  ตัวช้ีวัด 

  บรรลผุลสาํเร็จ จํานวน     8  ตัวช้ีวัด 

  ไมบรรลผุลสําเรจ็ จํานวน     3  ตัวช้ีวัด 

  ผลสําเร็จคิดเปนรอยละ    72.73 

- รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 
2560 
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เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อ่ืนๆ 

 2. ผลการบริหารงานงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

  งบประมาณที่ไดรับจัดสรร   11,959,600.00  บาท 

  เบิก-จาย ตลอดปงบประมาณ  10,901,044.50  บาท 

  รอยละความสําเร็จของการบริหารงบประมาณ 91.15 

 

4.  การนําเทคโนโลยีมาใชในการกํากับ ติดตามและ 

ประเมินผลงาน 

   การนําเทคโนโลยีมาใชในการกํากบัติดตามการดําเนินงานของสํานักในปจจุบันน้ัน ยัง

มีขอจํากัดอยู แตทางหนวยงานไดพยายามพฒันาแนวทางการติดตามการดําเนินงาน

โดยใชเทคโนโลยีมาเปนเครือ่งมือสนับสนุนหลกั การกํากบัติดตามการดําเนินงานโดย

การนําเทคโนโลยีมาใช ที่มีอยูปจจบุันไดแก 

     1. การติดตามการเบิกจาย และการจัดทําเอกสารประกอบการเบกิจายงบประมาณ 

โดยระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบญัชี ระดับหนวยงาน 

     2. การติดตามผลการเบกิจายงบประมาณ 

     3. ระบบติดตามเอกสารภายใน 

     4. ระบบการบรหิารจัดการ NSRU MIS  

   สวนการติดตามและประเมินผลงานในสวนอื่นๆ ยังคงใชการติดตาม ในรูปของการ

ประชุมกลุมยอย การรายงานผลการดําเนินงานตามรอบระยะเวลา รวมถึงการพูดคุย

ระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงานเปนการชวยสรางบรรยากาศความเปนกันเอง และลด

ความกดดันในการทํางาน สงผลใหการปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมายและมีคุณภาพ ได

ผลสัมฤทธ์ิตามที่ต้ังไว 

- ตัวอยางการนําเทคโนโลยีมาใชในการ
กํากับ ติดตาม และประเมินผลงาน 
- ระบบบริหารงบประมาณ การเงนิ
และการบัญชี 
http://3dgf.nsru.ac.th/ 
- ระบบรายงานการเบกิจาย
งบประมาณ 
http://3dgf.nsru.ac.th/bgreport1/ 
- ระบบติดตามเอกสารภายใน 
http://regis3.nsru.ac.th/backoffice 
/index.php 
- ระบบฐานขอมลูสารสนเทศเพื่อการ
บรหิาร NSRU MIS  
http://mis.nsru.ac.th/ 

5.  การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ 

บรหิารงานอยางทั่วถึง และเช่ือมโยงกับองคกร

ภายนอก 

     ผูบริหารฯ นําเทคโนโลยีมาใชในการบรหิารงานดานตางๆ โดยพัฒนาใหสอดคลอง
กับการดําเนินงานของสํานักฯ รวมทั้งไดรเิริม่นําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงานใน
หลายสวน อาทิเชน 

- ระบบฐานขอมลู มคอ. 
http://regis3.nsru.ac.th 
/course/tqf.php 
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เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อ่ืนๆ 

     1. การเปลี่ยนระบบการรับนักศึกษาใหม ต้ังแตกระบวนการรบัสมัคร จนถึงการ
รายงานตัวเขาเปนนักศึกษาใหม ไดมีการพฒันาระบบและนําเทคโนโลยีบารโคดมาชวย
ใหการดําเนินงานเปนไปดวยความรวดเร็ว และลดจํานวนบคุลากรทีป่ฏิบัติงานใน
กระบวนการดังกลาว และในปงบประมาณ 2560 ไดเพิ่มเติม ระบบบันทกึการรับสมัคร 
สําหรับอาจารยที่ปรึกษา 
     2. การจัดทําระบบงานตาง ๆ ที่เกี่ยวกบังานทะเบียนและประมวลผล เพื่ออํานวย
ความสะดวกใหแกอาจารย และนักศึกษา เชน การตรวจสอบโครงสรางดวยตัวเอง การ
ตรวจสอบสถานะทางงานทะเบียน การ 
     3. พัฒนาระบบสารสนเทศเผยแพรและเช่ือมโยงขอมลูจากหนวยงานตาง ๆ โดยเริ่ม
จากระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เชน ระบบการลงทะเบียนและการชําระเงิน
โดยเช่ือมโยงระบบการเงินการชําระเงินจากกลุมงานการเงิน สังกัดสํานักงานอธิการบดี
กับระบบการลงทะเบียนนักศึกษาของกลุมงานทะเบียนและประมวลผล สงักัดสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
     4. จัดทําระบบสารสนเทศขอมูล มคอ. 2-7 ตามกรอบมาตรฐาน TQF เพื่อ
สนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหแกอาจารย และผูบรหิารในระดับตาง ๆ สามารถ
ติดตามการจัดทําและการรายงาน มคอ. ตางๆ ของหลกัสูตรไดอยางครอบคลุม 
 

    นอกจากตัวอยางระบบงานที่ไดกลาวขางตน คณะผูบรหิารยังไดมีนโยบายพัฒนา
ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร และระบบอํานวยความสะดวกใหแก
อาจารยและนักศึกษา โดยยกตัวอยางระบบงานที่แลวเสรจ็พรอมใชงาน ดังน้ี 
     1. ระบบการสงผลการเรียนและการติดตามผลการเรียน โดยเช่ือมโยงการทํางาน
ต้ังแตระดับอาจารยผูสอน ระดับสาขา ระดับคณะ จนถึงสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  
     2. Mobile Application NSRU Regis บนระบบ Android เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหแกนักศึกษาในการติดตอกบังานทะเบียน เชนการตรวจสอบผลการเรียน 
ตรวจสอบตารางเรียนสําหรบันักศึกษา รวมถึงผลการสอบประกันคอมพิวเตอรที่

- ระบบคํารองเพิม่-ถอนรายวิชา
ออนไลน 
http://regis.nsru.ac.th/new/add 
_register/AddRegister/ 
- ระบบปฏิบัติงานดานคํารองออนไลน 
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เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อ่ืนๆ 

เช่ือมโยงกับงานประกันคุณภาพคอมพิวเตอร สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
     3. ระบบคํารองเพิ่ม-ถอนรายวิชาออนไลน ซึง่เปนการประยุกตรวมกันระหวางการ
เพิ่ม-ถอนรายวิชาของกลุมงานสงเสริมวิชาการ กบัระบบงานนักศึกษา(การจองรายวิชา
เรียน) ของกลุมงานทะเบียนและประมวลผล 
     4. ระบบปฏิบัติงานดานคํารองออนไลน และการติดตามคํารองของนักศึกษา 
 
     ระบบงานดังกลาวถูกพฒันาข้ึนโดยบุคลากรภายในสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน เพื่อชวยลดปญหาการดําเนินงาน ภายใตทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด และชวย
ลดข้ันตอนตาง ๆ ใหทันสมัย รวดเร็ว และในปงบประมาณ 2561 มีระบบงานที่อยูใน
ระหวางการริเริ่มพฒันาหลายรายการ เชน การพฒันาระบบสนับสนุนงานดานทะเบียน
และประมวลผล ระบบปฏิบัติการ IOS บนมือถือ เปนตน 
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เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อ่ืนๆ 

6.  การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ

ของสํานัก/สถาบัน (ผลการประเมินความพงึพอใจของ

บุคลากรทุกระดับ ไมตํ่ากวา 4.00) 

   สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน จัดใหมีการประเมนิความพึงพอใจของ
บุคลากรภายในหนวยงาน ที่มีตอการบริหารงานภายใตหลักธรรมาภิบาล ตามแผน
ยุทธศาสตรที่กําหนดไว โดยมีผลการประเมิน ดังน้ี 

ประเด็นประเมิน ผูอํานวยการ 
รองฯ 

บริหาร 

รองฯ 

วิชาการ 

รองฯ  

งานทะเบียน 

1. ดานลักษณะภาวะผูนํา 4.64 4.39 4.43 4.69 
2. ดานการพัฒนาองคกร 4.70 4.43 4.52 4.62 
3. ดานการเปนผูกํากับดูแลที่ดี
ภายใตกรอบคุณธรรมจริยธรรม 

4.62 4.51 4.50 4.60 

4. ดานการมีมนุษยสัมพันธ 4.70 4.65 4.54 4.50 
5. ดานความสามารถในการ
ส่ือสารและการจูงใจ 

4.65 4.39 4.52 4.52 

6. ดานศิลปะในการครองใจ
ผูใตบังคับบัญชา 

4.76 4.47 4.44 4.58 

7. ดานการจัดระบบ กลไกการ
บริหารองคกรอยางมี
ประสิทธิภาพ 

4.84 4.31 4.27 4.47 

8. ดานการมีสวนรวมในองคกร 4.70 4.57 4.41 4.35 
ภาพรวม 4.59 4.47 4.49 4.57  

- รายงานผลการประเมินของบุคลากร
ที่มีตอการบริหารงานภายใตหลกัธรร
มาภิบาล ประจําปงบประมาณ 2560 

 
 
ลงนามรับรองขอมูล …………….……………………  (ผูอํานวยการ ) 

                                                                  (อาจารยปราณี  เนรมิตร) 
                                                                    วันที่ 2 ตุลาคม 2560 
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แบบรายงานขอมูลผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ตัวชี้วัดท่ี 1.2  ผลการบริหารงบประมาณ 

เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อ่ืนๆ 

1.  รอยละการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม       ในปงบประมาณ 2560 สํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดรับงบประมาณ
จัดสรรทั้งสิ้น 11,124,600 บาท แบงเปนงบประมาณแผนดิน จํานวน 1,880,000 บาท 
และงบประมาณจากเงินรายได จํานวน 9,244,600 บาท มีผลการเบิกจายงบประมาณ 
ดังน้ี 
    1. รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายภาพรวม 
       1.1 รอยละของงบประมาณที่ใชตามแผนงาน  
 
 
 
  คิดเปนรอยละ  = 91.15 
 
    2. ผลสําเร็จของการดําเนินโครงการ 
       2.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมทีบ่รรลุตามเปาหมาย  
 
 
                
  คิดเปนรอยละ  = 72.73 
 
     หมายเหตุ  
     1. โครงการคูมือนักศึกษา ยอดเงินจํานวน 235,000 บาท หนวยงานมิไดขอต้ังใน
แผนงบประมาณ และไดประสานไปยังกองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี  
เพื่อแจงใหตัดงบประมาณจํานวนดังกลาวออกจากแผนงบประมาณของหนวยงาน 

- รายงานการใชจายงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
- ระบบรายงานการเบิกจาย
งบประมาณ http://3dgf.nsru.ac.th 
/bgreport1/ 

10,901,044.50 

11,124,600.00 

 

X 100 

 

8 

11 

 

X 100 
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เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อ่ืนๆ 

เน่ืองจาก การจัดทําคูมือนักศึกษา เบิกจายจากกลุมงานทรัพยสินและรายได ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงการศึกษาและ
คาธรรมเนียมนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 ขอ 3 (2) 
(ค) และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียม
การศึกษานักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2557 ขอ 3 (2) (ค) 
     2. มีการรับโอนงบประมาณจากคณะ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคณาจารย ตาม
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนจํานวน
เงิน  600,000 บาท 

หมายเหตุ : ถาจํานวนโครงการดําเนินการครบถวนและบรรลุเปาหมาย โดยใชงบประมาณนอยกวาท่ีต้ังไว ใหคะแนน 5 

 
 
ลงนามรับรองขอมูล …………….……………………  (ผูอํานวยการ ) 

                                                                  (อาจารยปราณี  เนรมิตร) 
                                                                    วันที่ 2 ตุลาคม 2560 
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แบบรายงานขอมูลผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ตัวชี้วัดท่ี 1.3 กระบวนการพัฒนาบุคลากร 

เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อ่ืนๆ 

1. การจัดทําแผนพัฒนาบคุลากร ของสาํนัก/สถาบนั      สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรภายในหนวยงาน จึงไดจัดทําแนวทางการบริหารงานบุคคล และ

แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2560 มีกระบวนการจัดทําแผนพัฒนา

บุคลากร ดังน้ี 

     1. คณะกรรมการบริหารสํานัก ประชุมรวมกันเพื่อจัดทําแนวทางการบริหารงาน

บุคคล 5 ป รายละเอียดของแนวทางการบริหารงานบุคคล ประกอบดวยประเด็นตางๆ 

ดังน้ี 

          - กรอบอัตรากําลังตามโครงสรางของหนวยงาน อัตรากําลัง/การเกษียณอายุ

ราชการและการจัดหารอัตรากําลังทดแทน (แผน 5 ป) 

          - มาตรฐานกําหนดตําแหนงงานของบุคลากรภายในหนวยงาน 

          - ลักษณะงาน/กระบวนงาน ภาระงานตามโครงสราง 

          - แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําสายงาน 

ที่สอดคลองกับความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากร 

     2. จัดทําแบบสํารวจความตองการพัฒนาตนเอง ของบุคลากรภายในสํานัก เพื่อเปน

ขอมูลประกอบการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2560 ใหสอดคลอง

กับแนวทางการบริหารงานบุคคล ในการพัฒนาสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจํา

สายงานที่คาดหวัง 

     3. ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา

บุคลากร ปงบประมาณ 2559 และจัดทํารางแผนพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ 2560 

- การบริหารงานบุคคล สํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
- แบบสํารวจความตองการและ
ชวงเวลาในการพฒันาตนเอง 
ปงบประมาณ 2560 
- แผนพัฒนาบุคลากร 
ปงบประมาณ 2560 
- รายงานการเขารับการฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน ปงบประมาณ 2560 
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และกําหนดโครงการกิจกรรมพัฒนาบุคลากร เพื่อจัดสรรงบประมาณในการดําเนิน

กิจกรรม 

     4. เสนอรางแผนพัฒนาบุคลากร ตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อพิจารณาอนุมัติ

แผน ประจําปงบประมาณ 2560 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 1 กุมภาพันธ 

2560 

     แผนพัฒนาบุคลากรของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีจุดมุงหมาย และ

เปาหมายของการดําเนินงาน ดังน้ี 

      1. บุคลากรในสํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียนในระดับผูบริหารไดเขารวม

ประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน จากภายนอกในแตละปงบประมาณ มีจํานวนไม

นอยกวารอยละ 80 ของจํานวนผูบริหารในหนวยงาน 

      2. บุคลกรในสํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียนในระดับปฏิบัติการไดรับการ

อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน จากภายใน ในแตละปงบประมาณมีจํานวนไมนอยกวา

รอยละ 80 ของจํานวนบุคลํากรในหนวยงาน 

      3. มีผลงานวิจัย/ผลการประเมินการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง 

      4. บุคลากรมีคูมอืปฏิบัติงาน ตามภาระหนาทีท่ี่รบัมอบหมายตามตําแหนงงาน 

2. การจัดสรรทนุสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร      จากการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2560 สํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน กําหนดโครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร ทั้งสมรรถนะหลัก

และสมรรถนะประจําสายงาน ตามความสนใจของบุคลากร โดยจัดสรรงบประมาณใน

การพัฒนาบุคลากร แบงออกเปน 2 สวน ดังน้ี 

     1. จัดสรรงบประมาณ ในโครงการคาใชจายไปราชการ จํานวน 282,700 บาท เพื่อ

เปนการสงเสรมิใหบุคลากรเขารบัการฝกอบรม พัฒนาตนเองในทักษะทีเ่กี่ยวของกบัการ

ปฏิบัติงานตามความรบัผิดชอบ จัดสรรเฉลี่ยรายละ 12,850 บาท 

- รายละเอียดคําขอต้ังงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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     2. จัดสรรงบประมาณ จํานวน 20,000 บาท ในการสงเสริมการจัดการความรูและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูกบัหนวยงานตนแบบในการใหบริการ เพือ่ใหบุคลากรสามารถนําแนว

ปฏิบัติตาง ๆ มาประยุกตใชในงานของตนเองได 

     3. จัดสรรงบประมาณ จํานวน 197,300 บาท เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ

ปฏิบัติงานใหมีประสทิธิภาพ 

3. โครงการฝกอบรมบุคลากรของสาํนัก/สถาบนั 

 

     สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สงเสริมใหสงบุคลากรไดรับการพฒันาตนเอง 
โดยเขารวมโครงการฝกอบรม ประชุม สัมมนา ทั้งในและนอกสถานที่  ภายใตแนวทาง
การพัฒนาบุคลากร ตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2560 มีการดําเนิน
กิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลากร ดังน้ี 
       1. กิจกรรม/โครงการที่หนวยงานจัดข้ึน จํานวน 4 โครงการ ไดแก 
 - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนสูความเปนเลิศ” เมื่อวันท่ี 28-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 มีบุคลากรเขารวม
จํานวน 20 คน 
 - โครงการสงเสริมการการจัดการความรู เพื่อพัฒนาการใหบริการ เมื่อวันอังคาร
ท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ณ หองประชุมดุสิตา ช้ัน 2 อาคาร 14  มีบุคลากรเขารวม
จํานวน 22 คน 
 - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหนวยงานกับสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ระหวางวันที่ 5-7 มิถุนายน พ.ศ. 2560  
มีบุคลากรเขารวมจํานวน 20 คน 
 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมรบัการประกันคุณภาพภายใน 
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559  ณ หองประชุมดุสิตา ช้ัน 2 อาคาร 14  มีบุคลากรเขารวม
จํานวน 22 คน 
       2. กจิกรรม/โครงการที่หนวยงานภายนอกจัดข้ึน ไดแก 
 - บุคลากรเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู และเขารวมประกวดผลงานนวัตกรรม ใน 

- รายงานผลการพฒันาบุคลากร 
ตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป
งบประมาณ 2560 
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ง าน  Exhibition of Thailand Innovation and Routine Work Development of 
Higher Education Support Staff 2017  จัดโดย คณะอนุกรรมการสภาพนักงาน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี รวมกับเครือขายวิจัยบุคลากรสาย
สนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาและที่ประชุมสภาขาราชการ พนักงานและลูกจาง 
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ระหวางวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2560  จํานวน 6 คน 
 - บุคลากรเขารวมฝกอบรมหลักสูตรทักษะการเขียนแบบประเมินคางานของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อใชขอกําหนดตําแหนงที่สูงข้ึน ณ โรงแรมเดอะรอยัล  
ริเวอร กรุงเทพฯ ระหวางวนที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 
 - บุคลากรเขารวมฝกอบรม หลักสูตร การใชงาน Google Application จัดโดย 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ระหวาง
วันที่ 28 มีนาคม 2560 
 - บุคลากรเขาฝกอบรม หลักสูตร การใชงาน Microsoft Office 365 จัดโดย 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วันที่ 21 
มีนาคม 2560 
 - บุคลากรเขาฝกอบรม หลักสูตรพระราชบญัญัติการจัดซื้อจดัจางและการ
บรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จัดโดย สํานักงานคลงัจงัหวัดนครสวรรค  เมื่อวันที่ 20  
มิถุนายน 2560 
 - บุคลากรเขาฝกอบรม หลักสูตร การใชงานระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาการ
บรหิาร: ระบบบุคลากร จัดโดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วันที่ 21 สิงหาคม 2560 
 - บุคลากรเขารวมฝกอบรม เรื่อง การจัดทําแผนยุทธศาสตรแบบบรูณาการ 

(ภาคปฏิบัติ) จัดโดย สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช ระหวาง

วันที่ 23-25  สิงหาคม 2560 
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4. การศึกษาดูงานของบุคลากร      โครงการศึกษาดูงานของบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู กระบวนการใหบริการ และ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อเปนชองทางหน่ึงในการเปดโอกาสใหบุคลากรได
รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางบุคลากรภายในหนวยงาน กับหนวยงานภายนอก 
ใหสามารถนําแนวคิดที่ไดมาพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ โดยรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
หนวยงานตาง ๆ ดังน้ี 
         - วันที่ 5 มิถุนายน  พ.ศ. 2560  แลกเปลี่ยนเรียนรูกบัสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี
          - วันที่ 28-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  แลกเปลี่ยนเรียนรูกับสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

หมายเหตุ ในปการประเมิน 2561 เกณฑการประเมินดังกลาวอาจไมสามารถใชในการ

ประเมินได เน่ืองจากมหาวิทยาลยัมีนโยบายใหทุกหนวยงานยกเลกิโครงการศึกษาดูงาน

ของบุคลากรและเจาหนาที ่

- รายงานโครงการศึกษาดูงานของ
บุคลากรและเรียนรูกระบวนการ
จัดการเรียนรู (KM) 

5. การเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกทัง้ในประเทศ/หรือ

ตางประเทศมาพัฒนาบุคลากรของสํานัก/สถาบัน 

     สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียนไดมกีารเชิญผูทรงคุณวุฒิภายในประเทศเพื่อ

การพัฒนาบุคลากร ดังน้ี 

     1. เชิญผูทรงคุณวุฒิ รวมจุดประกายความคิดในการปฏิบัติงาน สรางจิตสํานึก 
ที่ดีในการใหบริการ ในโครงการสงเสริมการการจัดการความรู เมื่อวันอังคารท่ี 30 
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ หองประชุมดุสิตา ช้ัน 2 อาคาร 14 บุคลากรเขารวมจํานวน 22 
คน 
     2. เชิญผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ สกอ. มาใหขอเสนอแนะในการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560  มีบุคลากรเขา
รวมจํานวน 22 คน 
     3. เชิญผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยที่มีความเช่ียวชาญ ในงานประกันคุณภาพ 

มาใหความรูแกบุคลากร ในการเตรียมความพรอมรับการตรวจประเมิน และมีการเสริม 

จุดแข็ง และนําจุดออนจาก ผลการประเมินไปปรับปรุงแกไข ในโครงการประชุมเชิง

- Web page รายงานโครงการ 
http://apr.nsru.ac.th/insurance 
.php?page=project 
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ปฏิบัติการเตรียมความพรอมเพื่อรับการตรวจติดตามประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหนวยงาน เมื่อวันที่ 31  สิงหาคม  2560  มีบุคลากรเขารวมจํานวน 25 คน 

6. โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร 

(สามารถใชโครงการของมหาวิทยาลัยได) 

     หนวยงานมีบุคลากรที่มีศักยภาพ มีความสามารถและองคความรูในดานตางๆ ที่

หลากหลาย และไดรับเชิญใหเปนตัวแทนของหนวยงานเขารวมแลกเปลี่ยนความรู ดังน้ี 

     อาจารยปราณี  เนรมิตร ผูอํานวยการสํานักฯ เปนตัวแทนหนวยงาน เขารวมเปน

คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรมัคคุเทศก จากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย และเขารวม

เปนคณะดําเนินงานสหกิจศึกษาเครือขายภาคเหนือ 

     อาจารย ดร. บัณฑิตา  อินสมบัติ  รองผูอํานวยการฯ เขารวมเปนบรรณาธิการ 

วารสารวิชาการเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แหง / ไดรับเชิญเปนวิทยากร

ภายนอกของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

     อาจารยเอกวิทย  สิทธิวะ รองผูอํานวยการฯ เปนคณะกรรมการเครือขายสหกิจ

ศึกษาภาคเหนือ 

     นางสาววิลัยลักษณ  ถํ้าทองพัฒนา บุคลากรของหนวยงาน ไดรับแตงต้ังเปนผูจัดการ

วารสารวิชาการเครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แหง 

     นางสาวณฤนรรณ  เอี่ยมมี บุคลากรของหนวยงาน ไดรับแตงต้ังเปนผูจัดการ

วารสารวิชาการเครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แหง 

- หนังสือเชิญเปนวิทยาการ /
ตัวแทน จากหนวยงานภายนอก 
- คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ
เครือขายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ 

7. การประเมินสรรถนะของบุคลากร      การประเมินสมรรถนะของบุคลากรสํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน ในรอบ
ปงบประมาณ 2560 น้ัน คณะกรรมการบรหิารสํานักมหีลักเกณฑการ และวิธีการ
ประเมิน โดยแบงออกเปน 2 สวน ไดแก  
     1. สมรรถนะหลัก ของบุคลากร โดยพิจารณาคุณลักษณะตาง ๆ ที่สงผลตอพฤติกรรม
ที่แสดงออกในการปฏิบัติงานและประเมินตามแบบ กส.1 มีระดับคะแนนการประเมินต้ังแต 
1 คะแนน–5 คะแนน (คาคาดหวังของหนวยงานอยูทีร่ะดับ 3 คะแนน)  แบงการประเมิน
เปนรายดาน ดังน้ี 

1.แบบ กส. 1 เกณฑการประเมิน
สมรรถนะหลักของบุคลากร  
2.แบบ กส. 4 เกณฑการประเมิน
สมรรถนะเฉพาะงาน กลุมประเภท
ทั่วไป ตําแหนงประเภทสนับสนุน
วิชาการ 
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เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อ่ืนๆ 

 
1) จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
2) มุงเนนผูบริการเปนสําคัญ มจีิตบริการ 
3) การทํางานเปนทมี และมสีวนรวมในการปฏิบัติงาน 
4) ความคิดริเริ่มสรางสรรค และการพฒันางานอยางตอเน่ือง 
5) ความรับผิดชอบตองานที่ไดรบัมอบหมาย 
6) ความสามารถการปรบัตัวตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 
7) ความใสใจคุณภาพของงานที่ปฏิบัติ 

     2. สมรรถนะประจําสายงาน (สายสนับสนุนวิชาการ กลุมประเภททั่วไป วิชาชีพ
เฉพาะ เช่ียวชาญเฉพาะ) เปนการประเมินบุคลากรภายในหนวยงานที่สอดคลองกับ
ตําแหนงงาน  มีระดับคะแนนการประเมิน 1-5 คะแนน (คาคาดหวังอยูที่ระดับ 3 
คะแนนในทุกดาน) แบงการประเมินออกเปน 3 ดาน ดังน้ี 

1) ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานตามตําแหนงงานทีไ่ดรับมอบหมาย 
2) การรักษาวินัย ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย รวมถึง

ขอตกลงในการปฏิบัติงาน นโยบายตาง ๆ ของผูบริหาร 
3) ความอุตสาหะ ความขยันหมั่นเพียร ใฝหาความรู เพือ่พฒันางานอยาง

ตอเน่ือง 
     นอกจากการประเมินสมรรถนะของบุคลากรแลวน้ัน บุคลากรภายในหนวยงานตอง
ทําขอตกลงในการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานทีป่ฏิบัติอีกดวย 
 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินสมรรถนะบุคลากร พนักงานราชการ 

บคุลากร 
ประเด็นการประเมิน 

เฉลี่ยรวม 
พฤตกิรรมการปฏิบตัิงาน ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

คนที่ 1 19.60 78.40 98% 
คนที่ 2 19.60 78.40 98% 

    หมายเหตุ  ทีมผูประเมินขอสงวนรายชื่อผูรับการประเมิน 
 
 

3.ระบบสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจ NSRU-MIS 
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เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อ่ืนๆ 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินสมรรถนะบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางประจํา 

บคุลากร 

สมรรถนะประจํา
สายงาน 

สมรรถนะหลักของบคุลากร 

เฉลี่ยรวม 

คว
าม

รูค
วา

มส
าม

าร
ถ 

กา
รรั

กษ
าว

ินัย
 

คว
าม

อุต
สา

หะ
 

คุณ
ธร

รม
 จ

ริย
ธร

รม
 

มุง
เน

นผ
ูบริ

กา
ร 

กา
รท

ําง
าน

เป
นท

ีม 

ริเ
ริ่ม

สร
าง

สร
รค

 

คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บ 

กา
รป

รับ
ตัว

 

คว
าม

ใส
ใจ

คุณ
ภา

พ
 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

คนที่ 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4.80 
คนที่ 2 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4.68 
คนที่ 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4.80 
คนที่ 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4.80 
คนที่ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.00 
คนที่ 6 5 5 5 4 5 5 4 3 3 5 4.68 
คนที่ 7 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4.82 
คนที่ 8 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4.82 
คนที่ 9 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4.82 
คนที่ 10 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4.82 
คนที่ 11 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4.80 
คนที่ 12 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4.80 
คนที่ 13 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4.80 
คนที่ 14 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4.68 

ลูกจางประจํา (การประเมินเปนไปตามระเบียบขาราชการพลเรือน) 

คนที่ 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.00 
คนที่ 16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.00 

  หมายเหต ุ ทีมผูประเมินขอสงวนการเปดเผยรายชื่อผูรับการประเมิน 
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เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อ่ืนๆ 

8. การสรางบรรยากาศที่สงเสรมิการทํางาน      การสรางบรรยากาศในการปฏิบัติงานภายในสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
น้ัน คณะผูบรหิาร มีการสรางบรรยากาศภายในหนวยงาน ดังน้ี 
     1. สงเสรมิใหบุคลากรมสีวนรวมในการปฏิบัติงาน และสามารถเสนอความคิดเห็น
ตอการบริหารงานของทีมผูบริหาร เชน การมีคําสั่งแตงต้ังบคุลากรเขารวมเปน
คณะกรรมการดําเนินงาน กิจกรรม/โครงการตางๆ ทีจ่ัดข้ึน 
     2. สนับสนุน จัดหา วัสดุ อุปกรณ ที่เอื้อตอการปฏิบัติงานของบุคลากร 
     3. สงเสรมิการทํางานเปนทมี สามารถทํางานรวมกับบุคลอื่นได ทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน 
     4. จัดสิ่งแวดลอมทีเ่อื้อตอการทํางาน ตามที่พื้นที่ของหนวยงานจะเอือ้อํานวย 
     5. ปฏิบัติตอบุคลากรทกุคนภายในหนวยงานดวยความเสมอภาค มีความเปนกันเอง 
     6. สรางขวัญ กําลังใจ ยกยองเชิดชู บุคลากรผูเปนแบบอยางในการปฏิบัติงาน 
     7. สงเสรมิความกาวหนาในสายงาน ของบุคลากรในสังกัด รวมทั้งสงเสริมใหบุคลากร
ไดรับการพัฒนาศักยภาพของตนเองตามภาระหนาที่ที่รับผิดชอบ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันระหวางบุคลากรภายในหนวยงาน ซึ่งจะนําไปสูองคกรแหงการเรียนรู 
     8. จัดหาสวัสดิการเพื่อบุคลากรในหนวยงาน 
     9. ผูบริหารยึดหลกัเคารพมติเสียงสวนมาก เพือ่ใหเกิดฉันทามติ และยอมรับ
ขอคิดเห็นที่แตกตาง 
     10. ใหคําแนะนํา แกไขปญหาตางๆ ในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรดวยหลักเหตุและผล 

 

 
 
ลงนามรับรองขอมูล …………….……………………  (ผูอํานวยการ ) 

                                                                  (อาจารยปราณี  เนรมิตร) 
                                                                    วันที่ 2 ตุลาคม 2560 
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แบบรายงานขอมูลผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ตัวชี้วัดท่ี 1.4 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อ่ืนๆ 

1. มีคณะกรรมการบรหิารจัดการความเสี่ยงระดับ

สํานัก/สถาบัน 

   มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหทุกหนวยงาน ดําเนินการจัดการความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน หลักเกณฑและแนวปฏิบัติภายใตการกํากับดูแลและใหคําปรึกษาจากคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย จากนโยบายดานการจัดการความเสี่ยง

ดังกลาวของมหาวิทยาลัย สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการดําเนินงานดาน

การจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดวยกระบวนการตามหลักเกณฑของ COSO-

ERM ดําเนินการผานคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับ

หนวยงาน ตามคําสั่งแตงต้ังที่ 009/2560 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 (คณะทํางานชุดใหม 

เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร) มีหนาที่ดังน้ี 

     1. นํานโยบายดานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จากมหาวิทยาลัย มาสู

การปฏิบัติ 

     2. รวบรวม วิเคราะหและประเมินความเสี่ยงที่กอใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินงาน

ภายใน 

     3. เสนอมาตรการการปองกับและควบคุมภายใน 

     4. กํากับ ติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานดานการจัดการความเสี่ยงตอ

คณะกรรมการประจําสํานักฯ / คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย และ

หนวยงานตรวจสอบภายใน 

-คําสั่งสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ที่ 009/2560 เรื่อง 
แตงต้ังคณะกรรมการบรหิารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ปงบประมาณ 2560  
 

2. มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการบรหิาร
จัดการความเสี่ยง 

   หนวยงานมีการจัดประชุมบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง แบงออกเปน 2 ระดับ ไดแก 

-รายงานการประชุม ครัง้ที่ 3/2559 
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม  2559 
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เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อ่ืนๆ 

     1. ประชุมบุคลากรภายในหนวยงาน เพื่อช้ีแจงนโยบาย แนวทางการจัดการความ

เสี่ยง และใหบุคลากรรวมกันสํารวจปจจัยที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินงาน

ของหนวยงาน และมหาวิทยาลัย ตามแบบฟอรม RM 1 ในการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 

3/2559 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม  2559  

     2. ดําเนินการประชุมคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยนํา

ขอมูลวิเคราะหปจจัยที่สงผลกระทบตอการปฏิบัติงานของแตละกลุมงาน รวมถึง

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําสํานัก คณะกรรมการประเมินคุณภาพ และ

หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ มาประกอบการจัดทําแผนการจัดการความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน ประจําปงบประมาณ 2560 ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 21  ธันวาคม 

2559 และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานัก ในคราวประชุมครั้งที่ 

1/2560 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2560 โดยมีประเด็นความเสี่ยงตามแผนฯ ดังน้ี 

        1) ความเสี่ยงทีเ่กิดจากปจจัยภายใน ไดแก นักศึกษาไมสําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาปกติสาเหตุเน่ืองมาจาก 
            -ผูเรียนไมตรวจสอบโครงสรางหลักสูตร และไมติดตามผลการเรียนที่ยังไม
สมบรูณของตนเอง 
            -เจาหนาที่ที่เกี่ยวของขาดความรอบครอบในการตรวจทานโครงสรางหลักสูตร 
            -นักศึกษาไมจองรายวิชาเรียน และชําระคาลงทะเบียนเรียนตามระยะเวลาที่
กําหนดตามปฏิทินวิชาการ 
        2) ความเสี่ยงทีเ่กิดจากปจจัยภายนอก ไดแก จํานวนนักศึกษาใหมลดลง ไมเปนไป
ตามแผนการรับ (ดําเนินการตอเน่ืองจากปทีผ่านมา) สาเหตุเน่ืองมาจาก 
            -จํานวนประชากรในวัยเรียนลดลง 
            -การขยายเขตพื้นทีบ่ริการของมหาวิทยาลัยขนาดใหญเขามาในพื้นที ่

-รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2559 
เมื่อวันที่ 21  ธันวาคม 2559 
-รายงานประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อ
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2560 
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เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อ่ืนๆ 

3. มีการดําเนินการตามแผนการบรหิารจัดการความ
เสี่ยง 

     คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดําเนินการจัดการความเสี่ยง

ตามแผนการจัดการความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2560 ซึ่งกําหนดแนวทางการ

ดําเนินงาน และกําหนดผูรับผิดชอบการดําเนินงานอยางครบถวน โดยดําเนินงาน ภายใต

การกํากับดูแล ใหคําปรึกษาและขอเสนแนะในการดําเนินการ จากคณะผูบริหารสํานักฯ 

ทั้งน้ีเพื่อใหการดําเนินการจัดการความเสีย่ง เปนไปตามแนวทางที่กําหนดไวตามแผนงาน 

-แผนการจัดการความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ปงบประมาณ 2560 

4. มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนอยาง
ตอเน่ือง 
 
 

     หนวยงานมีแนวทางการติดตามการดําเนินงานตามแผนฯ โดยจัดทําแบบรายงาน 

ความกาวหนาการดําเนินงาน ตามแบบ ปย. 1 และ แบบ ปย. 2 รอบ 6 เดือน และรอบ 

12 เดือน รายงานตอผูบริหารรับทราบ และเสนอตอมหาวิทยาลัย ตามรอบระยะเวลาที่

กําหนด 

     นอกจากน้ีไดเขารับการตรวจสอบติดตามประเมินผลการควบคุมภายในจากหนวย

ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย สําหรับงวดต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559–30 กนัยายน 

2560 ประจําปงบประมาณ 2560 โดยใชผลจากรายงานการประเมินผลและการควบคุม

ภายใน แบบ ปย.1 และ แบบ ปย.2 โดยวิธีการตรวจสอบ สอบทาน และสัมภาษณ 

สัง เกตการณ  ตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน สรุปผล

การติดตาม และผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

        1) ความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายใน ไดแก นักศึกษาไมสําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาปกติ สาเหตุเน่ืองมาจาก 
            1.1) ผูเรียนไมตรวจสอบโครงสรางหลกัสูตร และไมติดตามผลการเรียนที่ยังไม
สมบรูณของตนเอง พบวา นักศึกษาบางสวน ยังไมทราบวาตนเองยังขาดรายวิชาใด และ
จะตองลงทะเบียนเรียนในวิชาใด  
            1.2) เจาหนาที่ที่เกี่ยวของขาดความรอบครอบในการตรวจทานโครงสราง
หลักสูตร พบวา ปจจุบันการตรวจสอบโครงสราง จะดําเนินการโดยการนําระบบ

- แบบรายงานการติดตามและ
ประเมินผลการจัดการความเสี่ยง 
ปงบประมาณ 2560 
- สถิติจํานวนนักศึกษาใหม 
เปรียบเทียบปการศึกษา 2559 
และ 2560 
- สารสนเทศจํานวนนักศึกษา 
http://regis.nsru.ac.th/ 
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สารสนเทศเขามามีสวนชวยในการปฏิบัติงาน โดยจัดทําระบบตรวจสอบโครงสรางใหแก
อาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจําหลักสูตร ในการตรวจสอบโครงสรางหลักสูตรของ
นักศึกษาในความดูแล  
        2) ความเสี่ยงทีเ่กิดจากปจจัยภายนอก ไดแก จํานวนนักศึกษาใหมลดลง ไมเปนไป
ตามแผนการรับ (ดําเนินการตอเน่ืองจากปทีผ่านมา) สาเหตุเน่ืองมาจากจํานวนประชากร
ในวัยเรียนลดลง และการขยายเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยขนาดใหญเขามาในพื้นที่ 
พบวา  จํานวนนักศึกษาใหมลดลงอยางตอเน่ืองเมื่อเทียบกบัปการศึกษา 2559 ที่ผานมา 

5. มีการนําผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานมาใช
ในการปรับปรงุการดําเนินงาน 

 

 

     จากผลการประเมินดังกลาวขางตน หนวยงาน และผูมีสวนเกี่ยวของ ดําเนินการ

ปรับปรุงแนวทางการดําเนินงาน เพื่อลดมูลเหตุของประเด็นความเสี่ยง ดังน้ี 

        1) ความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายใน ไดแก นักศึกษาไมสําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาปกติ สาเหตุเน่ืองมาจาก 
            1.1) ผูเรียนไมตรวจสอบโครงสรางหลกัสูตร และไมติดตามผลการเรียนที่ยังไม
สมบรูณของตนเอง  
             การปรับปรุงเพ่ือควบคุมความเสี่ยง คือ สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน พัฒนา web page ระบบงานทะเบียนนักศึกษา โดยเพิ่มเมนู การตรวจสอบ
โครงสราง อํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษาในการตรวจสอบโครงสรางหลักสูตร 
นักศึกษาสามารถเขาดูขอมูลไดตลอดเวลา สามารถตรวจสอบไดวาในแตละภาค
การศึกษา ตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดบาง แตละรายวิชามีผลการเรียนเปนอยางไร 
            1.2) เจาหนาที่ที่เกี่ยวของขาดความรอบครอบในการตรวจทานโครงสราง
หลักสูตร 
             การปรับปรุงเพ่ือควบคุมความเสี่ยง คือ นําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามา
สนับสนุนการปฏิบัติงาน ลดขอบกพรอง และข้ันตอนในการปฏิบัติ ใหมีความถูกตอง 
แมนยํา และรวดเร็วมากย่ิงข้ึน 

- หนาจอ web page โครงสราง
หลักสูตร ในระบบงานนักศึกษา  
- หนาจอ web page โครงสราง
หลักสูตร ในระบบงานอาจารยที่
ปรึกษา 
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        2) ความเสี่ยงทีเ่กิดจากปจจัยภายนอก ไดแก จํานวนนักศึกษาใหมลดลง ไมเปนไป
ตามแผนการรับ (ดําเนินการตอเน่ืองจากปทีผ่านมา) สาเหตุเน่ืองมาจากจํานวนประชากร
ในวัยเรียนลดลง และการขยายเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยขนาดใหญเขามาในพื้นที ่
             การปรับปรุงเพ่ือควบคุมความเสี่ยง คือ  
             1) เสนอแนวทางในการสงเสรมิการพัฒนาหลกัสตูรใหมที่มีความหลากหลาย
แกคณะตาง ๆ ที่สนใจในการพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอน เชน หลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพ  หลักสูตรการจัดการภัยพบิัติ  การจัดการดานโลจิสติกส เปนตน  
             2) จัดโครงการประชาสมัพันธการรับสมัครนักศึกษาใหม โดยการกําหนด
โรงเรียนเปาหมาย เพื่อลงพื้นที่ในการประชาสัมพันธ  
             3) เสนอแนวทางในการจัดการเรียนการสอน-การอบรมเชิงปฏิบัติการ ดวย

หลักสูตรระยะสั้น เพือ่พัฒนาความรูเฉพาะดานใหแกบุคคลทั่วไป 

 
 
ลงนามรับรองขอมูล …………….……………………  (ผูอํานวยการ ) 

                                                                  (อาจารยปราณี  เนรมิตร) 
                                                                    วันที่ 2 ตุลาคม 2560 
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ตัวชี้วัดท่ี 1.5 การสรางเครือขายความรวมมือภายในประเทศและตางประเทศ 

เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อ่ืนๆ 

จํานวนความรวมมือระหวางสํานัก/สถาบัน/หนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน ทั้งในและตางประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     มีเครือขายความรวมมือดานวิชาการ และงานใหบริการกับหนวยงานภาครัฐ/เอกชน 

ทั้งในและตางประเทศ จํานวนทั้งสิ้น 11 แหง โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

      1. โครงการความรวมมือทางดานวิชาการ กับ Hue University College of 

Foreign Language, Vietnam 

      2. โครงการความรวมมือทางดานวิชาการ กับ Talent International College, 

Guangxi  

      3. โครงการความรวมมือทางดานวิชาการ กับ Yangzte Nomal University 

      4. ขอตกลงความรวมมือในการใชงานระบบงานและการพัฒนาตอยอดระบบ

ฐานขอมูลหลักสูตร KKU-NSRU TQF MIS กับมหาวิทยาลัยขอนแกน 

      5. ขอตกลงความรวมมือดานวิชาการ กบัเครอืขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏภาคเหนือ 

      6. โครงการความรวมมือในการพัฒนาบัตรประจําตัว เพื่อใหบริการแกนักศึกษา 

บุคลากร กับ บริษัทธนาคารกรงุไทย จํากัด (มหาชน) 

      7. เครือขายความรวมมือดานงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษาทั่วประเทศ 

      8. โครงการความรวมมือทางดานวิชาการ กับ Francis Marion University (FMU) 

ประเทศสหรัฐอเมริกา (หลกัสูตรพฒันาการเรียนการสอนโดยใชโครงงานเปนฐาน) 

      9. โครงการความความรวมมอืในการพฒันาบริการทางการเงิน หรอืบริการอื่นที่

เกี่ยวขอ กับบริษัทเคานเตอรเซอรวิส จํากัด 

1. เอกสารบันทึกขอตกลงความ
รวมมือกับหนวยงานตางๆ 
2. เว็ปไซต https://tqf.kku.ac.th 
3. เว็ปไซต  http://tqf.nsru.ac.th/ 
4. https://www.facebook.com/ 
francismarionu/posts/10154396 
227942131. 
5. http://plag.grad.chula.ac.th/ 
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      10. บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการเรื่อง "การตรวจสอบการลอกเลียนงาน

วรรณกรรมดวยระบบอักขราวิสุทธ์ิ" 

กับ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

      11. บันทึกขอตกลงความรวมมือในโครงการนวัตกรรมการพัฒนา สถาบันการศึกษา 

เพื่อสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขันบนเวทีโลก ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และบริษัท แพคกอน จํากัด 

 

 
 
ลงนามรับรองขอมูล …………….……………………  (ผูอํานวยการ ) 

                                                                  (อาจารยปราณี  เนรมิตร) 
                                                                    วันที่ 2 ตุลาคม 2560 
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ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระบบงานบริหารสาํนักงาน 

เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อ่ืนๆ 

1. มีระบบบริหารงาน    คณะกรรมการบริหารสํานักฯ มีแนวทางการบริการงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และเพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคขององคกรที่
กําหนดไวคณะกรรมการบริหารสํานักฯ ไดวางระบบการบริหารงานของหนวยงาน 
ดังน้ี 
     1. การวางแผนการดําเนินงาน  หนวยงานมีการเตรียมความพรอมในการปฏิบัติ
ราชการ ทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติ โดยมีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานที่
สอดคลองกับพันธกิจของหนวยงาน และสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใน
ทกุดานที่เกี่ยวของ ในการกําหนดแผนการปฏิบัติราชการตางๆ น้ัน ไดเปดโอกาสให
บุคลากรเขามามีสวนรวมในการกําหนดแผนงาน  และมีคณะกรรมการบริหารสํานักฯ 
และคณะกรรมการประจําสํานักฯ ทําหนาที่ในการวางนโยบายและเปาหมายของ
หนวยงาน 
     2. การบริหารจัดการภายใน มีการกําหนดกิจกรรมตางๆ ภายในหนวยงาน และ
กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบในการทํางานใหกับบุคลากรทั้งภาระงานตามตําแหนง
งาน และภาระงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย การจัดหาวัสดุอุปกรณและเครื่องมือที่
จําเปนตอการปฏิบัติงาน การจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
เสริมสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และการกําหนด
ความสัมพันธระหวางบุคลากร และระหวางงาน โดยใชผังโครงสรางการบริหารงาน 
     3. การจัดการทรัพยากรบุคคล มีการคัดสรรบุคลากรทีม่ีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของสํานักฯ ในแตละดานตามภารกิจของสํานักฯ มีการสนับสนุนการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร ทั้งสมรรถนะหลักทีส่นับสนุนการปฏิบัติงานตามตําแหนงงาน 
และทักษะอื่นๆ ที่สนใจ โดยการจัดการฝกอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน ทั้งในและนอก
สถานที่ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

- คูมือการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
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     4. การอํานวยการหรือการสั่งการ 
      ผูบริหารแจงใหผูใตบังคับบัญชาทราบเกี่ยวกับสิ่งที่ตองทํา โดยมอบอํานาจหนาที่
ความรับผิดชอบไปสูผูใตบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาแตละระดับที่ไดรับการกระจาย
อํานาจจะมีภาระหนาที่รับผิดชอบที่จะตองรายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารทราบ   
     5. การกํากับติดตาม และควบคุม มีการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน 
กิจกรรม/โครงการโดยผูบริหารวามีการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของแผนที่กําหนดไวหรือไม มีสิ่งใดที่ เปนปญหา อุปสรรคที่ตองแกไขเพื่อนํามา
ปรับปรุงแกไขในการวางนโยบายและแผนงานใหมีความเหมาะสมมากย่ิงข้ึน 

2. มีคูมือปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงาน      คณะผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรจัดทําคูมือปฏิบัติงานที่รับผิดชอบตามโครงสราง
และตําแหนงงาน อยางนอย คนละ 1 เรื่อง เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ใหแก
บุคลากรใหม และผูบริหารสามารถศึกษารายละเอียดของงานไดจากคูมือดังกลาว เพื่อ
ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรไดในทุกข้ันตอน  คูมือการปฏิบัติงาน (Work 
Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเสนทางการทํางานที่มีจุดเริ่มตน และจุดสิ้นสุดของ
กระบวนการ ระบุถึงข้ันตอนและรายละเอียดของกระบวนการตางๆ  มักจัดทําข้ึน
สําหรับงานที่มีความซับซอน หลายข้ันตอน และเกี่ยวกับหลายคน สามารถปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหรือสามารถดําเนินงานทดแทนกันไดโดยไดใหบุคลากรจัดทําคูมือ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานัก ซึ่งประกอบ ไปดวย 
 - คูมือการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน_2559 ฉบับสมบูรณ 
 - คูมือการจัดเตรียมฐานขอมลูการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอรเน็ตสําหรับ
นักศึกษาภาคปกติ 
 - คูมือปฏิบัติงานขอมูลทะเบียนประวัตินักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏ
นครสวรรค 
 - คูมือการออกคําสั่งพนสภาพเพราะผลการเรียนของนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี
 - แนวทางการปฏิบัติการจัดการประชุม 
 - มาตรฐานการลดรอบระยะเวลา 

- หนาเพจ คูมือปฏิบัติงานบคุลากร 
http://apr.nsru.ac.th/insurance 
.php?page=manual_job 
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 - คูมือการปฏิบัติงาน การจัดทําวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร 
 - คูมือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บเอกสารผลการศึกษา 
 - คูมือการปฏิบัติการรบัสงหนังสือราชการ 
 - คูมือปฏิบัติงานเลือกเสร ี
 - คูมือปฏิบัติงานจัดพิมพปริญญาบัตร 
 - คูมือปฏิบัติงานพัสดุ(จัดซือ้จัดจาง) 
 - คูมือปฏิบัติงาน เลขานุการการประชุม 
 - คูมือปฏิบัติงาน ระบบตรวจและวิเคราะหขอสอบแบบปรนัย 
 - คูมือปฏิบัติงานการนําเขาขอมูลระบบการวางแผนการศึกษาตอ 
 - คูมือปฏิบัติงานการขออนุมัติผลการสําเรจ็การศึกษา 
 

3. ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

   หนวยงานมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการสนับสนุนการปฏิบัติงานทัง้ดาน
การบริหาร งบประมาณ และการประกันคุณภาพ ดังน้ี 
    1. มีระบบ e-office สําหรับการบริหารงานธุรการ เชน หนังสือราชการภายใน 
หนังสือราชการภายนอก http://e-office.nsru.ac.th/ 
    2. ระบบวาระงานผูบริหาร e-Schedule สําหรับบอกตารางการประชุมในแต
ละเดือนของผูบริหาร http://intra.nsru.ac.th/es/ 
    3. ระบบบัญชี 3 มิติในการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณของ
สํานัก http://acct๓d.nsru.ac.th/ 
    4. เว็บไซตสํานักสงเสรมิวิชาการฯ http://apr.nsru.ac.th/home.php  ในการ
จัดเก็บขอมลูสารสนเทศดานการบรหิาร แผนงานตางๆ 
    5. เว็บไซตงานทะเบียนและประมวลผล http://regis.nsru.ac.th/ สําหรับ
สารสนเทศที่เผยแพรใหแกผูมีสวนไดเสียรับทราบขอมูล ขาวสาร การสืบคืนขอมูลดาน
งานทะเบียนนักศึกษา 

- ระบบ e-office 
http://e-office.nsru.ac.th/ 
- ระบบวาระงานผูบริหาร e-Schedule 
http://intra.nsru.ac.th/es/ 
- ระบบบัญชี 3 มิติ 
http://acct๓d.nsru.ac.th/ 
- เว็บไซตงานทะเบียนและประมวลผล 
http://regis.nsru.ac.th/ 
- เว็บไซตการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สํานักฯ 
http://apr.nsru.ac.th/insurance 
.php 
- ระบบติดตามเอกสารภายในสํานักสงเสริม
วิชาการฯ APR Back Office 
http://regis3.nsru.ac.th/backoffice 
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    6. เว็บไซตการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักฯ ประจําปการศึกษา ที่ใช
ในการจัดเก็บขอมูลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งหมดที่สํานัก
รับผิดชอบดําเนินการ 
    7. ระบบติดตามเอกสารภายในสํานักสงเสริมวิชาการฯ APR Back Office 
http://regis3.nsru.ac.th/backoffice/index.php 
    8. ระบบการบริหารจัดการหองเรียน 
http://apr.nsru.ac.th/Classroom/Classroom_page.php 
    9. ระบบสนับสนุนการใหบรกิาร แจงซอมอุปกรณ หองเรียน และหองประชุม ใน
ความรบัผิดชอบ http://regis3.nsru.ac.th/backoffice/index.php?page=repair 
    10. ระบบสนับสนุนการตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษา ระหวางหนวยงาน กับ
โรงเรียนภายนอก http://regis.nsru.ac.th/new/reportTabian/qualification/ 
    11. ระบบจัดการสําหรับเจาหนาที่กลุมงานทะเบียนและประมวลผล-สํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน http://regis.nsru.ac.th/new/backoffice/ 
    12. ระบบสนับสนุนการดําเนินการรบัสมัครนักศึกษา 
http://regis3.nsru.ac.th/register_v2/ 
    13. ระบบจัดเก็บหนังสือราชการ 
http://apr.nsru.ac.th/Admin/official_letter.php 
    14. ระบบบรหิารงานประชุม ภายในสํานักฯ 
http://apr.nsru.ac.th/Admin/apr_admin.php?page=sphavichakarn 
    15. ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน การจัดทําหนังสือรับรองแทนบัตร
ประจําตัวนักศึกษา 
http://apr.nsru.ac.th/Admin/admin_page.php?page=support 
    16. ระบบติดตามเอกสารหลักฐานการรายงานตัวของนักศึกษา 
http://apr.nsru.ac.th/Admin/stu_evidence/search_form.php 
    17. ระบบบริหารจัดการตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ  

/index.php 
- ระบบการบริหารจัดการหองเรียน 
http://apr.nsru.ac.th/Classroom 
/Classroom_page.php 
- ระบบสนับสนุนการแจงซอมอปุกรณ 
http://regis3.nsru.ac.th/backoffice 
/index.php?page=repair 
- ระบบสนับสนุนการตรวจสอบคุณวุฒิ
นักศึกษา 
http://regis.nsru.ac.th/new/reportTabian 
/qualification/ 
- ฐานขอมูลเทียบโอนรายวิชา http://regis.nsru. 
ac.th/new/transfersubject/ 
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    18. ระบบบริหารจัดการคํารองออนไลน (สําหรับเจาหนาที่)  
    19. ระบบฐานขอมูลเทียบโอนรายวิชา 
 

4. มีการประเมินผลการดําเนินงานของ
สํานักงานทุกป 

   หนวยงานมีการกํากับติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของสํานักฯ อยางสม่ําเสมอ 

และตอเน่ืองทุกป จากหนวยงานทั้งภายในและภายนอก ดังน้ี 

 1. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน จากรายงานผลการเบิกจาย

งบประมาณประจําป รายไตรมาส โดยผูบริหารสํานักฯ คณะกรรมการประจําสํานักฯ 

    ผลการบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีระดับ

ความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณ คิดเปนรอยละ 91.15  

 2. มีการติดตามและประเมินผลการบริหารงาน ตามพันธกิจ และแผนกลยุทธ

ของหนวยงาน จากรายงานการประเมินตนเอง รอบ 6 เดือน  รอบ 9 เดือน และรอบ 

12 เดือน โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

    ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องคประกอบที่ 5 การ

บริหารจัดการ ตัวบงช้ีที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตาม

พันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของสถาบัน ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน อยูใน

ระดับดีมาก 

 3. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและการควบคุมภายใน ดาน

งบประมาณ ดานการบริหารงาน และดานการจัดการความเสี่ยง จากหนวยงาน

ตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปนประจําทุกป 

    ผลการดําเนินงานของหนวยงานเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของการ

ตรวจสอบของ สตง. ทุกดาน  

- รายงานการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ 
2560 รอบ 12 เดือน  
- รายงานผลการประเมินคุณภาการศึกษา ป
การศึกษา 2559 
- รายงานการตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ 
2560 
- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ 2560 
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    - การดําเนินงานควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยง รายงาน

การประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน มีการดําเนินการตามระบบการ

ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง สามารถลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่

ยอมรับได 

     - การบริหารงานของหนวยงาน การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ การบริหาร

งบประมาณ ของหนวยงาน มีการดําเนินการเปนไปตามระเบียบสวนราชการ 

 4. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ จากรายงานผลการปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 เสนอตอคณะผูบริหาร คณะกรรมการประจําสํานักฯ และ

มหาวิทยาลัย  

    ผลความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ 2560 ไดกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จไวในแผน จํานวน 11 ตัวช้ีวัด 

มีการดําเนินการบรรลุเปาหมาย จํานวน 8 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 72.73 

 

5. นําผลการประเมินประจําปมาใชปรับปรุง
ระบบบริหารสํานักงานอยางตอเน่ือง 

 

   ไดมีการนําผลการประเมินมาเปนแนวทางในการปรับปรุงระบบการบริหาร
สํานักงาน ในปงบประมาณ 2561 ของหนวยงาน ดังน้ี 
   1. พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารสํานักงาน ที่อํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของสํานักฯ ใหครอบคลุมการดําเนินงานตามพันธกิจของหนวยงานทุกดาน 
   2. สงเสริม สนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานใหดีย่ิงข้ึน 
   3. พิจารณาปรับปรุงหรือแกไขกระบวนการข้ันตอนการบริหารสํานักงานใหมีความ
เหมาะสมย่ิงข้ึน 
   4. ปรับปรุงการวางแผน กิจกรรม/โครงการ วิธีการปฏิบัติงานของสํานักฯ ใหดีย่ิงข้ึน 

- แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ สํานักสงเสรมิ
วิชาการและงานทะเบียน  
- โครงการของจัดงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
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เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อ่ืนๆ 

   5. จัดหาเครื่องมือสนับสนุนการดําเนินงานที่มีความทันสมัยเพื่อใหบุคลากรปฏิบัติ
ไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
   6. พัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน และปรบัลดข้ันตอนการปฏิบัติใหมีความ
ถูกตอง รวดเร็ว ดังปรัชญาของหนวยงาน “สงเสรมิวิชาการ รักษามาตรฐาน บริการ
ดวยนํ้าใจ” 
 

 
 
ลงนามรับรองขอมูล …………….……………………  (ผูอํานวยการ ) 

                                                                  (อาจารยปราณี  เนรมิตร) 
                                                                    วันที่ 2 ตุลาคม 2560 
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แบบรายงานขอมูลผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ตัวชี้วัดท่ี 2.2 การพัฒนาบุคลากรใหทําหนาท่ีในการบริการไดอยางมีคุณภาพ 

เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อ่ืนๆ 

1. มีแผนพัฒนาบุคลากรของสํานัก/สถาบันทุกระดับ
เพื่อปรับปรงุการใหบริการ 

     สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน โดยคณะกรรมการบรหิารสํานัก 
จัดทําแผนบรหิารงานบุคคล และแผนพฒันาบุคลากรประจาํปงบประมาณ 
2560 เพื่อใชเปนแนวทางในการสงเสริมและพฒันาสมรรถนะของบุคลากร
ภายในหนวยงาน ดังน้ี 
 วิสัยทัศนการพัฒนาบุคลากร คือ 
    สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน มรีะบบการพัฒนา
บุคลากรใหพรอมปฏิบัติงานอยางมปีระสิทธิภาพ 
 พันธกิจการพัฒนาบุคลากร 
    1. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 
    2. สงเสริมใหบุคลากรมีการพัฒนาสมรรถนะหลกัและสมรรถนะ
ตามสายงาน 
 เปาประสงคการพัฒนาบุคลากร 
    1. มีการพัฒนาระบบงานโดยบุคลากร 
    2. บุคลากรมีความรูความสามารถและนําไปใชในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพของตนเอง 
   แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อการใหบริการ ประจําปงบประมาณ 2560 ได
กําหนดแนวทางการพัฒนา ดังน้ี 
     1.. สนับสนุนเกิดการพัฒนากระบวนการใหบริการ ใหทันสมัย รวดเร็ว 
ดวยการปรับลดข้ันตอน 
     2. เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการใหบริการใหมีมาตรฐาน 
โดยนําเกณฑมาตรฐานระยะเวลาการใหบริการมาเปนตัวช้ีวัดการใหบริการ 

- การบริหารงานบคุคล ปงบประมาณ 2560 
- แผนพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ 2560 
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เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อ่ืนๆ 

     3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการใหบริการใหมีประสิทธิภาพ 
สนองตอความตองการของผูรับบริการ 
     4. การพัฒนาทักษะเพือ่ยกระดับคุณภาพงานของผูปฏิบติังาน 
     5. พัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการใหบริการ 

2. มีทรัพยากรที่ใชในการบรหิารงานอยางเพียงพอและ
มีคุณภาพ 

     หนวยงานมีทรัพยากรสนับสนุนการบรหิารงานและการใหบรกิารที่
เพียงพอในดานตางๆ ดังน้ี 
 ดานทรัพยากรบุคคล  มีจํานวนทีเ่พียงพอตอการปฏิบัติงาน และ
ใหบรกิาร เน่ืองดวยมีการนําเทคโนโลยีเขามาสนับสนุนการปฏิบัติ ซึ่ง
เทคโนโลยีที่นํามาสนับสนุนการบริหารงาน และการใหบรกิารน้ันเปนการ
พัฒนาโดยบุคลากรภายในหนวยงาน ทําใหสามารถพฒันาใหตรงกับความ
ตองการของผูใชงานและสนับสนุนการบรหิารงานไดเปนอยางดี ครอบคลมุ
พันธกิจของหนวยงาน 
 ดานสิ่งสนับสนุนการบรหิารงานและการใหบริการ เพียงพอตอความ
ตองการใชงาน เน่ืองจากมีการสํารวจความตองการใชงานอยางสม่ําเสมอ ทั้ง
ในสวนของการใหบริการหนาเคาทเตอร การใหบรกิารหองเรียน หองประชุม 
ที่อยูในความรับผิดชอบ 
 นอกจากน้ียังจัดบุคลากรเพือ่รบัผิดชอบดูแลอปุกรณ เครื่องมือ ที่ใช
ในการใหบริการ 
 

- ตัวอยางสิ่งสนับสนุนการใหบริการของสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

3. มีการดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว    คณะกรรมการบริหารสํานักฯ กํากับติดตาม ใหมีการดําเนินการจัด

กิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ใหบริการใหกับบุคลากร ดังน้ี 

     1. โครงการสงเสริมการจัดการความรู (KM) เพื่อพัฒนาการใหบริการ เปน
การพัฒนาบุคลากรดานการใหบริการ วันที่ 30 มถุินายน 2560  

- สรุปโครงการสงเสริมการจัดการความรู (KM) 
เพื่อพัฒนาการใหบริการ 
- สรุปโครงการ สนส. สัญจร 
- สรุปโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู
ดานการปฏิบัติงาน 
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เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อ่ืนๆ 

     2. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ 2560 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการ
ปฏิบัติงาน กับหนวยงานที่มีลักษณะการดําเนินงานที่คลายกัน เมื่อวันที่ 28-
30 พฤศจิกายน 2559  ณ สํานักส งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
     3. โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการปฏิบัติงาน และการ
ใหบริการ  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
     4. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาคน พัฒนางาน เพื่อการ
บริการที่เปนเลิศ” เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560  
     5. โครงการเตรียมความพรอมการติดตามและตรวจสอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 30 มถุินายน 2560  
     6. โครงการ สนส. สัญจร เปนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากร
ภายในหนวยงาน กับคณาจารยคณะตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนา
กระบวนการใหบริการ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 

- สรุปโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ 
- โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนา
คน พัฒนางาน เพื่อการบริการที่เปนเลิศ” 
 

4. มีการประเมินผลการดําเนินงานทุกป      จากการใหบริการผูมสีวนไดเสียตามพันธกิจของหนวยงาน เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาระบบการใหบริการของหนวยงานใหตรงกับความตองการของ
ผูรบับริการอยางสูงสุด หนวยงานไดดําเนินการประเมินผลการใหบริการของ
หนวยงานเปนประจําทุกป มผีลการประเมินและขอเสนอแนะจากผูรบับริการ 
ดังน้ี 
 - ผลการประเมินการใหบรกิาร อยูทีร่ะดับ ดีมาก คิดเปน 4.10 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 และมีขอเสนอแนะจากการประเมิน ไดแก  
    1) ควรปรับปรงุเรื่องบุคลคลกิภาพของผูใหบริการ 
    2) ข้ันตอนในการย่ืนเรื่องมหีลายข้ันตอนมากเกินไปทําใหเกิดความ
ลาชา 

- รายงานการประเมินผลการดําเนินงานดาน
การใหบริการ 
http://apr.nsru.ac.th/insurance. 
php?page=users 
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เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อ่ืนๆ 

    3) ปรับปรงุเรื่องระบบการใหบริการ ควรหลากหลายชองทาง 

5. มีการนําผลการประเมินมาใชในการพฒันางาน 

อยางตอเน่ือง 

 

     หนวยงานนําผลการประเมินมาดําเนินการปรับปรุงกระบวนการ ข้ันตอน
ที่เกี่ยวของการการใหบริการ ดังน้ี 
 1. ดานกระบวนการ ดําเนินการโดยทําการทบทวนปรับลดข้ันตอน
การใหบริการใหเหมาะสม รวดเร็ว ซึ่งปจจุบันไดทําการเสนอเรื่องการปรับลด
ข้ันตอนไปยังคณะกรรมการวิชาการประจํามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 
1/2560 เมื่อวันที่ 10  สิงหาคม 2560  
 2. ดานบุคลากรผูใหบริการ ดําเนินการโดยสนับสนุนใหบุคลากรเขา
รับการพัฒนาทักษะดานการใหบริการดวยเทคโนโลยีที่หลากหลาย และ
ทันสมัย สอดคลองกับการนําเทคโนโลยีเขามาสนับสนุนการใหบริการ 
 3. ดานสิ่งสนับสนุนการใหบริการ ดําเนินการโดยมีแผนการพัฒนา
ระบบสนับสนุนการใหบริการ ทั้งในแบบออนไลน และหนาเคาทเตอร เพื่อ
อํานวยความสะดวกใหแกผูรับบริการ (นักศึกษา อาจารย บุคคลภายนอก) 

- รายงานการประชุมครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 
10  สิงหาคม 2560 
- คําขอต้ังงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
- โครงการพฒันาระบบสารสนเทศ 
ปงบประมาณ 2561 

 
 
ลงนามรับรองขอมูล …………….……………………  (ผูอํานวยการ ) 

                                                                  (อาจารยปราณี  เนรมิตร) 
                                                                    วันที่ 2 ตุลาคม 2560 

  



45 
 

แบบรายงานขอมูลผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
ตัวชี้วัดท่ี 2.3. การอํานวยความสะดวกและประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท้ัง ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อ่ืนๆ 

1. มีระบบงานการอํานวยความสะดวกและ
ประสานงาน 

     มีระบบการอํานวยความสะดวกและประสานงานกับหนวยงานภายในและ
ภายนอก ในการประสานงานดานวิชาการตามพันธกิจของหนวยงาน โดยจัดกลุม
ความรับผิดชอบการอํานวยความสะดวกและประสานงานเพื่อลดความซ้ําซอนของ
งาน และมีผูปฏิบัติอยางชัดเจน จําแนกตามกลุมงาน ดังน้ี 
    1. กลุมงานบริหารสํานักงาน มีขอบขายการประสานงานและอํานวยความ
สะดวกในเรื่องตอไปน้ี 
          - ประสานงาน และอํานวยความสะดวกในการออกระเบียบ ประกาศ 
ขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานดานวิชาการ 
          - ประสานงานในการจัดทําปฏิทินงาน กําหนดการดานวิชาการ 
          - ประสานการเบิกจายคาดําเนินการตางๆ ใหแกคณะ/สํานัก/สถาบัน 
       - การประสานงานและอํานวยความสะดวกในการจัดประชุม
คณะกรรมการดานวิชาการชุดตางๆ  
       - การประสานขอมูล และอํานวยความสะดวกแกกองการเจาหนาที่ ใน
การดําเนินงานดานการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
       - การประสานงานดานขอมูลเอกสารหลักฐานการศึกษา /คุณวุฒิ
การศึกษา ระหวางมหาวิทยาลัย กับโรงเรียนภายนอก 
    2. กลุมงานสงเสริมวิชาการ มีขอบขายการประสานงานและอํานวยความ
สะดวกในเรื่องตอไปน้ี 
          - ประสานงาน และอํานวยความสะดวกในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรการสอน ระหวางคณะ กับมหาวิทยาลัย  และระหวางมหาวิทยาลัยกับ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

- โครงสรางการบริหารงานของสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
- แผนผัง ข้ันตอนการปฏิบั ติงานของ
บุคลากร สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
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เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อ่ืนๆ 

          - ประสานงานดานขอมูลในการจัดทําแผนการเรียนสําหรับนักศึกษา 
การเปลี่ยนแปลงการสอน การโยกยายเวลาสอน 
          - อํานวยความสะดวกดานหองเรียน และอุปกรณ สื่อโสตทัศนูปกรณ
ประกอบหองเรียน และการซอมบํารุง อาคาร 14 จํานวน 35 หอง แกบุคคลภายใน
หนวยงานภายใน และภายนอกตามความเหมาะสม 
       - ประสานงานดานขอมูลรายการจัดสอน เพื่อจัดทําตารางเรียน 
ตารางสอน ตารางสอบ 
       - การประสานงานและอํานวยความสะดวกในการจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
       - การอํานวยความสะดวกในการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลหลักสูตร 
และ มคอ.2-7 ใหแกสาขาวิชาตางๆ 
       - ประสานงานดานขอมูลหลักสูตร ระหวางมหาวิทยาลัย กับฐานขอมูล 
สกอ.  
    3. กลุมงานทะเบียนและประมวลผล มีขอบขายการประสานงานและอํานวย
ความสะดวกในเรื่องตอไปน้ี 
          - ประสานงาน และอํานวยความสะดวกในขอมูลงานทะเบียนและ
ประมวลผลการศึกษา ระหวางคณะ กับมหาวิทยาลัย  และระหวางมหาวิทยาลัยกับ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
       - ประสานงานดานขอมูลบัณฑิต และจํานวนนักศึกษา ระหวาง
มหาวิทยาลัย กับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
       - ประสานงาน และอํานวยความสะดวกในการจัดประชุมคณะกรรมการ
อนุมัติผลสําเร็จการศึกษา 
       - อํานวยความสะดวกแกผูมือสวนไดเสีย ในประเด็นที่เกี่ยวของกับงาน
ทะเบียนนักศึกษา ปญหา ขอซักถามตางๆ ที่เกี่ยวของ 
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เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อ่ืนๆ 

2. มีคูมือปฏิบัติงานในการอํานวยความสะดวกและ
ประสานงาน 

     มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการอํานวยความสะดวกและประสานงานของ
สํานัก ดานตางๆ พรอมทั้งจัดทําเปนแผนภูมิข้ันตอน รายละเอียดในการปฏิบัติงาน 
พรอมทั้งเผยแพรผานชองทางการประชาสัมพันธของหนวยงาน 
 

- คูมือการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสํานัก

ส ง เ ส ริ ม วิ ช าก า รแล ะง านทะ เบี ยน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
http://apr.nsru.ac.th/insurance. 
php?page=manual_job 
 

3. ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

     ในการปฏิบั ติงานดานการประสานงาน และการอํานวยความสะดวกแก
หนวยงาน และบุคคลภายนอกน้ัน หนวยงานไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและประสานงาน ดังน้ี 

 - ระบบ e-office สําหรับการใหบริการรับ-สงหนังสือภายใน และภายนอก  
 - เว็บไซตสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 - อีเมลสํานักงานสําหรับการติดตอ ประสานงาน 
 - face book สํานักงาน 
 - เพจใหบริการหองเรียน การแจงซอม 
 - web board สําหรับติดตอ ประสานงาน และอํานวยความสะดวกในการ
ใหบริการ 
 

- ระบบ e-office 
http://e-office.nsru.ac.th/ 
- face book สํานักงาน 
www.facebook.com/aprnsru/ 
- เพจใหบริการหองเรียน การแจงซอม 
http://regis3.nsru.ac.th/backoffice 
/index.php?page=repair 

4. มีการประเมินผลการดําเนินงานทุกป      หนวยงานมีการประเมินความพึงพอใจในประเด็นที่เกี่ยวของกับการอํานวยความ

สะดวกและประสานงาน ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจําป

งบประมาณ 2560  ซึ่งมีผลการประเมิน  

 - ความพึงพอใจความสะดวก รวดเร็วในการอํานวยความสะดวกและ

ประสานงาน มีคะแนนเฉลี่ย 4.08 ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

   ผลประเมินความพึงพอใจในประเด็นที่
เกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกและการ
ประสานงาน ประจําปงบประมาณ 2560 
http://apr.nsru.ac.th/insurance.php? 
page=users 
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 - ความพึงพอใจการใหบริการของเจาหนาที่ (ความกระตือรือรน ความสุภาพ 

การย้ิมแยมแจมใส และการใหความชวยเหลือในการอํานวยความสะดวกและ

ประสานงาน) มีคะแนนเฉลี่ย 4.12 ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

 - ความพึงพอใจการตอบสนองตอความตองการของผูมาติดตอในการอํานวย

ความสะดวกและประสานงาน มีคะแนนเฉลีย่ 4.11 ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

     จากการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ พบวา มีขอเสนอแนะที่เกี่ยวของ

กับการอํานวยความสะดวกและประสานงาน การรับ-สงเรื่อง/เอกสาร บางครั้ง

เอกสารสูญหาย /ไมทราบสถานะของเอกสารวาอยูในข้ันตอนใด ผูใดเปนผูดําเนินการ 

5. นําผลการประเมินประจําปมาใชปรับปรุงงาน 

อยางตอเน่ือง 

 

     จาการประเมินผลการดําเนินงาน คณะผูบริหาร และบุคลากร ประชุมกลุมยอย
รวมกัน เพื่อหาแนวทางปรับปรุงการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ ดังน้ี 
 1. พัฒนาระบบติดตามเอกสาร คํารองออนไลน สําหรับนักศึกษา เขามาใช
เพื่อใหนักศึกษาสามารถติดตามสถานะเอกสาร/คํารองของตนไดทันที 
 2. พัฒนาระบบติดตามเอกสารภายในหนวยงาน เพื่อแกไขปญหาและ
ปองกันการสญูหายของเอกสาร และแจงเตือนสถานะการดําเนินการที่เกี่ยวของกับ
เอกสารชุดน้ัน 
 

- ระบบติดตามเอกสารภายในหนวยงาน 
http://regis3.nsru.ac.th/backoffice 
/index.php?page=doc-tracking 
- ระบบติดตามเอกสาร คํารองออนไลน 
สําหรับนักศึกษา 
 

 
 
ลงนามรับรองขอมูล …………….……………………  (ผูอํานวยการ ) 

                                                                  (อาจารยปราณี  เนรมิตร) 
                                                                    วันที่ 2 ตุลาคม 2560 
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แบบรายงานขอมูลผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ตัวชี้วัดท่ี 2.4 การประชุมคณะกรรมการตางๆ ท่ีสาํนัก/สถาบัน รับผิดชอบ 

เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อ่ืนๆ 

1. มีหนังสือเชิญประชุม แจงใหกรรมการทราบลวงหนา    สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปฏิบัติหนาที่เปนเลขานุการ คณะกรรมการ
ดานวิชาการชุดตางๆ ดังน้ี 
     1. คณะกรรมการอนุมัติผลสําเรจ็การศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
     2. คณะกรรมการอนุสภาวิชาการ 
     3. คณะกรรมการวิชาการประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
     4. คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
     5. คณะอนุกรรมการฝายวิชาการ สภามหาวิทยาลัย 
     6. คณะกรรมการจัดการความรู ระดับมหาวิทยาลัย 
     7. คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรวิชาการศึกษาทั่วไป 
     8. คณะกรรมการประจําสํานักฯ 
   ในการประสานการจัดประชุมคณะกรรมการชุดตางๆ สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ดําเนินการประสานคณะกรรมการเบื้องตนอยางไมเปนทางการ เพื่อสํารวจ
ความพรอม และจํานวนของคณะกรรมการ ที่สามารถเขารวมไดหากมีการจัดประชุม
ชวงเวลาที่กําหนด (สํารวจองคประชุมโดยการโทรประสานงาน) และจัดประชุมจัดทํา
บันทึกขอความเชิญประชุมไปยังคณะกรรมการชุดตางๆ ลวงหนาอยางนอย 7 วัน 

- ข้ันตอนการปฏิบัติงานการจัด
ประชุม 
- ตัวอยางบันทึกขอความเชิญ
ประชุม 
- แนวทางการปฏิบัติงานการ
ประชุม 

2. มีการเตรียมวาระการประชุมไวลวงหนา      สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน ในฐานหนวยงานที่ปฏิบัติหนาที่เลขานุการ
คณะกรรมการ ดังกลาวในขอ 1 มีการกําหนดแผนการดําเนินงานอยางชัดเจน และมีการ
จัดเตรียมวาระการประชุมลวงหนา อยางนอย 7 วัน เน่ืองจากเปนแนวปฏิบัติของ
หนวยงาน โดยจะทําการแนบวาระการประชุม แจงใหแกคณะกรรมการทราบ พรอมกับ
บันทึกขอความเชิญประชุม 

- ตัวอยางวาระการประชุม
คณะกรรมการชุดตางๆ 
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3. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมไวครบถวน
เพียงพอ 

     ภายหลังการจัดเตรียมวาระการประชุม และการจัดทําบนัทึกขอความเชิญประชุม ผู
ประสานงานการจัดประชุม และเลขานุการคณะกรรมการชุดตางๆ ไดดําเนินการ
ประสานกบัหนวยงานเจาของเรือ่งทีเ่สนอขอบรรจุในวาระฯ รวบรวมเพื่อจัดทําเอกสาร
การประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ใหครบถวนตามวาระการประชุมในแตละ
คราว พรอมทัง้จัดทําหมายเลขกํากับเอกสารในแตละช้ินวามีความเกี่ยวของกบัวาระการ
ประชุมใด โดยจัดทําเอกสารใหเพียงพอตอความตองการของคณะกรรมการ และผูเขา
เกี่ยวของในการประชุมแตละครั้ง 

- ตัวอยางเลมวาระการประชุม และ
เอกสารประกอบการประชุม 

4. จัดทํารายงานการประชุม แจงใหกรรมการพิจารณา 

   หลังการประชุมไมเกิน 15 วัน 

 

     เลขานุการการประชุม และผูประสานงานการประชุม จดัทํารายงานการประชุมทันที
หลงัจากสิ้นสุดการประชุมเสนอตอคณะกรรมการ และอัพโหลดขอมลูข้ึนบนระบบงาน
การประชุม ของหนวยงานใหคณะกรรมการทราบ ภายใน 1 สัปดาห และนําเขาที่
ประชุมเพื่อรบัรองรายงานการประชุมในคราวถัดไป 

- ระบบรายงานการประชุม  
http://apr.nsru.ac.th/manage. 
php?page=conference 

5. รายงานการประชุมมีการพิจารณารบัรองโดยมีการ 

   แกไขเพิ่มเติมเลก็นอย 

 

    เน่ืองจากมีการจัดสงรายงานการประชุมแจงใหคณะกรรมการทราบลวงหนา และไดมี
การตรวจทานจากคณะกรรมการ และเลขานุการการประชุม รายงานการประชุมจงึไดรับ
การรบัรองรายงานในคราวประชุม มีเพียงบางสวนทีม่ีการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมจาก
คณะกรรมการ 

- ตัวอยางรายงานการประชุมทีม่ี
บันทึกการแกไขเพิม่เติม 

 
 
ลงนามรับรองขอมูล …………….……………………  (ผูอํานวยการ ) 

                                                                  (อาจารยปราณี  เนรมิตร) 
                                                                    วันที่ 2 ตุลาคม 2560 
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แบบรายงานขอมูลผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ตัวชี้วัดท่ี  2.5 การใหบริการขอมูลแกบุคลากรและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อ่ืนๆ 

1. มีระบบการใหบริการขอมลูทางวิชาการ 

 
     สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีระบบการใหบริการขอมูลขาวสารกับ
บุคลากร หนวยงานภายใน ภายนอก และประชาชนทั่วไป ใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษาที่
เปนประโยชน กับบุคลากร หนวยงานภายใน ภายนอก และประชาชนทั่วไป ที่มาขอรับ
บริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว และไดรับขอมูลถูกตอง เปนปจจุบัน โดยไดมีการจัดทํา
ข้ันตอนกระบวนการใหบริการดานตางๆ ไวอยางเปนระบบ เผยแพรผานชองทางการ
ประชาสัมพันธของหนวยงาน และไดมีการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในงานการใหบริการ
ขอมูลทางวิชาการ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วอีกดวย 
 

- เว็บไซตของสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
http://apr.nsru.ac.th 
- เว็บไซตกลุมงานทะเบียนและ
ประมวลผล 
http://regis.nsru.ac.th 
- แผนภูมิกระบวนการใหบริการ
ขอมูล ขาวสาร 
- Face book ของหนวยงาน 

2. มีคูมือการใหบริการขอมูลทางวิชาการ 

 
     หนวยงานมีแนวปฏิบัติในการใหบริการขอมูล ขาวสารทางวิชาการ แกผูมีสวนไดสวน
เสีย โดยจัดทําเปนแผนภูมิข้ันตอนและรายละเอียดการใหบริการขอมูล ขาวสารทาง
วิชาการ ดังน้ี  
     ขั้นตอนการใหบริการ  
     1. ผูมาติดตอ สามารถติดตอกับเจาหนาที่ผูใหบริการประจําเคาทเตอรบรกิารภายใน
หนวยงาน 
     2. ผูมาติดตอสามารถสืบคนขอมูลทางวิชาการไดดวยตนเอง จากจุดใหบริการขอมูลที่
จัดให หรือจะขอเจาหนาทีผู่ใหบริการประจําเคาทเตอรบริการ ชวยแนะนําคนหาใหก็ได 
     3. หากผูมาติดตอ มีความประสงค จะไดสําเนาขอมูลทางวิชาการทั่วไป หนวยงานทํา
การจัดเครื่องพิมพไวสําหรับใหบริการบริเวณจุดบริการสืบคนขอมูล  หากขอมูลน้ันเปน
เอกสารสําคัญ และตองมีการรับรองสําเนา จําเปนตองใหย่ืนคํารองตามแบบฟอรมที่
กําหนด โดยพิมพจากระบบใหบริการคํารองออนไลน หรือเขียนข้ึนเอง โดยระบุขอมูลที่
ตองการ 

- ข้ันตอนการใหบรกิารขอมลูทาง
วิชาการหนาเคาทเตอร  
- คูมือการใชงานระบบการ
ใหบรกิารคํารองออนไลน 
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เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อ่ืนๆ 

     4. กําหนดระยะเวลาในการใหขอมลู 
         4.1 การใหบริการสําเนาขอมูลขาวสารที่จัดไวในสํานักฯ ขอมูลขาวสารของราชการ 
กําหนดระยะเวลาภายในวันทําการที่มีคําขอน้ัน กรณีบุคคลภายในมหาวิทยาลัย จะมี
ระบบแจงเตือนผลการปฏิบัติใหแกผูย่ืนคําขอทราบ หากเปนบุคคลภายนอก เจาหนาที่ผู
ใหบริการจะดําเนินการติดตอผูย่ืนคําขอโดยตรง 
         4.2 การใหบริการสําเนาขอมูลอื่นๆ ที่พรอมจะใหไดกําหนดระยะเวลาภายในวัน
ทําการที่ขอหรือโดยเร็ว 

3. ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

 

     สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการใชระบบสารสนเทศมาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งพัฒนาโดยบุคคลภายนอก และสวนใหญพัฒนาโดยบุคลากรในหนวยงานเอง 
โดยระบบสารสนเทศที่พัฒนาโดยบุคลากรในหนวยงานเองน้ันทําใหสามารถแกไขปญหา
ตาง ๆ ที่เกิดข้ึนและทําใหตรงความตองการใชงาน และสนับสนุนใหการดําเนินงานเปนไป
ดวยความรวดเร็วและเรียบรอย ซึ่งระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน ไดแก 
 1. โปรแกรมงานทะเบียนและประมวลผล สําหรับนักศึกษา ใหบรกิารขอมูลดาน
การเรียนการสอนแกนักศึกษารายบุคคล 
 2. ระบบงานสําหรบัอาจารย และอาจารยที่ปรึกษา เปนชองทางใหบริการขอมลู
ขาวสารทางวิชาการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาจารย  
 3. NSRU Regis Mobile Application เปนแอพพลเิคช่ันบนมือถือ แจงขาวสาร
ทางวิชาการ ใหแกนักศึกษาทราบแบบทันที (เปนการปรบัปรุงชองทางการใหบริการขอมลู
ขาวสารใหสอดคลองกับ life style ของนักศึกษาในปจจบุัน) 
 4. เพจ Face book เปนชองทางการประชาสัมพันธและใหขอมูลขาวสารที่เขาถึง
กลุมเปาหมายวงกวางอยางทั่วถึง 

- โปรแกรมงานทะเบียนและ
ประมวลผล 
- เว็บไซตของสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
http://apr.nsru.ac.th 
- เว็บไซตกลุมงานทะเบียนและ
ประมวลผล 
http://regis.nsru.ac.th 
- เพจ Face book หนวยงาน 
 

4. มีการประเมินผลการดําเนินงานทุกป 
 

     ในการใหบริการขอมลูแกบุคลากรและหนวยงานทีเ่กี่ยวของตางๆ ในมหาวิทยาลัย 
สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียนไดประเมินผลการดําเนินงานในรปูของการประชุม
กลุมยอย การพูดคุยระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน และการประเมินความพงึพอใจและ
ขอเสนอแนะจากการจัดโครงการ สนส. สญัจร  ซึ่งมีผลการประเมิน ดังน้ี 

- รายงานผลการดําเนินงาน 
โครงการ สนส. สัญจร 
ปงบประมาณ 2560 



53 
 

เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อ่ืนๆ 

   ความพึงพอใจความสะดวก รวดเร็วในการคนหาขอมูล/เขาถึงขอมูลขาวสาร ความ

ถูกตองและเปนปจจุบัน มีคะแนนเฉลีย่ 4.08 ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

   ความพึงพอใจการใหบริการของเจาหนาที่ (ความกระตือรือรน ความสุภาพ การย้ิมแยม

แจมใส และการใหความชวยเหลือในการคนขอมูล) มีคะแนนเฉลีย่ 4.12 ความพึงพอใจอยู

ในระดับมาก 

   ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีคะแนนเฉลี่ย 4.09 ความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผูรบับริการ  

5. นําผลการประเมินประจําปมาใชปรับปรุงงาน 

   อยางตอเน่ือง 

 

     หลังจากที่มีการประเมินผลการดําเนินงานโดยมีการประชุมกลุมยอย การพูดคุย
ระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน และขอเสนอแนะจากการจัดโครงการ สนส. สัญจร 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดมีการนําขอคิดเห็น ขอเสนอแนะตางๆ มา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ ดังน้ี 
 1. จัดทําระบบฐานขอมูล มคอ. ออนไลน โดยอาจารยสามารถอัพโหลดไฟล มคอ.
3, มคอ.4, มคอ.5 และ มคอ.6 เพื่อจัดเก็บไวเปนฐานขอมูลในการจัดทําหลักสูตร และ
อาจารยประจําหลักสูตรยังสามารถตรวจสอบไดวารายวิชาใดในหลักสูตรยังไมไดจัดทํา 
มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5 และ มคอ.6 
 2. ระบบแจงซอมหองเรียนอาคาร 14 ไดเพิ่มชองทางการแจง โดยการสแกน QR 
Code เพื่อกรอกรายละเอียดขอมูลที่ตองการแจงซอม จากน้ันขอมูลจะถูกสงมาแจงเตือน
เจาหนาที่ผานทาง LINE Notify ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

- เว็บไซตของสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
http://apr.nsru.ac.th 
- เว็บไซตกลุมงานทะเบียนและ
ประมวลผล 
http://regis.nsru.ac.th 
- QR Code แจงซอมประจํา
หองเรียนอาคาร 14 

 
 
ลงนามรับรองขอมูล …………….……………………  (ผูอํานวยการ ) 

                                                                  (อาจารยปราณี  เนรมิตร) 
                                                                    วันที่ 2 ตุลาคม 2560 
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X 100 

X 100 

แบบรายงานขอมูลผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ตัวชี้วัดท่ี  2.6. รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา (ฝกอบรมดูงาน) 

เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อ่ืนๆ 

รอยละของบุคลากรที่ไดรบัการพัฒนา (ฝกอบรมดูงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บุคลากรเปนทรัพยากรที่สําคัญในการขับเคลื่อนใหการดําเนินงานของหนวยงานเปนไปใน
ทิศทางที่ดี บรรลุเปาหมายที่ต้ังไว การที่บุคลกรภายในหนวยงานจะสามารถปฏิบัติงานได
ตรงตามเปาหมาย และแผนงานน้ัน จําเปนอยางย่ิงที่จะตองไดรับการพัฒนาทักษะดาน
ตางๆ ทั้งดานวิชาชีพ และดานอื่นๆ ที่ตนเองสนใจ เพื่อจะไดนําความรูมาปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานของตนเอง ใหมีความกาวหนา และพัฒนาหนวยงานตอไปใน
อนาคต สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร
ภายในหนวยงาน อยางตอเน่ือง 
การคํานวณ 

จํานวนบุคลากรที่ไดรบัการพัฒนา 

     จํานวนบุคลากรทัง้หมด 
 

รอยละความสําเร็จของการดําเนินงาน 18 
     18 
 

   รอยละ       =  100 
 

- การบริหารงานบุคคล สํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
- แผนพัฒนาบุคลากร 
ปงบประมาณ 2560 
http://apr.nsru.ac.th/insuranc
e.php?page=dev_plan 
- รายงานการเขารับการฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน ปงบประมาณ 2560 
http://apr.nsru.ac.th/Insuranc
e_web/QA_IN/myfile/SAR_25
59/12/inc/4/3.%20ตัวอยาง
รายงานการเขารวมฝก%20
อบรม%20ประชุมของบุคลากร
รายบุคคล%20ปงบประมาณ%
202560.pdf 
 

 
 
ลงนามรับรองขอมูล …………….……………………  (ผูอํานวยการ ) 
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แบบรายงานขอมูลผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ตัวชี้วัดท่ี 2.7 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อ่ืนๆ 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System 
Plan) 

     มหาวิทยาลัยฯ จัดทําแผนพฒันาระบบสารสนเทศ (ICT Master Plan) โดยพัฒนา
จากแนวทางการปรบัแผนยุทธศาสตรและแผนการดําเนินงาน ประจําป และใชเปน
แนวทางใหแกหนวยงานตางๆ นําไปใชเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสารสนเทศของหนวยงาน 
     สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียนไดมกีารปรบัปรงุ และพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามสอดคลองกบัพนัธกิจหลักของหนวยงาน 
และเช่ือมโยงกบันโยบายตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
มหาวิทยาลัย ดังน้ันสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงไดจัดทําแผนพฒันาระบบ
สารสนเทศ สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน ประจําปงบประมาณ 2560 เพื่อใช
เปนกรอบแนวทางการดําเนินงานของสํานักฯ  

- แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค พ.ศ. 2558-2561 
- แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 
สํานักสงเสรมิวิชาการและงาน
ทะเบียน ประจําปงบประมาณ 
2560 

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ตามพันธกิจของสถาบัน โดยอยางนอยตองครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบรหิารจัดการ 
และการเงิน และสามารถนําไปใชในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ 

     สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียนเปนหนวยงานสนับสนุนหนวยงานหน่ึงภายใน
มหาวิทยาลัยที่มีการดําเนินงานโดยมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยงานทัง้งาน
บริการวิชาการ และงานบรหิาร โดยมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
ที่ครอบคลุมและสนับสนุนการจัดเรยีนการสอน การใหบริการวิชาการ การบริหารจัดการ
และงบประมาณ และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังน้ี 
1. ระบบสารสนเทศสําหรับเจาหนาท่ี 
   1.1 ระบบงานทะเบียนและประมวลผล 
   1.2 ระบบจัดตารางเรียนตารางสอน 
   1.3 ระบบบรหิารจัดการขอมูลบนเว็บไซต 
       - จัดการการรับสมัครนักศึกษา 
       - จัดการเว็บไซตสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
       - จัดการเว็บไซตหองทะเบียน 

- เว็บไซตของสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
http://apr.nsru.ac.th 
- เว็บไซตกลุมงานทะเบียนฯ 
http://regis.nsru.ac.th 
- โปรแกรมงานทะเบียนและ
ประมวลผล 
- โปรแกรมจดัตารางเรียน
ตารางสอน 
- โปรแกรมตรวจและวิเคราะห
ขอสอบแบบปรนัย 
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       - สงออกขอมลูแจงผูปกครอง (พนสภาพการเปนนักศึกษา, ไมชําระเงินลงทะเบียน, 
ลาออก) 
       - จัดการการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา 
       - อนุญาตจองรายวิชา, จองรายวิชาลาชา 
       - อนุญาตใหสงผลการเรียนใหม 
   1.4 ระบบตรวจขอสอบปรนัย MCTA 
2. ระบบสารสนเทศสําหรับผูรับบริการ 
   2.1 ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน 
       - สมัครเรียน 
       - ประกาศผลการคัดเลอืก 
       - บันทึกใบรายงานตัว 
   2.2 ระบบงานสําหรับนักศึกษา 
       - จองรายวิชาลงทะเบียน 
       - ดูผลการเรียน 
       - ประเมินอาจารยผูสอน 
       - ตารางเรียน ตารางสอบ 
       - ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา 
       - จองรายวิชาเลอืกเสร ี
       - แผนการเรียน 
       - ตรวจโครงสรางหลักสูตร 
       - เว็บเพจสนับสนุนการพิมพใบ นว.3  
       - เทียบโอนรายวิชา 
   2.3 ระบบงานสําหรับอาจารย 
       - ตารางสอน ตารางคุมสอบ 
       - ประวัตินักศึกษา/ตรวจโครงสราง 
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       - สงผลการเรียนออนไลน 
       - ผลการเรยีนนักศึกษารายภาคเรียน 
       - สรุปผลการเรียนนักศึกษารายภาคเรียน ประกอบ มคอ.7 
       - ขอมูลจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) 
   2.4 ระบบงานสําหรับผูบรหิาร 
       - ติดตามผลประเมินการสอนอาจารย 
       - ระบบติดตามผลการเรียน 
   2.5 ระบบสารสนเทศสําหรับการตัดสินใจ 
       - สถิตินักศึกษา 
       - สถิติผูสําเร็จการศึกษา 
       - สถิติจํานวนนักศึกษาจากสถานศึกษาตาง ๆ ทีร่ับเขาศึกษา 
   2.6 ระบบสารสนเทศอื่นๆ 
       - ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ 
       - ตรวจสอบขอมูลการใชงานหองเรียน 
       - เว็บบอรดทะเบียน 
       - หองขาวทะเบียน 
       - สาระนารู 
   2.7 NSRU Regis (Mobile Application บนระบบ Android) 

3. มีการสงขอมลูผานระบบเครือขายของหนวยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด 

     สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียนมีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของ
หนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ ดังน้ี 
     1. การสงขอมูลรายบุคคลนักศึกษา รายงานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
     2. การสงขอมูลผูสําเร็จการศึกษา และภาวะการมีงานทาํของบัณฑิต รายงาน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
     3. การสงขอมูลหลักสูตร รายงานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

- รายงานขอมูลนักศึกษาผาน
คลังขอมลูอุดมศึกษา 
www.data3.mua.go.th 
- รายงานขอมลูผูสําเรจ็การศึกษา 
และภาวะการมงีานทําของบัณฑิต
ผานเว็บไซต 
http://employ.mua.go.th 
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     4. รายงานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในตัวบงช้ีที่รับมอบหมาย
ระดับมหาวิทยาลัย ผานระบบ Che QA Online 

- รายงานขอมลูหลักสูตรผาน กลุม
สารสนเทศการวางแผนเพื่อศึกษา
ตอระดับอุดมศึกษา 
http://www.gotouni.mua.go.th 
- ระบบงานระกันคุณภาพฯ ผาน
เว็บไซต http://cheqa.nsru.ac.th 

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ
สารสนเทศ 

     สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียนไดจัดทําการประเมินความพึงพอใจการ
ใหบรกิารขอมูลสารสนเทศ เพื่อปรับปรงุระบบสารสนเทศในสวนตาง ๆ ใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูใชบริการสารสนเทศ และสภาพการณปจจบุัน โดยทําการสํารวจใน
กลุมประชาการ 3 กลุม คือ นักศึกษา อาจารย และบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค และใชแบบสอบถามออนไลนเปนเครื่องมือในการเกบ็รวบรวมขอมลูนําผล
การประเมินที่ไดมาปรบัปรุงระบบตอไป 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 
ปงบประมาณ 2560 
 

5. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ
สารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

     จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ พบวา ผูใชบริการ
สารสนเทศมีความพึงพอใจตอระบบสารสนเทศของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน https://apr.nsru.ac.th อยูในระดับมาก และของระบบสารสนเทศกลุมงาน
ทะเบียนฯ https://regis.nsru.ac.th อยูในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีเปนผลมาจากการบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ ดําเนินการปรับปรุงระบบสารสนเทศ โดยนํา
ขอเสนอแนะในเรื่องรูปแบบการแสดงผลของเว็บไซตที่ไมเปนหมวดหมู คนหายาก ไป
ปรับปรุงระบบสารสนเทศของหนวยงาน เพื่อใหตอบสนองตอความตองการของผูใชงาน
ตอไป 

- เว็บไซตสํานักสงเสรมิวิชาการและ
งานทะเบียน 
https://apr.nsru.ac.th 
- เว็บไซตกลุมงานทะเบียนฯ 
https://regis.nsru.ac.th 

6. มีผลการประเมินของผูใชบริการไมนอยกวา 4.00 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

     ผลการประเมินความพึงพอใจการใหบริการขอมูลสารสนเทศของสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน และของกลุมงานทะเบียนฯ มีผลคะแนนการประเมินของผูใช
ระบบสารสนเทศ ดังน้ี 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 
ปงบประมาณ 2560 
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     1. ความพึงพอใจโดยรวมที่มีตอการใชบริการสารสนเทศ สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน http://apr.nsru.ac.th อยูที่ 4.49 คะแนน ซึง่ดานที่ไดคะแนนความพึง
พอใจสงูสุด คือ ดานขอมูลสารสนเทศมีความเปนปจจบุัน ไดคะแนนที่ 4.68 
     2. ความพึงพอใจโดยรวมที่มีตอการใชบริการสารสนเทศ กลุมงานทะเบียนและ
ประมวลผล http://regis.nsru.ac.th อยูที่ 4.53 คะแนน ซึ่งดานที่ไดคะแนนความพึง
พอใจสงูสุด คือ ดานขอมูลสารสนเทศสามารถนําไปใชประโยชนได ไดคะแนนที่ 4.75 
 

 
 
ลงนามรับรองขอมูล …………….……………………  (ผูอํานวยการ ) 

                                                                  (อาจารยปราณี  เนรมิตร) 
                                                                    วันที่ 2 ตุลาคม 2560 
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แบบรายงานขอมูลผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ตัวชี้วัดท่ี 2.10 การประสานการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อ่ืนๆ 

1. มีระบบการประสานงานการจัดการศึกษาหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป 

 

     สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปฏิบัติหนาที่เปนหนวยงานกลางในการ
ประสานงานการจัดการศึกษาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยนําแนวทางการ
ดําเนินงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และมอบหมายกลุมงานสงเสริมวิชาการ 
เปนผูรับผิดชอบในการประสานงานเฉพาะในบางประเด็นที่เกี่ยวของ ดังน้ี 
 1. จัดทํา Flow Chart การประสานการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 
 2. ประสานการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 
 3. ประสานการดําเนินการจัดการเรียนการสอน การจัดตารางเรียน และจัด
แผนการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
 4. ประสานการจัดเก็บและรวบรวม มคอ.3-5 รายวิชาศึกษาทั่วไป 
หมายเหตุ การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดําเนินการโดยคณะ 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดําเนินการเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการพัฒนาเลมหลักสูตร และการจัดแผนการเรียน และจัดตารางเรียน-
ตารางสอนเทาน้ัน 

- คําสั่งที่ 971/2557 เรื่อง แตงต้ัง
คณะกรรมการดําเนินการจัดทําหลกัสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
- Flow Chart การประสานการพัฒนา
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
- คําสั่งที่ 1327/2558 เรื่อง แตงต้ัง
คณะกรรมการบรหิารจัดการหลักสูตรหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป 

2. มีคูมือปฏิบัติงานการจัดการศึกษาหมวดวิชา
การศึกษาทั่วไป 

 

     ปจจุบัน ผูประสานงานดานการจัดการศึกษาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใช
แนวทางปฏิบัติงานตามคูมือการพัฒนาและการบริหารหลักสูตร ตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ 2548 และ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  

- คูมือการพัฒนาและการบรหิารหลักสูตร 
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ 2548 และ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2552 
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3. ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

 

     สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนได ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยจัดใหมี
ฐานขอมูล 
 - ระบบจัดเกบ็ขอมลู มคอ 3 – 7 
 - ระบบงานรายวิชาเรียนทางอินเตอรเน็ตสําหรบันักศึกษาภาคปกติ 

- ระบบจัดเกบ็ขอมลู มคอ 3 – 7 
http://regis3.nsru.ac.th/course/tqf.php 
- ระบบงานรายวิชาเรียนทางอินเตอรเน็ต
สําหรับนักศึกษาภาคปกติ 
http://regis3.nsru.ac.th 

4. มีการประเมินผลการดําเนินงานทุกป 
 

     การประเมินผลการดําเนินงาน เฉพาะขอบขายงานในความรับผิดชอบของ
สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน ดําเนินการในลกัษณะของการประชุมกลุม
ยอย และการประชุมบุคลากรภายในหนวยงาน และรายงานตอผูบริหารสํานักฯ 
และรองอธิการบดีฝายวิชาการทราบ กรณีมปีระเด็นเรงดวน สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ไดเสนอเรื่องเขาบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ซึ่ง
ในรอบปงบประมาณทีผ่านมา มีการประสานเสนอเรื่องเขาบรรจุวาระการประชุม 
จํานวน 1 เรื่อง คือ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบงออกเปน 2 
ประเด็นคือ 1) แนวทางการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  และ 
2) การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) และการรายงานผลการดําเนินงาน
ของรายวิชา (มคอ. 5) ในคราวประชุมครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 

- การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครัง้ที่
2/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 

5. นําผลการประเมินประจําปมาใชปรับปรุงงาน
อยางตอเน่ือง 

 

     ดําเนินการทบทวน ปรับปรุงกระบวนการประสานงาน ดานการพัฒนาหลกัสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยกลุมงานสงเสริมวิชาการ เปนเจาภาพในการทบทวน
ข้ันตอนการสงเสรมิการพัฒนาหลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ ดําเนินการ
ประสานงานในการทบทวนคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบรหิารจัดการหลักสูตรหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป แทนคําสั่งเดิม เลขที่ 1327/2558  

- Flow Chart การประสานการพัฒนา
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

 
ลงนามรับรองขอมูล …………….……………………  (ผูอํานวยการ ) 

                                                                  (อาจารยปราณี  เนรมิตร) 
                                                                    วันที่ 2 ตุลาคม 2560 
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แบบรายงานขอมูลผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ตัวชี้วัดท่ี  2.11 การประสานการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อ่ืนๆ 

1. มีระบบการประสานงานการพฒันาและ
ปรับปรงุหลักสูตร 

 

     สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน โดยกลุมงานสงเสริมวิชาการ เปนกลุมงานที่รับ
หนาที่ประสานงานดานการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระหวางหนวยงานระดับสาขาวิชา ระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย กับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ ปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับการประสานงานหลกัสตูร  
เรื่องตางๆ ดังน้ี 
 1. ใหคําแนะนําแกอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร และอาจารยประจําหลักสูตร ใน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตร ตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2. ใหคําปรึกษาเรื่องเกณฑคุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร 
 3. ใหขอเสนอแนะในการจัดทําแบบปรับปรุงแกไขหลักสูตรเล็กนอย 
 4. ใหขอเสนอแนะ และคําแนะนําในการดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ
รายวิชาในหลักสูตร แกอาจารยผูสอน จนถึงอาจารยประจําหลักสูตร 
 5. ปฏิบั ติหนาที่ประสานงานดานตาง ๆ ที่ เกี่ยวของกับหลักสูตร ระหวาง
มหาวิทยาลัย และ สกอ. 

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค เรื่อง แนวปฏิบัติในการ 
เปดและปดหลักสูตร 
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค เรื่อง ระบบและกลไกการ
พัฒนาหลักสูตรระดับปรญิญาตรี พ.ศ.
2557 
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค เรื่องระบบและกลไกการ
พัฒนาหลักสูตร  
- ข้ันตอนการสงเสริมการพัฒนา
หลักสูตร 

2. มีคูมือปฏิบัติงานการพฒันาและปรบัปรุง
หลักสูตร 

 

     เพื่อเปนการประสารงานการพฒันาและปรบัปรุงหลกัสตูร สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนไดจัดทํา 
 1. คูมือการพฒันาและบรหิารหลกัสูตร ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง ชาติ พ.ศ.
2552 เผยแพร ทาง web site : 
http://apr.nsru.ac.th/Course_web/TQF/cate_tqf_page.php 
 2. แผนภูมิสายงาน (Flow Chart) ประสานการพัฒนาหลักสูตร เลมหลกัสูตร 
มคอ. 2 รายละเอียดของหลักสูตร http://apr.nsru.ac.th/insurance.php 

- คูมือการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ตามเกณฑมาตรฐาน 
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหง ชาติ พ.ศ.2552 
http://apr.nsru.ac.th/Course_ 
web/TQF/cate_tqf_page.php 
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เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อ่ืนๆ 

 3. แผนภูมิสายงาน (Flow Chart) งานประสานการพฒันาหลักสูตรแบบปรับปรงุ
แกไขหลักสูตร สมอ.08 http://apr.nsru.ac.th/insurance.php 

- แผนภูมิสายงาน (Flow Chart) 
ประสานการพฒันาหลักสูตร เลม
หลักสูตร มคอ. 2 รายละเอียดของ
หลักสูตร http://apr.nsru.ac.th 
/insurance.php 
- แผนภูมิสายงาน (Flow Chart) งาน
ประสานการพฒันาหลักสูตรแบบ
ปรับปรุงแกไขหลักสูตร สมอ.08 
http://apr.nsru.ac.th/ 
insurance.php 

3. ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

 

     หนวยงานพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ต้ังแตกระบวนการแรก 
จนถึงการบริหารงานหลักสูตร โดยมรีะบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานดานหลักสูตร 
จําแนกตามผูใชงาน ดังน้ี 
 1. ผูปฏิบัติงาน ประสานงานหลักสูตร มรีะบบสนับสนุนการประสานงาน ไดแก  
      - ฐานขอมูลหลกัสูตร มคอ.2 
      - ฐานขอมูลอาจารยประจําหลกัสูตร 
 2. อาจารยประจําหลักสูตร 
      - ฐานขอมูล ตรวจสอบขอมลูรายวิชาซ้ําซอน  
      - ฐานขอมูลคุณวุฒิ และรายวิชา กคศ. รับรอง 
      - ฐานขอมูล มคอ. 2-7  
 3. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร 
      - ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

- ฐานขอมูลหลกัสูตร  
http://apr.nsru.ac.th/curriculum 
_page.php 
- ฐานขอมูลอาจารยประจําหลักสูตร 
http://apr.nsru.ac.th/curriculum_ 
teacher.php?fac=0001&code= 
25491721109286&year=2554 
- ฐานขอมูล ตรวจสอบขอมลูรายวิชา
ซ้ําซอน 
http://regis.nsru.ac.th/new 
/check_subject/consider/ 
- ฐานขอมูล มคอ. 2-7 
http://regis3.nsru.ac.th/ 
course/tqf.php 
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เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อ่ืนๆ 

4. มีการประเมินผลการดําเนินงานทุกป 
 

     การประเมินผลการดําเนินงาน ดานการประสานงานหลักสูตร มีชองทางการ
ประเมินผลการประสานงานการพัฒนาหลักสูตร ดังน้ี 
 1. ประเมินผลการดําเนินงาน และสถานการณการปฏิบัติงาน โดยการประชุมกลุม
ยอย และการรายงานผลการดําเนินงานตอที่ประชุมสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เพื่อรวมแลกเปลี่ยนและรวมกันคนหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  
 2. ประเมินผลการประสานงาน ผานการจัดโครงการ สนส. สัญจร โดยมี
ขอเสนอแนะจากผูเกี่ยวของ คือ ควรมีแนวทางการตรวจสอบความซ้ําซองของรายวิชา เพื่อ
สะดวกตอการพัฒนาหลักสูตร ในการออกรหัสวิชา  ควรหนวยงานประสานขอมูลดานการ
จัดเก็บ รวบรวม มคอ. เปนตน 

- รายงานการประชุมบุคลากร สํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
- รายงานโครงการ สนส. สัญจร 

5. นําผลการประเมินประจําปมาใชปรับปรุงงาน
อยางตอเน่ือง 

     จากการประเมินผลการประสานงานการพัฒนาและปรบัปรงุหลักสูตร กลุมงานสงเสริม
วิชาการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชใน
การดําเนินงาน เพื่อสนับสนุน และแกไขปญหาตามขอเสนอแนะจากผูเกี่ยวของ ดังน้ี 
 1. พัฒนาระบบการตรวจสอบความซ้ําซอนของรายวิชาในหลักสูตร เพื่ออํานวย
ความสะดวกใหแกอาจารยประจําหลักสูตร ในการนํารายวิชาไปใชในการพัฒนา/ปรับปรงุ
หลักสูตร 
 2. พัฒนาฐานขอมูลจัดเก็บ มคอ. 2-7  ใหแกอาจารยผูสอน และอาจารยประจํา
หลักสูตร 
 3. ทบทวน ปรบัปรุงกระบวนการประสานงานการพัฒนาหลกัสูตร ใหมีความ
ทันสมัย ลดข้ันตอน และมีความชัดเจนมากย่ิงข้ึน 

- ฐานขอมูล ตรวจสอบขอมลูรายวิชา
ซ้ําซอน 
http://regis.nsru.ac.th/new 
/check_subject/consider/ 
- ฐานขอมูล มคอ. 2-7 
http://regis3.nsru.ac.th/ 
course/tqf.php  
- Flow Chart งานประสานการ
พัฒนาหลักสูตร เลมหลกัสูตร มคอ.2 

 
 
ลงนามรับรองขอมูล …………….……………………  (ผูอํานวยการ ) 

                                                                  (อาจารยปราณี  เนรมิตร) 
                                                                    วันที่ 2 ตุลาคม 2560   
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แบบรายงานขอมูลผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
ตัวชี้วัดท่ี  2.12  การดําเนินการคัดเลือกรับผูเขาศึกษาในมหาวิทยาลยัทุกระดับ 

เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อ่ืนๆ 

1. มีระบบงานการคัดเลือกรับผูเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัย 

     การรับสมัครนักศึกษาใหม เปนกิจกรรมหลักตามพันธกิจของหนวยงานในการสงเสริม
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ถือเปนภาระงานหลักตามโครงสรางการบริหารงาน 
สังกัดกลุมงานทะเบียนและประมวลผล และเกี่ยวของกับผูปฏิบัติงานจากทุกกลุมงาน
ภายในหนวยงาน รวมถึงคณะกรรมการ/คณะดําเนินงานจากหนวยงานตางๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดําเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม 
ตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีข้ันตอนและกระบวนการสําคัญๆ ดังน้ี 
 1. หนวยงานจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการรับสมัครนักศึกษาใหม เปนแนวทาง
เบื้องตนในการปฏิบัติ 
 2. นําระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2550  หมวด 2 ระบบการศึกษา ขอ 9 มาเปนแนวทางในการกําหนดก
ระบวนการ ข้ันตอน หลักปฏิบัติในการรับสมัครนักศึกษาใหม 
 3. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน ดําเนินการสํารวจสาขาวิชาที่เปดรับ  
แผนการรับ และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา เพื่อจัดทํา (ราง) แผนการรับฯ 
 4. กําหนด (ราง) ปฏิทินการดําเนินการรับสมัคร 
 5. ขอบรรจุวาระเพื่อเสนอ (ราง) แผนการรับ และปฏิทินรับสมัคร ไปยัง
คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 
ตามลําดับ 
 6. ดําเนินการจัดทําประกาศการรับสมัคร และดําเนินการรับสมัคร การสอบ
คัดเลือก และการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม ตามปฏิทินการรับสมัครที่ผานการเห็นชอบ 
    ในการดําเนินการคัดเลือกผูเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2560 น้ัน มี
รูปแบบการคัดเลือกโดยแบงออกเปน 3 ประเภท ดังน้ี 

- แผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ 2560  
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
มหาวิทยาลัย 
- รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 
- คูมือการปฏิบัติงานการรบัสมัคร
นักศึกษา 
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เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อ่ืนๆ 

    6.1 ประเภทโควตา รับนักเรยีนเขาศึกษาในโครงการความสามารถพิเศษ ดาน
เรียนดี ดานคุณธรรม ดานศิลปวัฒนธรรม และดานกีฬา ดําเนินการรวมกันระหวางสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคณะ 
    6.2 ประเภทรับตรง แยกเปน 2 ชองทางคือ  
         - รับสมัคร ณ โรงเรียนในเขตพื้นทีบ่ริการผานอาจารยแนะแนว เปนผูรบั
เอกสารการสมัคร ตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัคร พรอมทั้งนําสงเอกสารการสมัคร
มายังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในระยะเวลาทีก่ําหนด 
         - รับสมัคร ณ มหาวิทยาลัย จนสิ้นสุดวันประกาศรบัสมัคร ดําเนินการโดย
สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
    6.3 ประเภทรับสวนกลาง (Admissions) เปนการดําเนินการโดย สมาคม
อธิการบดีแหงประเทศไทย (สอท.) ต้ังข้ึนตามมติที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย และ
สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

2. มีคูมือปฏิบัติงานการคัดเลือกรับผูเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัย 

    การรับสมัครนักศึกษาและงานทะเบียนนักศึกษาใหม เปนกระบวนการแรกในการ
เปดรับนักเรียน เขาสูรั้วมหาวิทยาลัย มีกิจกรรมการดําเนินงานเกี่ยวกับการรับสมัคร ดังน้ี 
 1. การรับสมัครนักศึกษาใหม  
 2. การประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย และหลักสูตรการเรยีนการสอน 
 3. กระบวนการสอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับปรญิญาตรี (ภาคปกติและภาค กศ.บป.) 
 4. การรับรายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาแรกเขา 
 5. การตรวจสอบขอมูลประวัตินักศึกษาใหม 
 6. การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของนักศึกษาแรกเขา  
     ซึ่งการดําเนินงานในกิจกรรมตางๆ น้ัน เปนไปตามข้ันตอนของสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ที่สอดคลองกับนโยบายการรับนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัย การรับ
สมัครนักศึกษาใหมในแตละปการศึกษาน้ัน มีกระบวนการ ข้ันตอนจํานวนมาก พรอมๆ 
กับปญหาที่เกิดข้ึนในแตละปมีความหลากหลาย ไมวาจะเปนการขาดสอบ การลาออก
กอนและหลังรายงานตัว สงผลใหหนวยงานจําเปนตองมีการรวบรวมปญหาที่พบ แยก

- คูมือการปฏิบัติงานการรบัสมัคร
นักศึกษา ภาคปกติ สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
- คูมือรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ
ประจําปการศึกษา 2560 
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ประเภทของสาเหตุ และขจัดเหตุของปญหาที่สามารถควบคุมได  เพื่อใหการดําเนินการ
รับสมัครเปนไปตามกระบวนการที่ ถูกตองตามหลักปฏิบัติ หนวยงานาไดจัดทําคูมือ
ปฏิบัติงานการรับสมัครนักศึกษาใหม เ น้ือหาภายในประกอบไปดวยข้ันตอนการ
ดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการรับสมัครนักศึกษาใหม ระเบียบ ขอบังคับที่ เกี่ยวของ  
ระยะเวลาดําเนินงาน แผนงานตางๆ พรอมทั้งปญหาที่พบในการดําเนินงานข้ันตอนตางๆ 
และขอเสนอแนะในการแกไขปญหา การพัฒนากระบวนการรับสมัคร และรวบรวมปญหา 
และแนวทางแกไขไวเพื่อใหผู เกี่ยวของนําไปเปนแนวทางและเปนมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน ชวยปองกันปญหาที่อาจเกิดข้ึน และทําใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 

3. ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

 

     เน่ืองจากปฏิบัติงานการคัดเลือกรับผูเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย มีกระบวนการ 
ข้ันตอน จํานวนมาก ดังน้ันเพื่อใหการปฏิบัติงาน มีความรวดเร็ว สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนไดเทคโนโลยีสารสนเทศ มาสนับสนุนการปฏิบัติ ดังน้ี 
 1. พัฒนาโปรแกรมการรับสมัครนักศึกษา เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานใหกับบุคลากรทั้งในหนวยงาน บุคลากรของหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
 2. ระบบรับสมัคร ผานอาจารยแนะแนวในโรงเรียนที่เปนเครือขาย 
 3. ระบบรับสมัครออนไลน สําหรับผูสมัคร/บุคลทั่วไป 
 4. ระบบบันทึกใบรายงานตัว สําหรับผูสมัครที่ผานการคัดเลือก 
 5. ระบบรับรายงานตัว สําหรับเจาหนาที่ (การออกรหัสนักศึกษา และงานข้ึน
ทะเบียนนักศึกษาใหม) 
 6. ระบบออกใบเสร็จ/ เอกสารหลักฐานทางการเงิน ตางๆ  

- โปรแกรมงานรบัสมัครนักศึกษา 
- ระบบรบัสมัครนักศึกษาออนไลน 
ผานเว็บไซต 
http://regis.nsru.ac.th 
- ระบบออกใบเสร็จ/หลักฐานทาง
การเงิน (คูมือนักศึกษา) 

4. มีการประเมินผลการดําเนินงานทุกป 
 

     ภายหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการดําเนินการคัดเลือกรับผูเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดําเนินการรายงานผลการดําเนินงานตอ
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการที่เกี่ยวของ โดยมีรายละเอียดประกอบไปดวย ขอมูล

- รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ 2560 
- รายงานประจําป 2560 
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จํานวนผูสมัคร / ผูรายงานตัว ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน เพื่อรับขอเสนอแนะ
และแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการ และการแกปญหา ในคราวตอไป 
 

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
มหาวิทยาลัย /คณะกรรมการ
วิชาการ  
- รายงานการประชุมสํานักสงเสรมิ
วิชาการและงานทะเบียน 

5. นําผลการประเมินประจําปมาใชปรับปรุงงาน 

   อยางตอเน่ือง 

 

     จากการรายงานผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัยแลว สํานักสงเสรมิวิชาการและงาน
ทะเบียน นําผลการดําเนินงาน เขาที่ประชุมบุคลากรของสํานักฯ เพื่อสรุปการดําเนินงาน 
ปญหาอุปสรรค และรวมกันเสนอแนวทางปรบัปรุงการดําเนินงาน วิธีการดําเนินการ
คัดเลือกรับผูเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย เพิม่เติม ดังน้ี 
 1. ปรับปรุงระบบการรับสมัครเปนรูปแบบออนไลน เพื่อเปนการอํานวยความ
สะดวกใหแกผูสมัครภายนอกทั่วไปที่ไมสะดวกในการเดินทางมายังมหาวิทยาลัย 
 2. เพิ่มชองทางการชําระคาสมัคร โดยไดเพิ่มการชําระผานเคานเตอรเซอรวิส อีก
หน่ึงชองทาง 
 

- ระบบรบัสมัครนักศึกษาออนไลน 
ผานเว็บไซต 
http://regis.nsru.ac.th 
- รายงานการประชุมบุคลากร
สํานักสงเสรมิวิชาการและงาน
ทะเบียน 

 
 
ลงนามรับรองขอมูล …………….……………………  (ผูอํานวยการ ) 

                                                                  (อาจารยปราณี  เนรมิตร) 
                                                                    วันที่ 2 ตุลาคม 2560 

  



69 
 

แบบรายงานขอมูลผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ตัวชี้วัดท่ี  2.13 ระบบงานทะเบียนนักศึกษา 

เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อ่ืนๆ 

1. มีคูมือการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงาน 
 

     สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สงเสริมใหบุคลากรภายในหนวยงานจัดทํา
คูมือปฏิบัติงาน (Work Manual) ตามตําแหนงงานที่รับผิดชอบ ซึ่งเปรียบเสมือนแผนที่
บอกเสนทางการทํางานที่มีจุดเริ่มตน และจุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงข้ันตอนและ
รายละเอียดของกระบวนการ ใหบุคลากรสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือสามารถ
ดําเนินงานทดแทนกันได และเผยแพรผานชองทางประชาสัมพันธของหนวยงาน 
http://apr.nsru.ac.th/insurance.php?page=manual_job ซึ่งประกอบไปดวย 

 คูมือการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 คูมือการจัดเตรียมฐานขอมลูการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอรเน็ต

สําหรับนักศึกษาภาคปกติ 
 คูมือปฏิบัติงานขอมูลทะเบียนประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค 
 คูมือการออกคําสัง่พนสภาพเพราะผลการเรียนของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตร ี
 แนวทางการปฏิบัติการจัดการประชุม 
 มาตรฐานการลดรอบระยะเวลา 
 คูมือการปฏิบัติงาน การจัดทําวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร 
 คูมือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บเอกสารผลการศึกษา 
 คูมือการปฏิบัติการรับสงหนังสือราชการ 
 คูมือปฏิบัติงานเลอืกเสร ี
 คูมือปฏิบัติงานจัดพิมพปรญิญาบัตร 
 คูมือปฏิบัติงานพสัดุ(จัดซื้อจัดจาง) 
 คูมือปฏิบัติงานเลขานุการการประชุม 
 คูมือปฏิบัติงานระบบตรวจและวิเคราะหขอสอบแบบปรนัย 

- คูมือการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สํานัก 
http://apr.nsru.ac.th/insurance. 
php?page=manual_job 
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 คูมือปฏิบัติงานการนําเขาขอมลูระบบการวางแผนการศึกษาตอ 
 คูมือปฏิบัติงานการขออนุมัติผลการสําเรจ็การศึกษา 

2. มีคูมือการใหบริการนักศึกษาในงานทะเบียน
นักศึกษา 
 

      เพื่อใหการบริการนักศึกษามีประสิทธิภาพและการดําเนินงานมีความถูกตอง 
เรียบรอย รวดเร็ว กลุมงานทะเบียนและประมวลผลจึงไดมีการจัดทํา Flow Chart ของ
งานตางๆ ที่บุคลากรในกลุมงานทะเบียนฯ ปฏิบัติ อีกทั้งยังมีคูมือการใหบริการนักศึกษา
ในงานที่เกี่ยวของกับงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา และคูมือการใชงานระบบ
สารสนเทศตางๆ แสดงไวในเว็บไซต สําหรับเปนการแสดงถึงข้ันตอนในการใหบริการ
นักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาไดรับทราบ โดยมีคูมือที่เกี่ยวของกับการใหบริการนักศึกษาดาน
งานทะเบียนและประมวลผล ดังน้ี 
 1. คูมือการปฏิบัติงาน การจัดเกบ็เอกสารผลการศึกษา 
 2. คูมือปฏิบัติงานเลือกเสร ี
 3. คูมือปฏิบัติงานการขออนุมัติผลการสําเร็จการศึกษา 
 4. คูมือการใชงานระบบสารสนเทศงานทะเบียน สําหรับนักศึกษา 
 5. คูมือการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 6. คูมือการออกคําสั่งพนสภาพเพราะผลการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
 7. คูมือปฏิบัติงานขอมลูทะเบียนประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค 
 8. คูมือการจัดเตรียมฐานขอมลูการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอรเน็ตสําหรบั
นักศึกษาภาคปกติ 
 9. คูมือปฏิบัติงานจัดพิมพปรญิญาบัตร 
    นอกจากน้ีหนวยงานยังไดจัดทําคูมือการใชงานระบบงานที่เกี่ยวของกบังานทะเบียน
นักศึกษา ดังน้ี 
 1. คูมือการใชงานระบบสารสนเทศ สําหรับอาจารย 
 2. คูมือการใชงานระบบคํารองออนไลน 
 3. คูมือนักศึกษา 

- หนาเพจ  http://apr.nsru. 
ac.th/insurance.php? 
page=manual_job 
- เว็บไซตกลุมงานทะเบียนและ
ประมวลผล 
http://regis.nsru.ac.th 
- Flow Chart การปฏิบัติงานของ
บุคลากรในกลุมงานทะเบียนฯ 
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 4. คูมือการใชงานระบบงานการลงทะเบียน สําหรบันักศึกษา 
 5. คูมือการจองรายวิชาเพิม่เติมออนไลน 

3. ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 
 

     กลุมงานงานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวย
ความสะดวก รวดเร็ว ระบบสารสนเทศของกลุมงานทะเบียนฯ ไดแก 
 1. โปรแกรมงานทะเบียนและประมวลผล 
 2. ระบบงานสําหรบัเจาหนาที ่
 3. ระบบงานสําหรบันักศึกษา 
 4. ระบบจองรายวิชาลงทะเบียน 
 5. ระบบขอลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน รายวิชา 
 6. ระบบติดตามการสงเอกสาร 
 7. ระบบคํารองออนไลน 
 8. การแจงผลการเรียนผูปกครอง 

- โปรแกรมงานทะเบยีนและ
ประมวลผล 
- เว็บไซตกลุมงานทะเบียนและ
ประมวลผล 
http://regis.nsru.ac.th 
 

4. มีการประเมินผลการดําเนินงานทุกป 
 

     กลุมงานทะเบียนและประมวลผล ไดจัดใหมีการการประชุมกลุมยอย การพูดคุย
ระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน และระหวางผูพัฒนาโปรแกรมและผูใชงาน เพื่อเปน
การประเมินผลการดําเนินงาน อีกทั้งยังไดจัดทําการประเมินความพึงพอใจการใหบริการ
ขอมูลสารสนเทศ เพื่อปรับปรุงระบบสารสนเทศในสวนตางๆ ใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูใชบริการสารสนเทศ โดยผลการประเมิน พบวา ผูใชบริการสารสนเทศสวน
ใหญมีความพึงพอใจของระบบสารสนเทศสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนอยูใน
ระดับมาก อยูในระดับ 4.47 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 และมีขอเสนอแนะดังน้ี 
 1. ระบบสารสนเทศโหลดชา ระบบลมเขาใชงานไมได รอนาน 
 2. ขอมูลผลการเรียนนักศึกษาอัพเดทลาชา 
 3. บาง Link ใชงานไมได 
 4. ควรมีระบบตรวจสอบการสถานการณใชหองเรียนวางหรือไม 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 
ปงบประมาณ 2560 
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 5. ระบบสงผลการเรียนอาจารย ในกรณีสอนรวม ระบบนาจะสามารถบันทึก
คะแนนไดทั้ง 2 คน 
 6. ควรเพิ่มความเร็วของ Internet 

5. นําผลการประเมินประจําปมาใชปรับปรุงงานอยาง
ตอเน่ือง 
 

     ภายหลังการประเมินผลการดําเนินงานโดยการประชุมกลุมยอย การพูดคุยระหวาง
ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน และระหวางผูพัฒนาโปรแกรมและผูใชงาน และผลจากการ
ประเมินความพึงพอใจการใหบริการขอมูลสารสนเทศ จึงมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ตางๆ เพิ่มเติม ดังน้ี 
 1. ปรับปรงุเมนูขอมูลการพนสภาพนักศึกษา (ผลการเรียน) ในโปรแกรมงาน
ทะเบียนและประมวลผล ใหสามารถเพิ่มขอมูลเลขที่คําสั่ง และวันที่สัง่พนสภาพ 
 2. ปรับปรงุระบบงานสําหรบันักศึกษาบนเว็บไซต โดยจัดทําขอมูลกําหนดวันรับ
ใบรายงานผลการศึกษาและใบรบัรองคุณวุฒิเพิ่มข้ึนมา เพื่อแจงใหนักศึกษาทราบ 
 3. ปรับปรงุระบบงานสําหรบันักศึกษาบนเว็บไซต โดยเพิม่เมนูการคาดคะเนผล
การเรียน สําหรับใหนักศึกษาสามารถคาดคะเนผลการเรียนในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
ในแตละภาคเรียนได และเปนการชวยคํานวณผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เพื่อวางแผน
ปองกันในกรณีนักศึกษาทีม่ีผลการเรียนตํ่าและมีแนวโนมจะถูกสั่งการพนสภาพเพราะผล
การเรียนไมถึงเกณฑ 

- โปรแกรมงานทะเบียนและ
ประมวลผล 
- เว็บไซตกลุมงานทะเบียนและ
ประมวลผล 
http://regis.nsru.ac.th 
 

 
 
ลงนามรับรองขอมูล …………….……………………  (ผูอํานวยการ ) 

                                                                  (อาจารยปราณี  เนรมิตร) 
                                                                    วันที่ 2 ตุลาคม 2560 
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แบบรายงานขอมูลผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ตัวชี้วัดท่ี  3.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อ่ืนๆ 

   ใชผลการประเมินในการประกันคุณภาพภายใน หรือ
ที่มหาวิทยาลัยดําเนินการแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัย และการใหบริการวิชาการแกนักศึกษา คณาจารย เจาหนาที่ 
และบุคคลภายนอก ทั้งในดานงานทะเบียนและประมวลผล งานตารางเรียน-ตารางสอน -
ตารางสอบ รวมถึงงานประสานงานดานหลักสูตรและแผนการเรียน จากการใหบริการ
ดังกลาว หนวยงานไดมีการสอบถามขอคิดเหน็ที่มตีอการใหบริการจากผูมีสวนไดเสีย ดังน้ี 
 

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน 
1 คะแนนการประเมนิดานการใหบริการ 4.10 

2 คะแนนการประเมนิดานบุคลากร 4.12 
3 คะแนนการประเมนิดานสิง่สนับสนุน 4.09 

4 คะแนนประเมินดานคุณภาพการใหบรกิาร 4.08 
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน 4.10 

 
     จากผลการศึกษาความพึงพอใจในการใหบริการของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน พบวาผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการใหบริการของหนวยงาน
อยูในระดับมาก ทั้งน้ีเปนผลมาจากการบริหารจัดการ ข้ันตอนการใหบริการ บุคลากรของ
หนวยงานมีความรูในเรื่องที่ใหบริการเปนอยางดี ทําใหสามารถใหคําแนะนํา หรือแกไข
ปญหาใหกับผูมาขอรับบริการไดอยางชัดเจน ถูกตอง และนาเช่ือถือ และบุคลากรของ
หนวยงานมีการปฏิบัติงานที่มุงเนนการใหบริการที่สอดคลองกับปรัชญา “สงเสริมวิชาการ 
รักษามาตรฐาน บริการดวยนํ้าใจ” และวิสัยทัศนของหนวยงานที่วา “สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเปนองคกรที่ทันสมัย ใหบริการถูกตองรวดเร็ว”  แตจากผล
การศึกษาความพึงพอใจยังมีบางดานที่ควรปรับปรุง โดยเฉพาะในดานการใหบริการของ

- รายงานผลการประเมินความ 
พึงพอใจผูรับบริการ ปงบประมาณ 
2560 
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เจาหนาที่ ซึ่งจะนําผลที่ไดไปใชในการปรับปรุงการใหบริการของสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ดังน้ี 

     1. สรางแรงจูงใจในการใหบริการแบบจิตบริการ โดยการจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ 

     2. พัฒนาการใหบริการ ดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาระบบการใหบริการตาม
พันธกิจของหนวยงาน 
     3. ทบทวนปรับปรุง กระบวนงาน เพื่อลดข้ันตอนการใหบริการ 

 
 
ลงนามรับรองขอมูล …………….……………………  (ผูอํานวยการ ) 

                                                                  (อาจารยปราณี  เนรมิตร) 
                                                                    วันที่ 2 ตุลาคม 2560 

  





สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

งานประกันคุณภาพ

โทร. (0)5621-9100 ตอ 1203
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