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การรับรองขอ้มูลรายงาน 

       ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอรับรองว่าข้อมูลและผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) ที่น าเสนอคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ฉบับนี้ ถูกต้องและเป็นความจริง
ทุกประการ 

ลงชื่อ............................................................. ... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี   เนรมิตร) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 



บทสรุปผู้บริหาร 

ปีงบประมาณ 2565 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีเป้าหมายในการด าเนินงาน มุ่งเน้นการ
พัฒนาระบบสนับสนุนการด าเนินงาน ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย ทันสมัย สนองตอบความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน) มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะที่
สามารถตอบสนองการด าเนินงานในเชิงรุกมากยิ่งขึ้น สร้างสรรค์พัฒนางานในความรับผิดชอบ และพัฒนางาน
ส่วนรวม สามารถปรับตัวทันต่อสภาพการณ์ด าเนินงานที่เปลี่ยนไป และพร้อมในการให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ตามวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน “ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริการ
ถูกต้อง รวดเร็ว” ภายใต้สถานการณ์การเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า -2019 ด าเนิน
กิจกรรม/โครงการ ตามพันธกิจ และจุดเน้นตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วย
ประเด็นยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ทั้งหมด 3 ประเด็น คือ 1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี 
และระดับบัณฑิตศึกษา   2) ส่งเสริมการพัฒนางานบริการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ  3) ส่งเสริมการ
บริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ภายใต้แนวทางการด าเนินงานจากแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  มีโครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ ทั้งสิ้นจ านวน 14 โครงการ (ประกอบด้วย 43 กิจกรรม ด าเนินงานตาม
แผนจ านวน 42 กิจกรรม ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง จ านวน 1 กิจกรรม) ผลส าเร็จของการด าเนินโครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 97.67 ผลส าเร็จของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (จ านวน 22 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 
จ านวน 19 ตัวชี้วัด) คิดเป็นร้อยละ 86.36 และผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 97.43  
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565) ปัจจัยที่ส่งผลให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์ของส านักฯ และมหาวิทยาลัย มีจุดเด่นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ด้านการบริหารงาน 
1. มีการปรับแนวทางการบริหารงานให้เข้ากับสถานการณ์ ตั้งแต่การถ่ายทอดนโยบาย การ

มอบหมายงานไปยังผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ  ตลอดจนการก ากับติดตามให้การด าเนินงานเป็นไปใน
ทิศทางท่ีด ี

2. มีแผนงานที่รองรับนโยบายต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย น าจุดเน้น กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
ของมหาวิทยาลัย มาเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานในภาพรวมของส านัก ฯ 

3. บริหารงานภายในหน่วยงานด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการก ากับ ติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานเพ่ือความโปร่งใส ด าเนินงานภายใต้หลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวปฏิบัติ
จากต้นสังกัดอย่างเคร่งครัด 

4. บริหารงบประมาณภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ก่อประโยชน์สูงสุด
ต่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

5. ส่งเสริมให้บุคลากร เข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม/โครงการของมหาวิทยาลัย
6. ปรับรูปแบบการบริหารงานให้สามารถด าเนินงานได้ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน
7. แสวงหาเครือข่ายทั้งหน่วยงานภายในและภานอกเพ่ือแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการ

หน่วยงานให้เกดิประสิทธิภาพสูงสุด 
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  ข 

ด้านการพัฒนาองค์กร 
1. น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร ทบทวนภาระงาน และ

ภารกิจของหน่วยงานให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน 
2. มีการพัฒนาระบบการให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงานให้ทันสมัยอยู่สมอ ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม ค่านิยม และเทคโนโลยี 
3. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ การพัฒนางาน และสร้างองค์ความรู้ใหม่

ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน 

ด้านการตอบสนองผู้มีส่วนได้เสีย 
1. ปรับปรุงกระบวนการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย ปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย เหมาะสมต่อสภาพสังคม และการ

ด าเนินชีวิตของผู้ใช้บริการ 
3. ขับเคลื่อนการพัฒนาการให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัย สอดคล้องกับการ

พัฒนางานในทุกด้าน 
4. มีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

เกิดการรับรู้  ยอมรับและเข้าใจถึงบริบทของหน่วยงานในฐานะการเป็นผู้ให้บริการ 
5. เปิดรับข้อเสนอแนะในการพัฒนาหน่วยงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกช่องทาง

จากผลการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น หน่วยงานมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาภายในองค์กรและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ด้านการเรียนการสอนและ
งานด้านวิชาการให้มีระดับคุณภาพและมาตรฐานสู่สากล ซึ่งในการจัดท ารายงานฉบับนี้เกิดจากความร่วมมือ 
ร่วมใจของคณะผู้บริหาร บุคลากรภายในหน่วยงานและบุคลากรภายนอกทุกส่วนงานเป็นอย่างดี และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าจะเป็นสารสนเทศส าหรับผู้ที่สนใจและน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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ค าน า 

รายงานสรุปข้อมูลและผลการด าเนินงานฉบับนี้  จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมรายงาน
ผลงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน  ที่สอดคล้องกับตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 
2542  มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา จัดท าขึน้ตามประเด็นตัวชี้วัดการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน โดยคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการประเมินผลการบริหารจัดการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  
ประกอบด้วยผลการด าเนินงานทั้ง 4 ส่วน ดังนี้   

ส่วนที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นหรือการมีส่วนร่วมด าเนินการตามพระบรมราโชบาย 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10   

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ 
ส่วนที่ 3 การพัฒนาองค์การ  
ส่วนที่ 4 การด าเนินงานตามพันธกิจ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงานทุกคน ในการ
จัดท ารายงานสรุปข้อมูลและผลการด าเนินงานเป็นอย่างดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ 
และสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลงานในภาพรวมของหน่วยงาน อันจะน าไปสู่การพัฒนา
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย ต่อไป 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี   เนรมิตร) 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

  มกราคม  2566 
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ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ได้รับการแบ่งส่วนการบริหารงานและแบ่งส่วนราชการ จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ครั้งที่ 12/2549  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2549  ถือเป็นหน่วยงาน 1 ใน 10 หน่วยงาน
ตามโครงสร้างภายในของมหาวิทยาลัย มีพันธกิจหลักในการสนับสนุน ส่งเสริม การด าเนินการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย โดยท าหน้าที่ประสานงานด้านวิชาการ ด้านงานทะเบียนและประมวลผล ด้านหลักสูตรและ
แผนการเรียน แก่นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลภายนอก  

การด าเนินงาน มีการก าหนดเป้าหมายของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไว้ คือ เป็นองค์กรที่มี
คุณภาพในการท างานและเน้นการให้บริการแบบ  Service mind  เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ โดย
แบ่งกลุ่มงานออกเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้ 

กลุ่มงานบริหารส านักงานผู้อ านวยการ ดูแลรับผิดชอบงานด้านธุรการ การเบิก-จ่ายงบประมาณ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ งานประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งงานด้านวิชาการ จากคณะกรรมการบริหารชุดต่าง ๆ  

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล ดูแลรับผิดชอบงานด้านสารสนเทศงานทะเบียนนักศึกษา การ
ประมวลผลการเรียน ระบบงานส าหรับคณาจารย์ เป็นต้น 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ ดูแลประสานงานด้านการพัฒนาหลักสูตร การวางแผนการเรียนการสอน 
การจัดตารางเรียนตารางสอบ งานเอกสารหลักสูตรและคู่มืออาจารย์ นักศึกษา ฯลฯ 

    ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
ปรัชญา      
ส่งเสริมวิชาการ  รักษามาตรฐาน  บริการด้วยใจ 

วิสัยทัศน์        
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นองค์กรที่ทันสมัยให้บริการถูกต้อง รวดเร็ว 

พันธกิจ     
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
2. พัฒนาระบบการให้บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

    คณะผู้บริหาร   
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี  เนรมิตร ผู้อ านวยการส านัก 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภริตา  พิมพ์พันธุ์ รองผู้อ านวยการส านัก 
3. อาจารย์เอกวิทย์  สิทธิวะ รองผู้อ านวยการส านัก 
4. อาจารย์วรชนันท์  ชูทอง รองผู้อ านวยการส านัก 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพัฒน์  วัฒนชัยธรรม ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณา  คุณดิลกณัฐวสา ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชัย  นิ่มนวล ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
8. นายธรรมนูญ  จูทา รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
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    จ านวนและศักยภาพของบุคลากร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

ต าแหน่ง
วุฒิการศึกษา

รวม
ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก

บุคลากรสายสนับสนุน
   พนักงานมหาวิทยาลยั - 13 4 - 17
   พนักงานราชการ - - 1 - 1
   ลูกจ้างประจ า - 1 - - 1
   ข้าราชการ - - - - -

รวม - 14 5 - 19
ที่มา : กรอบอัตราก าลัง ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีงบประมาณ 2565

    แหล่งทรัพยากร /ห้องปฏิบัติการ/ห้องประชุม)
พื้นที่ ชื่ออาคาร/ห้อง การใช้ประโยชน์ 

อาคารหอพักนักศึกษาจีน 
(ม. ในเมือง) 

ห้องรับรอง(เดิม) จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทางการ
ศึกษา 

อาคาร 9 (ม. ในเมือง) ห้องส านักงานย่อย จุดบริการย่อย 
อาคาร 10 (ย่านมัทรี) ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 
จุดบริการหลัก 

อ่ืนๆ  
(เช่น ลานกิจกรรม ห้องเก็บพัสดุ เป็นต้น)

อาคารอมรินทร์พิทักษ์ (ชั้น 2) จัดเก็บเอกสารทางการศึกษา 

    งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ ได้รับการจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละเบิกจ่าย 

งบประมาณแผ่นดิน 1,260,000 1,240,102 98.42 
งบประมาณเงินรายได้ 6,667,430 6,483,333.05 97.24 
งบประมาณอ่ืน ๆ - - - 

รวม 7,927,430 7,723,435.05 97.43 
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    ยุทธศาสตร์และแผนเพื่อการพัฒนาหน่วยงาน ตามที่ได้ให้ไว้กับสภามหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระดบัปริญญาตรีและระดบับัณฑิตศึกษา 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร:์ 
1. มีหลักสตูรทีส่อดคล้องกบัทิศทาง การพฒันาประเทศและเปน็ไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
2. การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีมาตรฐานเป็นทีย่อมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
1. ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร
ระดับอุดมศึกษาแหง่ชาต ิ

1. ส่งเสริมการพัฒนา/ปรบัปรงุหลกัสูตร ให้มี
การด าเนนิงานเปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ

1. จ านวนหลกัสูตรที่สอดคล้องกบันโยบายการ
กู้ยืมเพื่อการศกึษาตาม 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย 

2. จ านวนของหลกัสูตร
ใหม่ท่ีสอดคล้องกบัทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ 

2. การพัฒนาหลักสูตรใหม่แบบพลิก โฉม
มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างทางเลือกของชุมชน 
ท้องถิ่น ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ 
และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

2. จ านวนหลกัสูตรใหม่ที่สอดคลอ้งกับ
ตลาดแรงงานและการเปลี่ยนแปลงของสงัคม
จากความร่วมมือกับองคก์รทั้งภาครัฐและ
เอกชน ทัง้ในและต่างประเทศ  

3. ร้อยละของหลักสูตรที่มี
การจัดการเรียนการสอน 
โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน
จริง  

3. สร้างและบูรณาการระบบการเรียนรู้เชงิ
ประสบการณ์ และการแกป้ัญหาตามสภาพ
จริง 
4. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
และการฝึกประสบการณ์วชิาชีพที่ได้
มาตรฐาน   

3. จ านวนกิจกรรมกับภาคีเครือขา่ยความ
ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการจัดการ
เรียนการสอนทัง้ในและ/หรือต่างประเทศ  

4. จ านวนโครงการ (กิจกรรม) เพื่อส่งเสริมการ
จัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชงิบูรณาการกับ
การท างาน 
5. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของอาจารย์ที่ได้รับการ
ฝึกอบรมเปน็อาจารย์นิเทศสหกิจ /การฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพ/วชิาชีพครู (เทียบกับ
อาจารย์ทั้งหมด) 
6. จ านวนผลงานหรือนวัตกรรมของนกัศึกษา
ตามแผนการเรียนแบบบูรณาการร่วมกับการ
ท างาน การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ /การฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพคร ู

5. พัฒนาคณาจารย์ให้มีสมรรถนะที่
ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและได้
มาตรฐานสากล  

7. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับต าแหนง่ทาง
วิชาการ 

4. ร้อยละของผูเ้ข้าเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น 

6. สร้างโอกาสทางการศึกษา ใหแ้ก่
นักเรียน นกัศึกษา และพัฒนากลไก
กระบวนการรับนกัศึกษาใหม่ (กลยุทธ์
ระดับมหาวิทยาลัย) 

8. ร้อยละของหลักสูตรที่มีจ านวนนักศกึษาใหม่
เป็นไปตามแผนการรับสมัคร ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
70 ของจ านวนที่เปิดรับในแต่ละปี 

9. จ านวนโรงเรียน สถานศกึษา ทัง้ภาครฐัและ
เอกชนทีเ่ข้ารว่มเปน็เครือข่ายความร่วมมือด้าน
วิชาการ การประชาสัมพันธ์หลกัสตูร 

7. ปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการสื่อสาร
การประชาสัมพันธ์ และการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ 

10. จ านวนระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการ
สื่อสาร การประชาสัมพันธ์ และการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2  ส่งเสริมการพัฒนางานการให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร:์ 
1.ระบบการให้บริการของหน่วยงาน มีความถูกต้อง รวดเร็ว ได้มาตรฐาน สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
1. ระดับความพึงพอใจผู้รับ
ริการที่มีต่อการให้บริการ
ของหน่วยงาน 
 

1. ส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานให้เป็น 
Smart Organization  

1. ร้อยละของงานตามพันธกิจทีมี่การทบทวน/
ปรับบปรงุกระบวนงาน  

2. ระดับคะแนนความส าเร็จของร้อยละ เฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา
การให้บริการ 

2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้สารสนเทศของ
หน่วยงาน 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบั
หน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาสารสนเทศ
ของหน่วยงาน 
3. สนับสนนุการยกระดับคณุภาพการ
ให้บริการ ในรูปแบบทีห่ลากหลาย 

3. จ านวนช่องทางการสื่อสาร และ
ประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถงึกลุ่มเป้าหมาย 
4. จ านวนระบบสารสนเทศที่สนบัสนุนการ
ให้บริการผ่านระบบออนไลน์ (ใชต้อบอ้างอิง 
ITA และกรรมการติดตามฯ)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3  ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร:์ 
1. การบริหารงานของหน่วยงาน มีความโปร่งใส ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
1. ผลประเมินการ
บริหารงานของผู้บริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล (ใช้
ผลการประเมินจาก
คณะกรรมการติดตามฯ) 
2. ระดับความส าเร็จการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 

1. บริหารจัดการเชิงรุก โดยยึดหลักธรร
มาภิบาล 

1. ร้อยละความส าเร็จการด าเนนิ งานตาม
แผนปฏิบัติราชการ 

2. ร้อยละความส าเร็จของการเบกิจ่าย
งบประมาณภาพรวม 
3. ระดับคะแนนความส าเร็จของการจัดการ
ความเสี่ยง 

2. สร้างความเชื่อมั่นในการประกนัคุณภาพ
ของหน่วยงาน 

4. ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 
ของหน่วยงานสนับสนุน 

3. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 

3. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพือ่การ
พัฒนาสมรรถนะหลักและทักษะอื่นที่สนใจ
ให้สูงขึ้น 

1. ร้อยละของบคุลากรทีไ่ด้รบัการพัฒนาสมรรถนะ 

2. ร้อยละของงานตามโครงสร้างที่มีคู่มือ
ปฏิบัติงาน  
3. จ านวนบคุลากรทีไ่ด้รับการพฒันาสมรรถนะ
ที่สอดคล้องกับสายงาน  

4. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

4. จ านวนระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
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    ข้อมูลผลการประเมินประกันคุณภาพภายใน ปีการศกึษา 2564  

องค์ประกอบ ผลการประเมิน 
คะแนนการประเมิน ระดับการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของหน่วยงานเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ 

5.00 
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ระบบและกลไกการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ระบบและกลไกการตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษา 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ระดับความพึงพอใจการให้บริการในภาพรวม 3.94 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศของหน่วยงาน 4.22 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 

5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.69 ดีมาก 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Study Review : SSR)  
ของ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

เสนอคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ข้อมูลตัง้แต่วันที่ 1 ตลุาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

ส่วนที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  
 ประกอบด้วย 2 ส่วน  คือ 1) ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ในการ
พัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  และ 2) การด าเนิน
โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ดังนี้ 

 1. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ในการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระ
บรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนตัวชี้วัด 

ทั้งหมด 
ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย 
จ านวน ร้อยละ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น - - - 
แผนงาน ................................... - - - 

รวมจ านวนตัวชี้วัด - - - 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู - - - 
แผนงาน .................................. - - - 

รวมจ านวนตัวชี้วัด - - - 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา    
โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในอนาคต 2 1 50 
โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระบบการเรียนการสอนแบบ 
Credit babk/CWIL 

3 2 66.67 

รวมจ านวนตัวชี้วัด 5 3 60 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ - - - 
แผนงาน .................................. - - - 

รวมจ านวนตัวชี้วัด - - - 
รวมจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 5 3 60 
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 2. การด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบายของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  

ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนโครงการ/

กิจกรรม 
ทั้งหมด 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม 
ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

จ านวน ร้อยละ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น - - - 
แผนงาน  - - - 

รวมจ านวนโครงการ/กิจกรรม - - - 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู - - - 
แผนงาน  - - - 

รวมจ านวนโครงการ/กิจกรรม - - - 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา    
โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในอนาคต 3 2 66.67 
โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระบบการเรียนการ
สอนแบบ Credit babk/CWIL 

2 2 100.00 

รวมจ านวนโครงการ/กิจกรรม 5 4 80.00 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ - - - 
แผนงาน  - - - 

รวมจ านวนโครงการ/กิจกรรม - - - 
รวมจ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 5 4 80.00 

1. ผลการด าเนินงานที่ส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ (ระบุเป็นผลลัพธ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับท้องถิ่นที่
ได้ด าเนินการ) 
 1. มีระบบสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สอดคล้องกับ Life Styl ของชุมชนและสังคม ที่ได้รับ
อิทธิพลจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยรูปแบบต่าง ๆ และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ากหมายของหลักสูตรได้มากยิ่งขึ้น 
 2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม มีประสบการณ์ ที่เกิดจากการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ โดย
สามารถน าความรู้ และเทคนิคต่าง ๆ ที่ได้รับจากการเรียน ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตชิ้นงาน/นวัตกรรม เพ่ือ
ช่วยแก้ไขปัญหา หรือร่วมพัฒนางานภายในสถานประกอบการ 
 3. อาจารย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับองค์ความรู้ในการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฝึก
ประสบการณ์ของนักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ในรูปของการเรียนรู้แบบบูรณาร่วมกับการท างาน 

2. ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายได้แก่ 
 1. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาตามก าหนดรอบการปรับปรุง 
 2. จ านวนสถานประกอบการที่เป็นเข้าร่วมเป็นเครือข่ายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณา
การร่วมกับการท างาน ไม่น้อยกว่า 25 แห่ง 

3. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้ก าหนดไว้ตามแผน  
 - ไม่มี - 
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4.  สาเหตุหรือปัญหาที่ท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ ตามแผนได้ก าหนดไว้ 
 1. กิจกรรมการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร เนื่องจากหลักสูตรอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด จึงไม่สามารถด าเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่ได้ จ านวน 3 หลักสูตร 
 2. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 ถือเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินกิจกรรมลงนามความร่วมมือเครือข่ายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการร่วมกับการ
ท างาน 

5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
 1. มหาวิทยาลัย ควรมีการทบทวนนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ทั้งในด้านคุณวุฒิทาง
การศึกษา และต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ตลอดจนการพัฒนาผลงานวิชาการ เพ่ือให้มีคุณสมบัติสามารถ
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหลักสูตรปรับปรุง และการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
 2. ควรมีนโยบาย และมาตรการส่งเสริมแรงจูงใจให้ กับคณาจารย์จัดการเรียนรู้แบบสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน  
 3. นโยบายของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนแบบสหกิจศึกษา และการศึกษาแบบบูรณาการกับการท างานที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม 
 4. ควรส่งเสริมให้มีการจัดท าหลักสูตรระยะสั้น และ/หรือบทเรียนความรู้อ่ืนๆ ที่บุคคลสามารถเรียนรู้
และน าความรู้ไปใช้ได้จริง ทั้งในเรื่องการเพ่ิมคุณวุฒิ การเพ่ิมทักษะเฉพาะด้าน และการเทียบโอนในระบบ
การศึกษาปกติ อย่างต่อเนื่อง 
 5. ในอนาคตหากมีการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น และ/หรือบทเรียนความรู้อ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
ควรมีการส ารวจความต้องการของผู้เรียนโดยขยายฐานกลุ่มเป้าหมายให้กว้างและหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดย
อ้างอิงจากนโยบายการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายทั้งใน
ด้านช่วงอายุ เพศ อาชีพตลอดจนความชอบความสนใจส่วนตัว เป็นต้น 
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ส่วนที่ 2  การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณ 

 ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) การด าเนินงานตามกิจกรรมหลักที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 2) จ านวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่บรรลุเป้าหมาย และ 3) ประสิทธิภาพการใช้
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ ดังนี้ 

1. ความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
    ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

ระบุตัวชี้วัด/จ านวน
กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ของ
แผนปฏิบัติราชการ

ประจ าป ี

ระบุตัวชี้วัด/จ านวนกิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
ยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิตบัณฑิต
แบบพลิกโฉม
มหาวิทยาลัย ให้มี
คุณภาพสร้างสรรค์สังคม
และประเทศชาติทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 

1. จ านวนหลกัสูตรที่
ได้รับการปรบัปรุง
พัฒนา ใหต้อบสนองต่อ
การพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น และ
ประเทศชาติและผ่าน
เกณฑ์การรับรอง
มาตรฐานในระดับดีมาก 
2. การจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการกับ
การท างานตามเกณฑ์
ประกันคณุภาพ
การศึกษา  (ระดับ 4) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริม
ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ทั้ ง
ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา 

จ านวนหลักสูตรที่สอดคล้องกับนโยบาย
การกู้ ยื ม เพื่ อการศึ กษาตาม 10 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย (อ้างอิงรายชื่อ
หลักสูตรที่ สามารถย่ืนขอกู้  กยศ.) 
จ านวน 52 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 
จ านวนหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงานและการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมจากความร่วมมือกับองค์กร
ทั้ งภาครัฐและเอกชน ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ   จ านวน 6 หลักสูตร 
(Degree 1.ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(หลั กสู ตรปรั บปรุ ง  พ .ศ . 2566 ) 
2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
ก า ร ส อ น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ ป็ น
ภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2566)  3. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สมัยใหม่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2566)  
Non Degree 1 .  ห ลั ก สู ต ร ก า ร
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 
2. หลักสูตรนวัตกรรมอาหารแปรรูป
เพื่ อการ เป็ นผู้ ป ระกอบการ   3 . 
หลักสูตรลีนโลจิสติกส์) 

จ านวนโครงการ (กิจกรรม) เพื่อส่งเสริม
การจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการท างาน  จ านวน 16 
โครงการ 
จ านวนผลงานหรือนวัตกรรมของ
นักศึกษาตามแผนการเรียนแบบบูรณา
การร่วมกับการท างาฯ จ านวน 13 
ชิ้นงาน 
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ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

ระบุตัวชี้วัด/จ านวน
กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ของ
แผนปฏิบัติราชการ

ประจ าป ี

ระบุตัวชี้วัด/จ านวนกิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
ยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิตบัณฑิต
แบบพลิกโฉม
มหาวิทยาลัย ให้มี
คุณภาพสร้างสรรค์สังคม
และประเทศชาติทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต (ต่อ) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการ
จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ทั้ ง ร ะ ดั บ
ป ริ ญ ญ า ต รี แ ล ะ ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา (ต่อ) 

จ านวนกิจกรรมกับภาคเีครอืข่ายความ
ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการ
จัดการเรียนการสอนทั้งในและ/หรือ
ต่างประเทศ จ านวน 30 หน่วยงาน 
ร้อยละการเพิ่มขึ้นของอาจารย์ที่ได้รับ
การฝึกอบรมเป็นอาจารย์นิเทศสหกิจ 
/การฝึกประสบการณว์ิชาชีพ/วชิาชีพ
ครู (เทียบกบัอาจารย์ทั้งหมด) มีผล
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.01 (ร้อยละ 38.25) 
พัฒนาคณาจารย์ให้มีสมรรถนะที่
ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและได้
มาตรฐานสากล  ผลการพัฒนาฯ ตาม
ตัวชี้วัด อาจารย์ จ านวน 121 ราย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 192 ราย  
รองศาสตราจารย์ จ านวน 18 ราย 
หลักสูตรที่ มีจ านวนนักศึกษาใหม่
เป็นไปตามแผนการรับสมัคร ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 70 ของจ านวนที่เปิดรับ 
จ านวน  30 สาขาวิชา (เปิดรับทั้งหมด 
64 สาขาวิชา) 
จ านวนโรงเรียน สถานศึกษา ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนทีเ่ข้ารว่มเป็น
เครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ 
การประชาสัมพันธ์หลักสูตร จ านวน 
22 โรงเรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการองค์กรให้เป็น
มหาวิทยาลยัแห่ง
นวัตกรรม เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นสู่
มาตรฐานสากล 

1. ระดับความส าเร็จ
ของการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัย 
ได้รับการประเมนิ
และรับรองจาก
สถาบนัหรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่  2 ส่งเสริม
ก า ร พั ฒ น า ง า น ก า ร
ให้บริการของหน่วยงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของงานตามพันธกิจที่มีการ
ทบทวน/ปรับบปรุงกระบวนงาน (ร้อย
ละ 95) 
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนกัในการรกัษา
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 
ร้อยละ 85.76 
จ านวนช่องทางการสื่อสาร และ
ประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถงึ
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 5 ช่องทาง 
จ านวนระบบสารสนเทศที่สนบัสนุน
การให้บริการผ่านระบบออนไลน ์
จ านวน 6 ระบบงาน 
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ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

ระบุตัวชี้วัด/จ านวน
กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ของ
แผนปฏิบัติราชการ

ประจ าป ี

ระบุตัวชี้วัด/จ านวนกิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
จัดการองค์กรให้เป็น
มหาวิทยาลยัแห่ง
นวัตกรรม เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นสู่
มาตรฐานสากล (ต่อ) 

2. จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา/
เลื่อนระดับตามสาย
งาน 
3. ระดับความพึง
พอใจ ต่อคุณภาพ
การให้บริการ 

ยุทธศาสตร์ที่  3 ส่งเสริม
การบริหารจัดกา รที่ ไ ด้
มาตรฐานและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์  และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ร้อยละความส าเร็จการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ (กิจกรรม/
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี จ านวน 43 กิจกรรม มีการ
ด าเนินงานตามแผนจ านวน 42 
กิจกรรม) ร้อยละ 97.67 

ร้อยละความส าเร็จของการเบกิจ่าย
งบประมาณภาพรวม (ร้อยละ 97.43) 
ระดับคะแนนความส าเร็จของการ
จัดการความเสี่ยง (5 คะแนน) 

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายใน ของหน่วยงานสนับสนุน (4.69 
คะแนน) 

ร้อยละของบคุลากรที่ได้รบัการพฒันา
สมรรถนะ (ร้อยละ 100) 

ร้อยละของงานตามโครงสร้างที่มคีู่มือ
ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 96) 

จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะที่สอดคล้องกับสายงาน 
(จ านวน 18 คน) 

จ านวนระบบสารสนเทศสนบัสนนุการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนา (6 ระบบงาน) 

รวมจ านวนตัวชี้วัด 5 รวมจ านวนตัวชี้วัด 22 
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2. การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
1) จ านวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่บรรลุเป้าหมาย 
2) การด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่บรรลุเป้าหมาย 
3) การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ ดังนี้ 

    1) จ านวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่บรรลุเป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร/์แผนงาน 
จ านวนตัวชี้วดั

ทั้งหมด 

จ านวนตัวชี้วัด 
ที่บรรลุเป้าหมาย 

จ านวน ร้อยละ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระดับปรญิญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1 สง่เสริมการพฒันา/ปรับปรงุหลักสูตร ให้มีการด าเนนิงาน
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูร ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

1 1 100 

กลยุทธ์ที่  2 การพฒันาหลักสตูรใหม่แบบพลิก โฉมมหาวิทยาลัย 
เพื่อสร้างทางเลือกของชมุชน ท้องถิ่น ตอบสนองต่อการพฒันา
ประเทศ และการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลก 

1 1 100 

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างและบูรณาการระบบการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ และการแก้ปัญหาตามสภาพจริง 

2 1 50 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพที่ได้มาตรฐาน 

2 2 100 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพที่ได้มาตรฐาน 

1 1 100 

กลยุทธ์ที่ 6 สร้างโอกาสทางการศึกษา ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
และพัฒนากลไกกระบวนการรับนักศึกษาใหม่  

2 1 50 

กลยุทธ์ที่ 7 ปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการสื่อสารการ
ประชาสัมพนัธ์ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

1 1 100 

รวมจ านวนตัวชี้วัด 10 8 80 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนางานบริการของหน่วยงานให้มีประสทิธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1 สง่เสรมิการพฒันาหน่วยงานให้เปน็ Smart Organization 2 1 50 
กลยุทธ์ที่  2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาสารสนเทศของหน่วยงาน 

2 2 100 

รวมจ านวนตัวชี้วัด 4 3 75 
ยุทธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมการบริหารจัดการทีไ่ด้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
กลยุทธ์ที่  1  บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีธรรมาภิบาล 3 3 100 
กลยุทธ์ที่  2  สรา้งความเชื่อมัน่ในการประกนัคุณภาพของหน่วยงาน 1 1 100 
กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริมการพฒันาบุคลากรเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะหลักและทักษะอ่ืนที่สนใจให้สูงขึ้น 

3 3 100 

กลยุทธ์ที่  4  ส่งสริมการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการพัฒนางาน
ของบุคลากรที่สอดคล้องกับหนา้ที่ ความรับผิดชอบ 

1 1 100 

รวมจ านวนตัวชี้วัด 8 8 100 
รวมจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 22 19 86.36 
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2) การด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่บรรลุเป้าหมาย  ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนโครงการ/
กิจกรรมทั้งหมด 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม 
ที่บรรลุเป้าหมาย 

จ านวน ร้อยละ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระดับปรญิญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
โครงการปรับปรุงหลักสูตร 3 2 66.67 
โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระบบการเรียนการสอน
แบบ Credit babk/CWIL 

2 2 100 

โครงการเงินสมทบกองทุนวารสารวิชาการ 1 1 100 
โครงการค่าตรวจอ่านผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ 2 2 100 
โครงการสง่เสริมการผลติบณัฑติ ภาค กศ.บป. (รับสมัครนักศึกษา) 1 1 100 
โครงการสง่เสริมการผลติบณัฑติภาคปกติ (ประชาสัมพนัธ์เชงิรุก) 1 1 100 
โครงการค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1 1 100 
โครงการทุนวิทยาศาสตร์ราชภฏันครสวรรค์ 1 1 100 
โครงการค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษาภาคปกติ 1 1 100 
โครงการค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษาภาค กศ.บป. 1 1 100 
โครงการความร่วมมือการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 

6 6 100 

รวมจ านวนโครงการ/กิจกรรม 20 19 95 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนางานการให้บริการของหนว่ยงานที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจผูร้ับบริการ 1 1 100 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน 1 1 100 
กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้สารสนเทศของหน่วยงาน 1 1 100 
กิจกรรม สนส. สัญจร 1 1 100 

รวมจ านวนโครงการ/กิจกรรม 4 4 100 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
โครงการบริหารส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 7 7 100 
โครงการจัดการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 5 5 100 
โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑติภาค กศ.บป. (ค่าด าเนินการ) 1 1 100 
โครงการค่าใช้จ่ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา 3 3 100 
โครงการค่าใช้จ่ายไปราชการ 2 2 100 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน 1 1 100 

รวมจ านวนโครงการ/กิจกรรม 19 19 100 
รวมจ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 43 42 97.67 
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1. ตัวช้ีวัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายได้แก่ 
 1. จ านวนผลงานหรือนวัตกรรมของนักศึกษาตามแผนการเรียนแบบบูรณาการ ร่วมกับการท างาน 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ /การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 2. ร้อยละของหลักสูตรที่มีจ านวนนักศึกษาใหม่เป็นไปตามแผนการรับสมัคร ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของ
จ านวนที่เปิดรับในแต่ละปี 
 3. ความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 
 

2.  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานการบรรลุตามตัวชี้วัดงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ที่ได้ก าหนดไว้ตามแผน 
 1. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบการด าเนินโครงการอย่างชัดเจน  
 2. มีการก ากับติดตามการด าเนินงานจากผู้บริหารหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 
ค าแนะน า และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการด าเนินกิจกรรมให้บรรลุผลส าเร็จตามแผน 
 3. การบริหารงานมีความยืดหยุ่น ส่งผลให้การด าเนินงานมีความคล่องตัว สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การด าเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ 
 

3.  สาเหตุหรือปัญหาที่ท าให้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ไม่ประสบความส าเร็จตามแผนได้ก าหนดไว้ 
 1. ผลกระทบการจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019  ส่งผลให้นักศึกษาตามแผนการ
เรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการท างาน  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มี
จ านวนลดลง เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการออกฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา จึงส่งผลต่อจ านวน
ชิ้นงานของนักศึกษาที่เข้าร่วมประกวดแข่งขัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 2. การประชาสัมพันธ์หลักสูตร และกิจกรรมการรับสมัคร ปีการศึกษา 2565 นั้น ยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ เนื่องจากติดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 การลงพ้ืนที่
ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร และกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้องบางรายการต้องงดการด าเนินงาน และปรับเปลี่ยน
เป็นการด าเนินกิจกรรมในรูปแบบของออนไลน์ 

4.  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
 - ไม่มี - 
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3. การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565  โดยสอบทานข้อมูลตามกองนโยบายและแผน 

ส านักงานอธิการบดี ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
 

ประเด็นยทุธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนเงินงบประมาณแผ่นดิน  จ านวนเงินรายได ้ รวมเงินทั้งสิ้น 

ได้รับ 
จัดสรรทั้งปี 

ใช้ไป 
 (ร้อยละ) 

ได้รับ 
จัดสรรทั้งปี 

ใช้ไป 
(ร้อยละ) 

ได้รับ 
จัดสรรทั้งปี 

ใช้ไป  
(ร้อยละ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบพลิกโฉม
มหาวิทยาลัย Reinventing Universities)ให้
มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

1,260,000 98.42 
(1,240,102) 

177,400 97.04 
(172,150) 

1,437,400 98.25 
(1,412,252) 

โครงการ ปรับปรุงหลักสูตร 260,000 98.52 
(256,160) 

- - 260,000 98.52 
(256,160) 

โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระบบการ
จัดการเรียนการสอน Credit Bank/CWIL 

1,000,000 98.39 
(983,942) 

- - 1,000,000 98.39 
(983,942) 

โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตภาพปกติ 
(ประชาสัมพันธ์เชิงรุก) 

- - 70,000 100 
(70,000) 

70,000 100 
(70,000) 

โครงการคjาบัตรประจ าตวันักศึกษา ภาคปกต ิ - - 98,700 100 
(98,700) 

98,700 100 
(98,700) 

โครงการคาบัตรประจ าตัวนักศึกษา  
ภาค กศ.บป. 

- - 8,700 39.66 
(3,450) 

8,700 39.66 
(3,450) 

รวมยุทธศาสตร์ที ่1 1,260,000 98.42 
(1,240,102) 

177,400 97.04 
(172,150) 

1,437,400 98.25 
(1,412,252) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 การสรา้งสรรค์การ
วิจัยเชิงคุณภาพ เชิงพาณชิย์ พัฒนา
นวัตกรรมพันธกิจสัมพันธ์ การอนุรักษ์และ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

- - - - - - 

รวมยุทธศาสตร์ที ่2 - - - - - - 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 การยกระดบั
มาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบคุลากร
ทางการศึกษาเพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวติ 

- - - - - - 

รวมยุทธศาสตร์ที ่3 - - - - - - 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ประสิทธภิาพของระบบบริหารจดัการองค์กร
ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 

- - 595,000 89.74 
(533,952.95) 

595,000 89.74 
(533,952.95) 

โครงการค่าใช้จ่าย ฯในการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- - 30,000 98.26 
(29,479) 

30,000 98.26 
(29,479) 

โครงการบริหารส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  

- - 325,000 94.21 
(306,177.95) 

30,000 94.21 
(306,177.95) 

โครงการค่าใช้จ่ายไปราชการ   240,000 82.62 
(198,296) 

240,000 82.62 
(198,296) 

รวมยุทธศาสตร์ที ่4 - - 595,000 89.74 
(533,952.95) 

595,000 89.74 
(533,952.95) 

ไม่มีประเด็นยุทธศาสตร์  
(รายจ่ายภาระผูกพัน) 

- - 5,895,030 98 
(5,777,230.10) 

5,895,030 98 
(5,777,230.10) 

รวมทั้งสิ้น 1,260,000 98.42 
(1,240,102) 

6,667,430 97.24 
(6,483,333.05) 

7,927,430 97.43 
(7,723,435.05) 

  



รายงานผลการบริหาร เพื่อการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  
(1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

 

  16  
 

1.  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารงบประมาณ  
    1. มีกระบวนการก ากับ ติดตาม การด าเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผน 
    2. มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม/โครงการ เพ่ือให้ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ 

2.  สาเหตุหรือปัญหาที่ท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
      ในการด าเนินกิจกรรมบางโครงการ หน่วยงานไม่สามารถควบคุมการปฏิบัติให้เป็ นไปตามแผนงาน 
ที่ก าหนดได้ เช่น 1) โครงการค่าตรวจอ่านผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นโครงการที่ด าเนินการโดยกลุ่มงานการ
เจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี  2) โครงการทุนวิทยาศาสตร์ราชภัฏ ในการพิจารณาผู้ได้รับทุนฯ ขึ้นอยู่กับ
จ านวนผู้ยื่นความประสงค์ขอรับทุนฯ และผลการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ  และ 3) ค่าด าเนินการ กศ.บป. 
เบิก-จ่ายงบประมาณตามจ านวนผู้ปฏิบัติงานจริงตลอดภาคการศึกษา เป็นต้น 

3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
      หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่มีลักษณะการด าเนินงานเกี่ยวข้องกับบริบทและ
ด าเนินงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
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ส่วนที่ 3 ด้านการพัฒนาองค์กร 
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) การด าเนินการตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  2) การ 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และ 3) การด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดังตารางต่อไปนี้ 

1. การด าเนินการวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการบริหารส านัก และการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทุกภาค

ส่วนภายในหน่วยงาน ส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง 
และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ ทั้งในด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาคณาจารย์ ส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการพัฒนางานทางด้านวิชาการ  ซึ่งถือเป็นพันธกิจหลักของ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายใตน้โยบายการบริหารงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ตามกรอบแนวคิดการบริหารงาน “ส่งเสริมวิชาการ ระบบงานทันสมัย บริการประทับใจ” ซึ่งมีผลการ
ด าเนินงานตลอดปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

 

วิสัยทัศน ์ กจิกรรม/โครงการ 
ผลที่ได้รับ 

ผลลัพธ์/ผลกระทบ 

/  : เสร็จแล้ว 
 O : ยังไม่เสร็จ 

X : ยังไม่ด าเนินการ 

การส่งเสริมการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน  
     - หลักสูตรปรญิญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา 
     - หลักสูตรแบบ Modular 
System เพื่อการจัดการศึกษา
แบบคลังหนว่ยกิต (Credit 
Bank) 
     - การจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการท างาน 

1. โครงการ ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรในอนาคต 
แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม
ย่อย ได้แก่  
  1.1 กิจกรรมอบรมการ
จั ด ท า ห ลั ก สู ต ร ต า ม
แนวทาง OBE 
1.2 สนับสนุนการปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ /พัฒนา
หลักสูตรใหม่ 

ผลที่ได้รับ 
1.1 อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร 
ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ในการจัดท าหลักสูตรตามแนวทาง 
OBE จาก ทปอ. จ านวน 48 คน 
1.2 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ /
พัฒนาหลักสูตรใหม่ มีการปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ จ านวน 3 หลักสูตร 
แบ่งเป็น หลักสูตรปรับปรุง จ านวน 1 
หลักสูตร และหลักสูตรใหม่ จ านวน 2 
หลักสูตร คือ  
   1) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิ ชาหลักสูตรและการสอน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 
   2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิ ชาการสอนภาษาอั งกฤษ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) 
   3) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สมัยใหม่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) 
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วิสัยทัศน ์ กิจกรรม/โครงการ 
ผลที่ได้รับ 

ผลลัพธ์/ผลกระทบ 

/  : เสร็จแล้ว 
 O : ยังไม่เสร็จ 

X : ยังไม่ด าเนินการ 

การส่งเสริมการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน (ต่อ) 
 

2 .  การบริ ห ารจั ดกา ร
รายวิชาเพื่อการเรียนการ
สอนแบบคลังหน่วยกิต 
(Credit Bank)  

ผลที่ได้รับ 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / 
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรระยะสั้น  มี
ความรู้ความเข้าใจแนวทางการพัฒนา
บทเรียนออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ใน
ระบบคลังหน่วยกิต 
2. มีบทเรียนออนไลน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึง
ของรายวิชาในหลักสูตรระยะสั้นที่พร้อม
และสามารถตอบโจทย์การเรียนการสอน
แบบคลังหน่วยกิต กว่า40 บทเรียน  
3. ฐานข้อมูลการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ และสื่อประชาสัมพันธ ์
หลักสูตร Credit Bank โดยการพัฒนา
ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านระบบ
ออนไลน์ หลักสูตร Credit Bank เพื่อ
การเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต เผยแพร่
ข้อมูลผ่าน webside : 
https://lifelong.nsru.ac.th/NSRU
LifelongEducation 

 

3.  การส่ ง เสริมการจั ด
การศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการท างาน 

ผลที่ได้รับ 
1. อาจารย์ได้รับการพัฒนาทักษะ 
และรับรองการเป็นอาจารย์นิเทศสห
กิจศึกษาจากสมาคมสหกิจศึกษาไทย 
จ านวน 50 คน 
2. นักศึกษาช้ันปที่ 4 และ 5 สามารถ
น าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่
ได้รับท้ังจากภายในห้องเรียน และการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากสถาน
ประกอบการ มาใช้ในการพัฒนา
ผลงาน/นวัตกรรม โดยมีผลงานจาก
นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
แข่งขันกว่า 13 ช้ินงาน  
3. มีผลงานนักศึกษาเป็นตัวแทนเข้า
แข่งขันในระดับเครือข่ายอุดมศึกษา
ภาคเหนือนตอนล่าง และได้รับรางวัล
ช น ะ เ ลิ ศ  ด้ า น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการ
จัดการดีเด่น คือ นายภาคภูมิ อินภูมิ 
นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุ
ศาสตร์ และได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันใน
ระดับประเทศ ประจ าปี พ.ศ 2564 
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วิสัยทัศน ์ กิจกรรม/โครงการ 
ผลที่ได้รับ 

ผลลัพธ์/ผลกระทบ 

/  : เสร็จแล้ว 
 O : ยังไม่เสร็จ 

X : ยังไม่ด าเนินการ 

ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร พั ฒ น า
ปรับปรุงหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน (ต่อ) 
 

3. การส่งเสริมการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการท างาน (ต่อ) 

4. มีสถานประกอบการทั้งภาครัฐและ
เอกชน เข้าร่วมลงนามเป็นเครือข่ายรับ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
เพิ่มขึ้น จ านวน 20 แห่ง 
5. มีแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาแบบ
บูรณาการร่วมกับการท างานที่เกิดจาก
กวารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจาก 5 
คณะ ให้สาขาวิชา ได้น าไปปรับใช้กับ
รายวิชาฝึกประสบการณ์ฯ และสหกิจ
ศึกษา 

 

การพัฒนาระบบงานให้บริการ 
และระบบสนันสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

พัฒนาระบบงาน/ 
กระบวนการให้บริการ 

ผลที่ได้รับ 
1. พัฒนาระบบสนับสนุนการ
ด าเนินงานระบบ CWIE (Cooperative 
and Work Integrated Education) 
2. ด าเนินการระบบ Digital Transcript 
3. พัฒนาระบบค าร้องออนไลน์ 100% 
ในกลุ่มค าร้องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ
ช าระค่าธรรมเนยีม 
4. ปรับปรุงระบบช าระเงินค าร้องต่าง ๆ 
แบบออนไลน ์(อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
5. พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้คลัง
หน่วยกิต Creditbank 
6. ปรับปรุงระบบการรับสมัครนักศึกษา
ใหม่ ทุกระดับ 
7. พัฒนาระบบสนับสนุนการด าเนินงาน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ที่
ปรึกษา 
8. เพิ่มเติมระบบสนับสนุนการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร (แนะแนว) 
9. การพฒันาระบบสนับสนุนข้อมูลที่
เช่ือมโยงกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่  
กองพัฒนานักศึกษา   กลุ่มงานคลัง   
กลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้  และส านัก
วิทยบริการฯ เป็นต้น 
10. การพัฒนาระบบตรวจสอบคุณวุฒิ
ออนไลน์ (ส าหรับสถานประกอบการ) 
11. พัฒนาระบบขอผ่อนผันค่าบ ารุง
การศึกษา (ออนไลน์) 
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ปัญหา/ อุปสรรค 
 1. ด้านการส่งเสริมการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร  
     - การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรตามรอบนั้น ยังคงมีอุสรรคในการด าเนินงานหลากหลาย เช่น 

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด จึงไม่สามารถด าเนินการ
พัฒนาหลักสูตรใหมไ่ด ้

 2. ด้านการพัฒนาระบบงาน 
     - ข้อจ ากัดในการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นและส าคัญในพัฒนาระบบงาน ให้เพียงพอต่อการใช้งาน

และการพัฒนาตามการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนั้น มีงบประมาณในการจัดซื้อค่อนข้างสูง 
     - ข้อจ ากัดในของการพัฒนาระบบงานบางประการที่มีความเกี่ยวข้องกับการรับ-จ่ายเงิน

ค่าธรรมเนียม ซึ่งเชื่อมโยงหลายหน่วยงาน 
  

2.  การพัฒนามหาวิทยาลัยตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
รายงานผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน 

จากผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565  ดังนี้ 

 

ประเด็นข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางการปรบัปรุงพัฒนา 

ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
/  : เสร็จแล้ว 
 O : ยังไม่เสร็จ 

X : ยังไม่ด าเนนิการ 
1. แนวทางการแก้ไข ของปัจจัยเสี่ยงใน
เรื่องการไม่ส าเร็จการศึกษาตามรอบ
ระยะเวลา และผลการเรียนไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์  ในปีการศึกษาต่อไป ส านัก
ฯ อาจหาแนวทางร่วมกับอาจารย์ที่
ปรกึษา และอาจารย์ผู้สอน  เพื่อร่วมกัน
หาแนวทางแก้ไข 

   หน่วยงานจัดโครงการ สนส. สัญจร เมื่อวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2564  และวันที่ 2  ธันวาคม  2564  
เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของคณาจารย์ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ ตลอดจนร่วมกัน หา
แนวทางแก้ไขปัญหา ทั้งในส่วนของระบบงาน และ
กระบวนการปฏิบัติที่ เกี่ ยวข้ องกับหลั กสู ตร  
แผนการเรียน  งานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาตั้งแต่
รับเข้า จนส าเร็จการศึกษา กรณีไม่ส าเร็จการศึกษา
ตามรอบระยะเวลา และผลการเรียนไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์นั้น หน่วยงานได้พัฒนา “ระบบงานส าหรับ
อาจารย์ที่ปรึกษา” ให้สามารถเข้าระบบเพื่อ
ตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษาในความดูแลของ
ตนเอง เช่น การจองรายวิชา การลงทะเบียน ข้อมูล
ผลการเรียน และการตรวจสอบโครงสร้างการเรียน
ของนักศึกษา ถือเป็นการดูแลให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาได้อย่างใกล้ชิด จะช่วยลดปัญหาดังกล่าว 
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ประเด็นข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
/  : เสร็จแล้ว 
 O : ยังไม่เสร็จ 

X : ยังไม่ด าเนนิการ 
2. ควรเพิ่มเติมรายละเอียดของแนว
ปฏิบัติที่ดี จากใคร ความรู้เรื่องใด ใช้
กระบวนการถ่ายทอดอย่างไร และการ
เผยแพร่ตลอดจนการ ผลของการ
น าไปใช้เป็นอย่างไร 

   ปรับปรุงการน าเสนอข้อมูลในรายงานการ
ประเมินตนเอง โดยเพิ่มเติมรายละเอียดการ
จัดการความรู้ ให้ครบถ้วน 
http://apr.nsru.ac.th/Insurance_web/QA_IN
/qa_within_page2564.php?page=2_2) 

 

3. ควรเพิ่มเติมรายละเอียดของแผนการ
จัดหาบุคลากรทดแทน และควรแสดง
ให้เ ห็นถึงผลการก ากับติดตามการ
ด า เนินงานตามแผนฯ ว่ ามีผลการ
ด าเนินงานเป็นอย่างไร เป็นไปตามแผน
หรือไม่ 

   หน่ ว ย ง านมี ก า รทบทวน  “แนวทา งกา ร
บริหารงานบุคคลสายสนับสนุน ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน” ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดหาบุคลากรทดแทน กรณีเกษียณอายุ
ราชการ และการขอลาออกจากราชการ รวมถึง
การมอบหมายผู้รับผิดชอบงานระหว่างรอการจะ
หาบุคลากรทดแทน  
http://apr.nsru.ac.th/Insurance_web/Dev_p
lan/myfile/20181226131649.pdf 

 

4. ปรับปรุงการน าเสนอข้อมูลใน
รายงานผลตามตัวชี้วัดเพิ่มเติมตามพันธ
กิจให้สอดคล้องกับการด าเนินงานจริง 

   น า ข้ อ เ ส น อ แ น ะ เ ส น อ เ ข้ า ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารส านัก เพื่อทบทวนเกณฑ์
การประเมิน และการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดเพิ่มเติม
ตามพันธกิจของหน่วยงาน เช่น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
กับการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ มีการ
ทบทวนเรื่องเกณฑ์การประเมินจากการใช้ค่า
คะแนน  การทบทวนตัวชี้วัดเรื่องกระบวนการรับ
สมัคร เป็นต้น 
หมายเหตุ  ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความ 
พึงพอใจผู้รับบริการ รวมถึงระบบสารสนเทศนั้น มี
รอบระยะเวลาการจัดเก็บ เป็นปีงบประมาณ 

 

ปัญหา อุปสรรค  
- ไม่มี- 
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3.  การพัฒนาหน่วยงาน ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
รายงานผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน 

จากผลการติดตามฯ ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 ตามรูปแบบดังนี้ 

ประเด็นข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
/  : เสร็จแล้ว 
 O : ยังไม่เสร็จ 

X : ยังไม่ด าเนนิการ 
1. แม้ผลการศึกษาความพึงพอใจในการ
ให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน พบว่า ผู้รับบริการส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการของ
หน่วยงานอยู่ในระดับมาก แต่ส านักฯ ยัง
ต้องปรับปรุง การให้บริการให้มีความ
ถูกต้อง รวดเร็ว และมีคุณภาพยิ่งขึ้นและ
ต่อเนื่อง 

     ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ทบทวนผลการด าเนินงาน และผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อรับทราบข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจาการใช้
บริการของหน่วยงาน ผลในปีงบประมาณ 
2565 แม้จะมีระดับความพึงพอใจลดลงจาก
รอบประเมินที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหาร
ส านักได้ท าผลและข้อคิดเห็นที่ได้มาทบทวน 
ค้นหาสา เหตุ ความ เป็น ไป ได้ที่ ส่ ง ผล ใ ห้
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
ที่ลดลง พบว่ามีปัจจัยที่หน่วยงานคาดว่าจะ
ส่งผลต่อระดับพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการ
ของหน่วยงาน เช่น 1) ผลกระทบที่เกิดจาการ 
Work from Home และการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ ส่งผลกระทบต่อการติดต่อและ
ใช้บริการงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน   2) 
ผู้รับบริการบางกลุ่ม ใช้ระบบประเมินของ
หน่วยงาน เป็นช่องทางในการประเมินการ
ให้บริการของหน่วยงานอ่ืน ๆ เป็นต้น 
     จากปัจจัยข้างต้น หน่วยงานมีแนวทางใน
การปรับปรุง พัฒนาการให้บริการที่สร้างความ
พึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ  3  แนวทางคือ 
     1. ยกระดับคุณภาพการให้บริการของ
หน่วยงานให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการ ทั้งด้ายความรวดเร็ว  ถูกต้อง 
และความสะดวกสบาย ขยายขอบเขตของงาน
ที่ให้บริการ โดยปรับให้อยู่ในรูปของระบบงาน
ออนไลน์  
     2. ปรับกระบวนงานให้มีความทันสมัย 
กระชับ ลดขั้นตอน 
     3 .  สร้างช่องทางการสื่ อสารระหว่าง
หน่ ว ย ง า น  กั บ ผู้ รั บ บ ริ ก า ร  ใ ห้ มี ค ว า ม
หลากหลาย สามารถติดต่อสื่อสารได้ทั้ง 2 ทาง  
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ประเด็นข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
/  : เสร็จแล้ว 
 O : ยังไม่เสร็จ 

X : ยังไม่ด าเนนิการ 
2. จากการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และ
การบริหารงบประมาณ พบว่า  ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 76.19 แต่
โครงการที่ท าส าเร็จและบรรลุเป้าหมายมี
เพี ย งร้ อยละ  50  และสามารถบรรลุ
เป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์
ร้อยละ 77.27 ดังนั้น ส านักควรศึกษา
วิเคราะห์ สาเหตุ เพื่อน ามาเป็นแนวทาง
ป รั บ ป รุ ง ก า ร ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

     ผู้ บ ริ ห า ร ห น่ ว ย ง า น  มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารส านักฯ เมื่อวันที่  9 
มีนาคม 2565 เพื่อทบทวนผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จและการบรรลุเป้าหมายของโครงการ
ตามแผนงาน ซึ่งปีงบประมาณ 2565 นั้น
หน่วยงานมีการปรับแผนงาน เพื่อให้สอดรับ
กับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า-2019 คร้ังที่ 2 ถือเป็นปัจจัยหลัก
ที่ ก ระทบการแผนการด า เนินกิ จกรรม/
โครงการกว่าร้อยละ 80 ของกิจกรรมที่ก าหนด
ไว้ พร้อมทั้งเปลี่ยนวิธีการด าเนินงาน โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมขับเคลื่อนให้การ
ด าเนินกิจกรรม/โครงการบรรลุ เป้าหมาย 
ตัวอย่างเช่น  การน าระบบโซเชียลมีเดียเข้ามา
ช่วยสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
นักศึกษาใหม่  (แนะแนวออนไลน์ )   การ
ฝึกอบรม สัมมนาผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์  การ
พัฒนาระบบงานออนไลน์ และการอนุมัติผล
ออนไลน์ เป็นต้น 

 

ปัญหา อุปสรรค  
 กิจกรรม /โครงการของหน่วยงาน กว่าร้อยละ 70 ของโครงการทั้งหมดตามแผนฯ เป็นกิจกรรม/
โครงการที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา คณาจารย์ หน่วยงานอ่ืน ๆ ภายนอก เมื่อมีประกาศมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 ครั้งที่ 2 แม้จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงาน แต่ปัจจัยดังกล่าวยังส่งผล
ต่อการด าเนินกิจกรรม ทั้งในส่วนของการเบิกจ่ายงบประมาณ ผลของการด าเนินงานซึ่งส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัดตาม
แผนที่ก าหนด  
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ส่วนที่ 4 การด าเนินงานตามพันธกิจ  
  แบบรายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจของส านัก/สถาบันประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
มิติที่ 1 การด าเนินงานตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน 
ตัวช้ีวัดที่ 1.5 คุณภาพการให้บริการข้อมูลแก่บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เกณฑ์/คะแนน วิธีการด าเนินงาน/ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่น ๆ 
เกณฑ์ 
   ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในตัวบ่งชี้ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

คะแนน 
   ใช้คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีเป้าประสงค์ในการเป็นหน่วยงาน ที่มีคุณภาพ
ด้านการบริการวิชาการ โดยมุ่งเน้นการให้บริการแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป ด้วย
จรรยาบรรณในการท างาน มีความเสมอภาค และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการในรูปแบบ
ต่าง ๆ และมีช่องทางการให้บริการระบบออนไลน์ของหน่วยงาน นอกจากนี้หน่วยงานได้มีการ
พัฒนาระบบงานเพ่ือการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และยกระดับการให้บริการงานตาม  
พันธกิจของหน่วยงาน ให้มีความทันสมัย มีความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และมีการปรับปรุง
พัฒนาฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ  และได้ก าหนดเป็นตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามพันธกิจ ในการรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
 1. ระดับความพึงพอใจการให้บริการในภาพรวม เป็นการส ารวจข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ของหน่วยงาน มีผลคะแนนประเมิน
เท่ากับ 3.94 คะแนน 
 2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศของหน่วยงาน เป็นการส ารวจข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการใช้บริการผ่านระบบงานออนไลน์ ของส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มีผลคะแนนประเมินเท่ากับ 4.22 คะแนน 
 

 

- สรุปผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับส านัก 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

  

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตัวบ่งชี้
ความพึงพอใจของผู้รับบริการภาพรวมเท่ากับ  4.08  คะแนน 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.7 การประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก/สถาบัน 

เกณฑ์/คะแนน วิธีการด าเนินงาน/ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่น ๆ 
เกณฑ์ 
      จ านวนการประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก/
สถาบัน 
 
      ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับไม่น้อยกว่า 4 
ครั้งต่อปี 
 
คะแนน  
     ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ ์

      จ านวนการประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก/สถาบันเท่ากับ 2 ครั้งต่อปี 
 

ผล =  2.5  คะแนน 
. 

 ปีงบประมาณ 2565 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เชิญประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักฯ เพ่ือพิจารณา กลั่นกรอง และให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
จ านวน 2 ครั้ง คือ 1) ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 19  ตุลาคม 2564  และ 2) ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 9  
กันยายน 2565  มีรายงานเอียดวาระการประชุมในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. แผนการรับนักศึกษา คุณสมบัติการรับ เกณฑ์การคัดเลือก ระดับปริญญาตรี  
     ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2565 
 2. สรุปผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 3. รายงานผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายเงินเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 4. สรุปงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์  จ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2565 
 5. การพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 6. การพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 7. การพิจารณาแผนการจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 8. รายงานผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 9. การรายงานผลการรับสมัครนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 
 10. การรายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2564 
 11. การรายงานผลการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 12. การรายงานผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

- วาระการประชุม ผ่านระบบ
ออนไลน์ (E-Meeting)  
https://e-meeting.nsru.ac.th/ 
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เกณฑ์/คะแนน วิธีการด าเนินงาน/ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่น ๆ 
  13. การรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ปีงบประมาณ 2565  

 14. การพิจารณาแผนการด าเนินงานหลักสูตร ปีงบประมาณ 2566 
 15. การพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 16. การพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 17. การพิจารณาแผนการจัดการความเสี่ยงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 18. การพิจารณาตัวชี้วัดเพ่ิมเติมตามพันธกิจ (การประกันคุณภาพฯ) ปีการศึกษา 2565 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 1.10 คุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน 

เกณฑ์/คะแนน วิธีการด าเนินงาน/ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่น ๆ 
เกณฑ์ 
   ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจ
การให้บริการของหน่วยงาน 

คะแนน 
   ใช้คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการของหน่วยงาน ปีการศึกษา 2564 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีพันธกิจหลักในการสนับสนุน การจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย และการให้บริการวิชาการแก่นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอก 
เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ 
ในปีงบประมาณ 2565 ได้ด าเนินการส ารวจข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงาน ในด้านต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบการรับบริการผ่านระบบออนไลน์  
และการรับบริการ ณ จุดให้บริการของหน่วยงาน (เคาท์เตอร์บริการ) โดยมีผู้รับบริการร่วมตอบ
แบบข้อคิดเห็นฯ ตลอดปีงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2565)  จ านวน 5,702 ราย 
แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 

1.  ด้านกระบวนการ /ขั้นตอนการให้บริการ มีคะแนนการประเมินอยู่ในระดับดี 

2.  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีคะแนนการประเมินอยู่ในระดับดี 

3.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีคะแนนการประเมินอยู่ในระดับดี  
4.  ด้านคุณภาพการให้บริการ (ความถูกต้องของข้อมูล ความรวดเร็ว ตรงตามความต้องการ) 

มีคะแนนการประเมินอยู่ในระดับดี  

มีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน  3.94  คะแนน 

- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจผู้รับบริการ 
ปีงบประมาณ 2565  
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ตัวช้ีวัดที่ 1.11 ประสิทธิภาพการด าเนินการรับนักศึกษา 
                   - ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

เกณฑ์/คะแนน วิธีการด าเนินงาน/ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่น ๆ 
เกณฑ ์
  จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าปีการศึกษา 2565 เทียบ
กับแผนการรับนักศึกษา ที่ได้ขออนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย 

คะแนน 
มากกว่าร้อยละ 80.00 ขึ้นไป = 5 
ร้อยละ 70.00 - 79.99  = 4 
ร้อยละ 60.00 - 69.99  = 3 
ร้อยละ 50.00 - 59.99  = 2 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 = 1 

ค าอธิบายเพิ่มเติม 
1. จ านวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี  ที่ ได้
ลงทะเบียนและมีผลการเรียน ในภาคเรียนที่ 1 (คน) 
ปีการศึกษา 2565 
2. จ านวนนักศึกษา ตามแผนการรับนักศึกษาที่สภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบ (คน) 
3. แหล่งข้อมูลจากส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

    1. จ านวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2565  เท่ากับ 2,774 คน 
    2. จ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าในปีการศึกษา 2565  เท่ากับ 1,741 คน 
 

การค านวณ 
1,741 X 100 = 62.76 
2,774 

 

               =   3 คะแนน 
 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนนักศึกษาที่รับเข้า เทียบกับแผนการรับ จ าแนกรายคณะ 

คณะ แผนการรับรวม นักศึกษารับเข้า ร้อยละ 
คณะครุศาสตร ์ 480 446 92.92 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 825 468 56.73 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 589 310 52.63 
คณะวิทยาการจัดการ 470 342 72.77 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

410 175 42.68 

รวมท้ังสิ้น 2,774 1,741 62.76 
 
หมายเหตุ 
 1. ข้อมูล ณ วันที่ 29  ธันวาคม  2565 งานทะเบียนนักศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 
 2. ข้อมูลจ านวนนักศึกษา  หมายถึง นักศึกษาที่ช าระเงินลงทะเบียนเรียน และมผีลการเรยีนในภาค
เรียนที่ 1 ของปีท่ีเข้าศึกษา 
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 ตารางที่ 2  แสดงจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าเทียบกับแผนการรับ จ าแนกรายหลักสูตร 
 

สาขาวิชา ระดับ 
จ านวน (คน) 

ร้อยละ 
แผนการรับ นักศึกษารับเข้า 

การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี 60 59 98.33 
คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี 60 56 93.33 
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ค.บ. 4 ปี 60 43 71.67 
พลศึกษา ค.บ. 4 ปี 60 59 98.33 
ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี 60 58 96.67 
ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี 60 57 95.00 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี 60 57 95.00 
สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี 60 57 95.00 
ดนตรีศึกษา ค.บ. 4 ปี 60 29 48.33 
นิติศาสตรบัณฑิต น.บ. 4 ปี 80 59 73.75 
ประวัติศาสตร์ ศศ.บ. 4 ปี 30 9 30.00 
พัฒนาสังคม ศศ.บ. 4 ปี 30 9 30.00 
ภาษาไทย ศศ.บ. 4 ปี 60 35 58.33 
ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 4 ปี 80 54 67.50 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ศศ.บ. 4 ปี 25 7 28.00 
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ วท.บ. 4 ปี 30 9 30.00 
รัฐศาสตรบัณฑิต [การปกครองท้องถิ่น] ร.บ. 4 ปี 80 62 77.50 
รัฐศาสตรบัณฑิต [การเมืองการปกครอง] ร.บ. 4 ปี 120 84 70.00 
รัฐศาสตรบัณฑิต [รัฐประศาสนศาสตร์] ร.บ. 4 ปี 80 79 98.75 
วิทยาการดนตรีและศิลปะการแสดง ศล.บ. 4 ปี 90 11 12.22 
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สาขาวิชา ระดับ 
จ านวน (คน) 

ร้อยละ 
แผนการรับ นักศึกษารับเข้า 

ศิลปศึกษา ค.บ. 4 ปี 60 21 35.00 
คณิตศาสตร์ วท.บ. 4 ปี 30 6 20.00 
คหกรรมศาสตร์ ศศ.บ. 4 ปี 40 19 47.50 
ชีววิทยา วท.บ. 4 ปี 25 8 32.00 
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน วท.บ. 4 ปี 60 41 68.33 
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (เทียบโอน) วท.บ. 4 ปี 30 16 53.33 
เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. 4 ปี 15 12 80.00 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน) วท.บ. 4 ปี 24 7 29.17 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. 4 ปี 30 27 90.00 
วิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ วท.บ. 4 ปี 60 80 133.33 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ส.บ. 4 ปี 60 63 105.00 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วท.บ. 4 ปี 45 31 68.89 
เคมี  (วท.บ. 4 ปี) 30 0 0.00 
เคมี  (ค.บ. 4 ปี) 30 0 0.00 
สถิติและวิทยาการข้อมูล (วท.บ. 4 ปี) 30 0 0.00 
ฟิสิกส์  (ค.บ. 4 ปี) 30 0 0.00 
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร (วท.บ. 4 ปี) 25 0 0.00 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) 25 0 0.00 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ บธ.บ. 4 ปี 30 20 66.67 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (เทียบโอน) บธ.บ. 4 ปี 30 14 46.67 
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สาขาวิชา ระดับ 
จ านวน (คน) 

ร้อยละ 
แผนการรับ นักศึกษารับเข้า 

การตลาด บธ.บ. 4 ปี 40 34 85.00 
การตลาด (เทียบโอน) บธ.บ. 4 ปี 40 9 22.50 
การท่องเที่ยวและบริการ ศศ.บ. 4 ปี 50 15 30.00 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี 35 44 125.71 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน) บธ.บ. 4 ปี 35 34 97.14 
นิเทศศาสตรบัณฑิต นศ.บ. 4 ปี 60 60 100.00 
บัญชีบัณฑิต บช.บ. 4 ปี 80 55 68.75 
บัญชีบัณฑิต (เทียบโอน) บช.บ. 4 ปี 40 45 112.50 
เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ศ.บ. 4 ปี 30 12 40.00 
การจัดการงานวิศวกรรม [วิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม] วศ.บ. 4 ปี 30 23 76.67 
การจัดการงานวิศวกรรม [วิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม] (เทียบโอน) วศ.บ. 4 ปี 15 13 86.67 
การจัดการงานวิศวกรรม [วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม] วศ.บ. 4 ปี 10 4 40.00 
การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ ศล.บ. 4 ปี 30 8 26.67 
การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (เทียบโอน) ศล.บ. 4 ปี 30 12 40.00 
เกษตรศาสตร์ [เทคโนโลยีการผลิตพืช] วท.บ. 4 ปี 20 10 50.00 
เกษตรศาสตร์ [เทคโนโลยีการผลิตสัตว์] วท.บ. 4 ปี 20 18 90.00 
เกษตรศาสตร์ [เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า] วท.บ. 4 ปี 20 6 30.00 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) [เทคโนโลยีการจัดการระบบราง] ทล.บ. 2 ปี 15 13 86.67 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) [เทคโนโลยีอุตสาหกรรม] ทล.บ. 2 ปี 10 13 130.00 
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม [ไฟฟ้าอุตสาหกรรม] (เทียบโอน) อส.บ. 4 ปี 20 8 40.00 
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม [ไฟฟ้าอุตสาหกรรม] อส.บ. 4 ปี 20 9 45.00 
วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร วศ.บ. 4 ปี 30 8 26.67 
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 หมายเหตุ 
  1. ข้อมูล ณ วันที่ 29  ธันวาคม  2565 งานทะเบียนนักศึกษา ส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  2. ข้อมูลจ านวนนักศึกษา  หมายถึง นักศึกษาที่ช าระเงินลงทะเบียนเรียน และมีผลการเรียนในภาคเรียนที่ 1 ของปีที่เข้าศึกษา 
  

สาขาวิชา ระดับ 
จ านวน (คน) 

ร้อยละ 
แผนการรับ นักศึกษารับเข้า 

วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร (เทียบโอน) วศ.บ. 4 ปี 30 0 0.00 
วิศวกรรมพลังงาน วศ.บ. 4 ปี 30 7 23.33 
ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก ค.อ.บ. 4 ปี 60 14 23.33 
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร วท.บ. 4 ปี 20 9 45.00 

รวมทั้งหมด 2,774 1,741 62.76 
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ตัวชี้วัดที ่1.12 ประสิทธิภาพการประสานงานการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

เกณฑ์/คะแนน วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน
() หรือ () เอกสารหลักฐาน/อื่น ๆ 

1. มีระบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ 
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด   

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยกลุ่มงานส่งเสริม
วิชาการ ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานด้านการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระหว่างหน่วยงานระดับ
สาขาวิชา ระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลั ย  กับส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานหลักสูตรเรื่องต่าง ๆ 
ดังนี้ 
     1. ให้ค าแนะน าแก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จากส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
     2. ให้ค าปรึกษาเรื่องเกณฑ์คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
     3. ให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าแบบปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
เล็กน้อย 
     4. ให้ข้อเสนอแนะ และค าแนะน าในการด าเนินการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาในหลักสูตร แก่อาจารย์ผู้สอน จนถึง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     5. ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวช้องกับ
หลักสูตร ระหว่างมหาวิทยาลัย และ สป.อว. 
 
 
 

 - แผนผังขั้นตอนการน าเสนอหลักสูตร
ใหม่/หลักสูตรปรับปรุง 
- มีปฏิทินก าหนดการน าเสนอหลักสูตร
เข้าสู่คณะกรรมการวิชาการ 
คณะกรรมการติดตาม ก ากับด้านวิชาการ
และคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์  
- บันทึกข้อความ รับ-ส่งคืนหลักสูตร 
- การเสนอหลักสูตรตามเกณฑ์ พ.ศ.2565 
https://sites.google.com/nsru.ac.th/ 

apracademicnsru2565 

https://sites.google.com/nsru.ac.th/


รายงานผลการบริหาร เพื่อการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  
(1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

 

33 
 

เกณฑ/์คะแนน วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน
() หรือ () เอกสารหลักฐาน/อื่น ๆ 

      ในการประสานงานด้านการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรนั้น 
หน่วยงานมีแนวทางการประสานอย่างมีระบบ ดังนี้ 
     1. แผนผังขั้นตอนการน าเสนอหลักสูตรใหม่/หลักสูตร
ปรับปรุง 
     2. มีปฏิทินก าหนดการน าเสนอหลักสูตรเข้าสู่คณะกรรมการ
สภาวิชาการ คณะกรรมการติดตาม ก ากับด้านวิชาการและ
คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และสภา
มหาวิทยาลัย ทุกเดือน 
     3. มีระบบบันทึกข้อความ รับและส่งคืนหลักสูตร บันทึกเป็น
ตารางการตรวจหลักสูตร 

  

2. ก าหนดบุคคลหรือหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานด้านการประสานงานการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร อย่างชัดเจน  

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ก าหนดให้กลุ่มงาน
ส่งเสริมวิชาการ โดย น.ส.กัญจนพร  จันทร์ด า เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป  รับผิดชอบงานด้านการประสานงานการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตร อย่างชัดเจน 

 - ภาระงานบุคลากร ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 

3. มีแผนการทบทวน และพัฒนาปรับปรุง 
หลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีแผนทบทวนการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย  โดย  
     1. จัดท าแบบเสนองบประมาณสนับสนุนการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรตามวงรอบทุกปีงบประมาณ 
     2. จัดท าบันทึกข้อความแจ้งคณะเพ่ือสนับสนุนงบประมาณ 
ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรที่ครบก าหนดรอบ 5 ปี ทุก
ปีงบประมาณตามแผนการปรับปรุงหลักสูตร 
     3. เสนอแบบข้อเสนอหลักการการจัดท าหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ เสนอต่อคณะกรรมการสภาวิชาการ 

 - บันทึกข้อความแจ้งคณะ 
- แบบเสนองบประมาณ 
- แบบข้อเสนอหลักการจัดท าหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
- โครงการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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เกณฑ์/คะแนน วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน
() หรือ () เอกสารหลักฐาน/อื่น ๆ 

4. มีการก ากับติดตาม และประเมินผล แผนการ
ทบทวน และพัฒนาปรับปรุง หลักสูตรตามแผนที่
ก าหนดไว้ อย่างเป็นระบบ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการก ากับติดตามและ
ประเมินผล  โดยรายงานต่อสภาวิชาการ และคณะกรรมการ
ติดตาม ก ากับด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ 

 - รายงานการประชุมสภาวิชาการ 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ติดตาม ก ากับด้านวิชาการและคุณภาพ
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

5. มีการน าผลการประเมิน แผนการทบทวน
และพัฒนาปรับปรุง หลักสูตรของมหาวิทยาลัย  
มาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการน าผลการประเมิน 
แผนการทบทวนและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยรับฟังความคิดเห็นอาจารย์จาก
โครงการ สนส.สัญจร  และน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
สภาวิชาการ คณะกรรมการติดตาม ก ากับด้านวิชาการและ
คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มาปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง 

 - รายงานสรุปโครงการ สนส.สัญจร 
- รายงานการประชุมสภาวิชาการ 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ติดตาม ก ากับด้านวิชาการและคุณภาพ
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

ค าอธิบาย 
   จ านวนหลักสูตรที่ได้ปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสภาในปีที่ท าการประเมิน 
คะแนน ข้อละ 1 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.13 ประสิทธิภาพการประสานงานการจัดการศึกษาหมวดศึกษาทั่วไป 

เกณฑ์/คะแนน วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน
() หรือ () เอกสารหลักฐาน/อื่น ๆ 

1. มีระบบและกลไก ในการจัดการรายวิชาใน
หมวดศึกษาทั่วไป ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่
ก าหนด   

    ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปฏิบัติหน้าที่เป็น
หน่วยงานกลางในการประสานงานการจัดการศึกษาหลักสูตรหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป  โดยหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ด าเนินการจัดการ
เรียนการสอน  ในปีการศึกษา  พ.ศ.2565  เป็นหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  ได้ด าเนินการตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2558 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่า
ด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และมอบหมาย
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ เป็นผู้รับผิดชอบในการประสานงาน
เฉพาะในบางประเด็นที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
    1. จัดส่งรายวิชาศึกษาทั่วไปประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2565 
และภาคการศึกษาที่  2/2565 ไปยังคณะตามแผนการเรียน
นักศึกษาที่อาจารย์ที่ปรึกษาส่งมายังส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
    2. จัดตารางเรียนตารางสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปประจ าภาค
การศึกษาที่ 1/2565 และภาคการศึกษาท่ี 2/2565   
    3. จัดตารางสอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าภาคการศึกษาที่ 
1/2565 และภาคการศึกษาที่ 2/2565 
     หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนได้ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2565  และมอบหมายกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

 - ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2562 
- Flow Chart การประสานการพัฒนา
และการน าเสนอหลักสูตร 
-  ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2566 
- ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2566 
- ค าสั่งวิพากษ์หลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 
- บันทึกข้อความเชิญประชุมวิพากษ์
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2566 
- รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2566 
- รายงานการประชุมจากคณะกรรมการ
สภาวิชาการ ครั้งที่ 14/2565 วันที่ 8 
ธันวาคม 2565 
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เป็นผู้รับผิดชอบในการประสานงานเฉพาะในบางประเด็นที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   1. จัดท า Flow Chart การประสานการพัฒนาและน าเสนอหลักสูตร 
   2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 และจัดท าค าสั่งคณะกรรมการ
บริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 
   3. จัดการประชุมวิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2566 
   4. จัดอบรมพัฒนาหลักสูตรด้วยแนวคิด/กระบวนการ Course 
Learning Outcomes(CLOs) ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
รายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. 2566 
   5. ประสานการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 
   6. ประสานการด าเนินการจัดการเรียนการสอน การจัดตาราง
เรียน และแผนการเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
   7. ประสานการจัดเก็บและรวบรวม มคอ. 3-5 รายวิชาศึกษาทั่วไป 
   8. จัดท าเล่มหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2566 เสนอต่อคณะกรรมการสภาวิชาการ คณะกรรมการติดตาม 
ก ากับด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

หมายเหตุ  การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ด าเนินการโดยคณะส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ด าเนินการเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาเล่ม
หลักสูตร และการจัดแผนการเรียน และจัดตารางเรียน ตารางสอน 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ติดตาม ก ากับด้านวิชาการและคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
นครสวรรค์ ครั้ งที่  9/2565 วันที่  27 
ธันวาคม 2565 
- 
https://sites.google.com/nsru.ac.th/ 
apracademicnsru2565 

https://sites.google.com/nsru.ac.th/
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และอ านวยความสะดวกเรื่องการประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนเท่านั้น 

2. มอบหมายบุคคลหรือกลุ่มบุคคล รับผิดชอบ 
วางระบบการเรียนการสอน ครบทุกรายวิชาใน
หมวดศึกษาทั่วไป ที่สอดคล้องกับสมรรถนะการ
เรียนรู้ที่ก าหนดในแต่ละหลักสูตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมายให้คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 
และกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ  ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน รับผิดชอบงานด้านระบบการเรียนการสอนครบทุก
รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ที่สอดคล้องกับสมรรถนะการเรียนรู้ที่
ก าหนดในแต่ละหลักสูตร 

 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2562 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2566 

3. มแีผนการประสานงานเพ่ือติดตาม ประเมินผล/
ทวนสอบ และพัฒนาปรับปรุง รายวิชาศึกษาหมวด
ศึกษาทั่วไป 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการจัดท าปฎิทินแผนการ
ด าเนินการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประชาสัมพันธ์ไว้ในเว็บไซต์ 
https://sites.google.com/nsru.ac.th/ 
Apracademicnsru 2565 ในการประสานงานติดตาม ประเมินผล   

 - https://sites.google.com/nsru.ac.th/ 
apracademicnsru2565 

4. มีการก ากับติดตาม และประเมิน
ประสิทธิภาพการประสานงานการจัดการศึกษา
หมวดศึกษาทั่วไปอย่างเป็นระบบ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการก ากับติดตามและ
ประเมินผล  โดยรายงานต่อสภาวิชาการ และคณะกรรมการ
ติดตาม ก ากับด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์  

 - รายงานการประชุมสภาวิชาการ 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม 
ก ากับด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

5. มีการน าผลก ากับติดตาม และประเมิน
ประสิทธิภาพการประสานงานการจัดการศึกษา
หมวดศึกษาท่ัวไป มาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการน าผลก ากับติดตาม
และการประเมินประสิทธิภาพการประสานงานการจัดการศึกษา
หมวดศึกษาทั่วไป มาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยน าข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการสภาวิชาการ คณะกรรมการติดตาม ก ากับด้าน
วิชาการและคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 - รายงานการประชุมสภาวิชาการ 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ติดตาม ก ากับด้านวิชาการและคุณภาพ
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

ค าอธิบาย    มีระบบ กลไก และแผน ในการจัดการรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป  
คะแนน ข้อละ 1 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

  

https://sites.google.com/nsru.ac.th/
https://sites.google.com/nsru.ac.th/
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ตัวช้ีวัดที่ 1.14 ประสิทธิภาพระบบการให้บริการงานทะเบียนนักศึกษา 
เกณฑ์/คะแนน วิธีการด าเนินงาน/ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่น ๆ 

เกณฑ์ 
   ระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการงาน
ทะเบียนนักศึกษา 

คะแนน 
   ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 = 5 คะแนน 
   ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 = 4 คะแนน    
   ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 = 3 คะแนน    
   ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 = 2 คะแนน 
   ค่าเฉลี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50 = 1 คะแนน 

     ปีงบประมาณ 2565 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินการส ารวจข้อคิดเห็น 
และความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนนักศึกษา ซึ่ง
ให้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่  โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่องทาง คือ 
 1) การให้บริการด้านงานทะเบียนและประมวลผลผ่านระบบออนไลน์ webpage 
 2) การให้บริการด้านงานทะเบียนและประมวลผลผ่านจุดให้บริการ (เคาท์เตอร์บริการ) 

     ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผูร้ับบริการงานทะเบียนนักศึกษาอยู่ในระดับ  3.94  

คิดเป็น 4 คะแนน 

 

- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจผู้รับบริการ ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 
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มิติที่ 2 ด้านการพัฒนาบุคลากร 
ตัวช้ีวัดที่ 2.1 การพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ 

เกณฑ์/คะแนน วิธีการด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน () 
หรือ () 

เอกสารหลักฐาน/อื่น ๆ 

1. มีแผนพัฒนาบุคลากรของ
ส านัก/สถาบันทุกระดับ 

     ส านักส่ ง เสริมวิชาการและงานทะเบีย นได้ก าหนดให้มี
แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการมี
เป้าหมายในการพัฒนาบุคลากร และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
5 ปี มีรายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. การพัฒนาสมรรถนะโดยมุ่งเน้น 2 ด้าน ในการพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงทักษะชีวิตอ่ืน ๆ ที่บุคลากร
สนใจ จัดกิจกรรม /โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน 
 2. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบและ กลไกการส่งเสริม
ความก้าวหน้า และสร้างขวัญก าลังใจของบุคลากร  
 3. พัฒนาและเตรียมความพร้อมของ บุคลากรให้สอดคล้อง
กับนโยบาย Thailand 4.0 สู่การเป็น Smart Organization 
 4. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุน การปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

 - แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
https://apr.nsru.ac.th 
/insurance.php?page=dev_plan 

2. มีทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนา
บุคลากรอย่างเหมาะสมและมี
คุณภาพ 

     จากแผนพัฒนาบุคลากรที่ก าหนด หน่วยงานมีการจัดหา
ทรัพยากรสนับสนุนให้การพัฒนาบุคลากรบรรลุเป้าประสงค์ และ
ตัวชี้วัดของแผนฯ ตามท่ีตั้งไว้ ดังนี้  
 1. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือ
พัฒนางานตามความรับผิดชอบ และการพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ 
ตามท่ีสนใจ  
 

 - สรุปรายงานการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพบุคลาการปีงบประมาณ 2565 ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน   
https://apr.nsru.ac.th/Insurance_web 
/Dev_plan/myfile/d20220819171125.pdf 
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เกณฑ์/คะแนน วิธีการด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน () 
หรือ () 

เอกสารหลักฐาน/อื่น ๆ 

  2. จัดกิจกรรม /โครงการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน 
 3. สนับสนุนการเข้าร่วมประชุม สัมมนา และฝึกอบรมต่าง 
ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
 4. จัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
 5. สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการพัฒนา 
ศักยภาพบุคลากร  

  

  3. มีการด าเนินการพัฒนาบุคลากร
ตามแผนที่ก าหนดไว้ 

     ส านักส่งเสริมวิชาการและงาทะเบียนได้ด าเนินการพัฒนา
บุคลากรตามแผนที่ก าหนดไว้  ดังนี้ 
 1. จัดท าระบบและค าอธิบายสมรรถะตามลักษณะงานของ
บุคลากร โดยให้บุคลากร สรุปเป็นภาระงานของบุคลากรใน 
แต่ละบุคคลและกลุ่มงาน 
 2. ส ารวจความรู้ความเข้าใจและความต้องการของแต่ละ
บุคลากรในหน่วยงานถึงความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสมรรถนะรวมถึง
แผนพัฒนาบุคลากร 
 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ โดยการด าเนิน
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “สื่อสารอย่างไรในยุคดิจิทัล ?” เมื่อ
วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565  เวลา  13.30 น. ณ ห้องประชุมดุสิ
ตา อาคาร 14 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
 4. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้ การศึกษาดูงาน 
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภายในหน่วยงาน  
 

 - สรุปรายงานการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ปีงบประมาณ 2565  
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
https://apr.nsru.ac.th/Insurance_web 
/Dev_plan/myfile/d20220819171125.pdf  
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เกณฑ์/คะแนน วิธีการด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน () 
หรือ () 

เอกสารหลักฐาน/อื่น ๆ 

 

 4. จัดท าระบบการกับติดตามเพ่ือประเมินบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานที่บรรลุตามเป้าหมายและรับฟังข้อเสนอแนะในการวางแผน
และตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณต่อไป 
 5. พัฒนาระบบและกลไกการส่งเสริมความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงาน 
 6. ส่งเสริมการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ที่รับ
มอบหมาย 

  

  4. มีการประเมินผลการพัฒนา
บุคลากรทุกปี 

     หนว่ยงานมีการติดตามผลการพัฒนาฯ ตามแผนงานที่ก าหนด  
ผ่านช่องทาง  https://docs.google.com  /forms/d/e/ 
1FAIpQLScTZHmmZE6Ur_saFkozXQDidpBe1kwA_ 
DtdXIlYJesKSL7mVA /viewform   และมีการประเมินผลการพัฒนา
บุคลากรตามแผนฯ ผ่านการรายงานผลการด าเนินงารด้านการ
พัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัดแผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
 1. มีบุคลากรภายในหน่วยงานได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ตามแผนงานที่ก าหนด จ านวน 19 คน (ไม่นับรวมผู้บริหารตาม
วาระ) คิดเป็นร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด 
 ผลการด าเนินงาน: บุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ได้รับการพัฒนาศักยภาพตนเองในทักษะต่าง ๆ จ านวน 
19 คน จากบุคลากรทั้งหมด 19 คน (ไม่นับรวมผู้บริหารตามวาระ) 
คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 2. บุคลากรในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนใน
ระดับปฏิบัติการได้ รับการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน ในแต่ละ 

 - สรุปรายงานการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ปีงบประมาณ 2565  
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
https://apr.nsru.ac.th/Insurance_web 
/Dev_plan/myfile/d20220819171125.pdf  

 

https://docs.google.com/
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เกณฑ์/คะแนน วิธีการด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน () 
หรือ () 

เอกสารหลักฐาน/อื่น ๆ 

 ปีงบประมาณมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจ านวนบุคลากร
ในหน่วยงาน 
 ผลการด าเนินงาน: บุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ได้ประชุม สัมมนาและศึกษาดูงานในหน่วยงานต่าง ๆ 
จ านวนทั้งสิ้น 19 คน (ไม่นับผู้บริหารตามวาระ) คิดเป็นร้อยละ 100 
ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 3. มีผลงานวิจัย / ผลการประเมินการปฏิบัติงานในทุก ๆ 
ปีงบประมาณ 
 ผลการด าเนินงาน: ปีงบประมาณ 2565 หน่วยงานมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่องภายใต้
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏครสวรรค์ ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2554 และมีงานวิจัย R2R จ านวน 1 เรื่อง คือ 
ปัจจัยที่มีผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 4. บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงาน ตามภาระหน้าที่ที่รับ
มอบหมายตามต าแหน่งงาน 
 ผลการด าเนินงาน: บุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มีการทบทวนภาระงาน และจัดท าคู่มือปฏิบัติงนตามขอบเขต
ภาระหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย อย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่ คู่มือ
ปฏิบัติงานแก่ผู้สนใจผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้
http://apr.nsru.ac.th/insurance.php?page=manual job  

 - สรุปรายงานการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ปีงบประมาณ 2565  
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
https://apr.nsru.ac.th/Insurance_web 
/Dev_plan/myfile/d20220819171125.pdf  
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เกณฑ์/คะแนน วิธีการด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน () 
หรือ () 

เอกสารหลักฐาน/อื่น ๆ 

  5. มีการน าผลการประเมินมาใช้ใน
การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือปรับปรุงการให้บริการ 

   เมื่อบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งในทักษะที่จ าเป็นต่อการ
พัฒนางาน และทักษะอ่ืนที่สนใจ คณะกรรมการบริหารส านักฯ น า
ผลการประเมินมาปรับใช้ในการพัฒนาบุคลากร ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
   1. สนับสนุนให้น าความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมการพัฒนา มาร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน 
   2. ทบทวน ปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการให้มีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น 
   3. พัฒนาระบบสนับสนุนการให้บริการที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการ 
   4. ทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบการ
ให้บริการเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ 
   5. จัดหาทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งสนับสนุนที่ทันสมัย 
และเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ 

 -การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน 
http://apr.nsru.ac.th/Insurance_web/Km 
_first/myfile/20220425112750_ 
KM%20APR%2064%20_ 
%20Google%20Chat.pdf 

คะแนน ข้อละ 1 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.2 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับต าแหน่ง/คุณวุฒิท่ีสูงขึ้น     
                  ส านัก/สถาบัน 
 

เกณฑ์/คะแนน วิธีการด าเนินงาน/ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่น ๆ 
เกณฑ์ 
       สัดส่วนบุคลากรที่ได้รับต าแหน่ง/คุณวุฒิที่สูงขึ้น 
เทียบกับจ านวนบุคลากรที่สังกัดหน่วยงานทั้งหมด 

คะแนน 
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40  =  5  คะแนน 
           ร้อยละ 30 – 39     =  4  คะแนน 
           ร้อยละ 20 – 29     =  3  คะแนน 
           ร้อยละ 10 – 19     =  2  คะแนน 
           น้อยกว่าร้อยละ 10  =  1  คะแนน 

การพิจารณา 
1. จ านวนบุคลากรที่มีผลงานทั้งต าแหน่ง  

และคุณวุฒิที่สูงขึ้น ให้นับซ้ าได ้
     2. สายสนับสนุนที่พัฒนาตนเองจนมีคุณวุฒิที่
สูงขึ้น สามารถน ามานับได้ 
 

    1. จ านวนบุคลากรที่มีระดับต าแหน่ง/คุณวุฒิที่สูงขึ้นในปีงบประมาณ 2565 

เท่ากับ 2 คน 

    2. จ านวนบุคลากรที่สังกัดหน่วยงาน เท่ากับ  19 คน 

 
การค านวณ 

2 
x 100 =   10.53 

19 
  

          =  2  คะแนน 
รายชื่อบุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่มีระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น 
จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
 1. นางสาวธิติยา  หงส์เวียงจนัทร์ 
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ  ช านาญการ 
 2. นางศิรานี  จตุรทิศ 
  นักวิชาการศึกษา ระดับ  ช านาญการ 
 นอกจากนีย้ังมับุคลากรภายในหน่วยงานยื่นขอรับการประเมินเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้น ระดับช านาญการ จ านวน 2 ราย คือ 
  1) นายธรรมนูญ  จูทา    2) นางสาวกัญจนพร  จันทร์ด า 

- ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่ 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.3 ระบบการประเมินผลงานของบุคลากรมีความชัดเจนและเป็นธรรม 

เกณฑ์/คะแนน วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน
() หรือ () เอกสารหลักฐาน/อื่น ๆ 

1. มีระบบและกลไกในการประเมินผลงานของ
บุคลากร 

     ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีระบบและกลไกในการ
ประเมินผลงานของบุคลากร โดยก าหนดเป็นแนวทางในการที่
มหาวิทยาลัยก าหนดมาเป็นหลักเกณฑ์ส าคัญ 3 ส่วนคือ  
 1. สมรรถะหลักของบุคลากร ซึ่งจะประเมินพฤติกรรมที่แสดง
คุณลักษณะ ได้แก่ 

   1.1 คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
   1.2 การให้บริการที่ดี มุ่งเน้นผู้รับบริการ 
   1.3 การท างานเป็นทีม 
   1.4 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการพัฒนางาน 
   1.5 มีความรับผิดชอบ 
   1.6 ความสามารถการปรับตัว 
   1.7 ความใส่ใจคุณภาพของงาน 

 2. สมรรถนะประจ าสายงาน ประเมินพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงการมีความรู้และทักษะ  
    2.1 ความรู้ความสามารถการปฏิบัติงาน 
    2.2 การรักษาระเบียบวินัยและจรรยาบรรณ 
    2.3 ความอุตสาหะ 
    2.4 การปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา 
 3. ผลสัมฤทธิ์ของงาน จะประเมินผลการท างาน ดังนี้ 
    3.1 ปริมาณและคุณภาพของงาน 
    3.2 ความรวดเร็ว ตรงตามเวลา 
    3.3 ความประหยัด 
    3.4 ความคุ้มค่า 

 - การประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากรมหาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์ 
http://personnel-
old.nsru.ac.th/p12.html 
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เกณฑ์/คะแนน วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน
() หรือ () เอกสารหลักฐาน/อื่น ๆ 

2. ใช้รูปแบบ วิธีการ ปฏิทิน และเกณฑ์การ
ประเมินผลงานของบุคลากร แบบมีส่วนร่วม 
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

     การประเมินผลงานของบุคลากร ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรได้เข้า
ร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญ มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและ
กระบวนการ การประเมินผลงานของบุคลากร ผ่านการประชุม
บุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  และมีรูปแบบการ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
ตามข้อบังศับมหวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าต้วยหลักกณฑ์วิธีและ
เงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2554  และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
พ.ศ. 2554 

 - รายงานการประชุมบุคลากรส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
- ระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์  
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากรมหาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์ 
http://personnel-
old.nsru.ac.th/p12.html 

  3. มีการชี้แจงประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจกับ
บุคลากร เกี่ยวกับรูปแบบ วิธีการ ปฏิทิน และ
เกณฑ์การประเมินผลงานของบุคลากร ก่อนการ
ประเมินไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

     ผู้บริหารมีการชี้แจงประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจกับบุคลากร 
เกี่ยวกับรูปแบบ วิธีการ ปฏิทิน และเกณฑ์การประเมินผลงานของ
บุคลากร ก่อนการประเมินไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีรายละเอียดดังนี้ 
     หลักเกณฑ์การประเมิน  
 1. การประเมินสมรรถนะหลักของบุคลากร ด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
ด้านจริยธรรม   ด้านมุ่งเน้นผู้รับบริการ   ด้านการท างานเป็นทีม   
ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพัฒนางาน   
ด้านความรับผิดชอบ   ด้านความสามารถการปรับตัว   ด้านความใส่ใจ
ในคุณภาพของงาน 
 2. การประเมินสมรรถนะประจ าสายงาน ประกอบด้วย  ด้าน
ความรู้ความสามารถการปฏิบัติงาน  ด้านการรักษาระเบียบวินัยและ
จรรยาบรรณ  ด้านความอุตสาหะ 

 - รายงานการประชุมบุคลากรส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 
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เกณฑ์/คะแนน วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน
() หรือ () เอกสารหลักฐาน/อื่น ๆ 

 ข้อตกลงการปฏิบัติงาน 
 1. บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมี
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ค่าคาดหวัง 
 2. งานใดที่เก่ียวข้องกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เห็นว่า 
คณบดี ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน  ควรจะรับทราบให้น าเสนอและ
หารือทันที 
 3. บุคลากรทุกคนต้องเขียนหน้าที่หรือกรอบงานของต าแหน่ง
ที่ปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาทราบก่อนเริ่มรอบการประเมินทุกครั้ง  ทั้ง
งานประจ า งานโครงการ งานริเริ่มใหม่ หรือท่ีได้รับมอบหมายใหม่ทั้ง
สั่งด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร 
 4. ต้องสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานอย่างเต็มก าลัง 
 5. งานมอบหมายเฉพาะต าแหน่งให้ปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้
มอบหมายไว้ 
 6. งานประกันคุณภาพการศึกษา  งานการรับตรวจการ
ประเมินหน่วยงานและมหาวิทยาลัยทุกเรื่องถือเป็นความรับผิดชอบ
ร่วมกันที่ต้องสนับสนุนข้อมูลและเข้าประชุม 
 7. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  

  4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
สม่ าเสมอ และแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากร 
เพ่ือการพัฒนาทุกวงรอบของการประเมิน 

     คณะผู้บริหารประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน เพ่ือชี้แจง
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีรอบการประเมินแบ่ง
ออกเป็น 2 ระยะตามปีงบประมาณ คือ 
 • ระยะเวลาการด าเนินงาน 6 เดือนแรกเริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 
ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของแต่ละปีงบประมาณ 
 • ระยะเวลาการด าเนินงาน 6 เดือนหลังเริ่มวันที่ 1 เมษายน 
ถึงวันที่ 30 กันยายน ของแต่ละปีงบประมาณ 

 - รายงานการประชุมบุคลากรส านัก
ส่งเสริมวชาการและงานทะเบียน 
- ระบบการแจ้งผลการประเมิน 
https://www.nsru.ac.th/ 
science/e-evaluate 
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เกณฑ์/คะแนน วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน
() หรือ () เอกสารหลักฐาน/อื่น ๆ 

 และมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน ดังนี้ 
 1. คณะผู้บริหารประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน เพ่ือชี้แจง
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจ าสาย
งาน และสมรรถนะหลัก ตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 2. ก าหนดค่าคะแนนคาดหวังที่เป็นเกณฑ์ข้ันต่ า พร้อมทั้งแจ้ง
ให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน 
 3. ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยแบ่งการประเมิน
ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 

3.1 ให้ผู้รับประเมิน ท าการประเมินตนเอง  
3.2 ให้ผู้ร่วมงานประเมินกันเองภายในกลุ่มงาน 
3.3 ให้หัวหน้างาน ประเมินผู้ใต้บังคับบัญชาของตน  
3.4 พิจารณาจากแฟ้มสะสมงานรายบุคคล 

 4. จากการประเมินในข้อ 3 คณะผู้บริหารได้ด าเนินการ
รวบรวมผลการประเมินจากทุกส่วน เพ่ือประกอบการพิจารณา
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 5. ภายหลังการประเมินผล คณะผู้บริหารแจ้งผลการประเมิน
ให้แก่ผู้รับประเมินได้รับทราบผลประเมินของตนเอง เป็นรายบุคคล 
พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม ชี้แจงในกรณีที่ผู้รับประเมินมีข้อสงสัยในผล
การประเมินของตนเอง และมีการแจ้งผลโดยระบบของมหาวิทยาลัย 
ที ่https://www.nsru.ac.th/science/e-evaluate 
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เกณฑ์/คะแนน วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน
() หรือ () เอกสารหลักฐาน/อื่น ๆ 

  5. ส่งเสริมการน าผลการประเมินมาใช้ในการ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

     น าผลการประเมินการพัฒนาศักยภาพทั้งในทักษะที่จ าเป็นต่อการ
พัฒนางาน และทักษะอ่ืนที่สนใจ คณะกรรมการบริหารส านักฯ น าผล
การประเมินมาปรับใช้ในการพัฒนาบุคลากร ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. สนับสนุนให้น าความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมการพัฒนา 
มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน 
 2. ทบทวน ปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 3. พัฒนาระบบสนับสนุนการให้บริการที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการ 
 4. ทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบการ
ให้บริการเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ 
 5. จัดหาทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งสนับสนุนที่ทันสมัย 
และเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ 

 - แนวทางการบริหารงานบุคลากร
สายสนับสนุน ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
http://apr.nsru.ac.th/Insurance 
_web/Dev_plan 

คะแนน ข้อละ 1 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 5 คะแนน   
  



รายงานผลการบริหาร เพื่อการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  
(1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

 

50 
 

มิติที่ 3 ด้านการบริหาร 
ตัวช้ีวัดที่ 3.1 การมอบหมายงานและความรับผิดชอบแก่บุคลากรเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ 

เกณฑ์/คะแนน วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน
() หรือ () เอกสารหลักฐาน/อื่น ๆ 

1. มีระบบและกลไกในการมอบหมายงานและ
ความรับผิดชอบ อย่างชัดเจน และเป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด 

     ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีนโยบายในการมอบหมาย
งานและความรับผิดชอบ อย่างชัดเจน และเป็นไปตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด ดังนี้ 
 1. ก าหนดงานและวัตถุประสงค์ในการมอบหมายงาน 
 2. มีขอบเขตภาระหน้าที่ และการมอบอ านาจการตัดสินใจ
ระดับต้น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบ 
 3. พิจารณาบุคคลที่เหมาะสม 
 4. การสื่อสารท าความเข้าใจกับผู้รับมอบงาน รวมถึงการสร้าง
แรงจูงใจ และสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 5. ติดตามด าเนินงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 - วิสัยทัศน์ผู้บริหารด้านการ
พัฒนาคน พัฒนางาน ที่เสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัย 

2. การมอบหมายงานและความรับผิดชอบให้
บุคลากร ใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมภายใต้หลัก 
ธรรมาภิบาล 

     ในการมอบหมายงานและความรับผิดชอบให้บุคลากรภายในส านักฯ  
ผู้บริหารพิจารณารายละเอียดของงาน ทักษะ ความสามารถของ
บุคลากรที่เหมาะสมกับงาน  และความเกี่ยวข้องกับต าแหน่งงานนั้น ๆ 
ประกอบการมอบหมายภายใต้หลักธรรมาภิบาล ผ่านการประชุม
คณะกรรมการบริหารส านักฯ  และการประชุมผู้บริหารและบุคลากร
ส านักฯ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถเสนอข้อคิดเห็น  ที่
เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมายได้ทุกกรณ ี

 - รายงานการประชุมผู้บริหาร
และบุคลากรส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารส านักฯ 
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เกณฑ์/คะแนน วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน
() หรือ () เอกสารหลักฐาน/อื่น ๆ 

  3. มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการมอบหมายงาน 
จากการรับฟังความเห็นของประชาคมใน
มหาวิทยาลัย 

     การมอบหมายงานและความรับผิดชอบให้บุคลากรภายในส านักฯ  
มีแนวทางการปฏิบัติ 2 ลักษณะ คือ 1) การมอบหมายงานตามต าแหน่ง
งานซึ่งนับเป็นภาระงานหลัก (ภาระหน้าที่ตามต าแหน่งงานเมื่อรับเข้า)  
2) การมอบหมายงานอ่ืนนอกเหนือจากภาระงานหลัก   ซึ่งผู้บริหาร
ส านักฯ มีหลักเกณฑ์ในการมอบหมายงาน ดังนี้ 
 1. พิจารณาวัตถุประสงค์ของงาน และพิความเหมาะสมของ
งานที่มอบ  
 2. ก าหนดขอบเขตอ านาจการตดัสินใจที่มีต่องานนั้น ๆ ใหช้ัดเจน 
 3. พิจารณาความเหมาะสมของบุคลากรผู้รับมอบงาน 
 4. อธิบาย ชี้แจง ท าความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารและ
ผู้รับมอบหมายงาน ถึงรายละเอียดของงาน ความเหมาะสมของผู้รับ
มอบหมายงาน  
 5. ก าหนดเป้าหมายของงานที่มอบ และระยะเวลาในการด าเนนิงาน 
 6. สนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ ที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้งานนั้น ๆ 
บรรลุเป้าหมาย 

 - ตัวอย่างการมอบหมายงาน
ผ่านระบบ e-office  

  4. มีผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได้รับการ
มอบหมายงาน ไม่น้อยกว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.51
หรือไมต่่ ากว่าระดับพอใช้  

     การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงานนั้น 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้นาแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดมาเป็นหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร อยู่ระหว่าง 4.00 – 4.25  

 - แบบสรุปรายชื่อผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

  5. มีการรับฟังข้อร้องทุกข์ หรือการให้ค าแนะน า 
เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับบุคลากรที่มีปัญหาในการ
ปฏิบัติงานจากการมอบหมายงาน 

     ในการประชุมผู้บริหารและบุคลากรส านักฯ  ผู้บริหารเปิดโอกาสให้
บุคลากรแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหา และรับฟังข้อคิดเห็นของบุคลากร
จากการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ในประเด็นปัญหาที่กระทบ
งานในภาพรวม โดยหารือร่วมกันเพ่ือรับทราบข้อมูลจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน พร้อมทั้งสอบถามความ 

 - รายงานการประชุมผู้บริหาร
และบุคลากรส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารส านักฯ 
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เกณฑ์/คะแนน วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน
() หรือ () เอกสารหลักฐาน/อื่น ๆ 

 ต้องการรับการสนับสนุนในปัจจัยต่าง ๆ ที่จะส่งผลให้งานบรรลุ
เป้าหมาย และหากมีประเด็นปญหาที่กระทบต่อการปฏิบัติง าน
รายบุคคล ผู้บริหารหน่วยงาน ได้น าประเด็นดังกล่าวเข้าหารือในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ  เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับบุคลากรที่มี
ปัญหาในการปฏิบัติงานจากการมอบหมายงาน 

  

คะแนน ข้อละ 1 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 5 คะแนน   
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ตัวช้ีวัดที่ 3.2 มีระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 

เกณฑ์/คะแนน วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน
() หรือ () เอกสารหลักฐาน/อื่น ๆ 

  1. มีระบบและกลไกในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร อย่างชัดเจน และเป็นไป
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

     ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีแนวทางการส่งเสริมและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงานที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์งานด้านบุคลากร และนโยบายด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
มีแนวทางในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 2 แนวทาง ดังนี้ 
 1. การสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 2. การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 - การบริหารงานบุคคลากรสาย
สนับสนุน  
http://apr.nsru.ac.th/insurance.php? 
page=dev_plan 

  2. มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ที่เหมาะสมและเพียงพอ 
กับงานท่ีได้มอบหมาย 

     หน่วยงานมีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนบุคลากรด้าน
การปฏิบัติงาน เพ่ือให้เหมาะสมสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามกรอบภาระงานที่ได้รับมอบหมายในลักษณะข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
ดังนี้ 
 1. ก าหนดขอบเขตของงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  และ
มอบหมายความรับผิดชอบของงานตามต าแหน่งงานนั้น ๆ แก่บุคลากร
อย่างชัดเจน  
 2. จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ อาทิ 
การจัดหา /พัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ
คุณวุฒินักศึกษารับเข้า  ระบบสนับสนุนการจัดการหลักสูตร  ระบบ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงานทะเบียนนักศึกษา  การตรวจสอบ
โครงสร้างหลักสูตร เป็นต้น 

 - การบริหารงานบุคคลากรสาย
สนับสนุน  
http://apr.nsru.ac.th/insurance.php? 
page=dev_plan 

http://apr.nsru.ac.th/insurance.php
http://apr.nsru.ac.th/insurance.php
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เกณฑ์/คะแนน วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน
() หรือ () เอกสารหลักฐาน/อื่น ๆ 

  3. ก าหนดหลักเกณฑ์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเ พ่ือ
พัฒนาการปฏิบัติงาน แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) การพัฒนาศักยภาพ
ตนเองในทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับมอบหมาย 
และ 2) การพัฒนาศักยภาพตนเองในทักษะอื่น ๆ ที่สนใจ 

  

  3. มีผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได้รับการ
สนับสนุน ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.51 หรือไม่ต่ ากว่า
ระดับพอใช้ 

     ปีงบประมาณ 2565 หน่วยงานเปิดช่องทางให้ผู้บริบริการแสดง
ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน ผ่านการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  มี
ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ((X̅ = 3.89) นอกจากนี้ หน่วยงานมี
การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของบุคลากร ตามเกณฑ์ กส.4 
(การประเมินสมรรถนะเฉพาะงาน) 

 - รายงานผลการประเมินความ 
พึงพอใจผู้รับบริการภาพรวม 
ปีงบประมาณ 2565 (ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ) 

  4. มีการรับฟังข้อร้องทุกข์ หรือการให้ค าแนะน า 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน้ 

     ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ
ทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน เสนอข้อร้องเรียน ปัญหา หรือ
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมถึงการใช้
บริการระบบงาน ผ่านช่องทางต่าง ๆ  โดยน าเข้าสู่กระบวนการจัดการ
เรื่องร้องเรียน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติ ตลอดจน
พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยน าข้อร้องเรียน หรือ
ข้อคิดเห็นที่ได้รับ เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ 
ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนางาน 
ต่อไป 

 - แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนฯ 
http://apr2.nsru.ac.th/qa/files 
/upload/20190725134037.pdf 

  5. มีการประเมินผลและปรับปรุง ระบบและกลไก
ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 
สม่ าเสมอ 

   มีการน าผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบและ
กลไกในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนี้ 
 1. ทบทวนและปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริม 
สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

 - รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารส านักฯ  
- รายงานการประชุมบุคลากร
ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
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เกณฑ์/คะแนน วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน
() หรือ () เอกสารหลักฐาน/อื่น ๆ 

  2. เพ่ิมเติมระบบสารสนเทศด้านการบริหาร ระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 3. ส ารวจความพร้อม และเพียงพอของทรัพยากร สิ่ง
สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรพัฒนาตนเอง โดยการศึกษา
จากการฝึกอบรม สัมมนา เข้าร่วมประชุม และศึกษาดูงาน เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน และน าไปสู่การ
ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรภายใน
หน่วยงาน 

  

คะแนน ข้อละ 1 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 5 คะแนน   
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ตัวช้ีวัด 3.3  ผลการบริหารงบประมาณโดยภาพรวม 
เกณฑ์/คะแนน วิธีการด าเนินงาน/ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน/อื่น ๆ 

เกณฑ์ 
   ร้อยละการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณรายจ่ าย
ภาพรวม  

คะแนน 
   คะแนน 5 : ร้อยละ 95.00  ขึ้นไป  
   คะแนน 4 : ระหว่างร้อยละ 93.00 – 94.99 
   คะแนน 3 : ระหว่างร้อยละ 91.00 – 92.99 
   คะแนน 2 : ระหว่างร้อยละ 89.00 – 90.99 
   คะแนน 1 : น้อยกว่าร้อยละ 89.00 
 

    1. จ านวนงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เท่ากับ 

7,927,430.00 บาท 

    2. จ านวนงบประมาณที่เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เท่ากับ 

7,723,435.05 บาท 

วิธีการค านวณ 

7,723,435.05  
X 100 = 97.43 

7,927,430.00   

- สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 
2565 (สรุป ณ ไตรมาส 4 วันที่ 30 ธ.ค. 
65) 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.4 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร 

เกณฑ์/คะแนน วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน
() หรือ () เอกสารหลักฐาน/อื่น ๆ 

  1 .  จั ดท าแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ โดย
ครอบคลุมการด าเนินการด้านระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารและการจัดการตามพันธกิจของสถาบัน
โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการบริหารและการ
จัดการ 

    ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานสนับสนุนการ
จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย
สนับสนุนงานบริการวิชาการและงานบริหาร และด าเนินการปรับปรุง 
พัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง  โดยจัดท าแผนพัฒนาสารสนเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565  ก าหนดรายละเอียดของระบบงานที่ต้อง
ปรับปรุง และระบบงานที่พัฒนาขึ้นใหม่ ครอบคลุมการบริหารและการ
ตัดสินใจ ที่เก่ียวข้องกับงานตามพันธกิจของหน่วยงาน จ านวนทั้งสิ้น 14 
ระบบงาน แบ่งออกเป็น  
 1. การปรับปรุง/เพิ่มเติมฟังก์ชันงานจากระบบเดิม จ านวน 6 
ระบบงาน ได้แก่ 
    1) ระบบงานทะเบียนและวัดผล 
    2)  ระบบประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา 
    3) ระบบงานส าหรับอาจารย์ /อาจารย์ที่ปรึกษา 
    4) ระบบค าร้องออนไลน์ 
    5) ระบบงานส าหรับนักศึกษา 
    6) ระบบตรวจสอบคุณวุฒิ 
 2. การพัฒนาระบบงานใหม่  จ านวน 8 ระบบงาน ได้แก่ 
    1) ระบบการจัดการเรียนการสอน NSRU Lifelong Education 
Version 0.1 beta  
    2) ระบบลงลายมือชื่อบนเอกสารทางการศึกษา (Digital 
Transcript) 
    3) ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศออนไลน์บนเว็บไซต์ 
 

 - แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ปีงบประมาณ 2565-
2566 
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เกณฑ์/คะแนน วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน
() หรือ () เอกสารหลักฐาน/อื่น ๆ 

     4) ระบบยืนยันสิทธิตามโครงการมาตรการคืนเงินบ ารุง
การศึกษา ในช่วงเวลาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
    5) Application Programming Interface (API) ให้บริการ
ข้อมูลของส านักส่งเสริมวิชาการ 
    6) ระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการฯ (CWIE) 
    7) ระบบประเมินการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 22 
    8) ระบบจัดการสิทธิ์พิเศษส าหรับอาจารย์แนะแนว  

  

  2. มีการติดตามการด าเนินงานด้านระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการให้เป็นไป
ตามแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 

     คณะผู้บริหารฯ มอบหมายรองผู้อ านวยการส านักฯ ตามสายงาน ใน
การก ากับติดตามการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง และพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด ผ่านการติดตามการ
ด าเนินโครงการ และการประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือรับทราบความคืบหน้า 
ปัญหา /อุปสรรค พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ /แนวทางแก้ไข 

 - ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ที่ 649/2564 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

  3. พัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการจัดการแล้วเสร็จตามแผนพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระบบ
ทั้งหมดในแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 

     แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ก าหนดรายละเอียดการปรับปรุง และ
พัฒนาระบบงานสานสนเทศ จ านวนทั้งสิ้น 14 ระบบงาน แบ่งออกเป็น 
 1. การปรับปรุง/เพิ่มเติมฟังก์ชันงานจากระบบเดิม จ านวน 6 
ระบบงาน 
 2. การพัฒนาระบบงานใหม่  จ านวน 8 ระบบงาน 
     จากการด าเนินงานตลอดปีงบประมาณ 2565 หน่วยงานมีการ
ปรับปรุง /พัฒนาระบบงานที่ก าหนดไว้ตามแผนฯ และพร้อมใช้งาน 
จ านวนทั้งสิ้น  13 ระบบงาน คิดเป็นร้อยละ 92.86 ของแผนงานที่
ก าหนดไว้  

 - แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ปีงบประมาณ 2565-
2566 
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เกณฑ์/คะแนน วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน
() หรือ () เอกสารหลักฐาน/อื่น ๆ 

  3. พัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการจัดการแล้วเสร็จตามแผนพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระบบ
ทั้งหมดในแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 

     แผนพฒันาระบบสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ก าหนดรายละเอียดการปรับปรุง และ
พัฒนาระบบงานสานสนเทศ จ านวนทั้งสิ้น 14 ระบบงาน แบ่งออกเป็น 
        1. การปรับปรุง/เพ่ิมเติมฟังก์ชันงานจากระบบเดิม จ านวน 6 ระบบ 
        2. การพัฒนาระบบงานใหม ่ จ านวน 8 ระบบงาน 
     จากการด าเนินงานตลอดปีงบประมาณ 2565 หน่วยงานมีการ
ปรับปรุง /พัฒนาระบบงานที่ก าหนดไว้ตามแผนฯ และพร้อมใช้งาน 
จ านวนทั้งสิ้น 13 ระบบ คิดเป็นร้อยละ 92.86 ของแผนงานที่ก าหนดไว้  

  

  4. รายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการ
ติดตามการด าเนินงานฯ และ/หรือคณะกรรมการ
บริหารส านั กฯ ทราบ อย่ างน้อย  2  ครั้ ง  ต่ อ
ปีงบประมาณ 

     รอบปีงบประมาณ 2565 ผู้รับผิดชอบงานด้านการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบงาน มีการรายงานผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ปรับปรุง /พัฒนาระบบสารสนเทศ ผ่านการรายงานผลการด าเนิน
โครงการตามแผนงบประมาณ  การประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้  
 ครั้งที่ 1  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา  
13.30 น.  ผ่านระบบ e-meeting  
 ครั้งที่ 2  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา  
13.30 น.  ผ่านระบบ e-meeting 

     นอกจากนี้ยังได้มีการรายงานผลการด าเนินงานผ่านที่ประชุม
ผู้บริหารและบุคลากรฯ จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ในกิจกรรมการรายงาน
ผลการด าเนินงานและแผนการด าเนินงานตามความรับผิดชอบของแต่
ละกลุ่มงาน (ในโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์) 

 - รายงานการด าเนินงานด้าน
สารสนเทศ ปีงบประมาณ 
2565 
- การประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ครั้งที่ 
1/2565 ผ่านระบบ https://e-
meeting-old.nsru.ac.th/  
- การประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ครั้งที่ 
2/2565 ผ่านระบบ https://e-
meeting-old.nsru.ac.th/  
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เกณฑ์/คะแนน วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน
() หรือ () เอกสารหลักฐาน/อื่น ๆ 

  ครั้งที่ 2  ในการประชุมส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบ 
e-meeting 
     พร้อมทั้งได้มีการน าเสนอผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
งานสารสนเทศ ตลอดจนการปรับปรุง และพัฒนาระบบงาน ในรูปของ
การรายงานการประเมินตนเองฯ กลุ่มตัวชี้วัดการด าเนินงานตามพันธกิจ 
แก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทุกรอบปีการศึกษา 

  

  5.  น า ข้ อ เ ส น อ แ น ะ จ า ก ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ห รื อ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ติ ด ต า ม ด า เ นิ น ง า น ฯ  ห รื อ
คณะกรรมการบริหารส านักฯ หรือการแจ้งแก้ไข
ปรับปรุงระบบจากผู้ใช้งาน มาใช้ในการปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ 

     ภายหลังการปรับปรุง พัฒนาระบบสารสนเทศ  และเปิดให้
ผู้รับบริการใช้งานระบบงานต่าง ๆ  หน่วยงานได้จัดให้มีการส ารวจ
ข้อคิดเห็นของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบสารสนเทศของหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการน าข้อเสนอแนะจากนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร 
บุคคลภายนอก ตลอดจนคณะกรรมการชุดต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานให้สามารถตอบ
โจทย์ความต้องการ และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานทุกกลุ่ม ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 - รายงานผลการประเมินความ 
พึงพอใจผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศ ปีงบประมาณ 
2565 
-  

คะแนน ข้อละ 1 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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ตัวชี้วัดที่ 3.5 ผลการบริหารความเสี่ยง 

เกณฑ์/คะแนน วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน
() หรือ () เอกสารหลักฐาน/อื่น ๆ 

  1. มีคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ
ส านัก/สถาบัน 

     ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการด าเนินงานด้านการจัดการ
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ด าเนินการผ่านคณะกรรมการจัดการความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน มีหน้าที่ดังนี้ 
    1. น านโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
จากมหาวิทยาลัย มาสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงาน 
    2. รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการด าเนินงานภายใน 
    3. เสนอมาตรการการป้องกันและควบคุมภายใน 
    4. ก ากับ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานด้านการ
จัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการประจ าส านักฯ / คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 - ค าสั่งส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ที่ 
172/2564   เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน 

  2. มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง      หน่วยงานมีแผนการจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565  
โดยมีกระบวนการด าเนินการวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 
 1. ประชุมกลุ่มย่อยบุคลากรภายในหน่วยงาน เพ่ือชี้แจงแนว
ทางการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และให้บุคลากรร่วมกัน
ส ารวจปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน
และมหาวิทยาลัย ในการประชุมกลุ่มย่อยของบุคลากร 
 2. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน โดยน าข้อมูลวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ
แต่ละกลุ่มงาน รวมถึงข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าส านักฯ 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มา
ประกอบการจัดท าแผนการจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ 2565 และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักฯ 

 - แผนการจัดการความเสี่ยง
และควบคุมภายใน 
ปีงบประมาณ 2565 
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เกณฑ์/คะแนน วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน
() หรือ () เอกสารหลักฐาน/อื่น ๆ 

  3. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงมี
ความเหมาะสม 

   หน่วยงานมีกระบวนการวิเคราะห์ ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะส่งผลกระทบกับ
การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน จากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุก
ระดับ โดยได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือร่วมกันประเมินโอกาส 
ผลกระทบของแต่ละปัจจัย พร้อมทั้งเรียงล าดับผลการประเมินความเสี่ยง 
ที่ได้จากการประเมิน ซึ่งมีผลการประเมินที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง และ
ท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการ
ด าเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน คณะกรรมการฯ รวบรวมข้อมูลที่ได้ ตาม
แบบฟอร์ม RM1 มาท าการคัดกรองแยกเรื่องที่มีลักษณะเป็นปัญหากับเรื่อง
ที่มีลักษณะเป็นปัจจัยเสี่ยง โดยน าเรื่องที่เป็นปัจจัยเสี่ยงมาจัดล าดับความ
เสี่ยง จากการวิเคราะห์และจัดล าดับปัจจัยเสี่ยง 2 ประเด็น จากสาเหตุของ
ความเสี่ยงต่าง ๆ (RM 1 ระดับหน่วยงาน) ดังนี้ 
   ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลเสียต่อหน่วยงาน จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่  
   1. ระบบสารสนเทศเกิดความเสียหาย สาเหตุเนื่องมาจาก 
    1.1 อุปกรณ์ เครื่องมือ ส่วนประกอบ ช ารุดเสียหาย 
    1.2 การลักลอบเข้าถึงฐานข้อมูลส าคัญของหน่วยงานโดยบุคคลอ่ืน 
(ด าเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2564) 
   2. นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนการเรียน 
    2.1 ผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
    2.2 นักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน 
    2.3 จัดแผนการเรียนไม่ครบตามโครงสร้างหลักสูตร 
   3. การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน (ความเสี่ยง ITA) 
    3.1 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบ 
    3.2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบเอ้ือประโยชน์ต่อ
พวกพ้อง 

 - แผนการจัดการความเสี่ยง
และควบคุมภายใน 
ปีงบประมาณ 2565 
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เกณฑ์/คะแนน วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน
() หรือ () เอกสารหลักฐาน/อื่น ๆ 

  4.  แนวทางการแก้ไขความเสี่ยงมีความเหมาะสม      จากแผนการจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 
2565 หน่วยงานได้ก าหนดแนวทางในการแก้ไขความเสี่ยง และการ
ติดตามผล ดังนี้ 
   1. ความเสี่ยงเรื่องระบบสารสนเทศเกิดความเสียหาย เนื่องมาจาก 
    1.1 อุปกรณ์ เครื่องมือ ส่วนประกอบ ช ารุดเสียหาย 
    1.2 การลักลอบเข้าถึงฐานข้อมูลส าคัญของหน่วยงานโดยบุคคลอ่ืน 
แนวทางแก้ไขความเสี่ยง 
       1. ตระหนักและให้ความส าคัญในการควบคุมดูแลอุปกรณ์และการ
ท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากผู้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน
ทางระบบปฏิบัติ การอาจไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการ
ท างานภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนั้นระบบปฏิบัติการจึงต้องมีหน้าที่
ควบคุมดูแลการท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้การท างานของระบบ
เป็นไปได้อย่างถูกต้อง 
       2. ก าหนดผู้ดูแลจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผู้ดูแล
รักษาระบบให้สามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ตามปกติ 
       3. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการเตรียมรับความเสี่ยงที่จะ
เกิดข้ึนต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดให้มีอุปกรณ์ที่จ าเป็นกรณี
คอมพิวเตอร์เกิดขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ เช่น แผ่นส ารองข้อมูลและ
ระบบงาน Driver อุปกรณ์ต่าง ๆ อุปกรณ์ส ารองต่าง ๆ ของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Antivirus/Spyware 
       4. การพัฒนาระบบเพ่ือป้องกันการเข้าถึงฐานข้อมูลและการแก้ไข
ฐานข้อมูลส าคัญ 
       5. ก าหนดสิทธิ์การใช้งานให้แก่ผู้ใช้เฉพาะงานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ 

 - แผนการจัดการความเสี่ยง
และควบคุมภายใน 
ปีงบประมาณ 2565 
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เกณฑ์/คะแนน วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน
() หรือ () เอกสารหลักฐาน/อื่น ๆ 

    2. ความเสี่ยงเรื่องนักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
ก าหนดในแผนการเรียน 
    2.1 ผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
    2.2 นักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน 
    2.3 จัดแผนการเรียนไม่ครบตามโครงสร้างหลักสูตร 
แนวทางแก้ไขความเสี่ยง 
      1. ประสานข้อมูลผลการเรียนผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาในการดูแลนักศึกษา 
      2. ก าหนดปฏิทินการตรวจติดตามการตรวจโครงสร้างของอาจารย์ 
ที่ปรึกษา  
      3. พัฒนาระบบการตรวจสอบการจองรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา 
      4. เจ้าหน้าที่ตรวจทานความถูกต้องของโครงสร้างอีกครั้ง 
   3. ความเสี่ยงเรื่องการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 
(ความเสี่ยง ITA) 
     3.1 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบ 
     3.2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบเอ้ือประโยชน์
ต่อพวกพ้อง 
แนวทางแก้ไขความเสี่ยง 
       1. อบรมบุคลากรในคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน 
       2. มีการสอบทานงานจากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน เพื่อป้องกัน
การทุจริตอย่างเคร่งครัด และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานด้านพัสดุและ
การเงินของหน่วยงาน  หัวหน้าเจ้าหน้าพัสดุ เพ่ือควบคุมดูแลในการ
ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความถูกต้อง 
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เกณฑ์/คะแนน วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน
() หรือ () เอกสารหลักฐาน/อื่น ๆ 

  5.  ผลจากการแก้ไขความเสี่ยงท าให้ความเสี่ยง
ลดลงหรือหมดไป 

   จากการด าเนินงานตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงทั้ง 3 ประเด็น 
มีผลจากการจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 
     1. ความเสี่ยงเรื่องระบบสารสนเทศเกิดความเสียหาย สาเหตุ
เนื่องมาจาก 1) อุปกรณ์ เครื่องมือ ส่วนประกอบ ช ารุดเสียหาย  และ 2) 
การลักลอบเข้าถึงฐานข้อมูลส าคัญของหน่วยงานโดยบุคคลอ่ืน จากการ
ด าเนินกิจกรรม/โครงการป้องกันความเสี่ยง พบว่า  
      ด้านระบบงานและการป้องกัน 
        ปัจจุบันยังไม่พบปัญหาที่เกิดจากการลักลอบเข้าใช้งาน ทั้งนี้เป็น
ผลมาจากการปรับปรุงระบบงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในเรื่องการส ารอง
ข้อมูล การก าหนดสิทธิ์การเข้าใช้งาน และการตรวจสอบบันทึกข้อมูล
การเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลส าคัญ 
      ด้านอุปกรณ์และงบประมาณ 
        มีการทบทวนบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์ภายในหน่วยงาน และท าการ
บันทึกข้อมูลส่งคืนครุภัณฑ์เสื่อมสภาพไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(ส านักงานอธิการบดี) ต่อไป พร้อมทั้งวางแผนการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทน
ในปีงบประมาณถัดไป (แผนงบลงทุน) 

   2. ความเสี่ยงเรื่องนักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
ก าหนดในแผนการเรียน  สาเหตุเนื่องมาจาก 1) ผลการเรียนไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์  2) นักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน  3) จัด
แผนการเรียนไม่ครบตามโครงสร้างหลักสูตร 
        จากการด าเนินกิจกรรม/โครงการป้องกันความเสี่ยง พบว่า เจ้าหน้าที่
ใช้ระบบสนับสนุนการติดตามและตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร ซึ่ง
ครอบคลุมการปฏิบัติตั้งแต่การจัดแผนการเรียน ด้านหลักสูตร) 

 - รายงานผลการจัดการความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน 
ปีงบประมาณ 2565 



รายงานผลการบริหาร เพื่อการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  
(1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
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เกณฑ์/คะแนน วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน
() หรือ () เอกสารหลักฐาน/อื่น ๆ 

 การจองรายวิชาเรียน (การลงทะเบียนเรียน) และการยื่นส าเร็จ
การศึกษา (การประมวลผลการเรียน)  เพ่ือให้ ผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ที่
ปรึกษา สามารถตรวจโครงสร้างก่อนภาคการศึกษาที่นักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาและช่วยลดปัญหานักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่ครบโครงสร้าง 

   3. ความเสี่ยงเรื่องการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน (ความ
เสี่ยง ITA) สาเหตุเนื่องมาจาก  1) การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไป
ตามขั้นตอนและระเบียบ  2) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม
ระเบียบเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง 
     การด าเนินกิจกรรม/โครงการป้องกันความเสี่ยงในปีงบประมาณ 
2565 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มอบหมายผู้รับผิดชอบ
การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และก าหนดให้มี
การสอบทานการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน เพ่ือให้
เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ ป้องกันการทุจริตอย่างเคร่งครัด ซึ่งใน
ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติงานดังกล่าว 

     จากรายงานผลการจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน จึงสรุปได้ว่า ผล
การจัดการเหตุแห่งความเสี่ยงนั้นลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่สามารถ
ขจัดให้หมดไปได้ ทั้งนี้ได้น าปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวมาด าเนินการควบคุม
ภายในอย่างต่อเนื่อง 

  

   * ให้ใช้แผนบริหารความเสี่ยงท่ีมหาวิทยาลยัด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้แนบค าสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท่ีจะต้องด าเนินการตาม พ.ร.บ. การอุดมศึกษา* 
คะแนน ข้อละ 1 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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สรุปผลการประเมิน ส่วนที่ 4 การด าเนินงานตามพันธกิจ ระดับส านักสถาบัน 

จ าแนกตามประเด็นการประเมิน 
 

 
  

มิติการประเมิน 
จ านวน
ประเด็น 

Input Process Output 
คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

มิติที่ 1 การด าเนินงานตาม
พันธกิจหลักของหน่วยงาน 

7 - 
1.7 (2.50) 
1.12 (5.00) 

= 3.75 

1.5 (4.08) 
1.10 (3.94) 
1.11 (3.00) 
1.13 (5.00) 
1.14 (4.00) 

= 4.00 

3.93 ดี 

มิติที่ 2 ด้านการพัฒนา
บุคลากร 

3 - 
2.3 (5.00) 
= 5.00 

2.1 (5.00) 
2.2 (2.00) 
= 3.50 

4.00 ดี 

มิติที่ 3 ด้านการบริหาร 5 - 

3.1 (5.00) 
3.2 (5.00) 
3.4 (5.00) 
= 5.00 

3.3 (5.00) 
3.5 (5.00)  
= 5.00 

5.00 ดีมาก 

รวม 15 - 4.58 4.11 4.30 ดี 
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ภาคผนวก 
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ผลงานเดน่ประจ าปี 2565 

 จากผลการด าเนินงานในรอบปี 2565 ดังที่กล่าวไปแล้วนั้น ภายใต้การบริหารงานของคณะ
กรรมการบริหารส านักฯ คณะผู้บริหาร และการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ส่งผลให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง และสร้างความพึงพอใจให้แก่
ผู้รับบริการทั้งในด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร  การพัฒนาคณาจารย์  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน รวมทั้งการพัฒนางานทางด้านวิชาการ  ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนและสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรมที่โดดเด่นแตกต่างจากปีงบประมาณ  
ที่ผ่านมา ดังนี้ 

1. การพัฒนาระบบงานให้บริการ 
 การพัฒนาระบบการให้บริการด้านงานทะเบียน ให้มีความหลากหลาย รองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งนิยมน าสื่ออิเลคทรอนิกส์ และโซเชียลมีเดียเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการติดต่อสื่อสาร 
การติดตามข้อมูลข่าวสารในกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งในแวดวงของการศึกษา ได้มีสื่อออนไลน์แบบต่าง ๆ  
เข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากยิ่งขึ้น ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
จึงปรับปรุงรูปแบบการให้บริการที่สามารถเผยแพร่ และด าเนินการผ่านระบบออนไลน์ ทั้งในส่วนของงาน
ทะเบียนและประมวลผล งานหลักสูตรและแผนการเรียน ให้การด า เนินงานตามพันธกิจและภารกิจของ
หน่วยงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังวิสัยทัศน์ของหน่วยงานในการเป็นหน่วยงานที่ทันสมัย ให้บริการถูกต้อง 
รวดเร็ว ก้าวสู่การเป็น Smart Organization สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  มีระบบงานที่ถูกต่อยอดและพัฒนาขึ้นใหม่หลากหลายรายการ สรุปพอสังเขปดังนี้ 
  การพัฒนาระบบอ านวยความสะดวกในการรับสมัคร 
  ฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 
  การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูล CWIE 
  Application Programming Interface (API) ให้บริการข้อมูล 
  ระบบจัดการสิทธิ์พิเศษของอาจารย์แนะแนว 
  ระบบลงลายมือชื่อบนเอกสารทางการศึกษา (Digital Transcript) 
  ระบบยืนยันสิทธิตามโครงการมาตรการคืนเงินบ ารุงการศึกษา 
  ระบบประเมินการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษาฯ 
  NSRU Lifelong Education การจัดการเรียนการสอนแบบคลังหน่วยกิต 
  ระบบตรวจสอบคุณวุฒิ 
  ระบบงานส าหรับนักศึกษา 
  ค าร้องออนไลน์ และระบบการอนุมัติออนไลน์ 
  ระบบงานส าหรับอาจารย์ 
  ระบบงานทะเบียนและวัดผล 
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2. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ 

    เป็นการพัฒนาคุณภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับองค์กรระหว่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษา ถือเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนให้การด าเนินงานตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความก้าวหน้า เกิดการพัฒนาเป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้อย่างต่อเนื่อง 
และมีส่วนส าคัญในการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ โดยยึดหลักการผสานประโยชน์และ
ความช านาญซึ่งกันและกันให้เกิดความร่วมมืออันดีในการสนับสนุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน การพัฒนาด้าน
การศึกษาและวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการทางวิชาการที่
เกี่ยวข้อง การศึกษาดูงาน การพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การศึกษาวิจัย เพ่ือให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ ๆ น ามาซึ่งการเอ้ืออ านวยประโยชน์ทางการศึกษาต่อกันอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2565 
หน่วยงานด าเนินการประสานงานเพ่ือให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและเครื อข่าย
ความร่วมมือในการพัฒนางานให้มีความก้าวหน้ากับองค์กรภาคธุรกิจต่าง ๆ ดังนี้ 

1. เครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป กับวิทยาลัยพยาบาล บรม
ราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์  

2. ความร่วมมือในการบริหารจัดการทางการเงิน ผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ใน
โครงการ NSRU Smart University เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงิน และบริการต่าง ๆ  

3. เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคเหนือ เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ
กับการท างาน ภายใต้โครงการสหกิจศึกษา Co-Operative Education จ านวน 20 หน่วยงาน 

4. เครือข่ายความร่วมมือด้านระบบการให้บริการต่าง ๆ ได้แก่ การเพ่ิมช่องทางการรับช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนเรียนและช าระค่าสมัครเรียน ผ่านระบบออนไลน์ และเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา  
เคาน์เตอร์เซอร์วิส, Big-C 

5. เครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและบริการวิชาการกับโรงเรียนมัธยมในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จ านวน 22 โรงเรียน 

6. เครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและบริการวิชาการกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา นครสวรรค์  อุทัยธานี  และชัยนาท 

3. การพัฒนากระบวนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
     การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ถือเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของหน่วยงาน ในฐานะการเป็นหน่วยงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยประสานความร่วมมือกับคณะและโรงเรียนต่าง ๆ เพ่ือเป็น
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การแนะแนวการศึกษาต่อ และ
ประชาสัมพันธ์แผนการรับนักศึกษาแก่ผู้สนใจ ซึ่งการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกถือเป็นอีกช่องทางหนึ่ง
ในการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจในข่าวสารด้านการศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยแก่บุคคลทั่วไปที่
สนใจเข้าศึกษาต่อ จากผลการด าเนินกิจกรรมที่ผ่านมา ส านักส่งเสริมฯ ได้ทบทวนขั้นตอน กระบวนการ
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การปฏิบัติเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานซึ่งจะส่งผลต่อกิจกรรม แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มกิจกรรมทให้มีความ
เชื่อมโยงกัน ดังนี้ 
 3.1 ด้านการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์และการสร้างเครือข่าย 
    ทบทวนกระบวนการ และวิธีการตลอดจนการวางแผนการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
การประชาสัมพันธ์หลักสูตร การรับสมัครนักศึกษาใหม่ในเชิงรุกให้มากยิ่งขึ้นเพ่ือให้สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง มีกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกดังนี้ 
      3.1.1 ด ำเนินกำรศูนย์กลำงประสำนงำนระหว่ำง อำจำรย์แต่ละคณะ และโรงเรียนที่มีควำม
ต้องกำรเข้ำร่วมโครงกำร http://bit.ly/prnsru65  เว็บไซต์ และ Line Group 
      3.1.2 ด ำเนินกำรผลิตสื ่อเพื ่อกำรประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัย โดยมีกำรปรับปรุงข้อมูล
มหำวิทยำลัย เพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ 
 3.2 การสร้างเครือข่ายและการแนะแนวการศึกษา 
 กิจกรรมประชำสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวกำรศึกษำ ไปยังโรงเรียนต่ำง ๆ  เพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำร และกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรทำงกำรศึกษำ โดยจัดกิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำให้แก่โรงเรียน
ต่ำง ๆ ทั้งในเขตพื้นที่บริกำร และจังหวัดใกล้เคียง ด้วยกำรไลฟ์สดผ่ำนช่องทำงออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียต่ำงๆ 
ได้แก่ FaceBook Life  Youtube  Google Meet  มีโรงเรียนเข้ำร่วม จ ำนวน 22 โรงเรียน 

4. โครงการประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 22 “ชีวิตวิถีใหม่ของการศึกษาในสังคมดิจิทัล” 

การจัดประชุมสัมมนาวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏภาคเหนือ จัดเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของความร่วมมือระหว่างเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ทั้ง 8 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  อีกกิจกรรม
หลักของความร่วมมือทางวิชาการคือการจัดท าวารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ซึ่งทั้งสองภารกิจนี้ได้ด าเนินการร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง 

โดยในปี พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนา
วิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ซึ่งจัดขึ้นเป็น
ครั้งที่ 22 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่
ผลงานด้านการวิจัยและวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
วิชาการอันจะน าไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ทางวิชาการที่เข้มแข็ง ยั่งยืน ตอบสนองความต้องการของประเทศชาติ โดยผ่านเวทีน าเสนอ
ผลงานวิชาการต่อที่ประชุมที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับอาจารย์ นักวิชาการ 
นักวิจัยและนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ สามารถน าผลงานวิจัยไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัยและสามารถบูรณาการเข้ากับศาสตร์ต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและ
งานวิจัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น  

http://bit.ly/prnsru65
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 การด าเนินโครงการสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 22 ด าเนินงานในรูปแบบผสมผสานระหว่างกิจกรรมออนไลน์ (และ
กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้ 
 1. การสัมมนาวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่ของการศึกษา ในสังคมดิจิททัล” ได้รับเกียรติ
จาก ศาตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  ฤทธิเดช  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นองค์ปาฐกถาพิเศษ  
มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ตัวแทนเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง  คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจ านวน 288 คน  
 2. การน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ด าเนินกิจกรรมแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud 
Meeting  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานวิจัยและ
วิทยานิพนธ์ สู่สาธารณชนผ่านเวทีการประชุมวิชาการ และมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้า
ทางวิชาการและงานวิจัยในสาขาต่าง ๆ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ  โดยส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เปิดรับบทความวิจัย /บทความวิชาการ
ตามกลุ่มสาขาวิชา แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มการศึกษา   2) กลุ่มการบริหารและการจัดการ  3) 
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   4) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และ 5) กลุ่มอ่ืน ๆ   ด าเนินการ
เปิดรับบทความฯ จ านวน 3 รอบ คือ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 15  เมษายน 2565   รอบที่ 2 
ระหว่างวันที่  20 เมษายน – 20 มิถุนายน  2565   และรอบที่ 3  ระหว่างวันที่ 1 – 20 กรกฏาคม  2565  
โดยและมีจ านวนบทความสมัครเข้าร่วมน าเสนอผลงาน จ านวนทั้งสิ้น 82 บทความ  จ าแนกตามกลุ่มการ
น าเสนอได้ดังนี้ 
 

ตาราง  บทความจ าแนกตามกลุ่มการน าเสนอ 
กลุ่มการน าเสนอ ภายในเครือข่าย ภายนอกเครือข่าย รวมบทความ 

กลุ่มการศึกษา 26 10 36 
กลุ่มการบริหารและการจัดการ 6 13 19 
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 8 18 
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 7 9 

รวมทั้งสิ้น 44 38 82 
 
  



 
 

72 
 

5. การบริหารจัดการรายวิชาเพ่ือการเรียนการสอนแบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) 
     URL: https://sites.google.com/nsru.ac.th/creditbanknsru/หน้าแรก 

     1. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าบทเรียนออนไลน์ 
     2. สนับสนุนการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพ่ือการเรียนการสอนแบบคลังหน่วยกิต 
 

 รายช่ือบทเรียนออนไลน์ที่สามารถตอบโจทย์การจัดการเรียนการสอนแบบธนาคารหน่วยกิต 
หลักสูตร บทเรียนที่ 1 บทเรียนที่ 2 

1.หลักสูตรประกาศนียบตัรผู้ดูแล
ผู้สูงอาย ุ

อาหารและโภชนาการส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ

การช่วยชีวิต การใช้เครื่องกระตุ้น
หัวใจอัตโนมัติ (AED) 

2.หลักสตูรสมัฤทธิบัตรบณัฑติการ
ประเมินและวิจยันวตักรรมทางการศกึษา 

มโนทัศน์พ้ืนฐานของการวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 

นวัตกรรมทางการศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 

3.หลักสูตรสมัฤทธิบัตรบณัฑติการวิจัย
และประเมินเพื่อพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 

แนวคิดการวัดและประเมินผล
การศึกษา 

การวิจัยปฏิบตัิการ 
 

4.หลักสูตรสมัฤทธิบัตรกราฟิกดไีซน์ infographic ใคร ๆ ก็ท าได้ การใช้วัสดุ เทคโนโลยีการผลิตและ
การบรรจุ และเทคโนโลยีการพิมพ์ 

5.หลักสูตรสมัฤทธิบัตรการแปรรปู
อาหารโภชนาการเพื่อสุขภาพส าหรับ
การประกอบธุรกิจสมัยใหม ่

การเตรียมวตัถุดิบผักและผลไมเ้พื่อ
การแปรรปู 
 

เทคนิคการตรวจสอบและการ
ประเมินคุณภาพอาหารด้วยวิธีทาง
จุลินทรีย์ 

6.หลักสูตรสมัฤทธิบัตรการจัดการ
คลังสินค้าและโลจสิติกส์แบบลีน 

การจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์
หลังโควิค 19 

ท าความรู้จัก Lean 

7.หลักสูตรสมัฤทธิบัตรระบบไฟฟ้า
อัจฉริยะ 

ระบบควบคมุอุณหภูมิด้วย
ไมโครคอนโทรเลอร ์

การไบอัสกระแสและแรงดันไฟฟ้า
ของหลอดแอลอีดี 

8.หลักสูตรสมัฤทธิบัตรดิจิทัลคอน
เทนต์และแฟช่ันดไีซน ์

เทคนิคการท าธุรกิจแฟช่ัน การสร้างคอนเทนต์ส าหรับธรุกิจ
ดิจิทัลและงานโฆษณา 

9.หลักสูตรสมัฤทธิบัตร
เทคโนโลยีการเกษตรปลอดภัย 

การจ าแนกประเภทและชนิดของ
พรรณไม้น้ า 

รูปแบบการขยายพันธ์ุพรรณไม้น้ า 

10.หลักสูตรสมัฤทธิบัตรเถ้าแก่ใหญ่
โซลาร์เซลล ์

บทน าเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
 

การประเมินความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ 

11.หลักสูตรสมัฤทธิบัตรการพัฒนา
นวัตกรรม IoT เพื่อต่อยอดสู่ธุรกิจ
ดิจิทัล 

พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ประวัติ องค์ประกอบและหลักการ
ท า ง านของคอมพิ ว เ ตอร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

12.หลักสูตรสมัฤทธิบัตรการเสริมสร้าง
ผู้ประกอบการยุคใหม ่

องค์การและลักษณะของวิชาการ
บริหาร 

ทฤษฎีและแนวคิดทางการบริหาร 

13.หลักสูตรสมัฤทธิบัตรการสร้าง
นักการตลาดดิจิทลัยุคใหม ่

เทคนิคการแต่งภาพโปรไฟล์เพื่อ
การตลาดออนไลน์อย่างมืออาชีพ 

สร้างเพจปัง ตังค์มาเอง 

14.หลักสูตรสมัฤทธิบัตรการสร้างสรรค์
สื่อดิจิทัลเพื่ออาชีพและสื่อสารองค์กร 

การเขียนส าหรับการสื่อสารในงาน
มัลตมิีเดยี 

เครื่องมือเชิงสร้างสรรค์ส าหรับสื่อ
ดิจิทัล 

15.หลักสูตรสมัฤทธิบัตรแอนิเมชันและ
วิชวลเอฟเฟกต์ส าหรับภาพยนตร ์

โมเดลมนุษย์ 3 มิติ การท าวิ ดี โ อฉากเขี ยว  (Green 
Screen) ในงานวิดีโอ 

16.หลักสูตรสมัฤทธิบัตรการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

เศรษฐศาสตร์กับการจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

ระบบเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อม 
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หลักสูตร บทเรียนที่ 1 บทเรียนที่ 2 
17.หลักสูตรสมัฤทธิบัตรการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

พื้ น ฐ า น ท า ง สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ปั ญหาสิ่ ง แวดล้ อมและมลพิ ษ
สิ่งแวดล้อม 

18.หลักสูตรสมัฤทธิบัตรการเพิ่มมลูค่า
พืชเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีชีวภาพทาง
อุตสาหกรรมเกษตร 

การบ าบัดของเสยีโดยวิธีทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์จากของเสีย 

19.หลักสูตรสมัฤทธิบัตรการจัดการ
ข้อมูลส าหรับธุรกิจ 

การจัดการข้อมูลเบื้องต้น สถิติเบื้องต้นส าหรับธุรกิจ 

20.หลักสูตรสมัฤทธิบัตรการวิเคราะห์
ทางสถิติ 

การวิเคราะห์ตัวแบบอนุกรมเวลา
เบื้องต้น 

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรม
เวลา 

 
     3. พัฒนาฐานข้อมูลการเรียนการสอนแบบออนไลน ์และสือ่ประชาสัมพันธห์ลักสูตร Credit Bank 
     4. การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณภาพบทเรียนออนไลน์หลักสูตร Credit Bank 
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6. การส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
     URL: https://sites.google.com/nsru.ac.th/cwie 
     FaceBook: https://www.facebook.com/cwiensru 

    1. อบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร  “พัฒนาอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” 
    2. จัดแข่งขันประกวดผลงานนักศึกษาการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานและสหกิจศึกษา 
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    3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
 

 

 
  



 
 

77 
 

    4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
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7. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษา 
ทีเ่น้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีนโยบายให้ทุกหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกฎกระทรวง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ที่มุ่งหวัง
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยจัดโครงการอบรมการจัดท าหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษา
ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ขึ้น จ านวน 4 รุ่น มุ่งหวังให้ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาที่เน้น
ผลลัพธ์การเรียนรู้ ภายใต้กรอบการการประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน ระดับหลักสูตร (AUN-QA) และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกระดับการศึกษาสามารถพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย แนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-based Education: OBE) ที่
แต่ละหลักสูตรก าหนดได้ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้แก่ 
 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร /อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกระดับการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วม
อบรม ได้รับความรู้และความเข้าใจแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรตาม Outcome Based Education (OBE)  

2. อาจารย์สามารถน าแนวคิดของการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) ไปใช้ในการ
พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร และสามารถจัดท าแผนกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ตามแนวคิด OBE ซ่ึง
สามารถต่อยอดไปสู่ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาได้ (Course Learning Outcomes, CLOs) 

3. หลักสูตรการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีการด าเนินการเป็นไปตามแนวทางการส่งเสริมการ
จัดท าหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ ที่สอดรับกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ
อาเซียน ระดับหลักสูตรได้ (AUN-QA) 
 

กลุ่มเป้าหมาย (ผู้เข้าร่วมกิจกรรม) 
 อาจารย์และอาจารย์จ าหลักสูตร จ านวน  278  คน แบ่งการอบรมออกเป็น 4 รุ่น ดังนี้ 
 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม  2565   จ านวน  79  คน 
 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2565 จ านวน  56  คน 
 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 12 – 13  กันยายน 2565  จ านวน  83  คน 
 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 19 – 20  กันยายน  2565  จ านวน  60  คน 
       รวมทั้งสิ้น      278  คน 
 

วิทยากร 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ปาจรีย์  ผลประเสริฐ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญลอ้ม ด้วงวิเศษ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง 

 

รายละเอียดการอบรมให้ความรู้ 
รูปแบบของโครงการมีการด าเนินกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม ดังนี้  
1. การบรรยาย การอภิปรายแลกเปลี่ยนในประเด็นความรู้ดังนี้ 
    1) กรอบแนวคิดของการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Education) และ

เข้าใจความสอดคล้องของ OBE, TQF กับเกณฑ์ AUN-QA 
    2) การก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรและทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom  
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     3) รูปแบบหรือเครื่องมือในการส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการวิเคราะห์ 
Stakeholders’ Needs เพ่ือใช้ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ 
     4) แนวทางการสร้างรายวิชา/ชุดวิชาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

    5) ปรัชญาการจัดการศึกษา และ Backward curriculum design ในการก าหนดรายวิชา และ
การก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  
 2. การฝึกปฏิบัติ และการน าเสนอ 
     1) Workshop การวิเคราะห์ Stakeholders’ Needs 

    2) Work shop ปรัชญาการจัดการศึกษา 
    3) Workshop การก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
    4) Backward curriculum design ในการก าหนดรายวิชา  
    5) Workshop การก าหนดรายวิชา และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) 
    6) น าเสนอผลการฝึกปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ/กิจกรรม 
 เชิงปริมาณ : อาจารย์/อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมอย่างน้อยร้อยละ 80  

ผลการด าเนินงาน : มีอาจารย์และอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 278 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 
 เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรตามแนวทางการจัด
การศึกษาทีเ่น้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-based Education: OBE) 

ผลการด าเนินงาน : จากการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้ร่วมกิจกรรมพบว่า ผู้ร่วมกิจกรรม  
มีความรู้ความเข้าใจต่อแนวทางการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้และสามารถน าไปพัฒนา /ปรับปรุง
หลักสูตร ในระดับมาก (X̅ = 4.27, S.D. = 0.58) 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการอบรมการจัดท าหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-based 
Education: OBE) รุ่นที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 29-30 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม
อมราวดี (อาคาร 14 ชั้น 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

81 
 

ภาพกิจกรรม 
โครงการอบรมการจัดท าหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-based 
Education: OBE) รุ่นที่ 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 31 สิงหาคม –  
1 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ (อาคาร 11 ชั้น 1) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการอบรมการจัดท าหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-based 
Education: OBE) รุ่นที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 12-13 
กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมชอนตะวัน (อาคาร 15 ชั้น 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการอบรมการจัดท าหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-based 
Education: OBE) รุ่นที่ 4 คณะครุศาสตร์ วันที่ 19-20 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมภูมิภัทราคม (อาคาร 
9 ชั้น 1) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


