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ส่วนที่ 1 

ส่วนน ำ 

 

ประวัติ ควำมเป็นมำและสภำพปัจจุบัน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับท้องถิ่นและ
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล สร้างความรู้และนวัตกรรม น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
การปฏิบัติทั้งระดับปัจเจกบุคคล ชุมชน องค์การและภาคการผลิต ให้บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 
ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย พ้ืนฟูและสืบสานคุณค่าความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยที่เป็นวิถีชีวิต
ประเพณี มีค่านิยมที่ดีงาม มีภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น รวมถึงเพ่ิมศักยภาพและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดยมีระบบบริหารจัดการแบ่งส่วนงานในการก ากับควบคุมดูแลทั้งหมด 5 คณะและ 
 5 ส านัก/สถาบัน 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ได้ก่อตั้งขึ้นเม่ือ พ.ศ. 2518 ตามโครงสร้างของพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู โดยมี
ชื่อว่า “ฝ่ายทะเบียนและวัดผล” ต่อมามีภารกิจเพ่ิมข้ึน จึงได้จัดตั้งเป็น ส านักส่งเสริมวิชาการ ตามพระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ตามมาตรา 7 และเมื่อมีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2538 
และประกาศส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการสถาบันราชภัฏ ประกาศ ณ วันที่ 
25 ตุลาคม พ.ศ. 2538 สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ จึงได้แบ่งส่วนราชการเป็น “ส านักส่งเสริมวิชาการ” 
 ในปี พ.ศ. 2548 ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ มาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ จึงมีการแบ่งส่วนราชการใหม่เป็น “ส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” ตามกฎกระทรวงจัดตั้ง
ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2548 ซึ่ง
ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 20 ก วันที่ 8 มีนาคม 2548  และมีการแบ่งส่วนราชการเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2549 โดยให้แบ่ง
ส่วนราชการเป็นส 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 กลุ่มงานบริหาร
ส านักงานผู้อ านวยการ  กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล  กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
มีหน้าที่ในการรับผิดชอบ งานรับนักศึกษา งานทะเบียน งานประมวลผล งานหลักสูตร งานแผนการเรียน และ
บัณฑิตศึกษา เป็นต้น โดยขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มีโครงสร้างการบริหารงานภายใน ตามมติสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการประชุมครั้งที่ 12 /2549 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 และครั้งที่ 13/2549 
วันที่ 27  ธันวาคม 2549  
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ปี พ.ศ. 2558  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีมติเห็นชอบประกาศให้จัดตั้ง “บัณฑิตวิทยาลัย”  
เป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ แยกออกจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ใน
คราวประชุมครั้งที่ 4/2558 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558  ซึ่งเป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ว่าด้วยส่วนงานภายในที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2550 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2554  

ปี พ.ศ. 2561 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีมติยุบเลิกบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 
2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 จากมติสภามหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าว โดยให้ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน รับโอนงาน ทรัพย์สิน บุคลากรและอัตราก าลัง รวมถึงงานด้านงบประมาณ โดยมีการบริหารงานแบบ
ควบรวม  

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 
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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 22 คน ดังนี้ (นับรวมผู้บริหาร) 
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.กัญจนพร  จันทร์ด า วท.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
22 นางวรรฒนา  ไวยมติรา ศศ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 
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     บุคลำกรจ ำแนกตำมคุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านัก/สถาบัน มีบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 18 คน  ดังนี้ 

ต ำแหน่ง 
วุฒิกำรศึกษำ 

รวม 
ต่ ำกว่ำ ป.ตรี ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก 

บุคลำกรสำยสนับสนุน       

   พนักงานมหาวิทยาลัย - 13 - 3 - 1 

   พนักงานราชการ - - - 1 - 1 

   ลูกจ้างประจ า - 1 - - - 1 

   ข้าราชการ - - - - - - 

รวม - 14 - 4 - 18 
 
กำรเงินและงบประมำณ 
     ข้อมูลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแหล่งงบประมำณ  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ล ำดับ แหล่งเงิน รับจัดสรร เบิกจ่ำย ร้อยละ 
1 งบประมาณแผ่นดิน 457,000 456,772 99.95 
2 งบประมาณเงินรายได ้ 12,413,159.10 11,732,753.08 94.52 
3 รายได้อ่ืนๆ - - - 

รวมเงินงบประมำณ 12,870,159.10 12,189,525.08 94.71 
 
    ข้อมูลด้ำนงบประมำณตำมประเด็นยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 

งบแผ่นดิน งบรำยได้ ร้อยละ 

1.ส่งเสริมการจัดการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา 

- 3,816,700 50.16 

2.ส่งเสริมการพัฒนางานบริการของหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

- - - 

3.ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

- 3,792,700 49.84 

รวม - 7,609,400 100 

รวมทั้งสิ้น 7,609,400 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
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แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1 กระบวนการบริหารองค์การ 

เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

1. การก าหนดยุทธศาสตร์และแผนยุทธศาสตร์ของ
ส านัก/สถาบัน 

     คณะกรรมการบริหารส านักฯ ก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ และ
พันธกิจ ตามบริบทของส านัก รวมถึงวางแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงาน การทบทวนแผนปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับภาระงาน/สถานการณ์ในปัจจุบัน หน่วยงานมีการด าเนินงานเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
     1. แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือก าหนดนโยบาย กรอบแนวทางการ
ด าเนินงาน ในการทบทวนแผนกลยุทธ์การด าเนินงาน 
     2. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส านักฯ เมื่อวันที่ 20-21  ตุลาคม 
2562 ณ ห้องกินรี เพ่ือมีส่วนร่วมในการทบทวนผลของกิจกรรม/โครงการ ที่ก าหนด
ตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณจากปีที่ผ่านมา และพิจารณาทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ แนวทางปฏิบัติงานของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย /แผนพัฒนามหาวิทยาลัย /แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
     3. คณะกรรมการฯ ร่วมกันวิเคราะห์ความเชื่อมโยง สอดคล้องระหว่างปรัชญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจระดับหน่วยงาน กับระดับมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอก เพ่ือปรับกลยุทธ์การด าเนินงาน 
 

1 ค าสั่งส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 
2 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส านักฯ 
3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านักฯ 
4 แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2560-2564) 
5 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2562-2563 
6 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปี 
งบประมาณ 2561-2564 (ปรับปรุง 
2563) 
7 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักฯ ครั้งที่ 2/2562 
8 บันทึกข้อความพิจารณาอนุมัติแผน
ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 
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เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

     4. น าผลการด าเนินงานมาทบทวนและระดมความคิดเห็นร่วมกันของบุคลากร ซ่ึง
สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ได้ ก าหนดจุดมุ่งหมายที่ส าคัญเพ่ือยกระดับการ
ด าเนินงานทุกส่วนงาน ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
หรือการปฏิบัติงานที่เป็นงานประจ าตามขอบข่ายภาระหน้าที่ ให้มีการปฏิบัติในเชิงรุก
มากยิ่งขึ้น และมุ่งเน้นการพัฒนาการด าเนินงานให้มีรูปแบบที่หลากหลาย ทันสมัย 
ตอบสนอง ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้ทรัพยากรการด าเนินงานที่
จ ากัดอย่างคุ้มค่า 
     5. น าผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาทบทวนจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ของส านักฯ 
และเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 
     6. เสนอแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แก่
มหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติแผนประจ าปีงบประมาณ ตามบันทึกข้อความ ที่  
595/2562 ลงวันที่ 31  ตุลาคม 2562  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณาอนุมัติแผน
กลยุทธ์การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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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 2563 

3. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการก ากับ ติดตามและ 
ประเมินผลงาน 

   หน่วยงานฯ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน โดยใช้เทคโนโลยีมาเป็น
เครื่องมือสนับสนุนหลัก เพ่ือให้การด าเนินงานและการรายงานผลเป็นไปอย่างคอบ
คลุม ครบถ้วนในทุกขั้นตอนทั้งในส่วนของผู้ปฏิบัติงาน และผู้รับบริการ ซึ่งเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันได้แก่ 
     1. ระบบจัดการเว็บไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (APR-Back 
Office) >> เมนรูะบบติดตามเอกสารภายใน 
     2. การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยผู้บริหารและหัวหน้างานที่ได้รับ
มอบหมาย (รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส)  
     3. การติดตามการเบิกจ่าย และการจัดท าเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
งบประมาณ โดยระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ระดับหน่วยงาน 
(http://3dgf.nsru.ac.th/)  

ตัวอย่างการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ก ากับ ติดตาม และประเมินผลงาน 
- ระบบติดตามเอกสารภายใน 
http://regis3.nsru.ac.th/backoffice 
/index.php 
- ระบบบริหารงบประมาณ การเงินและ
การบัญชี http://3dgf.nsru.ac.th/ 
- ระบบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 
http://3dgf.nsru.ac.th/bgreport1/ 
- ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร NSRU MIS  
http://mis.nsru.ac.th/ 
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เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

   นอกจากนี้หน่วยงานยังมีการติดตามผลการด าเนินงานเพ่ิมเติม โดยการติดตามจาก
การรายงานผลการด าเนินงานตามรอบระยะเวลา รวมถึงการพูดคุยระหว่างผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานเป็นการช่วยสร้างบรรยากาศความเป็นกันเอง เกิดการมีส่วนร่วม และ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่าง ๆ ระหว่างกัน ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

4. การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ 
บริหารงานอย่างทั่วถึง และเชื่อมโยงกับองค์กร
ภายนอก 

     หน่วยงานส่งเสริมการพัฒนาระบบงาน โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงาน
ด้านต่างๆ โดยพัฒนาให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของส านักฯ อาทิเช่น 
     1. การจัดท าระบบงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานทะเบียนและประมวลผล อ านวย
ความสะดวกให้แก่อาจารย์ และนักศึกษา เช่น การตรวจสอบโครงสร้างด้วยตัวเอง 
การตรวจสอบสถานะทางงานทะเบียน การคาดคะเนผลการเรียนของนักศึกษา เพ่ือ
ป้องกันและลดอัตราการพ้นสภาพเพราะผลการเรียน 
     2. พัฒนาระบบสารสนเทศเผยแพร่และเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ โดย
เริ่มจากระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เช่น ระบบการลงทะเบียนและการ
ช าระเงินโดยเชื่อมโยงระบบการเงินการช าระเงินจากกลุ่มงานการเงิน สังกัดส านักงาน
อธิการบดีกับระบบการลงทะเบียนนักศึกษาของกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
สังกัดส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
     3. น าระบบ NSRU-MIS มาช่วยงานงานด้านการบริหารงานบุคคลในด้านต่าง ๆ เช่น 
การบริหารจัดการดา้นวนัลา  การรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  การจัดเก็บข้อมูล
การเข้ารับการพัฒนาตนเองของบุคลากรรายบุคคล เป็นต้น 
     4. น าระบบติดตามการเบิก-จ่ายงบประมาณ มาช่วยในการบริหารจดัการด้านการเงิน
และงบประมาณ โดยผู้บริหารสามารถเรียกดรูายงานการเงนิได้ทันที ช่วยให้การบรหิาร
จัดการงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

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

5. การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ
ของส านัก/สถาบัน 

     คณะผู้บริหารหน่วยงาน มีนโยบายให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการ
บริหารงานของส านักฯ โดยจัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงาน และการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 10 ด้าน เพ่ือน าผลการประเมินมาพัฒนา และแก้ไขปัญหาที่
ได้รับทราบข้อมูลจากบุคลากร 

- แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากร
ที่มีต่อการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล ประจ าปีงบประมาณ 2563 

6. คะแนนระดับความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ
โดยเฉลี่ยตั้งแต่ 4.0 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5.0 

   ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรภายในหน่วยงาน ที่มีต่อการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ โดยมีผลการประเมิน 4.86 คะแนน จากคะแน นเต็ม 5 

- รายงานผลการประเมินของบุคลากรที่มี
ต่อการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

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

                                                                  (อาจารย์ปราณี  เนรมิตร) 
                                                                    วันที่ 30 กันยายน 2563 
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แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1.2  ผลการบริหารงบประมาณ 

เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

1.  ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม       ในปีงบประมาณ 2563 ส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับงบประมาณ
จัดสรรทั้งสิ้น 7,929,720 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
    1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
       1.1 รอ้ยละของงบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) 
 
 
 

  คิดเป็นร้อยละ  = 81.03 
 

   ปีงบประมาณ 2563 หน่วยงานขอกันเงินงบประมาณรายได้ จ านวน 2 กิจกรรม คือ 
การตรวจอ่านผลงานทางวิชาการ จ านวน 739,652.24 บาท ด าเนินงานโดยกองการ
เจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี  และค่าตอนแทนกรรมการด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์ 
จ านวน 546,428 บาท  

- รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
- ระบบรายงานการเบิกจ่าย
งบประมาณ http://3dgf.nsru.ac.th 
/bgreport1/ 

หมายเหตุ : ถ้าจ านวนโครงการด าเนินการครบถ้วนและบรรลุเป้าหมาย โดยใช้งบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้ ให้คะแนน 5 
 

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

                                                                  (อาจารย์ปราณี  เนรมิตร) 
                                                                    วันที่ 30 กันยายน 2563   

6,425,838.66 
7,929,720.00 

 

X 100 
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แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1.3 ผลการพัฒนาบุคลากร 

เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา      ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีบุคลากร (ไม่นับรวมผู้บริหารตามวาระ) 
จ านวน 18  คน  ไดร้ับการพัฒนาจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 100  แบ่งการพัฒนา
ออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. การศึกษา อบรม เข้าร่วมประชุมทางวิชาการของบุคลากร โดยมีบุคลากรเข้า
รับการพัฒนา จ านวน 18 คน ผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 
    1.1 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ สกอ. มาให้ข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563  มีบุคลากรเข้า
ร่วมจ านวน 7 คน 

    1.2 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญ ในงานประกัน
คุณภาพ มาให้ความรู้แก่บุคลากร ในการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน และมี
การเสริมจุดแข็ง และน าจุดอ่อนจาก ผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไข ในโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการตรวจติดตามประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม  2563  มีบุคลากรเข้าร่วม
จ านวน 25 คน 

    1.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบงาน NSRU E-Office" วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ณ 
ห้อง Computer Training 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ โดยส านักวิทยบริการฯ 
    1.4 การเข้าร่วมประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
 

- สรุปรายงานการเข้ารับการฝึก 
อบรม ทั้งภายนอกและภายใน
หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563 
- 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 านักฯและอาจารย์เอกวิทย์  สิทธิวะ 
รองผู้อ านวยการฯ เป็นตัวแทนหน่วยงาน เข้าร่วมเป็นเข้าร่วมเป็นคณะด าเนินงานสหกิจ
ศึกษาเครือข่ายภาคเหนือ 
      บุคลากรของหน่วยงาน ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเครือข่ายสหกิจ
ศึกษาภาคเหนือ จ านวน 3 คน 
      ตัวแทนบุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการจาก ทปอ. มรภ. จ านวน  2  คน 
      บุคลากรของหน่วยงาน ได้รับแต่งตั้ ง เป็นคณะกรรมการเครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง 4 คน 
      บุคลากรของหน่วยงาน ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกาการวารสารวิชาการ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง จ านวน 3 คน 
 

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

                                                                  (อาจารย์ปราณี  เนรมิตร) 
                                                                    วันที่ 30 กันยายน 2563 
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แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

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
แต่งตั้ง มีหน้าที่ดังนี ้
    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 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน  

2. มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง    หน่วยงานมีแผนการจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยมีกระบวนการดัง
เพ่ือด าเนินการวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
 1. ประชุมกลุ่มย่อยบุคลากรภายในหน่วยงาน เพ่ือชี้แจงแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และให้บุคลากรร่วมกันส ารวจปัจจัยที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ตามแบบฟอร์ม RM 1 ระดับ
กลุ่มงาน ในการประชุมกลุ่มย่อยของบุคลากร 

- แผนการจัดการความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2563 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักฯ  
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เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

 2. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยน า
ข้อมูลวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน รวมถึง
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าส านัก คณะกรรมการประเมินคุณภาพ และ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาประกอบการจัดท าแผนการจัดการความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2563 และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าส านักฯ 
 

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 3 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. ระบบสารสนเทศเกิดความเสียหาย สาเหตุเนื่องมาจาก 
     2.1 การลักลอบเข้าถึงฐานข้อมูลส าคัญของหน่วยงานโดยบุคคลอ่ืน (ปัจจัย
ภายนอก) 

- แผนการจัดการความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2563 
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เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

     2.2 การขาดแคลนบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
     2.3 อุปกรณ์เครื่องมือส่วนประกอบเสียหาย 
 3. นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนการเรียน 
สาเหตุเนื่องมาจาก  
     1. อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาไม่เข้าใจโครงสร้างหลักสูตร   
     2. อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนล่าช้า 

4. แนวทางการแกไ้ขความเสี่ยงมีความเหมาะสม 
 

     การวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อ
หน่วยงาน  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ  พิจารณาความเป็นไปได้ หรือโอกาสที่จะ
เกิด ตลอดจนผลกระทบหากประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้น และก าหนดแนวทางป้องกันปัจจัย
เสี่ยงภายใต้หลักการตอบสนองความเสี่ยงด้วยวิธีต่าง ๆ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับปัจจัย
เสี่ยงนั้น ๆ มีรายละเอีดดังนี้ 
 1. การร้องเรียน/การกระท าผิดต่อการปฏิบัติงานตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
เนื่องมาจาก บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
      แนวทางการแก้ไข คือ 
      1.มีระบบสารสนเทศรวบรวม จัดเก็บเอกสาร ประกาศ ระเบียบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 
      2. มีการประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน เพ่ือชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 
      3. เพิ่มมาตรการตรวจสอบ สอบทานการปฏิบัติงาน ให้อยู่ภายใต้กฏ 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
 2. ระบบสารสนเทศเกิดความเสียหาย สาเหตุเนื่องมาจาก 
     2.1 การลักลอบเข้าถึงฐานข้อมูลของหน่วยงานโดยบุคคลอื่น  
      แนวทางการแก้ไข คือ 
      1. ก าหนด Account ในการเข้าถึงงานระบบของผู้ใช้งานรายบุคคล 

- แบบรายงานการติดตามและ
ประเมินผลการจัดการความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ 2563 
- รายงานการตรวจสอบภายใน 
เรื่องการตรวจสอบ ติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

      2. ก าหนดสิทธิ์การใช้งานให้แก่ผู้ใช้เฉพาะงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
      3. มีการติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัส 
      4. มีการส ารองข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
     2.2 การขาดแคลนบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
      แนวทางการแก้ไข คือ 
      1. มีการขอความร่วมมือผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานอื่นร่วมเป็นผู้ดูแล และ
พัฒนาระบบสารสนเทศ 
      2. จัดหาระบบเทคโนโลย ีเครื่องมือ เพื่อทดแทน เช่น การจัดซื้อโปรแกรม
ส าเร็จรูป 
     2.3 อุปกรณ์เครื่องมือส่วนประกอบเสียหาย 
      แนวทางการแก้ไข คือ 
      1. จัดท าบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือให้ทราบอายุการใช้งานของอุปกรณ์ 
เครื่องมือ ส่วนประกอบต่าง ๆ เพื่อวางแผนการเปลี่ยนถ่าย ติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ทดแทน
ตามรอบระยะเวลา 
      2. จัดสรรงบประมาณเพ่ือการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เครื่องมือ ส่วนประกอบ 
 3. นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนการเรียน 
สาเหตุเนื่องมาจาก 
     3.1 อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาไม่เข้าใจโครงสร้างหลักสูตร 
     3.2 อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนล่าช้า  
      แนวทางการแก้ไข คือ 
      1. สนับสนุนการใช้ระบบสารสนเทศตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรส าหรับ
อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา 
      2. ประชาสัมพันธ์การสร้างความเข้าในให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา 
      3. ก าหนดให้มีการก ากับติดตาม การส่งผลการเรียนทุกเดือน 
      4. รายงานต่อรองอธิการบดี/อธิการบดีเพ่ือพิจารณา 
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เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

      5. รายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ 
 โดยรายละเอียดกิจกรรม/โครงการเพื่อแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยงนั้น ๆ ได้ก าหนด
ไว้ในแผนการจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2563 

5. ผลจากการแก้ไขความเสี่ยงท าให้ความเสี่ยงลดลง
หรือหมดไป 

 

 จากการก าหนดแผนการจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัจจัยอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน ทั้งความเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายใน และความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก 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 
 1. การร้องเรียน/กระท าผิดต่อการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
สาเหตุเนื่องมาจากการขาดระบบการตรวจสอบและสอบทานที่ดี และบุคลากรขาด
ความรู้ ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
     จากการด าเนินกิจกรรม/โครงการป้องกันความเสี่ยง พบว่า ในปีงบประมาณ 
2563  หน่วยงานไม่พบเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน ที่ขัดต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย  
 ผลของเป้าหมาย : บรรลุ   
 
 

- รายงานผลการจัดการความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ 2563 
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เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

 2. ระบบสารสนเทศเกิดความเสียหาย สาเหตุเนื่องมาจาก 
     2.1 การลักลอบเข้าถึงฐานข้อมูลส าคัญของหน่วยงานโดยบุคคลอ่ืน (ปัจจัย
ภายนอก)  
     2.2 การขาดแคลนบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
     2.3 อุปกรณ์เครื่องมือส่วนประกอบเสียหาย 
 จากการด าเนินกิจกรรม/โครงการป้องกันความเสี่ยง พบว่า  
     ด้านระบบงานและการป้องกัน 
      ยังไม่พบปัญหาที่เกิดจากการลักลอบเข้าใช้งาน ทั้งนี้เป็นผลมาจากการ
ปรับปรุงระบบงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในเรื่องการส ารองข้อมูล การก าหนดสิทธิ์การเข้าใช้
งาน และการตรวจสอบบันทึกข้อมูลการเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลส าคัญ 
     ด้านบุคลากร 
      ยังขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (ปัจจุบันมีผู้ปฏิบัติงานที่รับ
มอบหมายดูแลระบบงาน ตลอดจนการพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและ
ประมวลผล เพียง 1 คน)  
     ด้านอุปกรณ์และงบประมาณ 
      มีการทบทวนบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์ภายในหน่วยงาน และท าการบันทึกข้อมูล
ส่งคืนครุภัณฑ์เสื่อมสภาพไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ส านักงานอธิการบดี) ต่อไป พร้อม
ทั้งวางแผนการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนในปีงบประมาณถัดไป 
 ผลของเป้าหมาย : บรรลุ   
 3. นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนการเรียน 
สาเหตุเนื่องมาจาก 1) อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาไม่เข้าใจโครงสร้างหลักสูตร  และ 
2) อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนล่าช้า 
    การประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้น หน่วยงานแบ่งการด าเนินการออกเป็น 2 
ส่วน คือ (ขอบเขตการติดตาม คือ ปีการศึกษา 2562) 
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เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

      1. การตรวจสอบโครงสรา้ง และการประสานความร่วมมือกับอาจารย์ที่
ปรึกษา ในการตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาในความรูบผิดชอบของตนเอง
ผ่านระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา 
      2. ด าเนินการติดตามผลการเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562 
ดังนี้ 
      2.1 ก าหนดวันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนในต่ละภาคการศึกษาลงใน
ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ  
      2.2 ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความติดตามผลการเรียนไปยังคณะต่าง ๆ ที่
มีอาจารย์ผู้สอนค้างส่งผลการเรียน ในแต่ละรายวิชา ในภาคการศึกษานั้น จ านวนทั้งสิ้น 
1,719 วิชา (ภาคการศึกษที่ 1 จ านวน 878 วิชา ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวน 844 วิชา) 
ผลการติดตามพบว่า มีรายวิชาที่จัดส่งผลการเรียนทั้งสิ้น 1,717 วิชา และยังคงค้างส่งผล
การเรียนจ านวน 2 วิชา คิดเป็นผลส าเร็จ ร้อยละ 99.88  ทั้งนี้ในรายวิชาที่ยังค้างส่งผล
การเรียน หน่วยงานได้ด าเนินการรายงานผลดังกล่าวไปยังผู้บริหารหน่วยงานตามล าดับ 
 ผลของเป้าหมาย : บรรลุ   
     จากรายงานผลการจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ทั้ง 3 ปัจจัยเสี่ยง จึงสรุปได้ว่า 
ผลการจัดการเหตุแห่งความเสี่ยงนั้นลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่สามารถขจัดให้หมดไป
ได้ ทั้งนี้ได้น าปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวมาด าเนินการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง   

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

                                                                  (อาจารย์ปราณี  เนรมิตร) 
                                                                    วันที่ 30 กันยายน 2563 

  



23 

แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

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 สวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์ เพ่ือจัดการเรียนการสอน
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 
      2. โครงการเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคเหนือ เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนการจัดการ
เรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน ภายใต้โครงการสหกิจศึกษา Co-Operative 
Education 
      3. โครงการเครือข่ายความร่วมมือด้านงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา กับ
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 
      4. โครงการความร่วมมือทางวิชาการเรื่อง "การตรวจสอบการลอกเลียนงาน
วรรณกรรมด้วยระบบอักขราวิสุทธิ์" กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
      5. โครงการความร่วมมือด้านวิชาการ กับเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภาคเหนือ 
      6. โครงการความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

1. เอกสารบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 
2. https://www.facebook.com/ 
francismarionu/posts/10154396 
227942131. 
5. http://plag.grad.chula.ac.th/ 
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เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

2. จ านวนความร่วมมือระหว่างส านัก/สถาบัน กับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

     เครือข่ายความร่วมมือระหว่างส านัก/สถาบัน กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 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 ระหว่างมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ กับบริษัท 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 

     เครือข่ายความร่วมมือระหว่างส 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 
ChongQing Technology and business Institute ณ สาธารณรัฐประชาธิป ไตย
ประชาชนจีน  เพ่ือแสวงหานักศึกษาแบบเต็มเวลาและแบบแลกเปลี่ยน  
      4. โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ 
Quanzhou Sea Silk Trade School ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน  
      5. โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ 
Yangtze Normal University ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน  เพ่ือแสวงหา
นักศึกษาแบบเต็มเวลาและแบบแลกเปลี่ยน  
      6. โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ 
Macheng Boda School ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน 
      7. โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ 
Chongqing Nan'an Hi Teacher Training School ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนจีน  เพ่ือแสวงหานักศึกษาแบบเต็มเวลาและแบบแลกเปลี่ยน  

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

                                                                  (อาจารย์ปราณี  เนรมิตร) 
                                                                    วันที่ 30 กันยายน 2563   
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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 

- 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 
    5. 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. ระบบให้บริการอาจารย์ทีป่รึกษาผ่าน NSRU-Mentor ระบบปฏิบัติการ 
Android 
    9. ระบบสนับสนุนการตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษา ระหว่างหน่วยงาน กับ
โรงเรียนภายนอก http://regis.nsru.ac.th/new/reportTabian/qualification/ 
    10. ระบบจัดการส าหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล-ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน http://regis.nsru.ac.th/new/backoffice/ 

- 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. ระบบสนับสนุนการด าเนินการรับสมัครนักศึกษา  
    12. ระบบบริหารงานประชุม ภายในส านักฯ 
    13. ระบบติดตามเอกสารหลกัฐานการรายงานตวัของนักศึกษา 
http://apr.nsru.ac.th/Admin/stu_evidence/search_form.php 
    14. ระบบบริหารจัดการตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ  
    15. ปรบัปรุงระบบการรับสมคัรนักศึกษาใหม่ ภาคปกต ิและภาค กศ.บป. ระดับ
ปริญญาตร ี และระดับบัณฑิตศึกษา  
    16. ระบบส่งผลการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต โดยมีการแจ้งเตือนอาจารยเ์จ้าของวชิา
เมื่อมีนักศึกษาลงทะเบียนย้อนหลัง หลังจากผู้สอนสง่ผลการเรยีนแลว้ 
    17. การคาดคะแนผลการเรียนส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ใหส้ามารถติดตามและให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษาที่อยู่ในความดูแล ซึ่งจะชว่ยลดปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษา 
    18. เมนูการตรวจสอบการจอบรายวิชาของนักศึกษา ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา /
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    19. ระบบการตรวจสอบเอกสาร /คุณวุฒิออนไลน ์ผ่าน QR-Code 
    20. ระบบเพ่ิม-ถอนรายวชิาออนไลน์ (ปรบัปรุงใหม่) โดยไม่ต้องพิมพ์เอกสาร โดย
อาจารย์เจ้าของรายวชิาใช้การอนุมัติผ่าน QR – Code 
    21. เพ่ิมเติมการสง่ออกข้อมูลแจ้งผู้ปกครอง (กรณีพ้นสภาพ, ไม่ช าระเงิน
ค่าลงทะเบียน) 

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

                                                                  (อาจารย์ปราณี  เนรมิตร) 
                                                                    วันที่ 30 กันยายน 2563   
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ตัวช้ีวัดที่ 2.2 การพัฒนาบุคลากรให้ท าหน้าที่ในการบริการได้อย่างมีคุณภาพ 

เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

1. มีแผนพัฒนาบุคลากรของส านัก/สถาบันทุกระดับ
เพ่ือปรับปรุงการให้บริการ 

     ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดท าแผนบริหารงานบุคคล และ
แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรภายในหน่วยงาน ดังนี้ 
     1.. สนับสนุนเกิดการพัฒนากระบวนการให้บริการ ให้ทันสมัย รวดเร็ว 
ด้วยการปรับลดขั้นตอน 
     2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการให้มีมาตรฐาน 
โดยน าเกณฑ์มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการมาเป็นตัวชี้วัดการให้บริการ 
     3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ 
สนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ 
     4. การพัฒนาทักษะเพ่ือยกระดับคุณภาพงานของผู้ปฏิบัติงาน 
     5. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการให้บริการ 

- แนวทางการบริหารงานบุคคล 
http://apr.nsru.ac.th/insurance.php 
?page=dev_plan 
- แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2563 
http://apr.nsru.ac.th/insurance.php 
?page=dev_plan 
 

2. มีทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรอย่าง
เหมาะสมและมีคุณภาพ 

     หน่วยงานมีทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ตามสมรรถนะที่
คาดหวังของหน่วยงาน ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด้านงบประมาณ 
    หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน และให้บริการ เนื่องจากมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน
การปฏิบัติ ซึ่งเทคโนโลยีที่น ามาสนับสนุนการบริหารงาน และการให้บริการ
นั้นเป็นการพัฒนาโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน ท าให้สามารถพัฒนาให้ตรง
กับความต้องการของผู้ใช้งานและสนับสนุนการบริหารงานได้เป็นอย่างดี 
ครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงาน 
 

- สิ่งสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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 ด้านสิ่งสนับสนุนการบริหารงานและการพัฒนาบุคลากร  
    มีความเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน เนื่องจากมีการส ารวจ
ความต้องการใช้งานอย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งจัดหาระบบสนับสนุน เครื่องมือ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย รองรับแผนการพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงาน อีกทั้งยังมีแหล่งทรัพยากรภายนอกให้บุคลากรสามารถน ามาใช้
สนับสนุนการพัฒนาตนเองเพ่ิมเติมได้นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ 

3. มีการด าเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 

   คณะกรรมการบริหารส านักฯ ก ากับติดตาม ให้ มีการด าเนินการจัด
กิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ให้บริการให้กับบุคลากร ดังนี้ 
     1. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ 2563  
     2. โครงการเตรียมความพร้อมการติดตามและตรวจสอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562  
     3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา 2562  
     4. จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนา กับหน่วยงาต่าง ๆ 
ทั้งภายในและภายนอก ครั้ง เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเอง โดย
น ามาปรับใช้กับการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของตนเอง 
     5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงาน กับ
หน่วยงานที่มีลักษณะการด าเนินงานที่คล้ายกัน ณ ส านักทะเบียนและ
ประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- สรุปโครงการด้านการพัฒนาบุคลากร 
 http://apr.nsru.ac.th/insurance.php 
?page=project 
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4. มีการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทุกปี      จากการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2563 ของ
หน่วยงาน ผู้บริหารและหัวหน้างาน มีการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ 
 1. ประเมินผลส าเร็จของการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 
2563 พบว่า ตลอดปีงบประมาณ บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับการพัฒนา
สมรรถนะตรงสายงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานตามความ
รับผิดชอบของตนเอง โดยบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 2. 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  

- รายงานการประเมินผลการด าเนินงาน 
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ประจ าปี 2563 
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้สารสนเทศของหน่วยงาน ประจ าปี 2563 
http://apr.nsru.ac.th/insurance. 
php?page=users 

5. มีการน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง 

 

     หน่วยงานน าผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ในประเด็นส าคัญ ๆ ดังนี้ 

- ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
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 1. พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยตรง 
(บริการหน้าเคาท์เตอร์) ด าเนินการโดยสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนา
ทักษะด้านการให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่หลากหลาย และทันสมัย สอดคล้อง
กับการน าเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการให้บริการ  
 2. พัฒนาบุคลากรในสมรรถนะประจ าสายงาน ได้แก่ ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน  การรักษาระเบียบวินัยและจรรยาบรรณ  
และความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกส่วนงาน ได้
มีโอกาสเลือกพัฒนาตนเองในแหล่งเรียนรู้  ในเรื่องที่ตนเองสนใจตามสายงาน
ความรับผิดชอบ ตามความเหมาะสม 
 

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

                                                                  (อาจารย์ปราณี  เนรมิตร) 
                                                                    วันที่ 30 กันยายน 2563 
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แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
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 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 
       - การประสานงานด้านข้อมูลเพ่ือการประกันคุณภาพ และการตรวจ
ประเมินจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 
       - การประสานงานด้านฐานข้อมูลผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 
    2. กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ มีขอบข่ายการประสานงานและอ านวยความ
สะดวกในเรื่องต่อไปนี้ 
          - ประสานงาน และอ านวยความสะดวกในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรการสอน ระหว่างคณะกับมหาวิทยาลัย  และระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

- โครงสร้างการบริหารงานของส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
- แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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          - ประสานงานด้านข้อมูลในการจัดท าแผนการเรียนส าหรับนักศึกษา 
การเปลี่ยนแปลงการสอน การโยกย้ายเวลาสอน 
       - ประสานงานด้านข้อมูลรายการจัดสอน เพ่ือจัดท าตารางเรียน 
ตารางสอน ตารางสอบ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 
       -  การประสานงานและอ านวยความสะดวกในการจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
       - การอ านวยความสะดวกในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลหลักสูตร 
และ มคอ.2-7 ให้แก่สาขาวิชาต่างๆ 
       - การประสานงานด้านระบบบริหารจัดการหลักสูตร CHE-CO  
    3. กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล มีขอบข่ายการประสานงานและอ านวย
ความสะดวกในเรื่องต่อไปนี ้
          - ประสานงาน และอ านวยความสะดวกในข้อมูลงานทะเบียนและ
ประมวลผลการศึกษา ระหว่างคณะ กับมหาวิทยาลัย  และระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
       - ประสานงานด้านข้อมูลบัณฑิต และจ านวนนักศึกษา ระหว่าง
มหาวิทยาลัย กับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
       - ประสานงาน และอ านวยความสะดวกในการจัดประชุมคณะกรรมการ
อนุมัติผลส าเร็จการศึกษา 
       - อ านวยความสะดวกแก่ผู้มือส่วนได้เสีย ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงาน
ทะเบียนนักศึกษา ปัญหา ข้อซักถามต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
       - อ านวยความสะดวกและประสานงานกับผู้รับบริการ ผ่านการพัฒนา
ระบบสนับสนุน และบริการออนไลน์ต่าง ๆ 
       - ประสานงานกับโรงเรียนต่าง ๆ ในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
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2. มีคู่มือปฏิบัติงานในการอ านวยความสะดวก
และประสานงาน 

    หน่วยงานมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการอ านวยความสะดวก และการ
ประสานงานด้านต่างๆ พร้อมทั้งจัดท าเป็นแผนภูมิขั้นตอน รายละเอียดในการ
ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ปัจจุบัน
หน่วยงานมีการทบทวนและปรับปรุง ตลอดจนจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน/การใช้งาน 
ด้านต่าง ๆ ครอบคลุมพันธกิจทุกด้านของหน่วยงาน  

- คู่มือการปฏิบัติงาน ของบุคลากรส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ 
http://apr.nsru.ac.th/insurance. 
php?page=manual_job 

3. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

     ในการปฏิบัติงานด้านการประสานงาน และการอ านวยความสะดวกแก่
หน่วยงาน และบุคคลภายนอกนั้น หน่วยงานได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและประสานงาน ดังนี้ 
     ส าหรับหน่วยงานภายใน 
     1. หน่วยงานระดับคณะภายในมหาวิทยาลัย 

 1.1 เว็บไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือดูข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศ ข้อมูลหลักสูตร เอกสารที่เกี่ยวข้องกับส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

 1.2 เว็บไซต์กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล มีสถิติต่างๆ ปฏิทินวิชาการ 
ตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ ตารางคุมสอบ แผนการเรียนนักศึกษา ข้อมูล
การใช้ห้องเรียน รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคเรียน 

 1.3 ระบบรับผลการเรียนส าหรับคณะ เพ่ือตรวจสอบรายวิชาที่ส่งผลการเรียน 

 1.4 ระบบงานส าหรับบุคลากรคณะ 

     2. กองพัฒนานักศึกษา 

 2.1 มีการส าเนาข้อมูลนักศึกษาแบบ Real time เพ่ือใช้ร่วมกับระบบ
กิจกรรมนักศึกษา 

 2.2 ระบบตรวจสอบกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ส าหรับตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลนักศึกษาที่กู้ยืมกองทุน กยศ. 

1. เว็บไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
 http://apr.nsru.ac.th 
2. เว็บไซต์กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
 http://regis.nsru.ac.th 
3. ระบบบันทึกผลการเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต 
http://regis.nsru.ac.th/new/inetgrade/in
etgrade 
4. ระบบงานส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย 
 http://regis.nsru.ac.th/dis 
5. http://regis.nsru.ac.th/new 
/sd/behavior 
6. http://regis.nsru.ac.th/2017 
/studentloan 
7. http://regis.nsru.ac.th/2017/digest 
8. ระบบค าร้องออนไลน์ 
 http://regis.nsru.ac.th/petition 
9. ระบบตรวจสอบคุณวุฒิ  
http://www.nsru.ac.th/verify 
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 2.3 การสร้างเมสเซสไดเจสต์ของไฟล์ข้อมูล เป็นการเข้ารหัสไฟล์ข้อมูล กย
ศ. และ กรอ. เพ่ือใช้ในการตรวจสอบการเปลี่ียนแปลงของไฟล์ข้อมูลที่รับ-ส่งระหว่าง
หน่วยงานกับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ 
 2.4 เชื่อมโยงข้อมูลนักศึกษา เพ่ือใช้กับระบบงานหอพักนักศึกษา 

     3. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3.1 มีการส าเนาข้อมูลนักศึกษาแบบ Real time เพ่ือไปใช้กับระบบประกัน
คุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ และใช้ในระบบ NSRU-MIS 
 3.2 มีการน าเข้าผลสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ผ่าน
ระบบงานทะเบียนและวัดผล 

     4. ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4.1 การสร้างเมสเซสไดเจสต์ของไฟล์ข้อมูล  เป็นการเข้ารหัสไฟล์ข้อมูลผล
การสอบประกันคุณภาพภาษาอังกฤษ  เพ่ือใช้ในการตรวจสอบการเปลี่ียนแปลงของ
ไฟล์ข้อมูลผลการสอบประกันคุณภาพภาษาอังกฤษ ที่รับ-ส่งระหว่างหน่วยงานกับ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ 
     5. กลุ่มงานคลัง ส านักงานอธิการบดี 
 5.1 เชื่อมโยงข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลการลงทะเบียน เพ่ือใช้ในระบบ
ใบเสร็จรับเงินของกลุ่มงานคลัง 

 5.2 มีค าร้องออนไลน์ กง.01 – ค าร้องขอถอนค่าประกันของเสียหาย เพ่ือ
ตรวจสอบสิทธิ์การขอถอนค่าประกันของเสียหายของนักศึกษา และใช้ QR Code เพ่ือ
ลดการกรอกข้อมูลในการออกใบส าคัญรับเงิน 

 5.3 มีค าร้องออนไลน์ กง.02 - ค าร้องขอถอนเงินคืน เนื่องจากนโยบาย
ช่วยเหลือในช่วงโรคระบาดโควิด-19 ใช้ส าหรับขอถอนเงินค่าบ ารุงการศึกษา อัตรา
ร้อยละสิบของอัตราเงินบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายในอัตราปกติ (ภาคเรียนที่ 
3/2562 และ 1/2563 เท่านั้น) 

10. http://regis.nsru.ac.th/new/info 
/static/from_school/school.php 
11. เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับ
สมัครนักศึกษา 
 http://regis.nsru.ac.th/pr 
 

http://regis.nsru.ac.th/new/info
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 5.4 เชื่อมโยงข้อมูลค าร้องออนไลน์ และข้อมูลผู้สมัครเข้าศึกษาผ่าน QR Code 

เพ่ือลดการกรอกข้อมูลในการออกใบเสร็จรับเงิน 

     6. กลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้ ส านักงานอธิการบดี 
 6.1 เชื่อมโยงข้อมูลนักศึกษา เพ่ือใช้ในระบบใบเสร็จรับเงินของทรัพย์สิน
และรายได้ 
     ส าหรับหน่วยงานภายนอก 
 1. ระบบตรวจสอบคุณวุฒิออนไลน์ สามารถตรวจสอบเอกสารที่มี QR Code 
ดังนี้ 
 - ใบทรานสคริปต์ 
 - ปริญญาบัตร 
 - ใบรับรองคุณวุฒิ 
 - ใบรับรองผลการศึกษา (90 วัน) 
 - ใบแทนใบปริญญาบัตร 
 - ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ 
 เมื่อสแกน QR Code ดังกล่าว ระบบจะแสดงหน้าเอกสารต้นฉบับที่ยังไม่ได้
ลงนาม  เพ่ือเป็นการยืนยันว่าเอกสารดังกล่าวถูกออกจากทางมหาวิทยาลัยจริง และ
ส าหรับเอกสารรูปแบบเดิม  สามารถตรวจสอบโดยน าข้อมูลจากเอกสารมาท าการ
ค้นหาในระบบ เพ่ือแสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้ศึกษา ได้แก่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล  
สาขาวิชา/คณะที่สังกัด และวันที่ส าเร็จการศึกษา 
 2. ข้อมูลจ านวนนักศึกษาจากสถานศึกษาต่าง ๆ ส าหรับครูแนะแนวของ
โรงเรียน 
 3. ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ผ่านระบบออนไลน์  
 4. ระบบตรวจสอบคุณวุฒิส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
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     ช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อการประสานงาน ได้แก่ 
 - เว็บไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 - อีเมล์ส านักงานส าหรับการติดต่อ ประสานงาน 
 - face book ส านักงาน 
 - web board ส าหรับติดต่อ ประสานงาน และอ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการ 
 - Line@ เพ่ือการประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
 

4. มีการประเมินผลการด าเนินการอ านวยความ
สะดวกและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทุกปี 

     หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการอ านวยความ
สะดวกและประสานงาน ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งมีผลการ
ประเมิน ดังนี้ 
 - ความพึงพอใจความสะดวก รวดเร็วในการอ านวยความสะดวกและ
ประสานงาน มีคะแนนเฉลี่ย 4.81 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 - ความพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ความกระตือรือร้น ความสุภาพ 
การยิ้มแย้มแจ่มใส และการให้ความช่วยเหลือในการอ านวยความสะดวกและ
ประสานงาน) มีคะแนนเฉลี่ย 4.78 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( 
 - ความพึงพอใจการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มาติดต่อในการอ านวย
ความสะดวกและประสานงาน มีคะแนนเฉลี่ย 4.83 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

   ผลประเมินความพึงพอใจในประเด็นที่
เกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกและการ
ประสานงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
http://apr.nsru.ac.th/insurance.php? 
page=users 
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5. น าผลการประเมินประจ าปีมาใช้ปรับปรุงงาน
อย่างต่อเนื่อง 

 

   จาการประเมินผลการด าเนินงาน คณะผู้บริหาร และบุคลากร ประชุมกลุ่มย่อย
ร่วมกัน เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ ในปีงบประมาณ 
2564 ดังนี้ 
   1. ระบบสารสนเทศส าหรับเจ้าหน้าที่  
     1.1 ระบบบรหิารจดัการข้อมูลบนเวบ็ไซต์ regis.nsru.ac/th/2017/backoffice 
 - เพ่ิมรายการตารางประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
 - ปรับปรุงระบบตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาให้สอดคล้องกับ
ระบบรับสมัครนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
 - ปรับปรุงระบบตรวจสอบคุณวุฒิ 
     1.2 ระบบงานทะเบียนและวัดผล  
 - ตรวจสอบและน าเข้าข้อมูลการรายงานตัวออนไลน์ 
 - ปรับปรุงการออกหนังสือรับรองเรียนครบโครงสร้าง 
 - เพ่ิมการลดค่าธรรมเนียมค่าบ ารุงการศึกษาตามนโยบายช่วยเหลือ
สถานการณ์โควิด-19 
   2. ระบบสารสนเทศส าหรับผู้รับบริการ 
     2.1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา 
 - เ พ่ิมการช าระเงินและรายงานตัวออนไลน์ตามนโยบายช่วยเหลือ
สถานการณ์โควิด-19 
 - ปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องหลักสูตร  และนโยบายการรับสมัครนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2564 
      2.2 ระบบงานส าหรับอาจารย์ 
 - ปรับปรุงข้อมูลและสถิติการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 - เพ่ิมสถิติจ านวนนักศึกษาที่บันทึกข้อมูลรายงานตัวจากสถานศึกษาต่าง ๆ 
ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 

- 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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     2.3 ค าร้องออนไลน์ เพ่ิมเติมค าร้อง กง.02 ค าร้องขอถอนเงินคืน  และค าร้อง 
นว.26 ค าร้องขอรักษาสถานภาพนักศึกษา (ส าหรับบัณฑิตศึกษา) 
     2.4 ระบบงานส าหรับนักศึกษา เพ่ิมการผ่อนช าระค่าบ ารุงการศึกษาในเมนู พิมพ์
ใบ นว.3 ตามนโยบายช่วยเหลือสถานการณ์โควิด-19 

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

                                                                  (อาจารย์ปราณี  เนรมิตร) 
                                                                    วันที่ 30 กันยายน 2563 
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แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

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. คณะกรรมการติดตาม ก ากับด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
     3. คณะกรรมการวิชาการประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
     4. คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
     5. คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สภามหาวิทยาลัย 
     6. คณะกรรมการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย 
     7. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาการศึกษาทั่วไป 
     8. คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 
     9. คณะกรรมการประจ าส านักฯ 
   การประสานการจัดประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ผู้รับมอบหมาย (เลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ) มีการด าเนินงานดังนี้ 
 1. ด าเนินการประสานคณะกรรมการเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือส ารวจ
ความพร้อมและจ านวนของคณะกรรมการ ที่สามารถเข้าร่วมได้หากมีการจัดประชุม
ช่วงเวลาที่ก าหนด ซึ่งเป็นการส ารวจองค์ประชุมด้วยการโทรประสานงานและช่องทาง
โซเชียลมีเดีย (Group Line)  

- ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัด
ประชุม 
- ตัวอย่างบันทึกข้อความเชิญ
ประชุม 
- แนวทางการปฏิบัติงานการ
ประชุม 
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 2. จัดท าบันทึกข้อความเชิญประชุมพร้อมแนบรายละเอียดวาระการประชุม ไป
ยังคณะกรรมการชุดต่างๆ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน  
 3. ประสานงานเรื่องการเดินทาง และที่พักส าหรับคณะกรรมการฯ กรณีมีการ
พักค้างคืน 

2. มีการเตรียมวาระการประชุมไว้ล่วงหน้า      ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในฐานะหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการ ดังกล่าวในข้อ 1 มีการก าหนดแผนการด าเนินงานอย่างชัดเจน และมีการ
จัดเตรียมวาระการประชุมล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน เนื่องจากเป็นแนวปฏิบั ติของ
หน่วยงาน โดยจะท าการแนบวาระการประชุม แจ้งให้แก่คณะกรรมการทราบ พร้อมกับ
บันทึกข้อความเชิญประชุม อีกทั้งผู้เข้าร่วมสามารถตรวจสอบวาระการประชุม และ
รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาได้จากระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยจัด
ให้ และประสานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ผู้เสนอขอบรรจุวาระการประชุม) 
เพ่ือจัดเตรียมเอกสารที่จ าเป็นประกอบวาระการประชุม 

- ตัวอย่างวาระการประชุม
คณะกรรมการชุดต่างๆ 
- http://e-meeting.nsru.ac.th/ 

3. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมไว้ครบถ้วน
เพียงพอ 

     ปัจจุบันการด าเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ จะมีการประชุม 
โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) การจัดการประชุมทั่วไป (คณะกรรมการเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง) และ 2) การจัดประชุมแบบออนไลน์ ซึ่งการจัดการประชุมทั้ง 2 
ลักษณะ จะมีความแตกต่างกันในเรื่องการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม 
 1. เอกสารประกอบการประชุมในแบบรูปเล่ม นิยมใช้ในกรณีที่ 1 แต่จะมีความ
สิ้นเปลืองในด้านทรัพยากร (กระดาษ) โดยจัดท าในจ านวนที่เพียงพอต่อคณะกรรมการ 
และผู้เกี่ยวข้อง เนื่องจากหน่วยงานได้ท าการส ารวจจ านวนองค์ประชุมไว้เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว 

- ตัวอย่างเล่มวาระการประชุม และ
เอกสารประกอบการประชุม 
- http://e-meeting.nsru.ac.th/ 
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 2. เอกสารประกอบการประชุมในแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการโดยการ
แปลงเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระ เข้าระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือให้คณะกรรมการฯ สามารถเข้าดูเอกสารการประชุมได้ทันทีโดยไม่ต้องจัดท าเป็น
รูปเล่มเอกสาร 

4. จัดท ารายงานการประชุม แจ้งให้กรรมการพิจารณา
หลังการประชุมไม่เกิน 15 วัน 

 

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

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

5. รายงานการประชุมมีการพิจารณารับรองโดยมีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมเล็กน้อย 

 

    เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการการประชุม ด าเนินการการจัดส่งรายงานการประชุม
แจ้งให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้า และได้มีการตรวจทานจากคณะกรรมการฯ ดังนั้น
รายงานการประชุมจึงได้รับการรับรองรายงานในคราวประชุม กรณีมีวาระที่มีความ
ละเอียดอ่อนและเกี่ยวข้องกับบุคคลต่าง ๆ บางส่วนอาจมีการหารือในที่ประชุม และ
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมจากคณะกรรมการฯ เพ่ือให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
    ภายหลังมีการรับรองรายงานการประชุม ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ใน
ฐานะฝ่ายเลขานุการการประชุม จะด าเนินการแจ้งผลการประชุมไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (ผู้เสนอวาระ) ให้รับทราบผลการประชุมเพื่อด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

- ตัวอย่างรายงานการประชุมที่มี
บันทึกการแก้ไขเพ่ิมเติม 
- http://e-meeting.nsru.ac.th/ 
(หัวข้อการรับรองรายงานการ
ประชุม) 

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

                                                                  (อาจารย์ปราณี  เนรมิตร) 
                                                                    วันที่ 30 กันยายน 2563  
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แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ตัวช้ีวัดที่  2.5 การให้บริการข้อมูลแก่บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

1. มีระบบการให้บริการข้อมูลทางวิชาการ 

 
     ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้าน
วิชาการ แก่บุคลากรหน่วยงานภายใน-ภายนอก และประชาชนทั่วไป ให้ค าแนะน า ให้
ค าปรึกษาที่เป็นประโยชน์ กับบุคลากรหน่วยงานภายใน-ภายนอก และประชาชนทั่วไป 
ที่มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และได้รับข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โดยได้มี
การจัดท าขั้นตอนกระบวนการให้บริการด้านต่างๆ ไว้อย่างเป็นระบบ เผยแพร่ผ่านช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน และได้มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในงานการ
ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วอีกด้วย 

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

2. มีคู่มือการให้บริการข้อมูลทางวิชาการ      หน่วยงานมีแนวปฏิบัติในการให้บริการข้อมูล ข่าวสารทางวิชาการ แก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย โดยจัดท าเป็นแผนภูมิขั้นตอนและรายละเอียดการให้บริการข้อมูล ข่าวสารทาง
วิชาการ ดังนี้  
     ขั้นตอนการให้บริการ  
     1. ผู้มาติดต่อ สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการประจ าเคาท์เตอร์บริการภายใน
หนว่ยงาน 
     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  
- คูม่ือการใช้งานระบบการ
ให้บริการค าร้องออนไลน์ 
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     4. จัดท าขอ้มูลที่เก่ียวข้องของหน่วยงาน เผยแพร่เป็นสารสนเทศ 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 การให้บริการบางรายการ หน่วยงานด าเนินการปรับปรุงระบบให้ผู้ขอรับ
ข้อมูล สามารถเข้าระบบเพ่ือสืบค้นข้อมูลที่ต้องการได้ทันที ในรูปแบบของไฟล์
อิเล็คทรอนิคส์ 
     6. จัดท าคู่มือการเข้าใช้งานระบบ และแนะน าวิธีการสืบค้นข้อมูลจากระบบ เพ่ือ
อ านวยความสะดวกเบื้อต้นให้แก่ผู้ใช้งาน 

3. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

 

     ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการใช้ระบบสารสนเทศมาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการให้บริการข้อมูลทางวิชาการ ได้แก่ 
 1. โปรแกรมงานทะเบียนและประมวลผล ส าหรับนักศึกษา ให้บริการข้อมูลด้าน
การเรียนการสอนแก่นักศึกษารายบุคคล 
 2. ระบบงานส าหรับอาจารย์และอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นช่องทางให้บริการข้อมูล
ข่าวสารทางวิชาการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาจารย์  
 3. โปรแกรมจัดตารางเรียน ตารางสอน และตารางสอบ  
 4. ระบบฐานข้อมูล การค านวณภารงานสอนรายบุคคล 
 5. ระบบสนับสนุนการให้บริการข้อมูลด้านการจัดท า มคอ. ออนไลน์ และข้อมูล
ในการพัฒนาหลักสูตร 

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

4. มีการประเมินผลการด าเนินงานทุกปี 
 

     ในการให้บริการข้อมูลแก่บุคลากรและหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ประเมินผลการด าเนินงานในรูปของการประชุม

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการ ประจ าปี 
2563 
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กลุ่มย่อย การพูดคุยระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน และการประเมินความพึงพอใจและ
ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ ซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้ 
   ความพึงพอใจความสะดวก รวดเร็วในการค้นหาข้อมูล/เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความ
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน มีคะแนนเฉลี่ย 4.31 ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก 
   ความพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ความกระตือรือร้น ความสุภาพ การยิ้มแย้ม
แจ่มใส และการให้ความช่วยเหลือในการค้นข้อมูล) มีคะแนนเฉลี่ย 4.24 ความพึงพอใจอยู่
ในระดับดีมาก 
   ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีคะแนนเฉลี่ย 4.29 ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีมาก 

5. น าผลการประเมินประจ าปีมาใช้ปรับปรุงงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

     ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มีการน าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ มา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ ดังนี้ 
 1. ปรับปรุงรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศในลักษณะของข้อมูลออนไลน์ 
ให้ง่ายต่อการสืบค้น 
 2. พัฒนาระบบอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ 3 กลุ่ ม คือ นักศึกษา   
อาจารย์ผู้สอน และผู้บริหารเพ่ือการตัดสินใจ 
 3. พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้
สามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้สารสนเทศได้อย่างทั่วถึง และหลากหลายกลุ่มมาก
ยิ่งขึ้น 

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

 

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

                                                                  (อาจารย์ปราณี  เนรมิตร) 
                                                                    วันที่ 30 กันยายน 2563   
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แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2.6. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่รับผิดชอบ 

เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่
รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ส านัก/สถาบัน มีบุคลากรทั้งหมด จ านวน 22 คน (นับรวมผู้บริหารตามวาระ 4 คน) 
2. บุคลากรเข้ารับการศึกษา อบรม เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ จ านวน 22  คน 
    โครงการที่บุคลากรเข้ารับการศึกษา อบรม เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ 
    1. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ สกอ. มาให้ข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563  มีบุคลากรเข้า
ร่วมจ านวน 7 คน 
    2. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญ ในงานประกัน
คุณภาพ มาให้ความรู้แก่บุคลากร ในการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน และมี
การเสริมจุดแข็ง และน าจุดอ่อนจาก ผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไข ในโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการตรวจติดตามประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหน่วยงาน เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม  2563  มีบุคลากรเข้าร่วมจ านวน 25 คน 
    3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบงาน NSRU E-Office" วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ณ 
ห้อง Computer Training 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ โดยส านักวิทยบริการฯ 
    4. การเข้าร่วมประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 

- 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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X 100 

X 100 

 

เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

 การค านวณ 
จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
     จ านวนบุคลากรทั้งหมด 

 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน 22 
     22 
 

   ร้อยละ       =  100 
 

 

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

                                                                  (อาจารย์ปราณี  เนรมิตร) 
                                                                  วันที่ 30 กันยายน 2563 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.7 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ใน
การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

    ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ด าเนินงานโดยมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยงานทั้งงานบริการ
วิชาการ และงานบริหาร โดยมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ ที่
ครอบคลุมและสนับสนุนการจัดเรียนการสอน การให้บริการวิชาการ การบริหารจัดการ
และงบประมาณ และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 
      ด้านการจัดการเรียนการสอน :  
 1. ระบบงานทะเบียนและประมวลผลของนักศึกษา ผลการเรียนนักศึกษาและ
การคาดคะเนผลการเรียน 
 2. ตารางเรียน ตารางสอบ /แผนการเรียน 
 3. เทียบโอนรายวิชา 
 4. ระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา / 
 5. ระบบงานลงเพิ่ม-ถอนรายวิชา 
 6. ระบบงานสืบค้นรายวิชาที่เปิดสอน รายภาคการศึกษา 
      ด้านการบริหารจัดการและการเงิน 
 1. ระบบการค านวณภาระงานสอนของอาจารย์รายบุคคล 
 3. ระบบบริหารจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ 
     - สถิติการรับสมัครนักศึกษา แยกประเภทการรับ 
     - สถิติการลงทะเบียนเรียน การจองรายวิชาการ 
 4. ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน 
 5. ข้อมูลจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) 
 6. ระบบค านวณภาระงานสอนรายบุคคล 
 

 
1. เว็บไซต์งานทะเบียนและประมวลผล 
 http://regis.nsru.ac.th 
2. http://regis.nsru.ac.th 
/student46/info46 
3. http://regis.nsru.ac.th/new/ 
student46/plans 
4. ระบบงานส าหรับนักศึกษา 
http://regis.nsru.ac.th/2017/regis 
5. ระบบงานส าหรับอาจารย์
http://regis.nsru.ac.th/teacher 
6. เว็บไซต์ของส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
http://apr.nsru.ac.th 
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      ระบบสารสนเทศส าหรับการตัดสินใจ  
     - สถิตินักศึกษา 
     - สถิติผู้ส าเร็จการศึกษา 
     - สถิติจ านวนนักศึกษาจากสถานศึกษาต่าง ๆ ที่รับเข้าศึกษา 
     - ข้อมูลจ านวนนักศึกษา/ข้อมูลจ านวนผู้บันทึกข้อมูลรายงานตัว 
     - ข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
     - ข้อมูลแผนภาพสถิตินักศึกษาทั้งหมด 
     - สถิติจ านวนนักศึกษาจากสถานศึกษาต่าง ๆ ที่รับเข้าศึกษา 
     - ข้อมูลการลงทะเบียน (รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งหมด) 
     - ข้อมูลการลงทะเบียน (สอบถามด้วยรหัสวิชา) 
     - ตรวจสอบข้อมูลการใช้งานห้องเรียน 

     - ระบบบันทึกข้อมูลรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
 

2. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนด 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
 การส่งผ่านข้อมูลไปยังหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
    1. การส่งข้อมูลรายบุคคลนักศึกษา รายงานส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
    2. การส่งข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา และภาวะการมีงานท าของบัณฑิต รายงาน
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
    3. การส่งข้อมูลหลักสูตร รายงานส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
    4. รายงานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในตัวบ่งชี้ที่รับ
มอบหมายระดับมหาวิทยาลัย ผ่านระบบ Che QA Online 
    5. การจัดส่งข้อมูลเพ่ือยื่นขอรับใบประกอบวิชาชีพครู (ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู) ผ่านระบบ 
http://gs.nsru.ac.th/KSP_Checker.php 

1. รายงานข้อมูลนักศึกษาผ่าน
คลังข้อมูลอุดมศึกษา 
www.data3.mua.go.th 
2. รายงานข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 
และภาวะการมีงานท าของบัณฑิต
ผ่านเว็บไซต์ 
http://employ.mua.go.th 
3. รายงานข้อมูลหลักสูตรผ่าน กลุ่ม
สารสนเทศการวางแผนเพ่ือศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา 
http://www.gotouni.mua.go.th 
4. ระบบงานระกันคุณภาพฯ ผ่าน
เว็บไซต์ http://cheqa.nsru.ac.th  
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    6. การน าเข้าข้อมูลเพื่อขอพิจารณารับทราบหลักสูตร ผ่านระบบ CHE-CO 
จาก สกอ. 
 การส่งผ่านข้อมูลไปยังหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
 1. กองพัฒนานักศึกษา 
   1.1 มีการจ าลองฐานข้อมูลนักศึกษาแบบ Real time (Replication Server) ให้
กองพัฒนานักศึกษา ฯ น าไปใช้ในพัฒนาระบบต่าง ๆ ของหน่วยงาน เช่น ระบบกิจกรรม
นักศึกษา หอพักนักศึกษา เป็นต้น 
 2. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2.1 มี Web service ให้บริการรูปถ่ายนักศึกษา เพ่ือใช้ในระบบประกันคุณภาพ
คอมพิวเตอร์ และ NSRU-MIS เป็นต้น 
   2.2 มีการจ าลองฐานข้อมูลนักศึกษาแบบ Real time (Replication Server) ให้
ส านักวิทยบริการ ฯ น าไปใช้ในพัฒนาระบบต่าง ๆ ของหน่วยงาน เช่น ระบบการสอบ
ประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 3. กลุ่มงานคลัง 
   3.1 เชื่อมโยงข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลการลงทะเบียน เพ่ือใช้ ในระบบ
ใบเสร็จรับเงินของกลุ่มงานคลัง 
   3.2 มีค าร้องออนไลน์ กง.01 – ค าร้องขอถอนค่าประกันของเสียหาย เพ่ือ
ตรวจสอบสิทธิ์การขอถอนค่าประกันของเสียหายของนักศึกษา และใช้ QR Code เพ่ือลด
การกรอกข้อมูลในการออกใบส าคัญรับเงิน 
   3.3 มีค าร้องออนไลน์ กง.02 - ค าร้องขอถอนเงินคืน เนื่องจากนโยบายช่วยเหลือ
ในช่วงโรคระบาดโควิด-19 ใช้ส าหรับขอถอนเงินค่าบ ารุงการศึกษา อัตราร้อยละสิบของ
อัตราเงินบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายในอัตราปกติ (ภาคเรียนที่ 3/2562 และ 1/2563 
เท่านั้น) 
   3.4 เชื่อมโยงข้อมูลค าร้องออนไลน์ และข้อมูลผู้สมัครเข้าศึกษาผ่าน QR Code 
เพ่ือลดการกรอกข้อมูลในการออกใบเสร็จรับเงิน 

5. http://sd.nsru.ac.th 
6. http://sd.nsru.ac.th/congrat 
7. regis.nsru.ac.th/new/nsrudorm 
8. http://comqa.nsru.ac.th 
9. regis.nsru.ac.th/petition 
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 4. กลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้ 
   4.1 เชื่อมโยงข้อมูลนักศึกษา เพ่ือใช้ในระบบใบเสร็จรับเงินของทรัพย์สินและ
รายได้ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

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

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
ปีงบประมาณ 2563 
 

4. มีผลการประเมินของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจไม่น้อยกว่า 4.00 คะแนน  
จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

 ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการข้อมูลสารสนเทศของส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มีผลคะแนนประเมินเท่ากับ 4.89 คะแนน ซึ่งปัจจัยที่ส่งผล
ความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศที่เพ่ิมมากขึ้น ดังนี้ 
 1. หน่วยงานมีการทบทวนผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และเปิดรับข้อมูล
ความของผู้ใช้งานอย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งน าข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงระบบงาน 
 2. หน่วยงานน าข้อเสนอแนะที่ได้มาจัดท าแผนพัฒนาสารสนเทศของ เพ่ือตอบ
โจทย์ความต้องการของผู้ใช้งาน 
 3. มีการติดตามผลการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการทดลองระบบงานโดย
เจ้าหน้าที่ผู้พัฒนา และจากข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งน าผลมาปรับปรุง 
 4. มีน าเข้าข้อมูลที่มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน การตอบสนองในการเข้าถึง
ข้อมูลมีความรวดเร็ว 
 

- เว็บไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 
https://apr.nsru.ac.th 
- เว็บไซต์กลุ่มงานทะเบียนฯ 
https://regis.nsru.ac.th  
- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
ปีงบประมาณ 2563 
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เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

5. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ มา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

จากผลการประเมินความพึงพอใจด้านสารสนเทศของหน่วยงาน ซึ่งมีผลการประเมินอยู่
ในระดับดีมาก ทั้งนี้เป็นผลมาจากการบริหารจัดการระบบสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
โดยน าข้อเสนอแนะในเรื่องรูปแบบการแสดงผลของเว็บไซต์ให้มีความน่าสนใจ เพ่ิมเติม
ข้อมูลสารสนเทศให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน และมี
การก าหนดแนวทางในการพัฒนาสารสนเทศของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ 2564 ไว้
เบื้องต้น ดังนี้ 
    1. พัฒนาระบบตรวจสอบการจองรายวิชาของนักศึกษา ส าหรับอาจารย์ที่
ปรึกษาและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    2. Application Programming Interface (API) ให้บริการข้อมูลของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
    3. ระบบลงทะเบียนประชาสัมพันธ์หลักสูตร (ก าลังด าเนินการ) 
    4. ระบบงานส าหรับนักศึกษา เพ่ิมการผ่อนช าระค่าบ ารุงการศึกษาในเมนู 
พิมพ์ใบ นว.3 ตามนโยบายช่วยเหลือสถานการณ์โควิด-19 
    5. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้อง
หลักสูตร และนโยบายการรับสมัครนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 และลดขั้นตอน
การสมัครให้น้อยลง 

- แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

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

                                                                  (อาจารย์ปราณี  เนรมิตร) 
                                                                  วันที่ 30 กันยายน 2563 
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แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

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-
ตารางสอน และอ านวยความสะดวกเรื่องการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเท่านั้น 

- 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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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 
 - ระบบจัดเกบ็ข้อมูล มคอ 3 – 7 แบบออนไลน์ 
 - ระบบงานรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ตส าหรับนักศึกษาภาคปกติ  
 - 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 มีผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 
4.70 จากรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 309 รายวิชา (ผลการประเมิน ณ สิ้นภาค
การศึกษาที่ 2/2562)  

- ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน 
กลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาท่ี 
2/2562 
 

5. น าผลการประเมินประจ าปีมาใช้ปรับปรุงงาน
อย่างต่อเนื่อง 

 

     น าผลประเมินจากการด าเนินการ จัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หลักสูตรมาปรับปรุง ให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ และ 
การปรับปรุงหลักสูตร และวางแผนการประเมินการประสานการจัดการศึกษาหมวด

- Flow Chart การประสานการพัฒนา
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
- ระบบสืบค้นรายวิชาที่เปิดสอน รายภาค
การศึกษา 
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วิชาศึกษาท่ัวไป เพ่ือรับทราบข้อเสนอแนะและใช้พัฒนากระบวนการท างานให้ดีขึ้น 
ในปีถัดไป 

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

                                                                  (อาจารย์ปราณี  เนรมิตร) 
                                                                  วันที่ 30 กันยายน 2563 
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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. แผนผังขัน้ตอนการน 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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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 
      - ฐานข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
      - ระบบบันทึกรายวิชาในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้การก าหนดรายวิชาใน
หลักสูตรไม่ซ้ าซ้อนและลดความสับสนของรหัสวิชา ไว้บริการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ในเว็บ http://regis.nsru.ac.th/ ข้อมูลส าหรับอาจารย์ 
      - ฐานข้อมลูคุณวุฒิ 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 2563 
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แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
ตัวช้ีวัดที่  2.14  การด าเนินการคัดเลือกรับผู้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี 

เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ 

1. มีระบบงานการคัดเลือกรับผู้เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย 

     ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีกระบวนการขั้นตอนและแนวทางในการ
ปฏิบัติงานการคัดเลือกรับผู้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่งก าหนดไว้อย่างชัดเจน มีแนว
ปฏิบัติและข้ันตอนหลัก ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. รายงานการประชุมกรรมการ
วิชาการ 
2. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 
3. รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 
4. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง 
การคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ 
ระดับปริญญาตรี ประจ าปี
การศึกษา 2563 รอบที่ 1-6 
5. ปฏิทินการคัดเลือกเข้าศึกษา 
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี  
ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1-6 
6. แผนการรับภาคปกติ ระดับ
ปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 
2563 
7. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง 
การคัดเลือกเข้าศึกษา กศ.บป. 
ระดับปริญญาตรี ประจ าปี
การศึกษา 2563 
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8. ปฏิทินการคัดเลือกเข้าศึกษา 
กศ.บป. ระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2563 
9. แผนการรับ กศ.บป. ระดับ
ปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 
2563 

2. มีคู่มือปฏิบัติงานการคัดเลือกรับผู้เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย 

     การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปัจจุบันการด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาใหม่
มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก ทั้งในส่วนของรอบการรับที่เพ่ิมมากขึ้น เงื่อนไข
คุณสมบัติของผู้สมัครในแต่ละสาขาวิชาที่มีความเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของหลักสูตร ตลอดจนระบบสนับสนุนการด าเนินการรับสมัครและระบบ
สนับสนุนการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่เพ่ิมมากขึ้น จึงมีการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานการ
คัดเลือกรับผู้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร  

1 คู่มือปฏิบัติงาน ขั้นตอนการรับ
สมัครและตรวจคุณสมบัติ  
2. คู่มือ “การรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์” 
3. Flowchart งานรับนักศึกษา 
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2563 
4. Flowchart งานรับนักศึกษา 
กศ.บป. ระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2563  
5. แผนการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร 
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3. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

 

     งานการคัดเลือกรับผู้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย มีกระบวนการ ขั้นตอน จ านวนมาก 
เพ่ือให้การปฏิบัติงาน มีความรวดเร็ว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ไดน้ าระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติ ดังนี้ 
 ด้านการประชาสัมพันธ์ 

1. เว็บเพจประสานงานการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
ที่ http://regis.nsru.ac.th/pr/pr.php   

 2. Group Line การประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
 3. Face Book NSRU Dek63 
 ด้านการรับสมัคร 
 1. ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากรทั้งในหน่วยงาน บุคลากรของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2. ระบบบันทึกใบรายงานตัว และเอกสารหลักฐานการรายงานตัว ส าหรับผู้สมัคร
ที่ผ่านการคัดเลือก 
 3. ระบบการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาออนไลน์ (ช าระเงินขึ้นทะเบียน
นักศึกษา) 
 4. ระบบตรวจสอบเอกสารการสมัครของนักเรียนออนไลน์ 
 5. ระบบรับรายงานตัว ส าหรับเจ้าหน้าที่ (การออกรหัสนักศึกษา และงานขึ้น
ทะเบียนนักศึกษาใหม่) 
 6. ระบบตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาใหม่ ส าหรับเจ้าหน้าที่  

- 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 
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4. มีการประเมินผลการด าเนินงานทุกปี 
 

     เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการด าเนินการคัดเลือกรับผู้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานต่อมหาวิทยาลัย 
และคณะกรรมการด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดประกอบไปด้วย ข้อมูล
จ านวนผู้สมัคร /ผู้รายงานตัว ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน เพ่ือรับข้อเสนอแนะ
และแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการ และการแก้ปัญหา ในปีการศึกษาต่อไป 
 การประเมินผลการด าเนินการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 มีผลการ
ด าเนินงานดังนี้ 
    1. จ านวนนักศึกษาที่มีการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 
จ านวนทั้งสิ้น 1,988 คน คิดเป็นร้อยละ 75.27 ของจ านวนตามแผนการรับที่ผ่านการอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย (จ านวน 2,641 คน)  

   2. นักศึกษาที่มีการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ใน
สาขาวิชาต่าง ๆ มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของสาขาวิชา โดยผ่านการตรวจสอบ
คุณสมบัติ และกระบวนการสอบคัดเลือก เพ่ือให้ได้ผู้เรียนที่ตรงความต้องการของ
หลักสูตร 
 ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนฯ 
    ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนช่องทางการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง 
      ผลการด าเนินงาน ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปรับปรุง
กระบวนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ โดยไม่เข้าร่วมระบบการคัดเลือกกลางฯ หรือ TCAS  
ซึ่งหน่วยงานปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการรับสมัครเพ่ิมเติม จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่  
1) การรับสมัครตรงผ่านระบบออนไลน์  2) การรับสมัครตรงที่มหาวิทยาลัย  3) การรับ
สมัครผ่านอาจารย์ประจ าหลักสูตร/คณะ  4) การรับสมัครผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

- รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย /
คณะกรรมการวิชาการ  
- รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 
- รายงานการประชุมส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
- รายงานสรุปโครงการ 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก 
2563 
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    ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนเครือข่ายการรับสมัครนักศึกษาใหม่ที่เข้าถึงและครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย (นักเรียน นักศึกษา ครูแนะแนว)  
      ผลการด าเนินงาน จากการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับโรงเรียนมัธยมในเขตพ้ืนที่บริการ และกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ณ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีโรงเรียนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายการ
รับสมัครฯ จ านวน ทั้งสิ้น 25 โรงเรียน มีนักเรียนสมัครและเข้ารายงานตัว จ านวนทั้ งสิ้น 
1,104 ราย เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา จ านวน 218 ราย เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 24.60 (ปี กศ. 
2562 จ านวน 886 ราย)   
    ตัวชี้วัดที่ 3 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการรับ
สมัคร (ประเมินกิจกรรม / ประสิทธิภาพสื่อที่ใช้) 
    ผลการด าเนินงาน  หน่วยงานท าการประเมินประสิทธิภาพของสื่อประชา
สัมพันธ์ที่ใช้เพื่อสนับสนุนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2563 โดยสอบถามไป
ยังนักศึกษาใหม่ถึงประเภท และรูปแบบของสื่อที่นักศึกษารับรู้ การประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และน าข้อมูลดังกล่าวมาสรุปผล ได้ดังนี้  
    1. สื่อประชาสัมพันธ์แรกทีน่ักศึกษารับรู้การประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียนที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) FAEBOOK เพจ 
NSRUDEK63 คิดเป็นร้อยละ 29.45  2) เว็บไซต์รับสมัคร www.nsru.ac.th/pr  คิดเป็น
ร้อยละ 13.80  และ 3) กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนโดยอาจารย์และรุ่นพี่ 
คิดเป็นร้อยละ 11.66  
    2. อิทธิพลของสื่อ หรือกิจกรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสมัคร และเข้า
ศึกษาต่อในสาขาวิชาที่สนใจของนักศึกษาใหม่ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง สูงสุด 3 อันดับแรก 
ได้แก่ ได้แก่ 1) FAEBOOK เพจ NSRUDEK63 คิดเป็นร้อยละ 21.17  2) เว็บไซต์รับสมัคร 
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www.nsru.ac.th/pr  คิดเป็นร้อยละ 14.42  และ 3) กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ 
โรงเรียนโดยอาจารย์และรุ่นพี ่คิดเป็นร้อยละ 12.42   

5. น าผลการประเมินประจ าปีมาใช้ปรับปรุงงาน 

   อย่างต่อเนื่อง 

 

     จากการรายงานผลการด าเนินงานต่อมหาวิทยาลัยแล้ว ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน น าผลการด าเนินงาน เข้าท่ีประชุมบุคลากรของส านักฯ เพ่ือสรุปการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค และร่วมกันเสนอแนวทางปรับปรุงการด าเนินงาน วิธีการด าเนินการ
คัดเลือกรับผู้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย เพ่ิมเติม ดังนี้ 
 1. ปรับปรุงวิธีการคัดเลือกรับผู้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปี
การศึกษา 2564 
 2. ปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ช่วงเวลาการรับสมัคร และปรับแผนการออกประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ความคุ้มค่า และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

- ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ 
ผ่านเว็บไซต์ 
http://regis.nsru.ac.th 
- รายงานการประชุมบุคลากร
ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

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

                                                                  (อาจารย์ปราณี  เนรมิตร) 
                                                                  วันที่ 30 กันยายน 2563 
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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. คู่มือปฏิบัติงานการขออนุมัติผลการส าเร็จการศึกษา 

 6. คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ ส าหรับอาจารย์ 
 7. คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศงานทะเบียน ส าหรับนักศึกษา 

 8. คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 9. คู่มือปฏิบัติงาน รับสมัครนักศึกษา (ขั้นตอนการรับสมัครและตรวจคุณสมบัติ) 
 10. คู่มือปฏิบัติงานการพ้นสภาพนักศึกษา (กรณีไม่ลงทะเบียน) 
 11. คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 12. 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 ของนักศกึษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 
 2. คู่มือการขอลงทะเบียน เพ่ิม-ถอน รายวิชา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 3. คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ ส าหรับอาจารย์ 
 4. คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ ส าหรับนักศึกษา 
 5. คู่มือการใช้งานระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
 6. คู่มือการใช้งานระบบงานทะเบียนส าหรับนักศึกษา 
 7. คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
 

     นอกจากนี้ ได้จัดท าขั้นตอนการใช้บริการต่าง ๆ ด้านงานทะเบียนนักศึกษา เผยแพร่
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งในรูปของเอกสารออนไลน์ แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 
เพ่ือให้สามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการได้อย่างครอบคลุม 

- 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 
 

     ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุน
การปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ได้แก่ 
 1. ระบบงานทะเบียนและวัดผล ส าหรับบุคลากรของหน่วยงาน 
 2. ระบบงานส าหรับเจ้าหน้าที่คณะ (รับสมัคร) 
 3. ระบบจัดตารางเรียนตารางสอน ส าหรับบุคลากรของหน่วยงาน 
 4. ระบบการตรวจสอบคุณวุฒิ  
 5. ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (BACKOFFICE)  
 6. ระบบบริหารจัดการการเพิ่ม-ถอนรายวิชา (ส าหรับเจ้าหน้าที่) 

- ระบบงานทะเบียนและวัดผล
ส าหรับบุคลากรของส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
- เว็บไซต์กลุ่มงานทะเบียนและ
ประมวลผล 
http://regis.nsru.ac.th 
- เว็บไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 
http://apr.nsru.ac.th 

4. มีการประเมินผลการด าเนินงานทุกปี 
 

     ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดให้มีการการประชุมกลุ่มย่อย การพูดคุย
ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน และระหว่างผู้พัฒนาโปรแกรมและผู้ใช้งาน เพ่ือเป็น
การประเมินผลการด าเนินงาน อีกท้ังยังได้จัดท าการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือปรับปรุงระบบสารสนเทศในส่วนต่างๆ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บริการสารสนเทศ โดยผลการประเมิน พบว่า ผู้ใช้บริการสารสนเทศ
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจของระบบสารสนเทศส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอยู่
ในระดับมาก อยู่ในระดับ 4.63 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ระบบสารสนเทศโหลดช้า  
 2. ข้อมูลบางรายการสืบค้นยาก  
 3. การใช้บริการบางรายการ ต้องยื่นเรื่องผ่านหลายขั้นตอนท าให้เกิดความล่าช้า 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
ปีงบประมาณ 2563 
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5. น าผลการประเมินประจ าปีมาใช้ปรับปรุงงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

     ภายหลังการประเมินผลการด าเนินงานโดยการประชุมกลุ่มย่อย การพูดคุยระหว่าง
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน และระหว่างผู้พัฒนาโปรแกรมและผู้ใช้งาน และผลจากการ
ประเมินความพึงพอใจการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ จงึมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ต่างๆ เพ่ิมเติม ทั้งที่อยู่ในระหว่างการปรับปรุง และก าหนดไว้ในแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ปีวบประมาณ 2564 ดังนี้ 
 1. ปรับปรุงระบบงานทะเบียนส าหรับนักศึกษา 
     - โดยเพ่ิมเติมข้อมูลการคาดคะเนผลการเรียน ค าร้องออนไลน์ และการติดตามค า
ร้องออนไลน์  
     - เพ่ิมการน าเข้าข้อมูลการช าระเงินจากธนาคาร เคาน์เตอร์เซอร์วิส 
     - ปรับปรุงข้อมูลการช าระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร เคาน์เตอร์เซอร์วิส 
     - พิมพ์รายงานการช าระเงินผ่านธนาคาร เคาน์เตอร์เซอร์วิส 
     - ตรวจสอบและน าเข้าข้อมูลการรายงานตัวออนไลน์ 
     - ปรับปรุงการออกหนังสือรับรองเรียนครบโครงสร้าง 
     - เพ่ิมเติมเมนูการลดค่าธรรมเนียมค่าบ ารุงการศึกษาตามนโยบายช่วยเหลือ
สถานการณ์โควิด-19 
 2. ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศบนเว็บไซต์ เพ่ือให้ง่ายต่อการสืบค้น และเข้าถึงข้อมูล 
 3. ปรับลดขั้นตอนการให้บริการและการรับ-ส่งเอกสารต่าง ๆ ให้มีความกระชับ 
มากยิ่งขึ้น โดยตัดลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น 
 

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

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

                                                                  (อาจารย์ปราณี  เนรมิตร) 
                                                                  วันที่ 30 กันยายน 2563 
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แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

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 4.31 
2 คะแนนการประเมินด้านบุคลากร 4.24 
3 คะแนนการประเมินด้านสิ่งสนับสนุน 4.29 
4 คะแนนประเมินด้านคุณภาพการให้บริการ 4.29 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน 4.28 
 

     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 
2563 
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เจ้าหน้าที่ ซึ่งจะน าผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ดังนี้ 
 1. พัฒนาการให้บริการด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาระบบการให้บริการ
ตามพันธกิจของหน่วยงาน 

 2. พัฒนาบุคลากรด้านบุคลิกภาพ และทักษะที่จ าเป็นในการเป็นผู้ให้บริการที่ดี 
 3. ทบทวนปรับปรุง กระบวนงาน เพ่ือลดขั้นตอนการให้บริการ 
 4. พัฒนาช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการให้แก่
บุคคลภายนอกได้รับทราบ 

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

                                                                  (อาจารย์ปราณี  เนรมิตร) 
                                                                  วันที่ 30 กันยายน 2563 

 


