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ส่วนที่ 1 

ส่วนน ำ 

 

ประวัติ ควำมเป็นมำและสภำพปัจจุบัน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนเพ่ือเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับ
ท้องถิ่นและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล สร้างความรู้และนวัตกรรม น าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติทั้งระดับปัจเจกบุคคล ชุมชน องค์การและภาคการผลิต ให้บริการวิชาการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย พ้ืนฟูและสืบสานคุณค่าความ
หลากหลายของวัฒนธรรมไทยที่เป็นวิถีชีวิตประเพณี มีค่านิยมที่ดีงาม มีภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม
ท้องถิ่น รวมถึงเพ่ิมศักยภาพและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดยมีระบบบริหารจัดการ
แบ่งส่วนงานในการก ากับควบคุมดูแลทั้งหมด 5 คณะและ 5 ส านัก/สถาบัน 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติ
หน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2518 ตามโครงสร้างของพระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครู โดยมีชื่อว่า “ฝ่ายทะเบียนและวัดผล” ต่อมามีภารกิจเพ่ิมขึ้น จึงได้จัดตั้งเป็น ส านักส่งเสริม
วิชาการ ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ตามมาตรา 7 และเมื่อมีพระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2538 และประกาศส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่ง
ส่วนราชการสถาบันราชภัฏ ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2538 สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ จึงได้  
แบ่งส่วนราชการเป็น “ส านักส่งเสริมวิชาการ” 
 ในปี พ.ศ. 2548 ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ มาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ จึงมีการแบ่งส่วนราชการใหม่เป็น “ส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” ตาม
กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548  
ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2548 ซึ่งปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 20 ก วันที่ 8 มีนาคม 2548  
และมีการแบ่งส่วนราชการเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการ 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2549 โดยให้แบ่งส่ วนราชการเป็นส านักงานผู้อ านวยการ 
ประกาศ ณ วันที่ 23  มิถุนายน พ.ศ. 2549 ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 74ง วันที่ 3  
สิงหาคม 2549 และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการประชุมครั้งที่ 12 /2549 วันที่ 30 
พฤศจิกายน 2549 และครั้งที่ 13/2549 วันที่ 27  ธันวาคม 2549 เห็นชอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ภายในมหาวิทยาลัยของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่ม
งานบริหารส านักงานผู้อ านวยการ  กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล  กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและ
ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มีหน้าที่ในการรับผิดชอบ งานรับนักศึกษา งานทะเบียน งานประมวลผล 
งานหลักสูตร งานแผนการเรียน และบัณฑิตศึกษา เป็นต้น โดยขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
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มีโครงสร้างการบริหารงานภายใน ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการประชุมครั้งที่  
12 /2549 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 และครั้งที่ 13/2549 วันที่ 27  ธันวาคม 2549  

ปี พ.ศ. 2558  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีมติเห็นชอบประกาศให้จัดตั้ง “บัณฑิต
วิทยาลัย”  เป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ แยกออกจากส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558  ซึ่งเป็นไปตาม ประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยส่วนงานภายในที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการ
บริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2554  

ปี พ.ศ. 2561 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีมติยุบเลิกบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 จากมติสภามหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าว โดยให้ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับโอนงาน ทรัพย์สิน บุคลากรและอัตราก าลัง รวมถึงงานด้าน
งบประมาณ โดยมีการบริหารงานแบบควบรวม  

ปรัชญำ 
  ส่งเสริมวิชาการ  รักษามาตรฐาน  บริการด้วยน้ าใจ 

วิสัยทัศน์ 
“ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริการถูกต้อง รวดเร็ว” 

พันธกิจส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
 2. พัฒนาระบบงานการให้บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ภำรกิจส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
1. ส่งเสริมการจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
    ระดับอุดมศึกษา 

 2. ด าเนินงานด้านงานทะเบียนและประมวลผล 
 3. ให้บริการด้านวิชาการแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป 
 4. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 
  



 

3 
 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนปัจจุบัน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรปัจจุบัน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 
- งานประสานงานพฒันาหลกัสูตร 
- งานวางแผนการเรียนการสอน 
- งานพฒันาคุณภาพหลกัสูตรและการสอน 
- งานประเมินการจดัการศึกษา 
- งานบริการวชิาการ 
- งานเอกสารหลกัสูตรและคู่มือ 

ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการประจ าส านัก 

รองผู้อ านวยการ 

กลุ่มงานบริหารส านักงานผู้อ านวยการ 
- งานบริหารงานทัว่ไป 
- งานสารบรรณ 
- งานพสัดุการเงิน 
- งานบุคลากร 
- งานขอ้มูลสารสนเทศ 
- งาน ก.พ.ร. 
- งานประกนัคุณภาพ 
– งานแผนงานและงบประมาณ 
- งานเลขานุการ สภาวชิาการและ 
   อนุกรรมการวชิาการ 

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
- งานรับนกัศึกษา 
- งานทะเบียนนกัศึกษา 
- งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน 
- งานเอกสารหลกัฐานการศึกษา 
- งานตรวจสอบคุณวฒุิ 
- งานพระราชทานปริญญาบตัร 
- งานขอ้มูลสารสนเทศนกัศึกษา 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 
- งานประสานงานพฒันาหลกัสูตร 
- งานวางแผนการเรียนการสอน 
- งานพฒันาคุณภาพหลกัสูตรและการสอน 
- งานประเมินการจดัการศึกษา 
- งานบริการวชิาการ 
- งานเอกสารหลกัสูตรและคู่มือ 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

กลุ่มงานบริหารส านักงานผู้อ านวยการ 
- งานบริหารงานทัว่ไป 
- งานสารบรรณ 
- งานพสัดุการเงิน 
- งานบุคลากร 
- งานขอ้มูลสารสนเทศ 
- งาน ก.พ.ร. 
- งานประกนัคุณภาพ 
– งานแผนงานและงบประมาณ 
- งานเลขานุการ สภาวชิาการและ 
   อนุกรรมการวชิาการ 

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
- งานรับนกัศึกษา 
- งานทะเบียนนกัศึกษา 
- งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน 
- งานเอกสารหลกัฐานการศึกษา 
- งานตรวจสอบคุณวฒุิ 
- งานพระราชทานปริญญาบตัร 
- งานขอ้มูลสารสนเทศนกัศึกษา 
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ท ำเนียบผู้บริหำร คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ และบุคลำกร 
    รำยช่ือผู้บริหำร 

1. อาจารย์ปราณี  เนรมิตร ผู้อ านวยการส านัก 
2. อาจารย์ ดร.บัณฑิตา  อินสมบัติ รองผู้อ านวยการส านัก 
3. อาจารย์ธนพัฒน์  วัฒนชัยธรรม รองผู้อ านวยการส านัก 
4. อาจารย์เอกวิทย์  สิทธิวะ รองผู้อ านวยการส านัก 
5. นายธรรมนูญ  จูทา รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 
6. นางสาวขนิษฐา  พวงมณีนาค รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร- 

ส านักงานผู้อ านวยการ 
7. นางสาวธิติยา  หงษ์เวียงจันทร์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 

    รำยช่ือคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
1. อาจารย์ปราณี  เนรมิตร ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.บัณฑิตา  อินสมบัติ รองประธานกรรมการ 
3. อาจารย์ธนพัฒน์  วัฒนชัยธรรม กรรมการ 
4. อาจารย์เอกวิทย์  สิทธิวะ กรรมการ 
5. ศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ประจันบาน ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายชาติชาย เกียรติพิริยะ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. ทันตแพทย์หญิงพัชราวลัย  จิวสืบพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายธรรมนูญ  จูทา กรรมการและเลขานุการ 
9. นางสาวอรอุมา  ยองค ากาด ผู้ช่วยเลขานุการ 
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จ ำนวนผู้บริหำรและบุคลำกรประจ ำส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

    ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีบุคลากรในหน่วยงาน จ านวนทั้งหมด 23 คน ดังนี้  
ที ่ ชื่อ - สกุล กำรศึกษำ ต ำแหน่งวิชำกำร ต ำแหน่งบริหำร 

ผู้บริหำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
1 อาจารย์ปราณี  เนรมิตร บธ.ม. อาจารย์  ผู้อ านวยการส านักส่งเสรมิฯ 
2 อาจารย์ ดร.บัณฑิตา  อินสมบตั ิ กศ.ด. อาจารย์  รองผู้อ านวยการส านักส่งเสรมิฯ 
3 อาจารย์เอกวิทย์  สิทธิวะ วท.ม. อาจารย์  รองผู้อ านวยการส านักส่งเสรมิฯ 
4 อาจารย์ธนพัฒน์  วัฒนชัยธรรม วท.ม. อาจารย ์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสรมิฯ 
5 นายธรรมนญู  จูทา ค.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย รักษาการหัวหน้าส านักงานฯ 

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 
6 น.ส.ธิติยา  หงษ์เวียงจันทร ์ วท.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนฯ 
7 น.ส.ขนิษฐา  พวงมณีนาค ศษ.ม. พนักงานมหาวิทยาลัย หัวหน้ากลุ่มงานบริหารฯ 

กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
8 น.ส.สุทธิลักษณ์  ศรสีวัสดิ์ บธ.ม. พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
9 น.ส.ณฤนรรณ  เอี่ยมม ี บธ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 
10 น.ส.วรางคณา  เขียวแก้ว ศศ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
11 นางสาวอรอุมา  ยองค ากาด บธ.ม. พนักงานราชการ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล 
12 นายนิโครธ  ช่างชัย ศษ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
13 นางศิราณี  จตรุทิศ ศศ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 
14 นายเสรี  ขุนจ านงค์ วท.ม. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
15 นางสาวอภิญญาศิริ  กวางแก้ว วท.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
16 นางสาวสิริพร  อรามรณุ วท.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
17 นายวิศรุต  พัฒนาพงษ์ วศ.บ. พนักงานราชการ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
18 นางสาววิลัยลักษณ์ ถ้ าทองพัฒนา บธ.บ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 
19 นางสาวอ าภาพร  กอนตน บธ.บ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 
20 นางกัญญ์ชพร  จันติวงค ์ ค.บ. ลูกจ้างประจ า พนักงานพิมพ์ดีด 2 
21 น.ส.วริศนันท์  ทัดนุ่ม คศ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 
22 น.ส.กัญจนพร  จันทร์ด า วท.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
23 นางวรรฒนา  ไวยมติรา ศศ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 
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กำรเงินและงบประมำณ 
     ข้อมูลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแหล่งงบประมำณ  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

ล ำดับ แหล่งเงิน รับจัดสรร เบิกจ่ำย ร้อยละ 
1 งบประมาณแผ่นดิน 1,030,000 814,995.10 79.13 
2 งบประมาณเงินรายได ้ 8,768,600 8,567,010.64 97.70 
3 รายได้อ่ืนๆ - - - 

รวมเงินงบประมำณ 9,798,600 9,382,005.74 95.75 
 
    ข้อมูลด้ำนงบประมำณตำมประเด็นยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 

งบแผ่นดิน งบรำยได้ ร้อยละ 

1.ส่งเสริมการจัดการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา 

- 11,783,159.10 91.55 

2.ส่งเสริมการพัฒนางานบริการของหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพ 

427,000 - 3.65 

3.ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

30,000 630,000 4.80 

รวม 457,000 12,413,159.10 100 

รวมทั้งสิ้น 12,870,159.10 
 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
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แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1 กระบวนการบริหารองค์การ 

เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

1. การก าหนดยุทธศาสตร์และแผนยุทธศาสตร์ของ
ส านัก/สถาบัน 

     คณะกรรมการบริหารส านัก ก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ และ
พันธกิจ ตามบริบทของส านัก รวมถึงวางแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงาน การทบทวนแผนปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับภาระงาน/สถานการณ์ในปัจจุบัน หน่วยงานมีการด าเนินงานเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
     1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือก าหนดนโยบาย กรอบแนวทางการ
ด าเนินงาน ในการทบทวนแผนกลยุทธ์การด าเนินงาน 
     2. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ส านักฯ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง 14808 เพ่ือมีส่วนร่วมในการทบทวนผล
ของกิจกรรม/โครงการ ที่ก าหนดตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณจากปีที่ผ่าน
มา และพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ แนวทางปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย /แผนพัฒนามหาวิทยาลัย /แผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 
     3. วิเคราะห์ความเชื่อมโยง สอดคล้องระหว่างปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจระดับ
หน่วยงาน กับระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย มีความเชื่อมโยงไปยังแผนต่าง ๆ  
 

- แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 
(ปรับปรุง 2562) 
- ค าสั่งส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ที่ 022/2560  เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านักฯ ครั้งที่ 2/2561 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักฯ ครั้งที่ 2/2561 
- ขออนุมัติแผนฯ ต่อมหาวิทยาลัย 
บันทึกข้อความ ที่ 567/2561  เรื่อง ขอ
ความอนุเคราะห์พิจารณาอนุมัติแผนกล
ยุทธ์การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
- รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 
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เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

     4. น าผลการด าเนินงานมาทบทวนและระดมความคิดเห็นร่วมกันของบุคลากร ซึ่ง
สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ได้ ก าหนดจุดมุ่งหมายที่ส าคัญดังนี้ 
         4.1 เพ่ือการให้บริการทางการศึกษาแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลภายนอก 
ตามพันธกิจของส านักฯ และสนับสนุนการจัดการศึกษาตามนโยบายมหาวิทยาลัย 
         4.2 ยกระดับการด าเนินงานทุกส่วนงาน ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี หรือการปฏิบัติงานที่เป็นงานประจ าตามขอบข่าย
ภาระหน้าที่ ให้มีการปฏิบัติในเชิงรุกมากยิ่งข้ึน 
         4.3 มุ่งเน้นการพัฒนาการด าเนินงานให้มีรูปแบบที่หลากหลาย ทันสมัย 
ตอบสนอง ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้ทรัพยากรการด าเนินงานที่
จ ากัดอย่างคุ้มค่า 
     5. น าผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาทบทวนจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ของส านักฯ 
และเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
     6. เสนอแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2560-2564) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี แผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน แก่คณะกรรมการบริหารส านักเพ่ือตรวจทานความถูกต้องเหมาสม 
ก่อนเสนอ (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2560-2564) ต่อคณะกรรมการประจ าส านัก 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2560  และเสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบ แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2562  
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการอ่ืน ๆ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อ
วันที่ 4 กันยายน  2561 และเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติแผนประจ าปีงบประมาณ 
ตามบันทึกข้อความ ที่ 567/2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณาอนุมัติแผนกล
ยุทธ์การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 
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เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

2.  การมอบหมายแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ ให้ส านัก/สถาบัน ไป
ด าเนินการ 

     คณะกรรมการบริหารส านัก ประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตามแผน
งบประมาณและแผนยุทธศาสตร์ น าไปสู่การปฏิบัติผ่านการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี โดยก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงาน และตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัย โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบการด าเนินงานอย่างชัดเจน เพ่ือให้ง่ายต่อ
การน าจุดเน้น เป้าประสงค์ กลยุทธ์/มาตรการด าเนินงาน และตัวชี้วัดพร้อมค่า
เป้าหมายมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการและ
ระยะเวลาในการด าเนินการ พร้อมทั้งมอบหมายให้หัวหน้างานในแต่ละระดับเป็นผู้
ก ากับดูแล และจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ระบุผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผน
ไว้อย่างชัดเจน 
 

- รายงานการประชุมบุคลากร  
- แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 2562 

3  การประเมินแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ      ผู้บริหารหน่วยงานมีการด าเนินการ 2 ส่วน ดังนี้ 
 1. มีการก ากับ ติดตามการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการที่ก าหนดไว้ในแผน
อย่างต่อเนื่องทั้งในแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยผู้อ านวยการส านักฯ มี
การกระจายอ านาจให้แก่รองผู้อ านวยการและหัวหน้างานในแต่ละระดับก ากับดู แล 
ติดตามการด าเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี การก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนของส านักฯ ด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 
   - ติดตามการด าเนินงานด้วยการประชุมกลุ่มย่อยทั้งก่อนปฏิบัติงาน และ
ระหว่างการปฏิบัติงาน 
   - ประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
รวมถึงการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าเดือน และตามโอกาสต่างๆ 
   - รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

- รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 
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   - รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี รอบ 6 และ 12 เดือน 
 2. การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ของส านักฯ พิจารณาจากผลการด าเนินงาน 
ของกิจกรรม/โครงการที่ระบุไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ว่าบรรลุตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยคิดเป็นร้อยละของจ านวนกิจกรรม/โครงการที่บรรลุเป้าหมาย ต่อ
กิจกรรม/โครงการทั้งหมดที่ก าหนดไว้ในแผน ปีงบประมาณ 2562 มีความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามแผนฯ ดังนี้ 
   2.1 ตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการ 
  จ านวนตัวชี้วัดของแผน    17  ตัวชี้วัด 
  บรรลุผลส าเร็จ จ านวน    13  ตัวชี้วัด 
  ไม่บรรลุผลส าเร็จ จ านวน     4  ตัวชี้วัด 
  ผลส าเร็จคิดเป็นร้อยละ    76.47 
   2.2 ผลการบริหารงานงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ*  
  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร   12,870,159.10 บาท 
  เบิก-จ่าย ตลอดปีงบประมาณ  10,737,857.08 บาท 
  ร้อยละความส าเร็จของการบริหารงบประมาณ 83.43 
     หมายเหตุ  *ข้อมูลการเงิน ณ วันที่ 30  กันยายน  2562 มีการกันเงิน
งบประมาณ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม  2562 

4.  การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการก ากับ ติดตามและ 
ประเมินผลงาน 

   การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการก ากับติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานได้พยายาม
พัฒนาแนวทางการติดตามการด าเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือสนับสนุน
หลัก การก ากับติดตามการด าเนินงานโดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ ที่มีอยู่ปัจจุบันได้แก่ 
     1. การติดตามการเบิกจ่าย และการจัดท าเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
งบประมาณ โดยระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ระดับหน่วยงาน 

ตัวอย่างการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ก ากับ ติดตาม และประเมินผลงาน 
- ระบบติดตามเอกสารภายใน 
http://regis3.nsru.ac.th/backoffice 
/index.php 
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     2. การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยผู้บริหารและหัวหน้างานที่ได้รับ
มอบหมาย 
     3. ระบบติดตามเอกสารภายในผ่านระบบงาน APR-Back Office 
     4. ระบบการบริหารจัดการ NSRU MIS  
   การติดตามและประเมินผลงานในส่วนอ่ืนๆ ยังคงใช้การติดตาม ในรูปของการ
ประชุมกลุ่มย่อย การรายงานผลการด าเนินงานตามรอบระยะเวลา รวมถึงการพูดคุย
ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเป็นการช่วยสร้างบรรยากาศความเป็นกันเอง และ
ลดความกดดันในการท างาน เกิดการมีส่วนร่วม และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่าง ๆ 
ระหว่างกัน ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายและมีคุณภาพ ได้ผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีตั้งไว้ 

 
- ระบบบริหารงบประมาณ การเงินและ
การบัญชี http://3dgf.nsru.ac.th/ 
- ระบบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 
http://3dgf.nsru.ac.th/bgreport1/ 
- ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร NSRU MIS  
http://mis.nsru.ac.th/ 

5.  การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ 
บริหารงานอย่างทั่วถึง และเชื่อมโยงกับองค์กร
ภายนอก 

     หน่วยงานส่งเสริมการพัฒนาระบบงาน โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงาน
ด้านต่างๆ โดยพัฒนาให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของส านักฯ อาทิเช่น 
     1. การจัดท าระบบงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานทะเบียนและประมวลผล เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่อาจารย์ และนักศึกษา เช่น การตรวจสอบโครงสร้างด้วยตัวเอง 
การตรวจสอบสถานะทางงานทะเบียน การคาดคะเนผลการเรียนของนักศึกษา เพ่ือ
ป้องกันและลดอัตราการพ้นสภาพเพราะผลการเรียน 
     2. พัฒนาระบบสารสนเทศเผยแพร่และเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ โดย
เริ่มจากระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เช่น ระบบการลงทะเบียนและการ
ช าระเงินโดยเชื่อมโยงระบบการเงินการช าระเงินจากกลุ่มงานการเงิน สังกัดส านักงาน
อธิการบดีกับระบบการลงทะเบียนนักศึกษาของกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
สังกัดส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 

- ระบบค าร้องเพ่ิม-ถอนรายวิชาออนไลน์ 
http://regis.nsru.ac.th/new/add 
_register/AddRegister/ (ปรับปรุง) 
- ระบบปฏิบัติงานด้านค าร้องออนไลน์ 
- ตรวจสอบข้อมูลการใช้งานห้องเรียน  
http://regis.nsru.ac.th/new/classroom/ 
- ระบบงานส าหรับเจ้าหนา้ที่ประจ าคณะ 
http://regis.nsru.ac.th/new/inetgrade/ 
inetgrade/index.php?page=login 
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    นอกจากตัวอย่างระบบงานที่ได้กล่าวข้างต้น คณะผู้บริหารยังได้มีนโยบายพัฒนา
ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร และระบบอ านวยความสะดวกให้แก่
อาจารย์และนักศึกษา โดยยกตัวอย่างระบบงานที่แล้วเสร็จพร้อมใช้งาน ดังนี้ 
     1. ระบบการส่งผลการเรียนและการติดตามผลการเรียน โดยเชื่อมโยงการท างาน
ตั้งแต่ระดับอาจารย์ผู้สอน ระดับสาขา ระดับคณะ จนถึงส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน  
     2. Mobile Application NSRU Regis บนระบบ Android เพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้แก่นักศึกษาในการติดต่อกับงานทะเบียน เช่นการตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบ
ตารางเรียนส าหรับนักศึกษา รวมถึงผลการสอบประกันคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกับงาน
ประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     3. ระบบค าร้องเพ่ิม-ถอนรายวิชาออนไลน์ ซึ่งเป็นการประยุกต์รวมกันระหว่าง
การเพ่ิม-ถอนรายวิชาของกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ กับระบบงานนักศึกษา (การจอง
รายวิชาเรียน) ของกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
     4. ระบบปฏิบัติงานด้านค าร้องออนไลน์ และการติดตามค าร้องของนักศึกษา 
     5. Mobile App  NSRU Mentor (แอพพลิเคชั่นส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา) 
     6. ระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS 2562 และ การับสมัครตรง 2563 
     7. ระบบการรับสมัครและรายงานตัวของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
     8. ระบบสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลการใช้ห้องเรียน 
     9. ระบบงานส าหรบัเจ้าหนา้ที่ประจ าคณะ เป็นระบบสนบัสนุนการปฏิบัติงานด้านการ
น าส่งผลการเรยีนที่ผ่านการอนมุัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ  
     10. การพัฒนาระบบงานที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหนว่ยงาน (กองพัฒนานักศึกษา กับ
งานทะเบียนและประมวลผล) เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการยื่นขอส าเรจ็การศึกษา 
และการอนุมัติการส าเรจ็การศกึษา 
     11. การเชื่อมโยงข้อมูลนักศึกษาของหน่วยงาน กับข้อมูลการสอบประกันคุณภาพ
ภาษาอังกฤษของศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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     ระบบงานดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นโดยบุคลากรภายในส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน เพ่ือช่วยลดปัญหาการด าเนินงาน ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด และ
ช่วยลดขั้นตอนต่าง ๆ ให้ทันสมัย รวดเร็ว และในปีงบประมาณ 2563 มีระบบงานที่
อยู่ในระหว่างการริเริ่มพัฒนาหลายรายการ เช่น การพัฒนาระบบสนับสนุนงานด้าน
ทะเบียนและประมวลผล การพัฒนาระบบการรับสมัคร (รับตรงไมเ่ข้าร่วมระบบ 
TCAS จาก ทปอ.) ฯลฯ  

6.  การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ
ของส านัก/สถาบัน (ผลการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรทุกระดับ ไม่ต่ ากว่า 4.00) 

   ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรภายในหน่วยงาน ที่มีต่อการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ โดยมีผลการประเมิน ดังนี้ 

ประเด็นประเมิน ผลการประเมิน 
1. ด้านลักษณะภาวะผู้น า 4.59 
2. ด้านการพัฒนาองค์กร 4.50 
3. ด้านการเป็นผู้ก ากับดูแลที่ดีภายใต้กรอบคุณธรรมจริยธรรม 4.57 
4. ด้านการมีมนุษย์สัมพันธ์ 4.68 
5. ด้านความสามารถในการสื่อสารและการจูงใจ 4.49 
6. ด้านศิลปะในการครองใจผู้ใต้บังคับบัญชา 4.48 
7. ด้านการจัดระบบ กลไกการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 4.46 
8. ด้านการมีส่วนร่วมในองค์กร 4.57 

ภาพรวม 4.54  

- รายงานผลการประเมินของบุคลากรที่มี
ต่อการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

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

                                                                  (อาจารย์ปราณี  เนรมิตร) 
                                                                    วันที่ 30 กันยายน 2562 
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แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1.2  ผลการบริหารงบประมาณ 

เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

1.  ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม       ในปีงบประมาณ 2562 ส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับงบประมาณ
จัดสรรทั้งสิ้น 12,870,159.10 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
    1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
       1.1 รอ้ยละของงบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) 
 
 
 

  คิดเป็นร้อยละ  = 83.43 
 

    2. ผลส าเร็จของการด าเนินโครงการ 
       2.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุตามเป้าหมาย 
 
 
 

  คิดเป็นร้อยละ  = 89.47  
 

- รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- ระบบรายงานการเบิกจ่าย
งบประมาณ http://3dgf.nsru.ac.th 
/bgreport1/ 

หมายเหตุ : ถ้าจ านวนโครงการด าเนินการครบถ้วนและบรรลุเป้าหมาย โดยใช้งบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้ ให้คะแนน 5 
 

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

                                                                  (อาจารย์ปราณี  เนรมิตร) 
                                                                    วันที่ 30 กันยายน 2562   

10,737,857.08 
12,870,159.10 

 

X 100 
 

34 
38 
 

X 100 
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แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1.3 ผลการพัฒนาบุคลากร 

เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา      ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีบุคลากร (ไม่นับรวมผู้บริหารตามวาระ) 
จ านวน 19  คน  ไดร้ับการพัฒนาจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 100  แบ่งการพัฒนา
ออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. การศึกษา อบรม เข้าร่วมประชุมทางวิชาการของบุคลากร โดยมีบุคลากรเข้า
รับการพัฒนา จ านวน 19 คน ผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 
    1.1 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ สกอ. มาให้ข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 2  สิงหาคม  2562  มีบุคลากรเข้า
ร่วมจ านวน 22 คน 

    1.2 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญ ในงานประกัน
คุณภาพ มาให้ความรู้แก่บุคลากร ในการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน และมี
การเสริม 

จุดแข็ง และน าจุดอ่อนจาก ผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไข ในโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการตรวจติดตามประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหน่วยงาน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน  2562  มีบุคลากรเข้าร่วมจ านวน 25 คน 

    1.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการสื่อสารในงานบริการ" วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ 
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ชั้น 2  วิทยากรโดย ผศ.กาญจนา  สดับธรรม 

    1.4 เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความรู้ความเข้าใจ ในการการวิเคราะห์
องค์กร และการก าหนดทิศทางการพัฒนาหน่วยงาน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 

    1.5 การเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่าย สคบท  
    1.6 การเข้าร่วมประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
 
 

- สรุปรายงานการเข้ารับการฝึก 
อบรม ทั้งภายนอกและภายใน
หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2562 
- Web page รายงานโครงการ 
http://apr.nsru.ac.th/insurance 
.php?page=project 
- หนังสือเชิญเป็นวิทยาการ /
ตัวแทน จากหน่วยงานภายนอก 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ 
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เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

 2. โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร  
    หน่วยงานมีบุคลากรที่มีศักยภาพ มีความสามารถและความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่
หลากหลาย และได้รับเชิญให้เป็นตัวแทนของหน่วยงานเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ดังนี้ 
     อาจารย์ปราณี  เนรมิตร ผู้อ านวยการส านักฯ เป็นตัวแทนหน่วยงาน เข้าร่วมเป็นเข้า
ร่วมเป็นคณะด าเนินงานสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคเหนือ 
     บุคลากรของหน่วยงาน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรภายในและภายนอก จ านวน 4 คน 
     บุคลากรของหน่วยงาน ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเครือข่ายสหกิจศึกษา
ภาคเหนือ จ านวน 3 คน 
     บุคลากรของหน่วยงาน ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง 4 คน 
     บุคลากรของหน่วยงาน ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกาการวารสารวิชาการเครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง จ านวน 3 คน 
     ตัวแทนบุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการจาก ทปอ. มรภ. จ านวน  3  คน 

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

                                                                  (อาจารย์ปราณี  เนรมิตร) 
                                                                    วันที่ 30 กันยายน 2562 
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แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ตัวช้ีวัดที ่1.4 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

1. มีคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ
ส านัก/สถาบัน 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการด าเนินงานด้านการจัดการความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน ด้วยกระบวนการตามหลักเกณฑ์ของ COSO-ERM ด าเนินการ
ผ่านคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ตามค าสั่ง
แต่งตั้งที่ 009/2560 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560  มีหน้าที่ดังนี้ 
    1. น านโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในจากมหาวิทยาลัย 
มาสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงาน 
    2. รวบรวม วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานภายใน 
    3. เสนอมาตรการการป้องกันและควบคุมภายใน 
    4. ก ากับ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานด้านการจัดการความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการประจ าส านักฯ / 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

- ค าสั่งส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ที่ 009/2560 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ปีงบประมาณ 2560 

2. มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  หน่วยงานมีแผนการจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยมี
กระบวนการดังนี้  
    1. ด าเนินการจัดประชุมบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก ่
    1.1 ประชุมกลุ่มย่อยบุคลากรภายในหน่วยงาน เพ่ือชี้แจงนโยบาย แนวทาง 
การจัดการความเสี่ยง และให้บุคลากรร่วมกันส ารวจปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

- แผนการจัดการความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2562 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อ
วันที่ 4  กันยายน 2561 
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เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

การด าเนินงานของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ตามแบบฟอร์ม RM 1 ระดับกลุ่มงาน ใน
การประชุมกลุ่มย่อยของบุคลากร 
    1.2 ด าเนินการประชุมคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
โดยน าข้อมูลวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน รวมถึง
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าส านัก คณะกรรมการประเมินคุณภาพ และ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาประกอบการจัดท าแผนการจัดการความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2562 และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าส านัก ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 

3. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงมีความ
เหมาะสม 

 หน่วยงานมีกระบวนการวิเคราะห์ และค้นหาปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะส่ งผล
กระทบกับการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน จากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุก
ระดับ โดยได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือร่วมกันประเมินโอกาส ผลกระทบของแต่ละ
ปัจจัย พร้อมทั้งเรียงล าดับผลการประเมินความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน ซึ่งมีผลการ
ประเมินที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง และท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการด าเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน คณะกรรมการฯ รวบรวม
ข้อมูลที่ได้ ตามแบบฟอร์ม RM1 มาท าการคัดกรองแยกเรื่องที่มีลักษณะเป็นปัญหากับ
เรื่องที่มีลักษณะเป็นปัจจัยเสี่ยง โดยน าเรื่องที่เป็นปัจจัยเสี่ยงมาจัดล าดับความเสี่ยง จาก
การวิเคราะห์และจัดล าดับปัจจัยเสี่ยง 4 ประเด็น จากสาเหตุของความเสี่ยงต่าง ๆ  
(RM 1 ระดับหน่วยงาน) ดังนี้ 
 1. การร้องเรียน/กระท าผิดต่อการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
สาเหตุเนื่องมาจาก  
     1.1 หน่วยงานขาดระบบการตรวจสอบและสอบทานที่ดี 
     1.2 บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
 2. งบประมาณรายได้ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด (งบ กศ.บศ) สาเหตุ
เนื่องมาจาก 

- แผนการจัดการความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2562 
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เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

     2.1 จ านวนนักศึกษระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามที่ประมาณการ ส่งผลให้
จ านวนรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาลดลง (ปัจจัยภายนอก) 
     2.2 หลักสูตรที่เปิดสอนไม่มีความหลากหลาย 
 3. ระบบสารสนเทศเกิดความเสียหาย สาเหตุเนื่องมาจาก 
     3.1 การลักลอบเข้าถึงฐานข้อมูลส าคัญของหน่วยงานโดยบุคคลอ่ืน (ปัจจัย
ภายนอก) 
     3.2 อุปกรณ์ เครื่องมือ ส่วนประกอบ ช ารุดเสียหาย 
     3.3 การขาดแคลนบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
 4. การเกิดผลระโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน สาเหตุเนือ่งมาจาก 
     4.1 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบปฏิบัติ 
     4.2 การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง 

4. แนวทางการแก้ไขความเสี่ยงมีความเหมาะสม 
 

 จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบ
ต่อหน่วยงาน  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ  พิจารณาความเป็นไปได้ หรือโอกาสที่
จะเกิด ตลอดจนผลกระทบหากประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้น และก าหนดแนวทางป้องกัน
ปัจจัยเสี่ยงภายใต้หลักการตอบสนองความเสี่ยงด้วยวิธีต่าง ๆ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
ปัจจัยเสี่ยงนั้น ๆ มีรายละเอีดดังนี้ 
 1. การร้องเรียน/กระท าผิดต่อการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
สาเหตุเนื่องมาจาก  
     1.1 หน่วยงานขาดระบบการตรวจสอบและสอบทานที่ดี 
     1.2 บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
      แนวทางการแก้ไข คือ 
      1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

- แบบรายงานการติดตามและ
ประเมินผลการจัดการความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ 2562 
- รายงานการตรวจสอบภายใน 
เรื่องการตรวจสอบ ติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- สารสนเทศจ านวนนักศึกษา 
http://regis.nsru.ac.th/ 
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      2. จัดส่งบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับระเบียบ แนวปฏิบัติ 
และวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
      3. จัดท าแหล่งรวบรวมระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน ให้บุคลากรได้สืบค้นอ้างอิงเป็นแนวปฏิบัติในการท างาน 
      4. เพ่ิมมาตรการตรวจสอบ สอบทานการปฏิบัติงาน ให้อยู่ภายใต้กฏ 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
 2. งบประมาณรายได้ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด (งบ กศ.บศ) สาเหตุ
เนื่องมาจาก 
     2.1 จ านวนนักศึกษระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามที่ประมาณการ ส่งผลให้
จ านวนรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาลดลง (ปัจจัยภายนอก)  
      แนวทางการแก้ไข คือ 
      1. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น โรงเรียน 
หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ที่มีความสนใจพัฒนาคุณวุฒิทาง
การศึกษาให้แก่บุคลากรภายในสังกัด 
      2. ส่งเสริมให้คณะการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือพัฒนาทักษะ
เฉพาะทางที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้แก่บุคคลภายนอก 
     2.2 หลักสูตรที่เปิดสอนไม่มีความหลากหลาย 
      แนวทางการแก้ไข คือ 
      1. ส่งเสริมให้คณะต่าง ๆ ปรับปรุงละพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้
มีความหลากหลาย  
      2. ถ่ายโอนความเสี่ยงไปยังคณะต่าง ๆ ทั้ง 5 คณะ ในการจัดการเรียนการ
สอนระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีความหลากหลาย สามารถแข่งขันกับสถาบันการศึกษาอ่ืนได้  
 3. ระบบสารสนเทศเกิดความเสียหาย สาเหตุเนื่องมาจาก 
     3.1 การลักลอบเข้าถึงฐานข้อมูลส าคัญของหน่วยงานโดยบุคคลอ่ืน (ปัจจัย
ภายนอก) 
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      แนวทางการแก้ไข คือ 
      1. ก าหนด Account ในการเข้าใช้งานระบบของผู้ใช้งานรายบุคคล 
      2. ก าหนดสิทธิ์การใช้งานให้แก่ผู้ใช้เฉพาะงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
      3. มีการติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัสและอัพเดทระบบอย่างต่อเนื่อง 
      4. มีการส ารองข้อมูลส าคัญต่าง ๆ สิ้นสุดการปฏิบัติงานในแต่ละวัน 
     3.2 อุปกรณ์ เครื่องมือ ส่วนประกอบ ช ารุดเสียหาย 
      แนวทางการแก้ไข คือ 
      1. จัดท าบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือให้ทราบอายุการใช้งานของอุปกรณ์ 
เครื่องมือ ส่วนประกอบต่าง ๆ เพื่อวางแผนการเปลี่ยนถ่าย ติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ทดแทน
ตามรอบระยะเวลา 
      2. จัดสรรงบประมาณเพ่ือการซ่อมบ ารุง อุปกรณ์ เครื่องมือ ส่วนประกอบ 
     3.3 การขาดแคลนบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
      แนวทางการแก้ไข คือ 
      1. มีการขอความร่วมมือผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานอื่น 
      2. จัดหาระบบเทคโนโลย ีเครื่องมือ เพื่อทดแทน 
 4. การเกิดผลระโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน สาเหตุเนือ่งมาจาก 
     4.1 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบปฏิบัติ 
      แนวทางการแก้ไข คือ 
      1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาการทุจริตอย่างเคร่งครัด 
      2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอย่าง
เคร่งครัด 
      3. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน และควบคุม ก ากับ ดูแลให้
บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน 
     4.2 การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง 
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      แนวทางการแก้ไข คือ 
      1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ อย่างเคร่งครัด 
      2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดท า
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้างานรับทราบทุกครั้ง 
      3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 
      4. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างอย่าง
เคร่งครัด 
 โดยรายละเอียดกิจกรรม/โครงการเพื่อแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยงนั้น ๆ ได้ก าหนด
ไว้ในแผนการจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2562  

5. ผลจากการแก้ไขความเสี่ยงท าให้ความเสี่ยงลดลง
หรือหมดไป 

 

 จากการก าหนดแผนการจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2561 เพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัจจัยอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน ทั้งความเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายใน และความเสี่ยงที่ เกิดจากปัจจัยภายนอก ก าหนดแนวทางและ
รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการที่ช่วยลดและควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว  ภายใต้การ
ก ากับติดตาม ดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด โดยจัดท าแบบรายงาน 
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ตามแบบ RM-3 และ RM-4 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 
เดือน รายงานต่อผู้บริหารและเสนอต่อมหาวิทยาลัยรับทราบ นอกจากนี้ยังจัดท ารายงาน
ผลการประเมินองค์ประกอบของกาสรควบคุมภายใน ตามแบบ ปค. 4 และรายงานผล
การประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค. 5 รายงานต่องาน
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย จากรายงานดังกล่าวมีผลการแก้ไขความเสี่ยงตาม
แผนฯ ดังนี้ 
 

- รายงานผลการจัดการความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ 2562 
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 1. การร้องเรียน/กระท าผิดต่อการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
สาเหตุเนื่องมาจากการขาดระบบการตรวจสอบและสอบทานที่ดี และบุคลากรขาด
ความรู้ ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
     จากการด าเนินกิจกรรม/โครงการป้องกันความเสี่ยง พบว่า ในปีงบประมาณ 
2562  หน่วยงานไม่พบเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน ที่ขัดต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย  
 2. งบประมาณรายได้ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด (งบ กศ.บศ) สาเหตุ
เนื่องมาจาก จ านวนนักศึกษระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามที่ประมาณการ ส่งผลให้
จ านวนรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาลดลง (ปัจจัยภายนอก) และหลักสูตรที่เปิด
สอนไม่มีความหลากหลาย 
     จากการด าเนินกิจกรรม/โครงการป้องกันความเสี่ยง พบว่า ในปีการศึกษา 
2561 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินการรับสมัครนักศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยก าหนดแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 110 คน  
มีผู้สนใจยื่นใบสมัครจ านวน 113 คน  ผ่านกระบวนการคัดเลือกและเข้ารายงานตัวเป็น
นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 103 คน ซึ่งมีจ านวนนักศึกษาต่ ากว่าแผนการรับ
สมัคร คิดเป็นร้อยละ 93.63 
 3. ระบบสารสนเทศเกิดความเสียหาย สาเหตุเนื่องมาจาก 
     3.1 การลักลอบเข้าถึงฐานข้อมูลส าคัญของหน่วยงานโดยบุคคลอ่ืน (ปัจจัย
ภายนอก)  
     จากการด าเนินกิจกรรม/โครงการป้องกันความเสี่ยง พบว่า  ตลอด
ปีงบประมาณ 2562 หน่วยงานยังไม่พบปัญหาด้านการลักลองเข้าถึงข้อมูลส าคัญของ
หน่วยงานจากบุคคลอ่ืน และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อการเข้าใช้ข้อมูลสารสนเทศ
ของหน่วยงาน ถึงแม้จะไม่พบเสียหายจากประเด็นดังกล่าว หน่วยงานจะยังคงประเด็นนี้
ไว้ในการจัดท าแผนการจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณต่อๆ ไป เนื่องจากการ
ปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
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รวดเร็ว อาจเกิดความเสี่ยงขึ้นได้ตลอดเวลา และมีความเสียหายต่อหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก 
 4. การเกิดผลระโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน สาเหตุเนือ่งมาจากการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติ และการจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่เป็นไปตามระเบียบเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง   
     จากการด าเนินกิจกรรม/โครงการป้องกันความเสี่ยง พบว่า ตลอด
ปีงบประมาณ 2562 หน่วยงานด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างเป็นไปตามระเบียบงานพัสดุจาก
ส านักงบประมาณ และสอดคล้องกับนโยบายจากมหาวิทยาลัย ทั้งในส่วนของการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยวิธีปกติ และวิธีพิเศษ ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลจากหัวหน้างาน และ
ผู้บริหารหน่วยงานอย่างใกล้ชิด 
 

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

                                                                  (อาจารย์ปราณี  เนรมิตร) 
                                                                    วันที่ 30 กันยายน 2562 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.5 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศและต่างประเทศ  

เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

1. จ านวนความร่วมมือระหว่างส านัก/สถาบัน กับ
มหาวิทยาลัย ส านัก/สถาบัน ภายในประเทศ 
 
 
 

     มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างส านัก/สถาบัน กับมหาวิทยาลัย ส านัก/สถาบัน 
ภายในประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
      1. โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 
2562 เพ่ือจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 
      2. โครงการเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคเหนือ เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนการจัดการ
เรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน ภายใต้โครงการสหกิจศึกษา Co-Operative 
Education 
      3. โครงการเครือข่ายความร่วมมือด้านงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา กับ
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 
      4. โครงการความร่วมมือทางวิชาการเรื่อง "การตรวจสอบการลอกเลียนงาน
วรรณกรรมด้วยระบบอักขราวิสุทธิ์" กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
      5. โครงการความร่วมมือด้านวิชาการ กับเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏภาคเหนือ 
      6. โครงการความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

1. เอกสารบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 
2. เว็ปไซต์ https://tqf.kku.ac.th 
3. เว็ปไซต์  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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2. จ านวนความร่วมมือระหว่างส านัก/สถาบัน กับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

     มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างส านัก/สถาบัน กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
      1. โครงการความร่วมมือในการบริหารจัดการทางการเงิน ผ่านระบบ Krungthai 
Digital Platform ในโครงการ NSRU Smart University เพ่ือพัฒนาระบบบริหาร
จัดการทางการเงิน และบริการต่าง ๆ กับบริษัทธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
      2. โครงการความความร่วมมือในการพัฒนาบริการทางการเงิน หรือบริการอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากัด 
      3. โครงการความร่วมมือในโครงการนวัตกรรมการพัฒนา สถาบันการศึกษา เพ่ือ
สร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) และบริษัท แพคกอน จ ากัด 
      4. โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ
บริษัทพัฒนาการศึกษาจีน-ไทย จ ากัด ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน เพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และความรู้ทางวิชาการ 
      5. โครงการเครือข่ายความร่วมมือด้านระบบการให้บริการต่าง ๆ ได้แก่ การเพ่ิมช่อง
ทางการรับช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนและช าระค่าสมัครเรียน ผ่านระบบออนไลน์ กับ
บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด 

3. จ านวนความร่วมมือระหว่างส านัก/สถาบัน 
กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในต่างประเทศ 

     มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างส านัก/สถาบันกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ใน
ต่างประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
      1. โครงการความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ 
Fuqing Branch of Fujian Normal University ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนจีน เพื่อแสวงหานักศึกษาแบบเต็มเวลาและแบบแลกเปลี่ยน 
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      2. โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ 
Wanzhou Vocational Education Center (Chongqing, China) ณ ส า ธ า รณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนจีน  เพื่อแสวงหานักศึกษาแบบเต็มเวลา และแบบแลกเปลี่ยน 
      3. โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ 
Francis Marion University (FMU) ประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน  
      4. โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ 
ChongQing Technology and business Institute ณ สาธารณรัฐประชาธิป ไตย
ประชาชนจีน  เพ่ือแสวงหานักศึกษาแบบเต็มเวลาและแบบแลกเปลี่ยน เมื่อวันที่ 4 
มิถุนายน 2562 
      5. โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ 
Quanzhou Sea Silk Trade School ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน  เพ่ือ
แสวงหานักศึกษาแบบเต็มเวลาและแบบแลกเปลี่ยน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 
      6. โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ 
Yangtze Normal University ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน  เพ่ือแสวงหา
นักศึกษาแบบเต็มเวลาและแบบแลกเปลี่ยน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562  
      7. โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ 
Macheng Boda School ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน  เพ่ือแสวงหา
นักศึกษาแบบเต็มเวลาและแบบแลกเปลี่ยน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562   
      8. โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ 
Chongqing Nan'an Hi Teacher Training School ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
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ประชาชนจีน  เพ่ือแสวงหานักศึกษาแบบเต็มเวลาและแบบแลกเปลี่ยน เมื่อวันที่ 27 
สิงหาคม 2562 
      9. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเว้ ประเทศเวียดนาม เ พ่ือ
พัฒนาทักษะ และแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

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

                                                                  (อาจารย์ปราณี  เนรมิตร) 
                                                                    วันที่ 30 กันยายน 2562 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ระบบงานบริหารส านักงาน 

เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

1. มีคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรในส านัก/
สถาบันครบทุกงาน 

 

     คณะผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรจัดท าคู่มือปฏิบัติงานที่รับผิดชอบตามโครงสร้าง
และต าแหน่งงาน อย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้แก่
บุคลากรใหม่ และผู้บริหารสามารถศึกษารายละเอียดของงานได้จากคู่มือดังกล่าว เพ่ือ
ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรได้ในทุกขั้นตอน คู่มือการปฏิบัติงาน (Work 
Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการท างานที่มีจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของ
กระบวนการ ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่างๆ  มักจัดท าขึ้น
ส าหรับงานที่มีความซับซ้อน หลายขั้นตอน และเกี่ยวกับหลายคน สามารถปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหรือสามารถด าเนินงานทดแทนกันได้โดยได้ให้บุคลากรจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในส านัก ปัจจุบันหน่วยงานมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ครบถ้วนทุกภาระงานตามโครงสร้าง ซึ่งประกอบไปด้วย 
 - คู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 - คู่มือการจัดเตรียมฐานข้อมูลการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ต ส าหรับ
นักศึกษาภาคปกติ 
 - คู่มือปฏิบัติงานข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 
 - คู่มือการออกค าสั่งพ้นสภาพเพราะผลการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 - แนวทางการปฏิบัติการจัดการประชุม 
 - มาตรฐานการลดรอบระยะเวลา 
 - คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บเอกสารผลการศึกษา 
 - คู่มือการปฏิบัติการรับส่งหนังสือราชการ 
 - คู่มือปฏิบัติงานเลือกเสรี 
 - คู่มือปฏิบัติงานจัดพิมพ์ปริญญาบัตร 

- หน้าเพจ คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร 
http://apr.nsru.ac.th/insurance 
.php?page=manual_job 
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 - คู่มือปฎิบัติงานพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง) 
 - คู่มือปฏิบัติงาน เลขานุการการประชุม 
 - คู่มือปฏิบัติงาน ระบบตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบแบบปรนัย 
 - คู่มือปฏิบัติงานการน าเข้าข้อมุลระบบการวางแผนการศึกษาต่อ 
 - คู่มือปฏิบัติงานการขออนุมัติผลการส าเร็จการศึกษา 
 - คู่มือปฏิบัติงาน การจัดตารางเรียนตารางสอน (กศ.บป.) 
 - คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ ส าหรับอาจารย์ 
 - คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศงานทะเบียน ส าหรับนักศึกษา 
 - คู่มือการพัฒนาหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 
 - คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
 - คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณวุฒิ 
 - คู่มือปฏิบัติงานการรับสมัครนักศึกษา 
 - คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายทุนวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ 
 - คู่มือปฏิบัติงานการตรวจรูปแบบหลักสูตร 
 - คู่มือปฏิบัติงานรับสมัครนักศึกษา (ขั้นตอนการรับสมัครและตรวจคุณสมบัติ) 
 - คู่มือปฏิบัติงานการพ้นสภาพนักศึกษา (กรณีไม่ลงทะเบียน) 
 - คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 - คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร 
 - คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเตรียมฐานข้อมูลการจองรายวิชาเรียนทาง
อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาภาคปกติ 
 - คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบวิทยานิพนธ์ 
 - คู่มือการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ThaiJo2  
 - คู่มือการใช้งาน  Mobile Application  
 - คู่มือการปฏิบัติการรับสมัคร ผ่านระบบออนไลน์ 
 - คู่มือการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 
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2. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

   หน่วยงานมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานทั้งด้าน
การบริหาร งบประมาณ และการประกันคุณภาพ ดังนี้ 
    1. มีระบบ e-office ส าหรับการบริหารงานธุรการ เช่น หนังสือราชการภายใน 
หนังสือราชการภายนอก http://e-office.nsru.ac.th/ 
    2. ระบบวาระงานผู้บริหาร e-Schedule ส าหรับบอกตารางการประชุมในแต่
ละเดือนของผู้บริหาร http://intra.nsru.ac.th/es/ 
    3. ระบบบัญชี 3 มิติในการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของ
ส านัก http://acct๓d.nsru.ac.th/ 
    4. เว็บไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการฯ http://apr.nsru.ac.th/home.php  ในการ
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหาร แผนงานต่างๆ 
    7. ระบบการจัดเก็บข้อมูลปริญญากิตติมศักดิ์ 
    6. เว็บไซต์งานทะเบียนและประมวลผล http://regis.nsru.ac.th/ ส าหรับ
สารสนเทศที่เผยแพร่ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบข้อมูล ข่าวสาร การสืบคืนข้อมูลด้าน
งานทะเบียนนักศึกษา 
    7. เว็บไซต์การประกันคุณภาพการศึกษาของส านักฯ ประจ าปีการศึกษา ที่ใช้
ในการจัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งหมดที่ส านัก
รับผิดชอบด าเนินการ 
    8. ระบบติดตามเอกสารภายในส านักส่งเสริมวิชาการฯ APR Back Office 
http://regis3.nsru.ac.th/backoffice/index.php 
    9. ระบบการบริหารจัดการห้องเรียน 
http://apr.nsru.ac.th/Classroom/Classroom_page.php 
    10. ระบบใหบ้ริการอาจารยท์ี่ปรึกษาผ่าน NSRU-Mentor ระบบปฏิบัติการ 
Android 

- ระบบ e-office 
http://e-office.nsru.ac.th/ 
- ระบบวาระงานผู้บริหาร e-Schedule 
http://intra.nsru.ac.th/es/ 
- ระบบบัญชี 3 มิติ 
http://acct๓d.nsru.ac.th/ 
- เว็บไซต์งานทะเบยีนและประมวลผล 
http://regis.nsru.ac.th/ 
- เว็บไซต์การประกันคุณภาพการศึกษาของ
ส านักฯ 
http://apr.nsru.ac.th/insurance 
.php 
- ระบบติดตามเอกสารภายในส านักส่งเสริม
วิชาการฯ APR Back Office 
http://regis3.nsru.ac.th/backoffice 
/index.php 
- ระบบสนับสนุนการตรวจสอบคุณวุฒิ
นักศึกษา 
http://regis.nsru.ac.th/new/reportTabian 
/qualification/ 
- ฐานข้อมูลเทียบโอนรายวชิา http://regis.nsru. 
ac.th/new/transfersubject/ 
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    11. ระบบสนับสนุนการตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษา ระหว่างหน่วยงาน กับ
โรงเรียนภายนอก http://regis.nsru.ac.th/new/reportTabian/qualification/ 
    12. ระบบจัดการส าหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล-ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน http://regis.nsru.ac.th/new/backoffice/ 
    13. ระบบสนับสนุนการด าเนินการรับสมัครนักศึกษา 
http://regis3.nsru.ac.th/register_v2/ 
    14. ระบบจัดเก็บหนังสือราชการ 
http://apr.nsru.ac.th/Admin/official_letter.php 
    15. ระบบบริหารงานประชุม ภายในส านักฯ 
http://apr.nsru.ac.th/Admin/apr_admin.php?page=sphavichakarn 
    16. ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน การจัดท าหนังสือรับรองแทนบัตร
ประจ าตัวนักศึกษา 
http://apr.nsru.ac.th/Admin/admin_page.php?page=support 
    17. ระบบติดตามเอกสารหลกัฐานการรายงานตวัของนักศึกษา 
http://apr.nsru.ac.th/Admin/stu_evidence/search_form.php 
    18. ระบบบริหารจัดการตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ  
    19. ระบบบริหารจัดการค ารอ้งออนไลน์ (ส าหรบัเจ้าหน้าที่)  
    20. ระบบฐานข้อมูลเทียบโอนรายวิชา 
    21. ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ 3  ระบบ คือ  
      21.1 http://regis.nsru.ac.th/pis 
      21.2 http://regis.nsru.ac.th/sis 
      21.3 http://regis.nsru.ac.th/tis 
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    22. ระบบงานทะเบียนนักศึกษาผ่าน Mobile Application NSRU-Regis บน
ระบบปฏิบัติการ Android 
    23. พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ 
    24. ปรบัปรุงระบบการรับสมคัรนักศึกษาใหม่ (TCAS) โดยใหส้ามารถสง่ออกข้อมูล
เพ่ือการน าส่ง ทปอ. 
    25. เพ่ิมเติมเมนูในระบบส่งผลการเรยีนผ่านอินเทอร์เน็ต โดยมีการแจ้งเตือน
อาจารย์เจ้าของวิชาเมื่อมีนักศึกษาลงทะเบียนย้อนหลัง หลังจากผู้สอนส่งผลการเรียนแล้ว 
    26. เพ่ิมเติมเมนูคาดคะแนผลการเรยีนส าหรับอาจารย์ที่ปรกึษา ให้สามารถติดตาม
และให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาที่อยู่ในความดูแล ซึ่งจะชว่ยลดปญัหาการออกกลางคันของ
นักศึกษาได้ 

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

                                                                  (อาจารย์ปราณี  เนรมิตร) 
                                                                    วันที่ 30 กันยายน 2562 
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แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2.2 การพัฒนาบุคลากรให้ท าหน้าที่ในการบริการได้อย่างมีคุณภาพ 

เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

1. มีแผนพัฒนาบุคลากรของส านัก/สถาบันทุกระดับ
เพ่ือปรับปรุงการให้บริการ 

     ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดท าแผนบริหารงานบุคคล และ
แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2562 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรภายในหน่วยงาน ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์การพัฒนาบุคลากร คือ 
    ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีระบบการพัฒนา
บุคลากรให้พร้อมปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจการพัฒนาบุคลากร 
    1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
    2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ตามสายงาน 
 เป้าประสงค์ 
    1. มีการพัฒนาระบบงานโดยบุคลากร 
    2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถและน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพของตนเอง 
   แผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการให้บริการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ได้
ก าหนดแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
     1.. สนับสนุนเกิดการพัฒนากระบวนการให้บริการ ให้ทันสมัย รวดเร็ว 
ด้วยการปรับลดขั้นตอน 
     2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการให้มีมาตรฐาน 
โดยน าเกณฑ์มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการมาเป็นตัวชี้วัดการให้บริการ 
     3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ 
สนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ 

- แนวทางการบริหารงานบุคคล 
http://apr.nsru.ac.th/insurance.php 
?page=dev_plan 
- แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2562 
http://apr.nsru.ac.th/insurance.php 
?page=dev_plan 
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     4. การพัฒนาทักษะเพ่ือยกระดับคุณภาพงานของผู้ปฏิบัติงาน 
     5. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการให้บริการ 

2. มีทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรอย่าง
เหมาะสมและมีคุณภาพ 

     หน่วยงานมีทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ตามสมรรถนะที่
คาดหวังของหน่วยงาน ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด้านงบประมาณ  ปีงบประมาณ 2562 หน่วยงานได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี มีจ านวนที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และ
ให้บริการ เนื่องด้วยมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติ ซึ่ง
เทคโนโลยีที่น ามาสนับสนุนการบริหารงาน และการให้บริการนั้นเป็นการ
พัฒนาโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน ท าให้สามารถพัฒนาให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้งานและสนับสนุนการบริหารงานได้เป็นอย่างดี ครอบคลุม
พันธกิจของหน่วยงาน 
 ด้านสิ่งสนับสนุนการบริหารงานและการพัฒนาบุคลากร มีความ
เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน เนื่องจากมีการส ารวจความต้องการใช้งาน
อย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งจัดหาระบบสนับสนุน เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มี
ความทันสมัย รองรับแผนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 

- ตัวอย่างสิ่งสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

3. มีการด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้    คณะกรรมการบริหารส านักฯ ก ากับติดตาม ให้ มีการด าเนินการจัด
กิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ให้บริการให้กับบุคลากร ดังนี้ 
     1. โครงการอบรมเชิงปฏฺบัติการ “เทคนิคการสื่อสารในงานบริการ” เพ่ือ
พัฒนาการให้บริการ เป็นการพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการ เมื่อวันที่ 18  
มิถุนายน 2562  

- สรุปโครงการด้านการพัฒนาบุคลากร 
 http://apr.nsru.ac.th/insurance.php 
?page=project 
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     2. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ปฏิบัติงาน กับหน่วยงานที่มีลักษณะการด าเนินงานที่คล้ายกัน  
     3. โครงการเตรียมความพร้อมการติดตามและตรวจสอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562  
     4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 
     5. จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนา กับหน่วยงาต่าง ๆ 
ทั้งภายในและภายนอก จ านวน 26 ครั้ง เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถของ
ตนเอง โดยน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของตนเอง 

4. มีการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทุกปี      จากการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2562 ของ
หน่วยงาน ผู้บริหารและหัวหน้างาน มีการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ 
 1. ประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาบุคลากร (5 โครงการ) พบว่า มีผลส าเร็จของการด าเนินโครงการ
คิดเป็นร้อยละ 80 (มี 1 โครงการที่ไม่บรรลุ/ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากมีการ
เพ่ิมเติมระบบการรับสมัครนักศึกษา จึงส่งผลกระทบต่อช่วงเวลาการด าเนิน
โครงการ) 
 2. ประเมินผลส าเร็จของการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 
2562 พบว่า ตลอดปีงบประมาณ บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับการพัฒนา
สมรรถนะตรงสายงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานตามความ

- รายงานการประเมินผลการด าเนินงาน 
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ประจ าปี 2562 
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้สารสนเทศของหน่วยงาน ประจ าปี 2562 
http://apr.nsru.ac.th/insurance. 
php?page=users 
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รับผิดชอบของตนเอง โดยบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน 
คิดเป็นร้อยละ 100  
 3. พิจารณาและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร จากรายงานการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล เพ่ือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน รอบ 
6 เดือนและรอบ 12 เดือน ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงการน าความรู้ที่ได้รับ
จากการพัฒนาสมรรถนะ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของตนเองได้อย่าง
ชัดเจน และเป็นรูปธรรม 
 นอกจากการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวข้างต้น ผู้บริหาร
และหัวหน้างานยังน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการของหน่วยงาน และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศ
ของหน่วยงาน มาใช้ประกอบการพิจารณาผลการน าความรู้ของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ มาใช้ในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ  

5. มีการน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง 

 

     หน่วยงานน าผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ในประเด็นส าคัญ ๆ ดังนี้ 
 1. พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยตรง 
(บริการหน้าเคาท์เตอร์) ด าเนินการโดยสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนา
ทักษะด้านการให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่หลากหลาย และทันสมัย สอดคล้อง
กับการน าเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการให้บริการ การพัฒนาทักษะด้านการ
พูดและการสื่อสาร  การพัฒนาด้านบุคลิกภาพ เป็นต้น 
 2. พัฒนาบุคลากรในสมรรถนะประจ าสายงาน ใน 3 ประเด็น ได้แก่ 
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน  การรักษาระเบียบวินัยและ
จรรยาบรรณ  และความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน โดยเปิดโอกาสให้บุคลากร

- ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ทุกส่วนงาน ได้มีโอกาสเลือกพัฒนาตนเองในแหล่งเรียนรู้  ในเรื่องที่ตนเอง
สนใจตามสายงานความรับผิดชอบ ตามความเหมาะสม 
 3. สนับสนุนเทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากร 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สูงขึ้น 

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

                                                                  (อาจารย์ปราณี  เนรมิตร) 
                                                                    วันที่ 30 กันยายน 2562 
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แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
ตัวช้ีวัดที ่2.3. การอ านวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

1. มีระบบงานการอ านวยความสะดวกและ
ประสานงาน 

     มีระบบการอ านวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอก ในการประสานงานด้านวิชาการตามพันธกิจของหน่วยงาน โดยจัดกลุ่ม
ความรับผิดชอบการอ านวยความสะดวกและประสานงานเพ่ือลดความซ้ าซ้อนของ
งาน และมีผู้ปฏิบัติอย่างชัดเจน จ าแนกตามกลุ่มงาน ดังนี้ 
    1. กลุ่มงานบริหารส านักงาน มีขอบข่ายการประสานงานและอ านวยความ
สะดวกในเรื่องต่อไปนี้ 
          - ประสานงาน และอ านวยความสะดวกในการออกระเบียบ ประกาศ 
ข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานด้านวิชาการ 
          - ประสานงานในการจัดท าปฏิทินงาน ก าหนดการด้านวิชาการ 
          - ประสานการเบิกจ่ายค่าด าเนินการต่างๆ ให้แก่คณะ/ส านัก/สถาบัน 
       -  การประสานงานและอ านวยความสะดวกในการจัดประชุม
คณะกรรมการด้านวิชาการชุดต่างๆ  
       - การประสานข้อมูล และอ านวยความสะดวกแก่กองการเจ้าหน้าที่ ใน
การด าเนินงานด้านการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
       - การประสานงานด้านข้อมูลเอกสารหลักฐานการศึกษา /คุณวุฒิ
การศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัย กับโรงเรียนภายนอก 
       - การประสานงานด้านข้อมูลเพ่ือการประกันคุณภาพ และการตรวจ
ประเมินจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 
       - การประสานงานด้านฐานข้อมูลผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 
    2. กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ มีขอบข่ายการประสานงานและอ านวยความ
สะดวกในเรื่องต่อไปนี้ 

- โครงสร้างการบริหารงานของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
-  แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติ งานของ
บุคลากร ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
-  
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          - ประสานงาน และอ านวยความสะดวกในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรการสอน ระหว่างคณะกับมหาวิทยาลัย  และระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
          - ประสานงานด้านข้อมูลในการจัดท าแผนการเรียนส าหรับนักศึกษา 
การเปลี่ยนแปลงการสอน การโยกย้ายเวลาสอน 
       - ประสานงานด้านข้อมูลรายการจัดสอน เพ่ือจัดท าตารางเรียน 
ตารางสอน ตารางสอบ 
       -  การประสานงานและอ านวยความสะดวกในการจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
       - การอ านวยความสะดวกในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลหลักสูตร 
และ มคอ.2-7 ให้แก่สาขาวิชาต่างๆ 
       - ประสานงานด้านข้อมูลหลักสูตร ระหว่างมหาวิทยาลัย กับฐานข้อมูล 
สกอ.  
       - การประสานงานด้านระบบบริหารจัดการหลักสูตร CHE-CO จาก 
สกอ. 
    3. กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล มีขอบข่ายการประสานงานและอ านวย
ความสะดวกในเรื่องต่อไปนี้ 
          - ประสานงาน และอ านวยความสะดวกในข้อมูลงานทะเบียนและ
ประมวลผลการศึกษา ระหว่างคณะ กับมหาวิทยาลัย  และระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
       - ประสานงานด้านข้อมูลบัณฑิต และจ านวนนักศึกษา ระหว่าง
มหาวิทยาลัย กับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
       - ประสานงาน และอ านวยความสะดวกในการจัดประชุมคณะกรรมการ
อนุมัติผลส าเร็จการศึกษา 
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       - อ านวยความสะดวกแก่ผู้มือส่วนได้เสีย ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงาน
ทะเบียนนักศึกษา ปัญหา ข้อซักถามต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
       - อ านวยความสะดวกและประสานงานกับผู้รับบริการ ผ่านการพัฒนา
ระบบสนับสนุน และบริการออนไลน์ต่าง ๆ 

2. มีคู่มือปฏิบัติงานในการอ านวยความสะดวกและ
ประสานงาน 

     มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการอ านวยความสะดวก และการประสานงาน
ของส านัก ด้านต่างๆ พร้อมทั้งจัดท าเป็นแผนภูมิขั้นตอน รายละเอียดในการ
ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ปัจจุบัน
หน่วยงานมีการทบทวนและปรับปรุง ตลอดจนจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน/การใช้งาน 
ด้านต่าง ๆ ครอบคลุมพันธกิจทุกด้านของหน่วยงาน  

- คู่มือการปฏิบัติงาน ของบุคลากรส านัก
ส่ ง เ ส ริ ม วิ ช า ก า ร และ ง านทะ เบี ยน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
http://apr.nsru.ac.th/insurance. 
php?page=manual_job 

3. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

     ในการปฏิบัติงานด้านการประสานงาน และการอ านวยความสะดวกแก่
หน่วยงาน และบุคคลภายนอกนั้น หน่วยงานได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและประสานงาน ดังนี้ 
 - ระบบ e-office ส าหรับการให้บริการรับ-ส่งหนังสือภายใน และภายนอก  
 - เว็บไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 - อีเมล์ส านักงานส าหรับการติดต่อ ประสานงาน 
 - face book ส านักงาน 
 - web board ส าหรับติดต่อ ประสานงาน และอ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการ 
 - Line@ เพ่ือการประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
 - ระบบสนับสนุนและบริการด้านข้อมูลสถิติการศึกษาต่าง ๆ เช่น จ านวน
นักศึกษา ระบบสนับสนุนการจัดท า มคอ. 7  

- ระบบ e-office 
http://e-office.nsru.ac.th/ 
- face book ส านักงาน 
www.facebook.com/aprnsru/ 
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4. มีการประเมินผลการด าเนินการอ านวยความ
สะดวกและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทุกปี 

     หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการอ านวยความ
สะดวกและประสานงาน ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจ าปี
งบประมาณ 2562  ซึ่งมีผลการประเมิน  
 - ความพึงพอใจความสะดวก รวดเร็วในการอ านวยความสะดวกและ
ประสานงาน มีคะแนนเฉลี่ย 4.81 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 - ความพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ความกระตือรือร้น ความสุภาพ 
การยิ้มแย้มแจ่มใส และการให้ความช่วยเหลือในการอ านวยความสะดวกและ
ประสานงาน) มีคะแนนเฉลี่ย 4.79 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 - ความพึงพอใจการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มาติดต่อในการอ านวย
ความสะดวกและประสานงาน มีคะแนนเฉลี่ย 4.82 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 

   ผลประเมินความพึงพอใจในประเด็นที่
เกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกและการ
ประสานงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
http://apr.nsru.ac.th/insurance.php? 
page=users 

5. น าผลการประเมินประจ าปีมาใช้ปรับปรุงงาน 

อย่างต่อเนื่อง 

 

     จาการประเมินผลการด าเนินงาน คณะผู้บริหาร และบุคลากร ประชุมกลุ่มย่อย
ร่วมกัน เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. พัฒนาระบบติดตามเอกสารค าร้องออนไลน์ ส าหรับนักศึกษา ให้
ครอบคลุมทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 
 2. พัฒนาระบบติดตามเอกสารภายในหน่วยงาน เพ่ือแก้ไขปัญหาและ
ป้องกันการสูญหายของเอกสาร และแจ้งเตือนสถานะการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับ
เอกสารชุดนั้น 
 3. พัฒนาระบบสนับสนุนงานอาจารย์ที่ปรึกษาผ่าน เพ่ิมเติมการคาดคะแน
ผลการเรียนของนักศึกษาที่อยู่ในความดูแล 
 4.พัฒนาระบบงานส าหรับผู้บริหาร ได้แก่ ติดตามผลประเมินการสอนของ
อาจารย์ ระบบติดตามผลการเรียน  การติดตามสถิติการลาออกกลางคันของ
นักศึกษาในแต่ละชั้นปี  เป็นต้น 

- ระบบติดตามเอกสารภายในหน่วยงาน 
http://regis3.nsru.ac.th/backoffice 
/index.php?page=doc-tracking 
- ระบบติดตามเอกสาร ค าร้องออนไลน์ 
ส าหรับนักศึกษา 
- การติดตามสถิติการลาออกกลางคันของ
นักศึกษา 
http://regis.nsru.ac.th/new/info/ 
static/dropout/ 
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 5. ปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านงานทะเบียนและประมวลผล ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ ให้มีความทันสมัย 
 6. พัฒนาระบบบันทึกรายวิชาเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร (ลดการซ้ าซ้อนของ
รายวิชาและรหัสวิชา)  
 7. พัฒนาระบบรับผลการเรียน ส าหรับหน่วยงานระดับคณะ เพ่ือตรวจสอบ
รายวิชาทีม่ีการส่งผลการเรียน 
 8. พัฒนาระบบบันทกึความประพฤติของนักศึกษาทีย่ื่นขอส าเร็จการศึกษา 
 9. การสร้าง Message Digest ของไฟล์ข้อมูล เป็นการเข้ารหัสไฟล์ข้อมูล 
กยศ.-กรอ. เพ่ือใช้ในการตรวจสอบการเปลี่ียนแปลงของไฟล์ข้อมูลที่รับ-ส่งระหว่าง
หน่วยงานกับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได ้
 10. ปรับปรุงการส าเนาข้อมูลนักศึกษาแบบ Real time ให้กับกองพัฒนา
นักศึกษา เพ่ือไปใช้กับระบบกิจกรรมนักศึกษา 
 11. เพ่ิมเชื่อมโยงข้อมูลนักศึกษา เพ่ือใช้ในระบบหอพักนักศึกษา 

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

                                                                  (อาจารย์ปราณี  เนรมิตร) 
                                                                    วันที่ 30 กันยายน 2562 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.4 การประชุมคณะกรรมการต่างๆ ท่ีส านัก/สถาบัน รับผิดชอบ 

เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

1. มีหนังสือเชิญประชุม แจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้า    ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการ คณะกรรมการ
ด้านวิชาการชุดต่างๆ ดังนี้ 
     1. คณะกรรมการอนุมัติผลส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา 
     2. คณะกรรมการอนุสภาวิชาการ 
     3. คณะกรรมการวิชาการประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
     4. คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
     5. คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สภามหาวิทยาลัย 
     6. คณะกรรมการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย 
     7. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาการศึกษาทั่วไป 
     8. คณะกรรมการประจ าส านักฯ 
   ในการประสานการจัดประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ด าเนินการประสานคณะกรรมการเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือส ารวจ
ความพร้อม และจ านวนของคณะกรรมการ ที่สามารถเข้าร่วมได้หากมีการจัดประชุม
ช่วงเวลาที่ก าหนด (ส ารวจองค์ประชุมโดยการโทรประสานงานและช่องทางโซเชียล
มีเดีย) และจัดประชุมจัดท าบันทึกข้อความเชิญประชุมไปยังคณะกรรมการชุดต่างๆ 
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน พร้อมทั้งประสานงานเรื่องการเดินทาง และที่พักส าหรับ
คณะกรรมการ (กรณีมีการพักค้างคืน) 

- ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัด
ประชุม 
- ตัวอย่างบันทึกข้อความเชิญ
ประชุม 
- แนวทางการปฏิบัติงานการ
ประชุม 
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2. มีการเตรียมวาระการประชุมไว้ล่วงหน้า      ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในฐานหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการ ดังกล่าวในข้อ 1 มีการก าหนดแผนการด าเนินงานอย่างชัดเจน และมีการ
จัดเตรียมวาระการประชุมล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน เนื่องจากเป็นแนวปฏิบัติของ
หน่วยงาน โดยจะท าการแนบวาระการประชุม แจ้งให้แก่คณะกรรมการทราบ พร้อมกับ
บันทึกข้อความเชิญประชุม 

- ตัวอย่างวาระการประชุม
คณะกรรมการชุดต่างๆ 

3. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมไว้ครบถ้วน
เพียงพอ 

     ภายหลังการจัดเตรียมวาระการประชุม และการจัดท าบันทึกข้อความเชิญประชุม ผู้
ประสานงานการจัดประชุม และเลขานุการคณะกรรมการชุดต่างๆ ได้ด าเนินการ
ประสานกับหน่วยงานเจ้าของเรื่องท่ีเสนอขอบรรจุในวาระฯ รวบรวมเพ่ือจัดท าเอกสาร
การประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ให้ครบถ้วนตามวาระการประชุมในแต่ละ
คราว พร้อมทั้งจัดท าหมายเลขก ากับเอกสารในแต่ละชิ้นว่ามีความเก่ียวข้องกับวาระการ
ประชุมใด โดยจัดท าเอกสารให้เพียงพอต่อความต้องการของคณะกรรมการ และผู้เข้า
เกี่ยวข้องในการประชุมแต่ละครั้ง 

- ตัวอย่างเล่มวาระการประชุม และ
เอกสารประกอบการประชุม 

4. จัดท ารายงานการประชุม แจ้งให้กรรมการพิจารณา
หลังการประชุมไม่เกิน 15 วัน 

 

     เลขานุการการประชุม และผู้ประสานงานการประชุม จัดท ารายงานการประชุมทันที
หลังจากสิ้นสุดการประชุมเสนอต่อคณะกรรมการฯ ชุดต่าง ๆ โดยผ่านการตรวจทาง
เบื้องต้นจากผู้บริหารหน่วยงาน เพ่ือความถูกต้อง และตรงกับข้อมูล/มติจากท่ีประชุม 
และอัพโหลดข้อมูลขึ้นบนระบบงานการประชุม ของหน่วยงานให้คณะกรรมการทราบ 
ภายใน 1-2 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับความเร่งด่วนของเรื่องที่น าเข้าวาระการประชุมในครั้งนั้นๆ 
และน าเข้าที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมในคราวถัดไป 

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

 

    เนื่องจากมีการจัดส่งรายงานการประชุมแจ้งให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้า และได้มี
การตรวจทานจากคณะกรรมการ และเลขานุการการประชุม รายงานการประชุมจึงได้รับ
การรับรองรายงานในคราวประชุม กรณีมีวาระที่มีความละเอียดอ่อน และเกี่ยวข้องกับ
บุคคลต่าง ๆ เพียงบางส่วนที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมจากคณะกรรมการ ณ ที่ประชุม 
เพ่ือให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามมติจากท่ีประชุม  
    ภายหลังมีการรับรองรายงานการประชุม ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ใน
ฐานะฝ่ายเลขานุการการประชุม จะด าเนินการแจ้งผลการประชุม ไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (ผู้ยื่นเสนอวาระ) ให้รับทราบผลการประชุมเพื่อด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

- ตัวอย่างรายงานการประชุมที่มี
บันทึกการแก้ไขเพ่ิมเติม 

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

                                                                  (อาจารย์ปราณี  เนรมิตร) 
                                                                    วันที่ 30 กันยายน 2562 
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ตัวช้ีวัดที่  2.5 การให้บริการข้อมูลแก่บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

1. มีระบบการให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน 

 
     ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารกับ
บุคลากร หน่วยงานภายใน-ภายนอก และประชาชนทั่วไป ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาที่
เป็นประโยชน์ กับบุคลากรหน่วยงานภายใน-ภายนอก และประชาชนทั่วไป ที่มาขอรับ
บริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และได้รับข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โดยได้มีการจัดท า
ขั้นตอนกระบวนการให้บริการด้านต่างๆ ไว้อย่างเป็นระบบ เผยแพร่ผ่านช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน และได้มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในงานการให้บริการ
ข้อมูลทางวิชาการ เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วอีกด้วย 
 

- เว็บไซต์ของส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
http://apr.nsru.ac.th 
- เว็บไซต์กลุ่มงานทะเบียนและ
ประมวลผล 
http://regis.nsru.ac.th 
- แผนภูมิกระบวนการให้บริการ
ข้อมูล ข่าวสาร 
- Face book ของหน่วยงาน 

2. มีคู่มือการให้บริการข้อมูลที่เก่ียวข้องของหน่วยงาน      หน่วยงานมีแนวปฏิบัติในการให้บริการข้อมูล ข่าวสารทางวิชาการ แก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย โดยจัดท าเป็นแผนภูมิขั้นตอนและรายละเอียดการให้บริการข้อมูล ข่าวสารทาง
วิชาการ ดังนี้  
     ขั้นตอนการให้บริการ  
     1. ผู้มาติดต่อ สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการประจ าเคาท์เตอร์บริการภายใน
หน่วยงาน 
     2. ผู้มาติดต่อสามารถสืบค้นข้อมูลทางวิชาการได้ด้วยตนเอง จากจุดให้บริการข้อมูลที่
จัดให้ หรือจะขอเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการประจ าเคาท์เตอร์บริการ ช่วยแนะน าค้นหาให้ก็ได ้
     3. หากผู้มาติดต่อ มีความประสงค์ จะได้ส าเนาข้อมูลทางวิชาการทั่วไป หน่วยงานท า
การจัดเครื่องพิมพ์ไว้ส าหรับให้บริการบริเวณจุดบริการสืบค้นข้อมูล  หากข้อมูลนั้นเป็น
เอกสารส าคัญ และต้องมีการรับรองส าเนา จ าเป็นต้องให้ยื่นค าร้องตามแบบฟอร์มที่
ก าหนด โดยพิมพ์จากระบบให้บริการค าร้องออนไลน์ หรือเขียนขึ้นเอง โดยระบุข้อมูลที่
ต้องการ 

- ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลทาง
วิชาการหน้าเคาท์เตอร์  
- คู่มือการใช้งานระบบการ
ให้บริการค าร้องออนไลน์ 
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     4. จัดท าข้อมูลที่เก่ียวข้องของหน่วยงาน เดผยแพร่เป็นสารสนเทศ ผ่านหน้าเว็บไซต์
ของหน่วยงาน เพ่ือให้ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นได้ 
     5. ก าหนดระยะเวลาในการให้ข้อมูล 
         5.1 การให้บริการส าเนาข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ในส านักฯ ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ก าหนดระยะเวลาภายในวันท าการที่มีค าขอนั้น กรณีบุคคลภายในมหาวิทยาลัย จะมี
ระบบแจ้งเตือนผลการปฏิบัติให้แก่ผู้ยื่นค าขอทราบ หากเป็นบุคคลภายนอก เจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการจะด าเนินการติดต่อผู้ยื่นค าขอโดยตรง 
         5.2 การให้บริการส าเนาข้อมูลอ่ืนๆ ที่พร้อมจะให้ได้ก าหนดระยะเวลาภายในวัน
ท าการที่ขอหรือโดยเร็ว 
         5.3 การให้บริการบางรายการ หน่วยงานด าเนินการปรับปรุงระบบให้ผู้ขอรับ
ข้อมูล สามารถเข้าระบบเพ่ือสืบค้นข้อมูลที่ต้องการได้ทันที ในรูปแบบของไฟล์
อิเล็คทรอนิคส์ 

3. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

 

     ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการใช้ระบบสารสนเทศมาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งพัฒนาโดยบุคคลภายนอก และส่วนใหญ่พัฒนาโดยบุคลากรในหน่วยงานเอง 
โดยระบบสารสนเทศที่พัฒนาโดยบุคลากรในหน่วยงานเองนั้นท าให้สามารถแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและท าให้ตรงความต้องการใช้งาน และสนับสนุนให้การด าเนินงานเป็นไป
ด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อย ซึ่งระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
 1. โปรแกรมงานทะเบียนและประมวลผล ส าหรับนักศึกษา ให้บริการข้อมูลด้าน
การเรียนการสอนแก่นักศึกษารายบุคคล 
 2. ระบบงานส าหรับอาจารย์ และอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นช่องทางให้บริการข้อมูล
ข่าวสารทางวิชาการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาจารย์  
 3. เพจ Face book เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายวงกว้างอย่างทั่วถึง 
 4. ระบบการเทียบโอนรายวิชา (ปรับปรุง) 
 5. ระบบฐานข้อมูล การค านวณ FTES (ปรับปรุง) 

- โปรแกรมงานทะเบียนและ
ประมวลผล 
- เว็บไซต์ของส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
http://apr.nsru.ac.th 
- เว็บไซต์กลุ่มงานทะเบียนและ
ประมวลผล 
http://regis.nsru.ac.th 
- เพจ Face book หน่วยงาน 
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4. มีการประเมินผลการด าเนินงานทุกปี 
 

     ในการให้บริการข้อมูลแก่บุคลากรและหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ประเมินผลการด าเนินงานในรูปของการประชุม
กลุ่มย่อย การพูดคุยระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน และการประเมินความพึงพอใจและ
ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ ซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้ 
   ความพึงพอใจความสะดวก รวดเร็วในการค้นหาข้อมูล/เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความ
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน มีคะแนนเฉลี่ย 4.81 ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก 
   ความพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ความกระตือรือร้น ความสุภาพ การยิ้มแย้ม
แจ่มใส และการให้ความช่วยเหลือในการค้นข้อมูล) มีคะแนนเฉลี่ย 4.79 ความพึงพอใจอยู่
ในระดับดีมาก 
   ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีคะแนนเฉลี่ย 4.83 ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีมาก 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการ ประจ าปี 
2562 

5. น าผลการประเมินประจ าปีมาใช้ปรับปรุงงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

     ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มีการน าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ มา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ ดังนี้ 
 1. จัดท าระบบฐานข้อมูล มคอ. ออนไลน์ โดยอาจารย์สามารถอัพโหลดไฟล์ มคอ.
3, มคอ.4, มคอ.5 และ มคอ.6 เพ่ือจัดเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลในการจัดท าหลักสูตร  
 2. ปรับปรุงรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศในลักษณะของข้อมูลออนไลน์ 
ให้ง่ายต่อการสืบค้น 
 3. พัฒนาระบบอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ 3 กลุ่ ม คือ นักศึกษา   
อาจารย์ผู้สอน และผู้บริหารเพ่ือการตัดสินใจ 

- เว็บไซต์ของส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
http://apr.nsru.ac.th 
- เว็บไซต์กลุ่มงานทะเบียนและ
ประมวลผล 
http://regis.nsru.ac.th 
 

 

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

                                                                  (อาจารย์ปราณี  เนรมิตร) 
                                                                    วันที่ 30 กันยายน 2562   
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ตัวช้ีวัดที่ 2.6. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา (ฝึกอบรมดูงาน) 

เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา (ฝึกอบรมดูงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ส านัก/สถาบัน มีบุคลากรทั้งหมด จ านวน 23 คน 
2. บุคลากรเข้ารับการศึกษา อบรม เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ จ านวน 23  คน 
    โครงการที่บุคลากรเข้ารับการศึกษา อบรม เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ 
2.1 โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาหัวหน้างาน (หลักสูตรผู้บริหารระดับต้น) 
2.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสรรถนะด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรในหัว
เรื่อง “เทคนิคการสื่อสารในงานบริการ” 
2.3 โครงการอบรมโปรแกรมระบบฐานข้อมูลการรับเข้า รอบ 1 และรอบ 2 ในระบบการ
คัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
2.4 การประชุมรับฟังข้อชี้แจงเพ่ือเตรียมข้อมูลส าหรับการใช้งานระบบสารสนเทศ TCAS 
2.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โครงการการบริหารจัดการระบบเครือข่ายด้วย 
Pfsense 
2.6 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Modern Web App ด้วย Angular และ MEAN Stack 
2.7 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 
2.8 การอบรมเชิ งปฏิบัติการ  Digital disruption กับงานบริการการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา 
2.9 โครงการอบรมการเสริมสรางคานิยมซื่อสัตยสุจริตตอตานการทุจริต และการปองกัน 
ผลประโยชนทับซอนในมหาวิทยาลัย 
2.10 การประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษาและร่วมการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 18 
2.11 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการฯ 
2.12 การอบรมเชิงปฏิบัติการการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO 

- การบริหารงานบุคคล ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
- แผนพัฒนาบุคลากร 
ปีงบประมาณ 2562 
http://apr.nsru.ac.th/insuranc
e.php?page=dev_plan 
- รายงานการเข้ารับการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ปีงบประมาณ 2562 
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 2.13 การสัมมนาเครือข่ายระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 10 
2.14 การอบรมเชิงปฏิบัติการการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA 
2.15 การอบรมการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเลื่อนต าแหน่งช านาญ
การและระดับอ่ืน ๆ 
2.16 การประชุมเพ่ือชี้แจงเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล 
TCI รอบท่ี 4 (2563-2567) 
2.17 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดมาตรฐานอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย” 
2.18 โครงการบริการวิชาการและการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือการเผยแพร่ TQR และรับรอง
มาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร รุ่นที่ 6” 
2.19 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส์” 
2.20 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “ระบบช่วยเหลือการบริการ (NSRU Helpdesk ) 
2.21 โครงการอบรมการให้บริการที่เป็นเลิศ 
2.22 การประชุมสัมมนา เรื่อง การรับรองปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) 
2.23 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าร่างตัวชี้วัดเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
2.24 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษาใหม ่
2.25 การสัมมนาวิชาการเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา ครั้งที่ 18 
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X 100 

X 100 

เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

3. บุคลากรเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร จ านวน ..-.. คน

4. บุคลากรได้รับการพัฒนา
การค านวณ 

จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
     จ านวนบุคลากรทั้งหมด 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน 23 
23 

ร้อยละ       =  100 

ลงนามรับรองข้อมูล …………….……………………  (ผู้อ านวยการ ) 
  (อาจารย์ปราณี  เนรมิตร) 

    วันที่ 30 กันยายน 2562 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.7 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

1. มีแผนระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจ (Management Information System) 
 

     ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มีการปรับปรุง และพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามสอดคล้องกับพันธกิจหลักของหน่วยงาน ทั้ง
ในด้านการบริการวิชาการ และการบริหารงาน และเชื่อมโยงกับนโยบายตามแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย ดังนั้นส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนจึงได้จัดท าแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานของส านักฯ  และ
วางแผนการปรับปรุง พัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงาน โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มหลัก ๆ 
อยู่ 3 กลุ่ม คือ  
 1. ปรับปรุงระบบสารสนเทศเดิมที่มีอยู่ให้มีความทันสมัย ให้ระบบมีความเสถียร
มากยิ่งขึ้น เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของระบบให้ครอบคลุมงาน และรองรับการท างานที่
เปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้ใช้งาน และผู้รับบริการ 
 2. พัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ลดขั้นตอน 
และรองรับการท างานที่เปลี่ยนแปลงตามความต้องการของผู้รับบริการแต่ละกลุ่ม 
(อาจารย์  นักศึกษา  เจ้าหน้าที่  และหน่วยงานภายนอก) 
 3. การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (เช่น กองพัฒนานักศึกษา และ
หน่วยงานภายนอก) 
 ปีงบประมาณ 2562 หน่วยงานก าหนดแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการ
ให้บริการ และการบริหารจัดการด้านงานทะเบียนและประมวลการศึกษาของนักศึกษา
เป็นหลัก ระบบสารสนเทศท่ีอยู่ในแผนการพัฒนา มีดังนี ้
    1. การปรับปรุงระบบสารสนเทศเดิม 
       1.1 ระบบสารสนเทศส าหรับเจ้าหน้าที่ 
          - ระบบการจัดการการรับสมัครนักศึกษา (TCAS62) 

- แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค ์
- แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ประจ าปีงบประมาณ 
2562 
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          - ระบบงานทะเบียนและประมวลผล 
          - ระบบบริหารจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์  
       1.2 ระบบสารสนเทศส าหรับผู้รับบริการ 
          - ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ 
          - ระบบงานส าหรับอาจารย์ 
          - ระบบส่งผลการเรียนทางอินเทอร์เน็ต 
          - ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ 
          - ห้องข่าวทะเบียน และเว็บบอร์ดห้องทะเบียน 
          - NSRU Mentor (บนระบบ Android) 
          - NSRU Regis (บนระบบ Android) 
       1.3 ระบบสารสนเทศการบริหารและการตัดสินใจ 
          - สถิตินักศึกษา 
          - สถิติผู้ส าเร็จการศึกษา 
          - สถิติจ านวนนักศึกษาจากสถานศึกษาต่าง ๆ ที่รับเข้าศึกษา 
          - ตรวจสอบข้อมูลการใช้งานห้องเรียน 
          - ติดตามผลประเมินการสอนอาจารย์ 
          - ระบบติดตามผลการเรียน 
    2. ระบบสารสนเทศที่พัฒนาใหม่ 
       2.1 ระบบสารสนเทศส าหรับเจ้าหน้าที่ 
          - ระบบจัดการเว็บไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
http://apr.nsru.ac.th/office 
       2.2 ระบบสารสนเทศส าหรับผู้รับบริการ 
          - ระบบกลางประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา 
 

http://regis.nsru.ac.th/student46/info46/from_school.asp
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          - Mobile Application ส าหรับนักศึกษาบนระบบ iOS ส าหรับอาจารย์
ที่ปรึกษา (เฟส 2) 
          - ระบบบันทึกข้อมูลความประพฤตินักศึกษา 
          - ระบบบันทึกข้อมูลรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร ส าหรับสร้าง
รหัสอ้างอิง  รหัสวิชา ตามโครงสร้างของหลักสูตร  เพื่อจัดท าหรือปรับปรุงหลักสูตรปี 
พ.ศ. 2563 
          - ระบบบันทึกข้อมูลการรับรองหน่วยกิต ส าหรับบันทึกข้อมูลกลุ่ม
รายวิชาว่าแต่ละรายวิชารับรองหน่วยกิตในด้านใด 
          - ออกแบบและจัดท าเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ พร้อมย้ายเซิฟเวอร์ 
เพ่ือง่ายต่อการดูแลและปรับปรุงข้อมูล 

2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ
ตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ 
และการเงิน และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ 

     ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานสนับสนุนหน่วยงานหนึ่งภายใน
มหาวิทยาลัยทีม่ีการด าเนินงานโดยมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยงานทั้งงาน
บริการวิชาการ และงานบริหาร โดยมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
ที่ครอบคลุมและสนับสนุนการจัดเรียนการสอน การให้บริการวิชาการ การบริหารจัดการ
และงบประมาณ และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 
 1. ระบบงานทะเบียนและประมวลผลของนักศึกษา ผลการเรียนนักศึกษาและ
การคาดคะเนผลการเรียน 
 2. ระบบการค านวณภาระงานสอนของอาจารย์ รายบุคคล 
 3. ระบบบริหารจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ 
        - สถิติการรับสมัครนักศึกษา แยกประเภทการรับ 
        - สถิติการลงทะเบียนเรียน การจองรายวิชาการ 
        - การลงทะเบียนเพ่ิม-ถอนรายวิชาทั้งในและนอกแผนการเรียน 
 4. ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน 
 5. ตารางเรียน ตารางสอบ /แผนการเรียน 
 6. เทียบโอนรายวิชา 

- เว็บไซต์ของส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
http://apr.nsru.ac.th 
- เว็บไซต์กลุ่มงานทะเบียนฯ 
http://regis.nsru.ac.th 
- โปรแกรมงานทะเบียนและ
ประมวลผล 
- โปรแกรมจัดตารางเรียน
ตารางสอน 
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 7. ข้อมูลจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) 
 8. ระบบสารสนเทศส าหรับการตัดสินใจ ไดแ้ก่ 
        - สถิตินักศึกษา 
        - สถิติผู้ส าเร็จการศึกษา 
        - สถิติจ านวนนักศึกษาจากสถานศึกษาต่าง ๆ ที่รับเข้าศึกษา 
        - ข้อมูลจ านวนนักศึกษา/ข้อมูลจ านวนผู้บันทึกข้อมูลรายงานตัว 
        - ข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
        - ข้อมูลแผนภาพสถิตินักศึกษาท้ังหมด 
        - แผนภาพสถิตินักศึกษาปัจจุบัน 
        - แผนภาพสถิติผู้ส าเร็จการศึกษา 
        - แผนภาพสถิตินักศึกษาทั้งหมด 
        - สถิติจ านวนนักศึกษาจากสถานศึกษาต่าง ๆ ที่รับเข้าศึกษา 
        - ข้อมูลการลงทะเบียน (รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งหมด) 
        - ข้อมูลการลงทะเบียน (สอบถามด้วยรหัสวิชา) 
        - ตรวจสอบข้อมูลการใช้งานห้องเรียน 

        - ระบบบันทึกข้อมูลรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
 

3. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนด 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
    1. การส่งข้อมูลรายบุคคลนักศึกษา รายงานส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
    2. การส่งข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา และภาวะการมีงานท าของบัณฑิต รายงาน
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
    3. การส่งข้อมูลหลักสูตร รายงานส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
    4. รายงานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในตัวบ่งชี้ที่รับ
มอบหมายระดับมหาวิทยาลัย ผ่านระบบ Che QA Online 

- รายงานข้อมูลนักศึกษาผ่าน
คลังข้อมูลอุดมศึกษา 
www.data3.mua.go.th 
- รายงานข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 
และภาวะการมีงานท าของบัณฑิต
ผ่านเว็บไซต์ 
http://employ.mua.go.th 
- รายงานข้อมูลหลักสูตรผ่าน กลุ่ม
สารสนเทศการวางแผนเพ่ือศึกษา
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    5. การจัดส่งข้อมูลเพ่ือยื่นขอรับใบประกอบวิชาชีพครู (ส าหรับระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู) ผ่านระบบ 
http://gs.nsru.ac.th/KSP_Checker.php 
    6. การน าเข้าข้อมูลเพ่ือขอพิจารณารับทราบหลักสูตร ผ่านระบบ CHE-CO จาก 
สกอ. 
    7. การสร้าง Message Digest ของไฟล์ข้อมูล เป็นการเข้ารหัสไฟล์ข้อมูล กย
ศ.-กรอ. เพ่ือใช้ในการตรวจสอบการเปลี่ียนแปลงของไฟล์ข้อมูลที่รับ-ส่งระหว่าง
หน่วยงานกับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได ้
    8. เชื่อมโยงระบบตรวจสอบกองทนุกูย้ืมเพ่ือการศึกษา ส าหรับตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมลูนักศึกษากู้ยืม 
 

ต่อระดับอุดมศึกษา 
http://www.gotouni.mua.go.th 
- ระบบงานระกันคุณภาพฯ ผ่าน
เว็บไซต์ http://cheqa.nsru.ac.th 

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดท าการประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือปรับปรุงระบบสารสนเทศในส่วนต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บริการสารสนเทศ และสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยท าการส ารวจใน
กลุ่มประชาการ 3 กลุ่ม คือ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ และใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลน าผล
การประเมินที่ได้มาปรับปรุงระบบต่อไป 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
ปีงบประมาณ 2562 
 

5. มีผลการประเมินของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจไม่น้อยกว่า 4.00 คะแนน  
จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

 ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการข้อมูลสารสนเทศของส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน และของกลุ่มงานทะเบียนฯ มีผลคะแนนการประเมินของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ ดังนี้ 
 1. ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อการใช้บริการสารสนเทศ ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน http://apr.nsru.ac.th คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.88 คะแนน ซ่ึงด้านท่ีได้
คะแนนความพึงพอใจสูงสุด คือ ด้านประสิทธิภาพการเขา้ถึงข้อมูล มีคะแนนประเมิน
เท่ากับ 4.89 คะแนน 

- เว็บไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 
https://apr.nsru.ac.th 
- เว็บไซต์กลุ่มงานทะเบียนฯ 
https://regis.nsru.ac.th  
- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
ปีงบประมาณ 2562 
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 2. ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อการใช้บริการสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียนและ
ประมวลผล http://regis.nsru.ac.th คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.88 คะแนน ซ่ึงด้านท่ีได้
คะแนนความพึงพอใจสูงสุด คือ ด้านประสิทธิภาพการเขา้ถึงข้อมูล มีคะแนนประเมิน
เท่ากับ 4.88 คะแนน 
 จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ พบว่า ผู้ใช้บริการ
สารสนเทศมีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศของส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน https://apr.nsru.ac.th อยู่ในระดับมากที่สุด และของระบบสารสนเทศกลุ่ม
งานทะเบียนฯ https://regis.nsru.ac.th อยู่ในระดับมากที่สุด  
 

6. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ มา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

จากผลการประเมินความพึงพอใจด้านสารสนเทศของหน่วยงาน ซ่ึงมีผลการประเมินอยู่
ในระดบัดีมาก ทั้งนี้เป็นผลมาจากการบริหารจัดการระบบสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ โดย
น าข้อเสนอแนะในเรื่องรูปแบบการแสดงผลของเว็บไซต์ให้มีความน่าสนใจ เพ่ิมเตมิข้อมูล
สารสนเทศให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน และมีการ
ก าหนดแนวทางในการพัฒนาสารสนเทศของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ 2563 ไว้เบื้อต้น 
ดังนี้ 
    1. พัฒนาระบบตรวจสอบคุณวุฒิออนไลน์ ส าหรับหน่วยงาน /องค์กรภายนอก 
ให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ ทั้งเอกสารใบรายงานผลการศึกษารุ่นเก่า และรุ่นใหม่ที่
มี QR Code 
    2. พัฒนาระบบลงเพ่ิมรายวิชาแบบออนไลน์ 100% โดยไม่ต้องพิมพ์เอกสารออก
จากระบบ เพ่ือลดทรัพยากร 

 

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

                                                                  (อาจารย์ปราณี  เนรมิตร) 
                                                                  วันที่ 30 กันยายน 2562 
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แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2.12 การประสานการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

1. มีระบบการประสานงานการจัดการศึกษาหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป 

 

     ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการ
ประสานงานการจัดการศึกษาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยน าแนวทางการ
ด าเนินงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และมอบหมายกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 
เป็นผู้รับผิดชอบในการประสานงานเฉพาะในบางประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1. จัดท า Flow Chart การประสานการพัฒนาและการน าเสนอหลักสูตร 
 2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 และจัดท าค าสั่งคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 3. ประสานการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
 4. ประสานการด าเนินการจัดการเรียนการสอน การจัดตารางเรียน และจัด
แผนการเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
 5. ประสานการจัดเก็บและรวบรวม มคอ. 3-5 รายวิชาศึกษาท่ัวไป 
หมายเหตุ การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ด าเนินการโดยคณะ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินการเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการพัฒนาเล่มหลักสูตร และการจัดแผนการเรียน และจัดตารางเรียน-
ตารางสอนเท่านั้น 

- Flow Chart การประสานการพัฒนา
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2562 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2562 
- บันทึกข้อความเชิญประชุมวิพากษ์
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2562 
- รายงานการประชุมวิพากษ์หลกัสูตรหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2562 
- รายงานการประชุมจากคณะกรรมการสภา
วิชาการ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 10 มกราคม 
พ.ศ.2562 
- รายงานการประชุมคณะติดตาม ก ากับด้าน
วิชาการและคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 
1/2562 วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2562 
- รายงานการปะชุมจากสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2562 
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เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

2. มีคู่มือปฏิบัติงานการจัดการศึกษาหมวดวิชา
การศึกษาท่ัวไป 

 

     ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในฐานะผู้ประสานงานด้านการจัด
การศึกษา หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ใช้แนวทางปฏิบัติงานตามคู่มือการพัฒนา
หลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ 2558 และ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  กรอบแนวคิดหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไปที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ 2558 

- คู่มือพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 
 

3. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

 

     ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  โดยจัดให้มี
ฐานข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติ ดังนี้ 
 - ระบบจัดเก็บข้อมูล มคอ 3 – 7 แบบออนไลน์ 
 - ระบบงานรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ตส าหรับนักศึกษาภาคปกติ  
 - ระบบน าเข้าข้อมูลเพ่ือรับทราบหลักสูตร ผ่านระบบ CHE-CO  
 - ระบบการจัดตารางเรียนตารางสอน และรายการจัดสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

- ระบบจัดเก็บข้อมูล มคอ 3 – 7 
http://regis3.nsru.ac.th/course/tqf.php 
- ระบบงานรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ต
ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ 
http://regis3.nsru.ac.th 

4. มีการประเมินผลการด าเนินงานทุกปี 
 

     การประเมินผลการด าเนินงาน เฉพาะขอบข่ายงานในความรับผิดชอบของ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
 1. การประเมินความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ในภาคการศึกษาที่ 2/2561 และ 1/2562 มีรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอน 
จ านวน 14 รายวิชา มีผลการประเมินการสอนเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.87  
 2. การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มากที่สุด ผลการประเมินเท่ากับ 4.90 

- รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตรหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2562 

5. น าผลการประเมินประจ าปีมาใช้ปรับปรุงงาน
อย่างต่อเนื่อง 

 

     น าผลประเมินจากการด าเนินการ จัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หลักสูตรมาปรับปรุง ให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ และ 
การปรับปรุงหลักสูตร และวางแผนการประเมินการประสานการจัดการศึกษาหมวด

- Flow Chart การประสานการพัฒนา
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

วิชาศึกษาท่ัวไป เพ่ือรับทราบข้อเสนอแนะและใช้พัฒนากระบวนการท างานให้ดีขึ้น 
ในปีถัดไป 

- ระบบสืบค้นรายวิชาที่เปิดสอน รายภาค
การศึกษา 

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

                                                                  (อาจารย์ปราณี  เนรมิตร) 
                                                                  วันที่ 30 กันยายน 2562 
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แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ตัวช้ีวัดที่  2.13 การประสานการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

1. มีระบบประสานงานการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร 

     ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่
ประสานงานด้านการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระหว่าง
หน่วยงานระดับสาขาวิชา ระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย กับส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการประสานงานหลักสูตร เรื่องต่างๆ ดังนี้ 
 1. ให้ค าแนะน าแก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตร ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2. ให้ค าปรึกษาเรื่องเกณฑ์คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 3. ให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าแบบปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย 
 4. ให้ข้อเสนอแนะ และค าแนะน าในการด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
รายวิชาในหลักสูตร แก่อาจารย์ผู้สอน จนถึงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 5. ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานด้านต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ระหว่าง
มหาวิทยาลัย และ สกอ. 
     ในการประสานงานด้านการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรนั้น หน่วยงานมีแนวทางการ
ประสานงานอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 
 1. แผนผังขั้นตอนการน าเสนอหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง 
 2. มีปฏิทินก าหนดการน าเสนอหลักสูตรเข้าสู่คณะกรรมการสภาวิชาการ  
คณะกรรมการติดตาม ก ากับด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ และสภามหาวิทยาลัย ทุกเดือน 
 3. มีระบบบันทึกข้อความรับ และส่งคืนหลักสูตร บันทึกเป็นตารางการตรวจ
หลักสูตร    

- แผนผังขั้นตอนการน าเสนอหลักสูตร
ใหม่/หลักสูตรปรับปรุง 
-  มีปฏิทินก าหนดการน าเสนอ
หลักสูตรเข้าสู่คณะกรรมการสภา
วิชาการ  คณะกรรมการติดตาม 
ก ากับด้านวิชาการและคุณภาพ
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ และสภามหาวิทยาลัย ทุก
เดือน 
-  บันทึกข้อความรับ – ส่งคืน
หลักสูตร 
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เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

2. มีคู่มือปฏิบัติงานการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร 

 

     เพ่ือเป็นการประสารงานการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนได้จัดท า 
 1. คู่มือการพัฒนาหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เผยแพร่ ทาง web site : 
http://apr2.nsru.ac.th/course.php 
 2. แผนภูมิสายงาน (Flow Chart) ประสานการพัฒนาหลักสูตร เล่มหลักสูตร 
มคอ. 2 รายละเอียดของหลักสูตร http://apr2.nsru.ac.th/course.php 
 3. แผนภูมิสายงาน (Flow Chart) งานประสานการพัฒนาหลักสูตรแบบปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร สมอ.08 http://apr.nsru.ac.th/insurance.php 

- คู่มือการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
- แผนภูมิสายงาน (Flow Chart) 
ประสานการพัฒนาหลักสูตร เล่ม
หลักสูตร มคอ. 2 รายละเอียดของ
หลักสูตร  
- แผนภูมิสายงาน (Flow Chart) งาน
ประสานการพัฒนาหลักสูตรแบบ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร สมอ.08 

3. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

 

     หน่วยงานพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตั้งแต่กระบวนการ
แรก จนถึงการบริหารงานหลักสูตร โดยมีระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
หลักสูตร แบ่งตามกลุ่มผู้ใช้งาน ดังนี้ 
 1. ผู้ปฏิบัติงาน ประสานงานหลักสูตร มีระบบสนับสนุนการประสานงาน ได้แก่  
      - ฐานข้อมูลหลักสูตร มคอ.2 
      - ฐานขอ้มูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
      - ระบบบันทึกรายวิชาในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้การก าหนดรายวิชาใน
หลักสูตรไม่ซ้ าซ้อนและลดความสับสนของรหัสวิชา ไว้บริการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ในเว็บ http://regis.nsru.ac.th/ ข้อมูลส าหรับอาจารย์ 
      - ฐานข้อมูลคุณวุฒิ และรายวิชา กคศ. รับรอง 
      - ฐานข้อมูล มคอ. 2-7 ออนไลน์ 

- ฐานข้อมูลหลักสูตร  
http://apr.nsru.ac.th/curriculum 
_page.php 
- ฐานข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
http://apr.nsru.ac.th/curriculum_ 
teacher.php?fac=0001&code= 
25491721109286&year=2554 
- ฐานข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลรายวิชา
ซ้ าซ้อน 
http://regis.nsru.ac.th/new 
/check_subject/consider/ 
- ฐานข้อมูล มคอ. 2-7 
http://regis3.nsru.ac.th/ 
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      - ระบบข้อมูลอาจารย์ ผ่านเว็บไซต์ กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
http://regis.nsru.ac.th/ 
      -ระบบติดตามผลการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตร ผ่านเว็บไซต์ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ในหัวข้อความคืบหน้าพัฒนาหลักสูตร 
 3. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
      - ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
      - ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE 
Curriculum Online : CHECO) 

course/tqf.php 

4. มีการประเมินผลการด าเนินงานทุกปี 
 

     การประเมินผลการด าเนินงาน ด้านการประสานงานหลักสูตร  มีช่องทางการ
ประเมินผลการประสานงานการพัฒนาหลักสูตร ประเมินผลการด าเนินงาน และ
สถานการณ์การปฏิบัติงาน โดยการประชุมกลุ่มย่อย และการรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ที่ประชุมส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนและร่วมกันค้นหา
แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
     ในส่วนของการการด าเนินงานของหลักสูตรนั้น ใช้การประเมินผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยรายงานผลการประเมินฯ ต่อคณะกรรมการสภา
วิชาการ, คณะกรรมการติดตาม ก ากับด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษา เพ่ือรับฟัง
ข้อเสนอแนะในการพัฒนางานต่อไป 

- รายงานการประชุมบุคลากร ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ด้านวิชาการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
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5. น าผลการประเมินประจ าปีมาใช้ปรับปรุงงาน
อย่างต่อเนื่อง 

     จากการประเมินผลการประสานงานการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ
จากสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย โดยทบทวน ปรับปรุงกระบวนการประสานงาน
การพัฒนาหลักสูตร ให้มีความทันสมัย ลดขั้นตอน และมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และน า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงาน เพื่อสนับสนุนและแก้ไขปัญหาตาม
ข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดท าเป็นเอกสารบันทึกข้อความแจ้งต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และสรุปประเด็น KM การแก้ไขหลักสูตร เผยแพร่ลงในเว็บไชต์ 
http://regis.nsru.ac.th/ เมนูข้อมูลส าหรับอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะในโอกาสต่อไป 

- ฐานข้อมูล มคอ. 2-7 
http://regis3.nsru.ac.th/ 
course/tqf.php  
- Flow Chart งานประสานการ
พัฒนาหลักสูตร เล่มหลักสูตร มคอ.2 

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

                                                                  (อาจารย์ปราณี  เนรมิตร) 
                                                                  วันที่ 30 กันยายน 2562 
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แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ตัวช้ีวัดที่  2.14  การด าเนินการคัดเลือกรับผู้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทุกระดับ 

เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

1. มีระบบงานการคัดเลือกรับผู้เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย 

     การรับสมัครนักศึกษาใหม่ เป็นกิจกรรมหลักตามพันธกิจของหน่วยงานในการส่งเสริม
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ถือเป็นภาระงานหลักตามโครงสร้างการบริหารงาน 
สังกัดกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล และเกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงานจากทุกกลุ่มงาน
ภายในหน่วยงาน รวมถึงคณะกรรมการ/คณะด าเนินงานจากหน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
ตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีข้ันตอนและกระบวนการส าคัญๆ ดังนี้ 
 1. น าระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2550  หมวด 2 ระบบการศึกษา ข้อ 9  และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มาเป็นแนวทางในการ
ก าหนดกระบวนการ ขั้นตอน หลักปฏิบัติในการรับสมัครนักศึกษาใหม่  
 2. หน่วยงานมีคู่มือการปฏิบัติงานการรับสมัครนักศึกษาใหม่ เป็นแนวทาง
เบื้องต้นในการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับการด าเนินการรับสมัคร 
 3. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินการส ารวจสาขาวิชาที่เปิดรับ  
แผนการรับ และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา เพ่ือจัดท า (ร่าง) แผนการรับฯ 
 4. ก าหนด (ร่าง) ปฏิทินการด าเนินการรับสมัคร 
 5. ขอบรรจุวาระเพ่ือเสนอแผนการรับ และปฏิทินรับสมัคร ไปยังคณะกรรมการ
วิชาการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
 6. ด าเนินการจัดท าประกาศการรับสมัคร และด าเนินการรับสมัคร การสอบ
คัดเลือก และการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ตามปฏิทินการรับสมัครที่ผ่านการเห็นชอบ 

- คู่มือการปฏิบัติงานการรับสมัคร
นักศึกษา 
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ เรื่อง การคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ ภาคปกติ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ เรื่อง การคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ โครงการจัด
การศึกษาส าหรับบุคลากร
ประจ าการ ประจ าปีการศึกษา 
2562 
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 7. ระบบงานการคัดเลือกรับผู้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
    7.1 ระบบการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ โดยรับนักศึกษาเข้าศึกษาในวัน เวลา
ท าการปกติตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ การด าเนินการคัดเลือกผู้ เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2562  มีการรับจ านวน 6 รอบ ดังนี้ 
      รอบท่ี 1 โควตาพเิศษ ด าเนินการรับตรงก่อนการรับในระบบ TCAS 
      รอบท่ี 2-6 มีรูปแบบการคัดเลือกโดยใช้ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา (Thai university Central Admission System: TCAS) ซึ่งมหาวิทยาลัย 
มีช่วงการรับสมัครตามปฏิทินการรับสมัครจาก ทปอ. แบ่งรอบการรับ ดังนี้  1) รอบ 
Portfolio  2) รอบโควตา  3) รอบรับตรงร่วมกัน  4) รอบAdmission  5) รอบรับตรงอิสระ 
    7.2 ระบบการคัดเลือกนักศึกษาภาค กศ.บป. โดยรับนักศึกษาเข้าศึกษาตาม
โครงการอ่ืนที่มิใช่นักศึกษาภาคปกติ ในการรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 มีการ
รับสมัคร จ านวน 1 รอบ 

2. มีคู่มือปฏิบัติงานการคัดเลือกรับผู้เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย 

    การคัดเลือกรับผู้เข้าศึกษาใหม่ ภายใต้การด าเนินงานของส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนนั้น มีกิจกรรมการด าเนินงานเกี่ยวกับการรับสมัครและการคัดเลือก ดังนี้ 
 1. การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและหลักสูตรการเรียนการสอน  
 2. การรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
 3. กระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติและภาค กศ.บป.) 
 4. การรับรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแรกเข้า 
 5. การตรวจสอบข้อมูลประวัตินักศึกษาใหม่ 
 6. การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของนักศึกษาแรกเข้า 

- คู่มือระบบการคัดเลือกกลางบคุคล 
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai 
University Central Admission 
System : TCAS) ปีการศึกษา 2562 
ส าหรับสถาบันอุดมศึกษา 
- Flow Chart งานรับนักศึกษา
ภาค กศ.บป. 
- คู่มือการปฏิบัติงานการรับสมัคร
นักศึกษา ภาคปกติ ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
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     การด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆ นั้น เป็นไปตามข้ันตอนของส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ที่สอดคล้องกับนโยบายการรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย การรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ในแต่ละปีการศึกษานั้น มีกระบวนการ ขั้นตอนจ านวนมาก พร้อมๆ กับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละปีมีความหลากหลาย หน่วยงานจึงรวบรวมปัญหาที่พบ แยก
ประเภทของสาเหตุ และขจัดเหตุของปัญหาที่สามารถควบคุมได้  เพ่ือให้การด าเนินการ
รับสมัครเป็นไปตามกระบวนการที่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติ และจัดท าเป็นคู่มือปฏิบัติงาน
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภายในประกอบไปด้วยขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  ระยะเวลาด าเนินงาน แผนงาน
ต่าง ๆ พร้อมทั้งปัญหาที่พบในการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา เพ่ือให้
ผู้เกี่ยวข้องน าไปเป็นแนวทางและเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ช่วยป้องกันปัญหาที่อาจ
เกิดข้ึน และท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

- คู่มือรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ
ประจ าปีการศึกษา 2562  
- แผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

3. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

 

     งานการคัดเลือกรับผู้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย มีกระบวนการ ขั้นตอน จ านวนมาก 
เพ่ือให้การปฏิบัติงาน มีความรวดเร็ว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ไดน้ าระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. เว็บเพจประสานงานการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
 2. ระบบรับสมัครออนไลน์ ส าหรับผู้สมัคร/บุคลทั่วไป 
 3. โปรแกรมการรับสมัครนักศึกษา เพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากรทั้งในหน่วยงาน บุคลากรของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 4. ระบบบันทึกใบรายงานตัว และเอกสารหลักฐานการรายงานตัว ส าหรับผู้สมัคร
ที่ผ่านการคัดเลือก 
 5. การตรวจสอบเอกสารการสมัครของนักเรียนออนไลน์ 
 6. การพิมพ์แบบลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบออนไลน์ 

- โปรแกรมงานรับสมัครนักศึกษา 
- ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ 
ผ่านเว็บไซต์ 
http://regis.nsru.ac.th 
- ระบบออกใบเสร็จ/หลักฐานทาง
การเงิน (คู่มือนักศึกษา) 
- เว็บไซต์ประสานงาน
https://sites.google.com/ 
nsru.ac.th/pr-nsru-tcas62  
- ระบบงานส าหรับบุคลากร 
เว็บไซต์ http://regis.nsru.ac.th 
/2017/backoffice 



70 

เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

 7. การพิมพ์แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าสอบออนไลน์ 
 8. การพิมพ์รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกออนไลน์ 
 9. การพิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาออนไลน์ 
 10. ระบบรับรายงานตัว ส าหรับเจ้าหน้าที่ (การออกรหัสนักศึกษา และงานขึ้น
ทะเบียนนักศึกษาใหม่) 
 11. ระบบออกใบเสร็จ/ เอกสารหลักฐานทางการเงิน ต่างๆ  

4. มีการประเมินผลการด าเนินงานทุกปี 
 

     เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการด าเนินการคัดเลือกรับผู้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานต่อมหาวิทยาลัย 
และคณะกรรมการด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดประกอบไปด้วย ข้อมูล
จ านวนผู้สมัคร /ผู้รายงานตัว ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน เพ่ือรับข้อเสนอแนะ
และแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการ และการแก้ปัญหา ในปีการศึกษาต่อไป 
     ในด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ซึ่งเป็นกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
หน่วยงานนั้น ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ได้ด าเนินการประเมินผลการด าเนินกิจกรรม จากการ
สัมภาษณ์อาจารย์และนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ
อุปสรรคจากการด าเนินกิจกรรม เพื่อน าเสียงสะท้อนที่ได้รับ มาทบทวน ปรับปรุง 
กิจกรรมในคราวต่อไป จากการประเมินการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2562 พบว่า มีผล
การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนในภาพรวมต่อกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิง
รุกอยู่ระดับมากท่ีสุด (X̅ = 8.28)  

- รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
- รายงานประจ าปี พ.ศ. 2562 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย /
คณะกรรมการวิชาการ  
- รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 
- รายงานการประชุมส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
- รายงานสรุปโครงการ 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก 

5. น าผลการประเมินประจ าปีมาใช้ปรับปรุงงาน 

   อย่างต่อเนื่อง 

 

     จากการรายงานผลการด าเนินงานต่อมหาวิทยาลัยแล้ว ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน น าผลการด าเนินงาน เข้าท่ีประชุมบุคลากรของส านักฯ เพ่ือสรุปการด าเนินงาน 

- ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ 
ผ่านเว็บไซต์ 
http://regis.nsru.ac.th 
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ปัญหาอุปสรรค และร่วมกันเสนอแนวทางปรับปรุงการด าเนินงาน วิธีการด าเนินการ
คัดเลือกรับผู้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย เพ่ิมเติม ดังนี้ 
 1. ปรับปรุงวิธีการคัดเลือกรับผู้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี 
 2. ปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ช่วงเวลาการรับสมัคร และปรับแผนการออกประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ความคุ้มค่า และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ดังเอกสารแนบ) 

- รายงานการประชุมบุคลากร
ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

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

                                                                  (อาจารย์ปราณี  เนรมิตร) 
                                                                  วันที่ 30 กันยายน 2562 
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การวางแผน เส้นทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก 
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แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตัวช้ีวัดที่  2.15 ระบบงานทะเบียนนักศึกษา 

เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

1. มีคู่มือการด าเนินงานของบุคลากรในงานทะเบียน
นักศึกษา 
 

     ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส่งเสริมให้บุคลากรจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) ตามต าแหน่งงานที่รับผิดชอบ ให้บุคลากรสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
หรือสามารถด าเนินงานทดแทนกันได้ และเผยแพร่ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน โดยมีคู่มือปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับงานทะเบียนนักศึกษา ดังนี้  
 1. คู่มือการจัดเตรียมฐานข้อมูลการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ตส าหรับ
นักศึกษาภาคปกติ 
 2. คู่มือปฏิบัติงานข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 3. คู่มือการออกค าสั่งพ้นสภาพเพราะผลการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 4. คู่มือปฏิบัติงานเลือกเสรี 
 5. คู่มือปฏิบัติงานการน าเข้าข้อมุลระบบการวางแผนการศึกษาต่อ 

 6. คู่มือปฏิบัติงานการขออนุมัติผลการส าเร็จการศึกษา 

 7. คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ ส าหรับอาจารย์ 
 8. คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศงานทะเบียน ส าหรับนักศึกษา 

 9. คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 10. คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณวุฒิ 
 11. คู่มือปฏิบัติงานการรับสมัครนักศึกษา 

 12. คู่มือปฏิบัติงาน รับสมัครนักศึกษา (ขั้นตอนการรับสมัครและตรวจคุณสมบัติ) 
 13. คู่มือปฏิบัติงานการพ้นสภาพนักศึกษา (กรณีไม่ลงทะเบียน) 
 14. คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

 15. คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร 

- คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
ส านัก 
http://apr.nsru.ac.th/insurance. 
php?page=manual_job 
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2. มีคู่มือการให้บริการนักศึกษาในงานทะเบียน
นักศึกษา 
 

      เพ่ือให้การบริการนักศึกษามีประสิทธิภาพและการด าเนินงานมีความถูกต้อง 
เรียบร้อย รวดเร็ว กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลจึงได้มีการจัดท า Flow Chart ของ
งานต่างๆ ที่บุคลากรในกลุ่มงานทะเบียนฯ ปฏิบัติ อีกทั้งยังมีคู่มือการให้บริการนักศึกษา
ในงานที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา และคู่มือการใช้งานระบบ
สารสนเทศต่างๆ แสดงไว้ในเว็บไซต์ ส าหรับเป็นการแสดงถึงขั้นตอนในการให้บริการ
นักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้รับทราบ โดยมีคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนักศึกษา
ด้านงานทะเบียนและประมวลผล ดังนี้ 
 1. คู่มือการค าร้องออนไลน์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 
 2. คู่มือการขอลงทะเบียน เพ่ิม-ถอน รายวิชา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 3. คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ ส าหรับอาจารย์ 
 4. คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ ส าหรับนักศึกษา 
 5. คู่มือการใช้งานระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
 6. คู่มือการใช้งานระบบงานทะเบียนส าหรับนักศึกษาทุกระดับ 
 7. คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
     นอกจากนี้หน่วยงานมีการจัดท าขั้นตอนการใช้บริการต่าง ๆ ด้านงานทะเบียน
นักศึกษา เผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งในรูปของเอกสารออนไลน์ แผ่นพับ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการได้อย่างครอบคลุม 

- หน้าเพจ  http://apr.nsru. 
ac.th/insurance.php? 
page=manual_job 
- เว็บไซต์กลุ่มงานทะเบียนและ
ประมวลผล 
http://regis.nsru.ac.th 
- Flow Chart การปฏิบัติงานของ
บุคลากรในกลุ่มงานทะเบียนฯ 
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3. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 
 

     กลุ่มงานงานทะเบียนและประมวลผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว ระบบสารสนเทศของกลุ่มงานทะเบียนฯ ได้แก่ 
 1. โปรแกรมงานทะเบียนและประมวลผล (ส่วนงานรับสมัคร) 
 2. ระบบงานส าหรับเจ้าหน้าที่คณะ (รับสมัคร) 
 3. ระบบติดตามการส่งเอกสาร 
 4. ระบบการตรวจสอบคุณสมบัติ (รับสมัคร) 
 5. ระบบบริหารจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ (การรับสมัคร) 

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

4. มีการประเมินผลการด าเนินงานทุกปี 
 

     กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล ได้จัดให้มีการการประชุมกลุ่มย่อย การพูดคุย
ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน และระหว่างผู้พัฒนาโปรแกรมและผู้ใช้งาน เพ่ือเป็น
การประเมินผลการด าเนินงาน อีกท้ังยังได้จัดท าการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือปรับปรุงระบบสารสนเทศในส่วนต่างๆ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บริการสารสนเทศ โดยผลการประเมิน พบว่า ผู้ใช้บริการสารสนเทศ
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจของระบบสารสนเทศส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอยู่
ในระดับมาก อยู่ในระดับ 4.88 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ระบบสารสนเทศโหลดช้า  
 2. ข้อมูลบางรายการสืบค้นยาก  
 3. การแสดงผลการเรียนล่าช้า 
 4. การใช้บริการบางรายการ ต้องยื่นเรื่องผ่านหลายขั้นตอนท าให้เกิดความล่าช้า 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
ปีงบประมาณ 2562 
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5. น าผลการประเมินประจ าปีมาใช้ปรับปรุงงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

     ภายหลังการประเมินผลการด าเนินงานโดยการประชุมกลุ่มย่อย การพูดคุยระหว่าง
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน และระหว่างผู้พัฒนาโปรแกรมและผู้ใช้งาน และผลจากการ
ประเมินความพึงพอใจการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ จงึมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้ 
 1. ปรับปรุงระบบงานส าหรับนกัศึกษา โดยเพ่ิมเติมข้อมูลการคาดคะเนผลการเรยีน 
ค าร้องออนไลน์ และการติดตามค าร้องออนไลน์ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา 
 2. ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศบนเว็บไซต์ เพ่ือให้ง่ายต่อการสืบค้น และเข้าถึงข้อมูล 
 3. ทบทวนและปรับลดขั้นตอนการให้บริการและการรับ-ส่งเอกสารต่าง ๆ ให้มี
ความกระชับ มากยิ่งขึ้น 

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

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

                                                                  (อาจารย์ปราณี  เนรมิตร) 
                                                                  วันที่ 30 กันยายน 2562 
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แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ตัวช้ีวัดที่  3.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

   ใช้ผลการประเมินในการประกันคุณภาพภายใน หรือ
ที่มหาวิทยาลัยด าเนินการแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัย และการให้บริการวิชาการแก่นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
และบุคคลภายนอก ทั้งในด้านงานทะเบียนและประมวลผล งานตารางเรียน-ตารางสอน -
ตารางสอบ รวมถึงงานประสานงานด้านหลักสูตรและแผนการเรียน จากการให้บริการ
ดังกล่าว หน่วยงานได้มีการสอบถามข้อคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการจากผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้ 
 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน 
1 คะแนนการประเมินด้านการให้บริการ 4.80 
2 คะแนนการประเมินด้านบุคลากร 4.79 
3 คะแนนการประเมินด้านสิ่งสนับสนุน 4.83 
4 คะแนนประเมินด้านคุณภาพการให้บริการ 4.82 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน 4.81 
 

     จากผลการศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน พบว่าผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงาน
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นผลมาจากการบริหารจัดการ ขั้นตอนการให้บริการ บุคลากรของ
หน่วยงานมีความรู้ในเรื่องที่ให้บริการเป็นอย่างดี ท าให้สามารถให้ค าแนะน า หรือแก้ไข
ปัญหาให้กับผู้มาขอรับบริการได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ  และบุคลากรของ
หน่วยงานมีการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการให้บริการที่สอดคล้องกับปรัชญา “ส่งเสริมวิชาการ 
รักษามาตรฐาน บริการด้วยน้ าใจ” และวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่ว่า “ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริการถูกต้องรวดเร็ว”  แต่จากผล
การศึกษาความพึงพอใจยังมีบางด้านที่ควรปรับปรุง โดยเฉพาะในด้านการให้บริการของ

- รายงานผลการประเมินความ 
พึงพอใจผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 
2562 
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เจ้าหน้าที่ ซึ่งจะน าผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ดังนี้ 
 1. พัฒนาการให้บริการด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาระบบการให้บริการ
ตามพันธกิจของหน่วยงาน 

 2. พัฒนาบุคลากรด้านบุคลิกภาพ และทักษะที่จ าเป็นในการเป็นผู้ให้บริการที่ด ี
 3. ทบทวนปรับปรุง กระบวนงาน เพ่ือลดขั้นตอนการให้บริการ 
 4. น าสารสนเทศเข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร และ
ขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 5. พัฒนาช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการให้แก่
บุคคลภายนอกได้รับทราบ 
 

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

                                                                  (อาจารย์ปราณี  เนรมิตร) 
                                                                  วันที่ 30 กันยายน 2562 
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