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รายงานสรุป 
โครงการ ประชาสัมพันธหลักสูตรเชิงรุก 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ปการงบประมาณ 2562 
หนวยงานหลัก สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน หนวยงานรอง กลุมงาน สงเสริมวิชาการ   
วัตถุประสงค 
1. เพ่ือเปนศูนยกลางในการประชาสัมพันธหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค    
2. เพ่ือเปนการประชาสัมพันธใหบุคคล องคกรภายในและภายนอก ไดรูจักหลักสูตรท่ีเปดทําการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
3. เพ่ือพัฒนาการประชาสัมพันธของการรับสมัครการศึกษาใหกวางขวางมากยิ่งข้ึน    
4. เพ่ือเปนการประชาสัมพันธขยายโอกาสทางการศึกษาและขอมูลทางวิชาการสูชุมชน หรือทองถ่ินและภูมิภาค
ไดอยางท่ัวถึง 
 
หลักการและเหตุผล 
 ดวยภาวะการแขงขัน และการปรับตัวใหเทาทันกับกระแสความเปลี่ยนแปลง ความกาวหนา  และการ
พัฒนาปรับตัวในระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตลาดการศึกษาทุกระดับจึงมีการแขงขันกันประชาสัมพันธ
หลักสูตร เพ่ือใหไดมาซ่ึงกลุมเปาหมายท่ีตั้งเปาไว สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในฐานะ หนวยงานใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคอันเปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีใหบริการ สนับสนุนหลักสูตรของคณะตาง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย ไดเล็งเห็นวา การประชาสัมพันธ เปนกระบวนการหนึ่งในการเขาสูกลุมเปาหมาย ท้ังมิติเชิงรับและ
เชิงรุกท่ีดี ท้ังภายในองคกรและภายนอกองคกร รวมถึง การสื่อสารกับคณะตางๆ ท่ีไดจัดหลักสูตร ทุกระดับใหได 
รับรูบทบาทหนาท่ี และประสิทธิภาพของการทํางานของมหาวิทยาลัย อันจะนํามาซ่ึง ความรวมมือท่ีดีในการ
ประชาสัมพันธหลักสูตร หรือการใหบริการทางวิชาการในระดับสูงกับนักศึกษา คณาจารย ในขณะเดียวกัน การ
ประชาสัมพันธภายนอกองคกรใหครอบคลุมกลุมเปาหมายในชุมชน จังหวัด ประเทศ และตางประเทศ เปนปจจัย
สําคัญ ตอการพัฒนา ปรับปรุงการทํางาน และการผลิตหลักสูตร ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดสากล 
การประชาสัมพันธเชิงรุกจึงเปนแนวทางหนึ่งท่ีจะสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไวไดเปน
อยางดี  กลุมงานสงเสริมวิชาการ จึงไดเสนอโครงการประชาสัมพันธหลักสูตรเชิงรุก เพ่ือสนับสนุนการ
ประชาสัมพันธใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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ผูรับผิดชอบโครงการ 

1. นายธรรมนูญ จูทา          
2. นายพัทธชยันภ ธนวัตพลิน         
3. นายนิรันดร มุจรินทร  
 

ลักษณะของโครงการสอดคลองกับ ตัวช้ีวัด / ตัวบงช้ี 
1. สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตรที : 1    การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและได
มาตรฐานสากล 

2. สอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ตัวชี้วัดท่ี : 5 การบริหารจัดการ   
     
ตัวบงช้ีความสําเร็จ 
    ผลผลิต (Output) 

1. ผูรับบริการไดรับขอมูลขาวสาร การประชาสัมพันธหลักสูตรของมหาวิทยาราชภัฏนครสวรรค 
 2. มีสื่อประชาสัมพันธท่ีตรงกลุมเปาหมายและสรางความเขาใจ     
    ผลลัพธ (Outcome) 

ผูรับบริการ มีความเขาใจ เก่ียวกับแนวทางการรับสมัคร และหลักสูตรของมหาวิทยาลัยภัฏนครสวรรค 
    ผลกระทบ (Impact) 
 มีผูสนใจสมัครเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทายาลัยราชภัฏนครสวรรคเพ่ิมข้ึน  
 
การกําหนดตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วัด(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
ใหบริการ/ประชาสัมพันธ ขอมูลหลักสูตรท่ีเปดทําการสอนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค 

โรงเรียน ไมนอยกวา 20 โรงเรียน 

คณะเขารวมโครงการประชาสัมพันธเชิงรุก รอยละ 60 
เชิงคุณภาพ    
ความพึงพอใจของผูรับบริการผูรับบริการ ไดรับขอมลูขาวสาร หลักสตูรท่ี
เปดทําการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

รอยละ ไมนอยกวา 80 

เชิงเวลา   
รอยละของโครงการท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลา รอยละ 100 

 
สถานท่ีดําเนินโครงการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
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งบประมาณ 
งบประมาณท่ีตั้งตามแผนปฏิบัติราชการ    150,000 บาท 

      งบประมาณท่ีใชจริง        บาท 
 เพียงพอ      ไมเพียงพอ 

 
ผลการดําเนินโครงการ 

รายการ 2561 2562 
 ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ข้ันวางแผนงาน (P) 
1.  ประชุมวางแผนการดําเนินการ 
เตรียมความพรอม 
2.  ประชุมเตรยีมการดําเนินโครงการ 

            

ข้ันดําเนินการ (D) 
1.  ขออนุมัติโครงการ 
2.  ดําเนินโครงการฯ ประชาสัมพันธ
หลักสตูร 

            

ข้ันสรุปและประเมินผล (C) 
   -  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
 

           
 

 

ข้ันปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
    -  นําผลการดําเนินโครงการฯ ใช
ปรับปรุงการดําเนินโครงการฯ ครัง้
ตอไป 

            

 
ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
1. ดําเนินการศูนยกลางประสานงานระหวาง อาจารยแตละคณะ และโรงเรียนท่ีมีความตองการเขารวม

โครงการ http://bit.ly/prnsru62  
1.1. เว็บไซต 

http://bit.ly/prnsru62
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รูป 1 ตัวอยางหนาเว็บไซตสําหรับประสานงานระหวางอาจารย ท่ีจะเขารวมโครงการประชาสมัพันธเชิงรุก 

 
 
  



5 
 

1.2. Line Group 

   

รูป 2 ภาพตัวหนางจอ กลุม Line ท่ีใชในการประสานงาน อาจารย ระหวางคณะ  
เพ่ือนัดหมาย และแบงปนขอมูลการประชาสัมพันธเชิงรุก 
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2. ดําเนินการผลิตสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยโดยมีการปรับปรุงขอมูลมหาวิทยาลัย เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ

 
 

 
 

 
รูป 3 ตวัอยา่งงานออกแบบ สือ่เพ่ือใช้การประชาสมัพนัธ์ 
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3. ดําเนินการสรางชองทางการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธขอมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค และ
หลักสูตรท่ีเปดสอน และใหคําแนะนําการสมัครเรียนตอ TCAST ผานสื่อสังคมออนไลน (social media) 
3.1. LINE@ 

 

 

 
รูป 4 การประยุกตใชสื่อสื่อสังคมออนไลน (social media) Line@ 
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3.2. ผลิตสื่อออนไลน เผยแพรบน Facebook โดยกระตุนยอดเขาชมดวยการ ใชบริการ การโฆษณาบน 

Facebook 

  
 

 

รูป 5 ตัวอยางการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ สื่อสังคมออนไลน (social media) ผาน Facebook Ads 
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4. การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธเชิงรุก ณ โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ 
ตาราง 1 แสดงจํานวนโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ และ จํานวนนักศึกษาท่ีเขาเรียน 

โรงเรียน 
2561 2562 

เขารวม จ.น. นักศึกษา เขารวม จ.น. นักศึกษา 

โรงเรียนหนองบวั  42  29 
วิทยาลัยเทคนิคแมวงก  4  3 
โรงเรียน อบจ ชัยนาท  12  0 
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา  28  14 
โรงเรียนเทศบาลบานปากทาง  1  4 
โรงเรียน แมวงกพิทยาคม  8  6 
โรงเรียนการุงวิทยาคม  10  3 
โรงเรียนหนองฉางวิทยา  94  36 
เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต  6  3 
โรงเรียนบานทุงนาวิทยา  12  10 
โรงเรียนไพศาลีพิทยา  31  18 
โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ์  22  12 
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา  9  34 
โรงเรียนพนมรอกวิทยา  3  6 
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ  1  0 
โรงเรียนพยุหะวิทยา  19  16 
โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา  1  7 
โรงเรียนหันคาราษฎรรังสฤษดิ ์  5  2 
โรงเรียนโพธิ์ธรรมสุวัฒน  13  9 
โรงเรียนสวางอารมณวิทยา  4  2 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม  88  54 
โรงเรียนอุลิตไพบูลยชนูปถัมภ  13  3 
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท  4  3 
โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ  74  36 
เทศบาลวัดวรนาถบรรพต  16  8 
โรงเรียนทับกฤชพัฒนา  11  9 
โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม  11  10 
โรงเรียนวัดสิงห  2  1 
โรงเรียนลานสักวิทยา  17  9 
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค  39  15 
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โรงเรียน 
2561 2562 

เขารวม จ.น. นักศึกษา เขารวม จ.น. นักศึกษา 

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค  41  30 
โรงเรียนเขาทองพิทยาคม  1  2 
โรงเรียนสาครพิทยา  8  3 
โรงเรียนตะครอพิทยา  6  2 
โรงเรียนวังพิกุลพิทยา  5  5 
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม  37  9 
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ  25  13 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  23  13 
โรงเรียนบานไรวิทยา  12  3 
โรงเรียนตะพานหิน  21  9 
โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค  27  15 
โรงเรียนขาณุวิทยา  23  11 
โรงเรียนเกาเลี้ยววิทยา  3  15 
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม  39  28 

รวม 21 871 33 520 
หมายเหตุ  
1) การรับสมัครยังไมสิ้นสุด ขอมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 
2) จ.น. นักศึกษา เปนตัวเลขจากการยอดรายงานตัว ณ ปแรกเขา 
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ผลการประเมินการจัดกรรม 
ประชากร ท่ีใชในตอนแบบสอบถามครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีศึกษาอยูในจังหวัด นครสวรรค 
อุทัยธานี และ พิจิตร 
กลุมตัวอยาง นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัด นครสวรรค อุทัยธานี และ พิจิตร  
จํานวน 825 คน โดยทําการสุมตัวอยางดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random) 
 
ตาราง 2 เหตุผลท่ีเลือกเรียนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

เหตุผลท่ีเลือกเรียนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จํานวน (825) รอยละ 
ใกลบาน 651 78.90 
ประหยัดคาใชจาย 350 42.40 
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 242 29.30 
สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการศึกษา 173 21.00 
ทุนการศึกษา 110 13.30 
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 79 9.60 

เหตุผลอ่ืนๆ  
- มีสาขาวิชาท่ีหนาสนใจ  

- รุนพ่ีๆ ในมหาลัยท่ีรูจักแนะนําใหมาเรียน 

- เพราะอยากจะเก็บเก่ียวประสบการณและความรูความสามรถของตนเองและนําหลักสูรตท่ีไดศึกษามา
นําไปใชในอนาคตภายภาคหนา 

- อยากเปนครู เเละไดสอนในจังหวัดนครสวรรค 
 
ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเขารวมโครงการประชาสัมพันธเชิงรุก 
 โดยใชระดับการวัดการวัดขอมูลเปนอัตราภาคชั้น ( Interval Scale) มี  10 ระดับ  เนื่องจาก
แบบสอบถามมีขอคําถามไมมากและไมซับซอน โดยมีความมุงหวังผลท่ีจะไดจากการแสดงความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามจะมีความละเอียดมากข้ึน ซ่ึงจะทําใหเขาใจถึงการประเมินของกลุมตัวอยางเพ่ือใชในการวิเคราะห
ความพึงพอใจไดดีข้ึน  
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เกณฑการแปลความหมายของคะแนน 
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00 - 1.80 หมายถึง พอใจดวยมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.81 - 2.60 หมายถึง พอใจดวยมาก  
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.61 - 3.40 หมายถึง พอใจดวยปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.41 - 4.20 หมายถึง พอใจดวยนอย  
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.21 - 5.00 หมายถึง พอใจดวยนอยท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 5.01 - 6.80 หมายถึง พอใจนอยท่ีสุด  
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 6.81 - 7.60 หมายถึง พอใจนอย  
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 7.61 - 8.40 หมายถึง พอใจปานกลาง  
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 8.41 - 9.20 หมายถึง พอใจมาก  
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 9.21 - 10.00 หมายถึง พอใจมากท่ีสุด 

 ซ่ึงไดผลการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนในภาพรวมตอกิจกรรมประชาสัมพันธหลักสูตรเชิงรุกอยู
ระดับมากท่ีสุด (X� = 8.28) อยูในระดับปานกลาง 

 
ประเมินประสิทธิภาพส่ือท่ีใช (รอการประเมิน เม่ือส้ินสุดโครงการ) 
 

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการ  
- ชวงเวลาเปดทําการเรียนการสอน หรือการจัดกิจกรรม ท่ีแตกตางกันของแตละโรงเรียน ทําใหการวาง

แผนการเขาประชาสัมพันธ คลาดเคลื่อนจากการจัดโครงการ 
- คณะมีงบประมาณสนับสนุนใหประชาสันพนัธหลักสูตรในแตละสาขา สงผลใหโรงเรียนเดียวกันมีติดตอขอเขาไป

แนะนาํหลักสูตรซ้ําซอน 
 

ขอเสนอแนะในการจัดโครงการครั้งตอไป  
- ประสานงานกับทางโรงเรียน กอนเขาพ้ืนท่ีประชาสัมพันธ และ ดําเนินการทําหนังสือประสานงานขอเขา

ประชาสัมพันธ 
- ประชุมคณะกรรมการประสานงาน ระหวางคณะ ในกรณีท่ีไปโรงเรียนเดียวกัน ประสานงานใหไปรวมกัน

ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  
- ออกประชาสัมพันธ ลวงหนากอนการรับสมัครจริง ไมนอยกวา 1 เดือน 
 

สรุปประโยชนท่ีไดจากการเขารวมโครงการของบุคลากร  
1. ผูรับบริการไดรับขอมูลขาวสาร การประชาสัมพันธหลักสูตร และ แนวทางการรับสมัคร ของมหา

วิทยาราชภัฏนครสวรรค  
2. มีสื่อประชาสัมพันธท่ีตรงกลุมเปาหมายและสรางความเขาใจ  
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ภาพรวมการจัดกิจกรรม 
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วิดีโอสรุปกิจกรรมสามารถรับชมไดจาก เว็บ  
https://sites.google.com/nsru.ac.th/pr-nsru-tcas62/รปภาพกจกรรม 
 

 

https://sites.google.com/nsru.ac.th/pr-nsru-tcas62/%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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