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สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

ส่วนที� � 

ข้อมูลเบื�องต้นของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
�. ประวตั ิความเป็นมาและสภาพปัจจุบนั 

 สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ไดก่้อตั�งขึ�นเมื�อ พ.ศ. 

���� ตามโครงสร้างของพระราชบญัญติัวิทยาลยัครู โดยมชืี�อว่า ฝ่ายทะเบียนและวดัผล ต่อมามีภารกิจ

เพิ�มขึ�น จึงไดจ้ดัตั�งเป็น สาํนกัส่งเสริมวิชาการ ตามพระราชบญัญติัวิทยาลยัครู (ฉบบัที� �) พ.ศ. ���� ตาม

มาตรา � ต่อมาเมื�อมีพระราชบญัญติัสถาบนัราชภฏันครสวรรค ์พ.ศ. ���� และประกาศสาํนกังานสภา

สถาบนัราชภฏั เรื�อง หลกัเกณฑก์ารแบ่งส่วนราชการสถาบนัราชภฏั ประกาศ ณ วนัที� �� ตุลาคม พ.ศ. 

���� สถาบนัราชภฏันครสวรรค ์จึงไดแ้บ่งส่วนราชการเป็น สาํนกัส่งเสริมวิชาการ 

 ในปี พ.ศ. ���� ไดม้ีการเปลี�ยนแปลงจากสถาบนัราชภฏันครสวรรค ์มาเป็นมหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค ์จึงมกีารแบ่งส่วนราชการใหม่เป็น สาํนกังานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดย

รับผดิชอบ งานรับนกัศึกษา งานทะเบียน งานประมวลผล งานหลกัสูตร งานแผนการเรียน และ

บณัฑิตศึกษา เป็นตน้ 

 

�. ปรัชญา ปณธิาน วสัิยทัศน์ วตัถุประสงค์ และแผนงาน 

 �.� ปรัชญาหรือปณธิาน 

  พฒันาวิชาการ รักษามาตรฐาน   บริการดว้ยนํ� าใจ 

 �.� วสัิยทัศน์ 

  สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นองคก์รที�สนบัสนุน และส่งเสริมการพฒันา

งานวิชาการของมหาวิทยาลยัที�มคีวามทนัสมยั มกีารใหบ้ริการที�ถกูตอ้ง รวดเร็ว 

 �.� พนัธกจิ 

  �. ส่งเสริมสนบัสนุนในการบริการทางการศกึษาและการจดัการศกึษาของมหาวิทยาลยั 

ทั�งในระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศกึษา 

  �. พฒันาระบบงานการใหบ้ริการของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนใหม้ี

ประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ 

  �. สร้างเครือข่ายความร่วมมือดา้นงานวิชาการกบัโรงเรียนในเขตพื�นที�บริการของ

มหาวิทยาลยั 
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�.� ภารกจิ 

  สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีภารกิจหลกั � ประการ คือ 

  �. บริหารจดัการหลกัสูตรและการเรียนการสอนของมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์

มาตรฐานของกระทรวงศกึษาธิการ 

  �. ใหบ้ริการทางการศกึษาแก่คณาจารยแ์ละนกัศกึษา 

  �. จดัสรรระบบและกาํกบัการคดัเลือกนกัศกึษาใหม่ 

  �. จดัวางระบบ และดาํเนินงาน ดา้นหลกัสูตรและแผนการเรียน 

  �. จดัวางระบบ และดาํเนินงาน ดา้นทะเบียนและประมวลผล 

  �. ดาํเนินงานการจดัการศึกษา ระดบับณัฑิตศกึษาของมหาวิทยาลยั 
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�. �. โครงสร้างโครงสร้างองค์กรองค์กร  

  สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรคโ์ดยขึ�นตรสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรคโ์ดยขึ�นตรงกบัรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มีโครงสร้างการบริหารงกบัรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มีโครงสร้างการบริหาร

จดัการสาํนกั ดงันี�จดัการสาํนกั ดงันี�   

  

  
                                                                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารงานสํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนโครงสร้างการบริหารงานสํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  

ผู้อาํนวยการ 

  รองผู้อํานวยการ 

คณะกรรมการประจาํสํานัก 

 กลุ่มงานบริหารสํานักงานผู้อํานวยการ 

    - งานบริหารงานทั�วไป 

    - งานสารบรรณ 

    - งานพสัดุการเงิน 

    - งานบุคลากร 

    - งานขอ้มูลสารสนเทศ 

    - งาน กพร. 

    - งานประกนัคุณภาพ 

    - งานแผนงานและงบประมาณ 

    - งานเลขานุการ สภาวิชาการและ 

      อนุกรรมการวิชาการ 

      

 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 

    - งานรับนกัศึกษา 

    - งานทะเบียนนกัศึกษา 

    - งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน 

    - งานเอกสารหลกัฐานการศึกษา 

     - งานตรวจสอบคุณวฒิุ 

    - งานพระราชทานปริญญาบตัร 

     - งานขอ้มูลสารสนเทศนกัศึกษา 

 กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

      - งานประสานการพฒันาหลกัสูตร 

     - งานวางแผนการเรียนการสอน 

     - งานพฒันาคุณภาพหลกัสูตรและการสอน 

     - งานประเมินการจดัการศึกษา 

     - งานบริการวิชาการ  

     - งานเอกสารหลกัสูตรและคูมื่อ 

 สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

   - งานบริหารทั�วไป 

   - งานวิชาการบณัฑิตศึกษา 

   - งานบริการการศึกษา 

   - งานมาตรฐานการศึกษา 

หมายเหตุ  สํานกังานบณัฑิตวิทยาลยัเป็นหน่วยงาน

อิสระ มีฐานะเทียบเท่ากลุ่มงานในสํานกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน  จดัต ั�งตามประกาศของ

มหาวิทยาลยั 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ โดยอนุมติัสภามหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ โดยอนุมติัสภามหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์  ครั� งที�  ��/����  วนัที�ครั� งที�  ��/����  วนัที�   �� พฤศจิกายน ������ พฤศจิกายน ���� 
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                           ผศ.วไลพร  เมฆไตรรัตน์ 

ผู้อํานวยการสํานกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

นางพรรณี  เหมะสถล 

รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

1 นางสาวพรสิริ  เอี�ยมแก้ว 

รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ผศ.นิเวศน์   คํารัตน์ 

รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

นายมงคล  แพทองคํา 

หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ 

กลุ่มงานบริหารสํานักงานผู้อํานวยการ กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ สํานักงานบัณฑติวิทยาลัย 

นางปราณี เนรมิตร 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารสํานักงานผู้อํานวยการ 

นางสาวขนิษฐา  พวงมณีนาค 

บริหารงานทั�วไป 

นางนวลศรี  ดีวันนะ 

พนักงานพมิพ์ดีดชั�น � 

นายเอกวิทย์  สิทธิวะ 

 หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

นางกัญญ์ชพร  จันติวงค์ 

พนักงานพมิพ์ดีดชั�น � 

นางสาววริศนันท์  ทัดนุ่ม 

นักวิชาการศึกษา 

นางสาววรางคณา  เขียวแก้ว 

เจ้าหน้าที�คอมพวิเตอร์ 

นายธรรมนญู  จูทา 

นักวิชาการศึกษา 

นางศิราณี  จตุรทิศ 

นักวิชาการศึกษา 

นางสาวหนึ�งฤทัย  โฉมอินทรีย์ 

นักวิชาการศึกษา 

นางสาวนัทธมน  ประดับ 

เจ้าหน้าที�คอมพวิเตอร์ 

นายนิโครธ  ช่างชัย 

เจ้าหน้าที�คอมพวิเตอร์ 

นางสาวธิติยา  หงษ์เวียงจันทร์ 

เจ้าหน้าที�คอมพวิเตอร์ 

นางสาวศุภาลักษณ์  มลฑบ 

เจ้าหน้าที�คอมพวิเตอร์ 

นางสาววัลภา ประสิทธิการ 

เจ้าหน้าที�คอมพวิเตอร์ 

 ผศ.นิเวศน์   คํารัตน์ 

หัวหน้าสํานักงานบัณฑติวิทยาลัย 

นางสาวนันทภัค   ธนาอภินนท์  

ผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงานบัณฑติวิทยาลัย 

ดร.บัณฑิตา  อินทร์สมบัติ 

ผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงานบัณฑติวิทยาลัย 

นางวรรฒนา  ไวยมิตรา 

นักวิชาการศึกษา 

นางสาวณัฐชนันท์  สาลี 

เจ้าหน้าที�คอมพวิเตอร์ 
นางสาวกัญจนพร  จันทร์ดํา 

เจ้าหน้าที�คอมพวิเตอร์ 

นางสาวสุทธิลักษณ์ ศรีสวัสดิ� 

เจ้าหน้าที�คอมพวิเตอร์ 

โครงสร้างองค์กร 

นางสาวจีราพร  ม่วงสอน 

เจ้าหน้าที�คอมพวิเตอร์ 
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�.� องค์กรบริหารสูงสุดของสํานกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

 คณะกรรมการประจาํสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีอาํนาจหนา้ที�ใหค้าํชี�แนะ ส่งเสริม

สนบัสนุน รวมทั�งติดตามประเมินผลของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

3.2 การแบ่งส่วน 

 �.�.� กลุ่มงานบริหารสาํนกังานผูอ้าํนวยการ หน่วยงานที�สงักดักลุ่มงานบริหารสาํนกังาน

ผูอ้าํนวยการ มี � งานตามโครงสร้างการจดัสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

 �.�.� กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล หน่วยงานที�สงักดักลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล มี � 

งานตามโครงสร้างการจดัสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 �.�.� กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ หน่วยงานที�สงักดักลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ มี � งาน ตาม

โครงสร้างการจดัสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 �.�.� สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั มี � งานตามโครงสร้างการจดัสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน โดยเป็นหน่วยที�รับผดิชอบการเรียนการสอนที�สูงกว่าปริญญาตรี 

 

� รายชื�อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการประ สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

 �.� รายชื�อผู้บริหาร 
 

ลาํดบัที� ชื�อ – สกุล ตาํแหน่ง 

� ผศ.วไลพร  เมฆไตรรัตน์ ผูอ้าํนวยการ 

� ผศ.นิเวศน์  คาํรัตน ์ รองผูอ้าํนวยการ 

� นางพรรณี  เหมะสถล รองผูอ้าํนวยการ 

� นางสาวพรสิริ  เอี�ยมแกว้ รองผูอ้าํนวยการ 

� นายมงคล  แพทองคาํ หวัหนา้สาํนกังานผูอ้าํนวยการ 

� นางสาวนนัทภคั  ธนาอภินนท ์ ผูช้่วยหวัหนา้สาํนกังานบณัฑติวิทยาลยั 

� ดร.บณัฑิตา  อินสมบตัิ ผูช้่วยหวัหนา้สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั 

� นางปราณี  เนรมิตร  หวัหนา้กลุ่มงานบริหารสาํนกังานผูอ้าํนวยการ 

� นายเอกวิทย ์ สิทธิวะ หวัหนา้กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 
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�.� รายชื�อคณะกรรมการประจาํสํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

 

 
 

�.� รายชื�อคณะกรรมการบริหารสํานกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

 

 

 

 

ลาํดบัที� ชื�อ – สกุล ตาํแหน่ง 

� ผศ.วไลพร  เมฆไตรรัตน์ ประธานกรรมการ 

� นางพรรณี  เหมะสถล รองประธานกรรมการ 

� นางสุวลยั  ปิตมนตรีกุล ผูท้รงคุณวุฒิ 

� นายหวั�น  แตงทิพย ์ ผูท้รงคุณวุฒิ 

� ผศ.ปรีชา  สนธิรักษ ์ ผูท้รงคุณวุฒิ 

� นางสาวพรสิริ  เอี�ยมแกว้ กรรมการ 

� ผศ.นิเวศน์  คาํรัตน ์ กรรมการ 

� ดร.บณัฑิตา  อินสมบตัิ กรรมการ 

� นางสาวนนัทภคั  ธนาอภินนท ์ กรรมการ 

�� นายมงคล  แพทองคาํ กรรมการและเลขานุการ 

ลาํดบัที� ชื�อ – สกุล ตาํแหน่ง 

� ผศ.วไลพร  เมฆไตรรัตน์ ประธานกรรมการ 

� ผศ.นิเวศน์  คาํรัตน ์ รองประธานกรรมการ 

� นางสาวพรสิริ  เอี�ยมแกว้ กรรมการ 

� นายมงคล  แพทองคาํ กรรมการ 

� ดร.บณัฑิตา  อินสมบตัิ กรรมการ 

� นางสาวนนัทภคั  ธนาอภินนท ์ กรรมการ 

� นางปราณี  เนรมิตร กรรมการ 

� นายเอกวิทย ์ สิทธิวะ กรรมการ 

� นายธรรมนูญ  จูทา กรรมการ 

�� นางวรรฒนา  ไวยมิตรา กรรมการ 

�� นางสาวกญัจนพร  จนัทร์ดาํ กรรมการ 

�� นางพรรณี  เหมะสถล กรรมการและเลขานุการ 

�� นางสาวขนิษฐา  พวงมณีนาค ผูช้่วยเลขานุการ 

�� นางสาวสุทธิลกัษณ์  ศรีสวสัดิ�  ผูช้่วยเลขานุการ 
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�.� รายชื�อคณะกรรมการดําเนินงานประกนัคุณภาพภายในสํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 
 

 

� หลกัสูตรและสาขาวชิาที�เปิดสอน 

จาํนวนหลกัสูตรและสาขาวิชาที�เปิดสอนในปีการศึกษา ���� 
 

คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 

จาํนวนหลกัสูตรและสาขาวชิาที�เปิดสอน 

ปริญญา

ตรี 

ปริญญา

โท 

ป. 

บัณฑติ 

ปริญญา

เอก 
รวม 

คณะครุศาสตร์ � � � � � 

คณะมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ �� � - - �� 

คณะวิทยาการจดัการ � � - - �� 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี � - - - � 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีุตสาหกรรม �� � - - �� 

ไม่สังกดัคณะใด - � - � � 

รวม �� - � � �� 
 

ลาํดบัที� ชื�อ - สกุล ตาํแหน่ง 

� ผศ.วไลพร  เมฆไตรรัตน์ ผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

� นางสาวพรสิริ  เอี�ยมแกว้ รองผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

� นายมงคล  แพทองคาํ หวัหนา้สาํนกังานผูอ้าํนวยการ 

� ผศ.นิเวศน์  คาํรัตน ์ หวัหนา้สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั 

� นางสาวนนัทภคั  ธนาอภินนท ์ ผูช้่วยหวัหนา้สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั 

� นางสาวบณัฑิตา  อินสมบตัิ ผูช้่วยหวัหนา้สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั 

� นายเอกวิทย ์ สิทธิวะ หวัหนา้กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

� นางปราณี  เนรมิตร หวัหนา้สาํนกังานผูอ้าํนวยการ 

� นายธรรมนูญ  จูทา นกัวิชาการ 

�� นางวรรฒนา  ไวยมิตรา นกัวิชาการ 

�� นางสาวขนิษฐา  พวงมณีนาค เจา้หนา้ที�บริหารงานทั�วไป 

�� นางสาวกญัจนพร  จนัทร์ดาํ เจา้หนา้ที�คอมพิวเตอร์ 

�� นางสาวสุทธิลกัษณ์  ศรีสวสัดิ�  เจา้หนา้ที�คอมพิวเตอร์ 

�� นางพรรณี  เหมะสถล รองผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 



8 

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

� จาํนวนข้าราชการและบุคลากร 

 �.� จาํนวนข้าราชการและบุคลากร (ช่วงระยะเวลา � มถุินายน ���� - �� มนีาคม ����) 

ในปีการศึกษา ���� สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีขา้ราชการและเจา้หนา้ที�ปฏิบติังาน

ทั�งหมด �� คน โดยในจาํนวนดงักล่าวนี�  จาํแนกเป็นขา้ราชการ � คน วุฒิปริญญาเอก  

� คน วุฒิปริญญาโท � คน และมีตาํแหน่งทางวิชาการเป็นผูช่้วยศาสตราจารย ์� คน และเจา้หนา้ที�

ปฏิบติังาน �� คน จาํแนกเป็นพนกังานราชการ � คน วุฒิปริญญาโท � คน วุฒิปริญญาตรี � คน พนกังาน

มหาวิทยาลยั �� คน วุฒิปริญญาโท � คน วุฒิปริญญาตรี �� คน และลกูจา้งประจาํ � คน วุฒิปริญญาตรี � 

คน วุฒิมธัยมศกึษาตอนปลาย � คน แสดงไดด้งัตารางขา้งล่าง 

 

ตาํแหน่ง 
วุฒิการศึกษา จาํนวน 

(คน) 

ตาํแหน่งทางวชิาการ 

ป.เอก ป.โท ป.ตรี ม.6 ผศ. รศ. ศ 
1. ขา้ราชการสายวิชาการ 2 � - - � � - - 

2. ขา้ราชการสายสนบัสนุน - 1 - - 1 - - - 

3. ลูกจา้งประจาํ - - 1 1 2 - - - 

4. พนกังานราชการ - � � - � - - - 

�. พนกังานมหาวิทยาลยัสาย

สนบัสนุน 

- � �� - �� - - - 

รวม 2 9 15 1 27 � - - 

 

�.� จาํนวนข้าราชการและบุคลากร (ช่วงระยะเวลา �� มนีาคม - �� กนัยายน ����) 

ในปีการศึกษา ���� สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีขา้ราชการและเจา้หนา้ที�ปฏิบติังาน

ทั�งหมด �� คน โดยในจาํนวนดงักล่าวนี�  ขา้ราชการสายวิชาการ จาํนวน � คน มีตาํแหน่งทางวิชาการเป็น

ผูช่้วยศาสตราจารย ์� คน วุฒิปริญญาโท � คน ขา้ราชการสายสนบัสนุน � คน วุฒิ ปริญญาโท � คน 

ลกูจา้งประจาํ � คน วุฒิปริญญาตรี � คน วุฒิมธัยมศกึษาตอนปลาย � คน พนกังานมหาวิทยาลยัสาย

วิชาการ � คน วฒิุปริญญาเอก � คน ปริญญาโท � คน พนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนุน �� คน วฒิุ

ปริญญาโท � คน วุฒิปริญญาตรี �� คน พนกังานราชการ � คน วุฒิปริญญาโท � คน วุฒิปริญญาตรี � คน 

แสดงไดด้งัตารางขา้งล่าง 
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ตาํแหน่ง 
วุฒิการศึกษา จาํนวน 

(คน) 

ตาํแหน่งทางวชิาการ 

ป.เอก ป.โท ป.ตรี ม.6 ผศ. รศ. ศ 

1. ขา้ราชการสายวิชาการ - � - - � � - - 

2. ขา้ราชการสายสนบัสนุน - 1 - - 1 - - - 

3. ลกูจา้งประจาํ - - 1 1 2 - - - 

4. พนกังานราชการ - � � - � - - - 

�. พนกังานมหาวิทยาลยั

สายวิชาการ 

� � - - � - - - 

�. พนกังานมหาวิทยาลยั

สายสนนัสนุน 

- � �� - �� - - - 

รวม � �� 15 1 �� � - - 
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�. จาํนวนนักศึกษา 

 ปีการศึกษา ����  
 

ลําดับ คณะ 
ประเภท

นักศึกษา 
ชื�อโปรแกรมวิชา จํานวน 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 

ปี 5  

เป็นต้นไป 

2552 2551 2550 2549 

2548  

เป็นต้นไป 

 คณะครุศาสตร์ ภาคปกติ การศึกษาปฐมวยั  207 80 39 30 24 34 

 คณะครุศาสตร์ ภาคปกติ คณิตศาสตร์  135 66 21 19 10 19 

 คณะครุศาสตร์ ภาคปกติ คอมพิวเตอร์ศึกษา  106 45 28 12 21 0 

 คณะครุศาสตร์ ภาคปกติ นาฏศิลป์  15 15 - - - 0 

 คณะครุศาสตร์ ภาคปกติ พลศึกษา  215 97 50 - - 0 

 คณะครุศาสตร์ ภาคปกติ ภาษาไทย  146 69 - - - 0 

 คณะครุศาสตร์ ภาคปกติ ภาษาองักฤษ  200 110 40 26 30 44 

 คณะครุศาสตร์ ภาคปกติ วิทยาศาสตร์  127 59 28 17 8 15 

 คณะครุศาสตร์ ภาคปกติ สังคมศึกษา  223 98 41 22 25 37 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ การเมืองการปกครอง  269 125 60 40 44 0 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ การปกครองทอ้งถิ�น  189 104 38 9 37 0 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ การพฒันาชุมชน แขนงวิชา วิสาหกิจชุมชน  14 - - -- 14 0 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ การพฒันาชุมชน  91 33 21 15 21 1 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ ดนตรี (ดนตรีไทย)  90 41 22 10 12 5 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ นาฏศิลป์และการละคร  5 - - - 3 2 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ นิติศาสตร์  206 95 50 39 23 0 
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ลําดับ คณะ 
ประเภท

นักศึกษา 
ชื�อโปรแกรมวิชา จํานวน 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 

ปี 5  

เป็นต้นไป 

2552 2551 2550 2549 

2548  

เป็นต้นไป 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ ภาษาไทยเพื�ออาชีพ  3 3 - - 3 0 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ ภาษาไทยเพื�ออาชีพ (นกัศึกษาจีน) 164 31 49 42 42 0 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ ภาษาไทย(ศศ.บ.4ปี)+ภาษาไทย(ค.บ.5ปี)  10 10 - - - 0 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ ภาษาองักฤษ - ภาษาจีน (เอกคู่)  86 30 26 17 13 0 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ ภาษาองักฤษ - ภาษาจีน  13 - - - 13 0 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ ภาษาองักฤษ (นานาชาติ)  1 - - - 1 1 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ ภาษาองักฤษ  139 53 28 29 25 4 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ ภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารทางธุรกิจ (นานาชาติ)  50 20 13 9 8 0 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ ภูมิสารสนเทศเพื�อการพฒันา  24 10 - 5 9 0 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ รัฐประศาสนศาสตร์  ��� ��� ��� �� �� � 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ ศิลปกรรม (ออกแบบประยกุตศ์ิลป์)  � - - - - � 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ ออกแบบประยกุตศ์ิลป์  44 13 8 11 2 0 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ภาคปกติ เคมี  18 10  4 4 0 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ภาคปกติ เคมี(วท.บ.4ปี)+วิทยาศาสตร์(ค.บ.5ปี)  14 14 - - - 0 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ภาคปกติ เทคโนโลยสีารสนเทศ  13 - - - - 13 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ภาคปกติ เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  74 33 15 10 16 0 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ภาคปกติ คณิตศาสตร์  19 5 9 - 5 0 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ภาคปกติ คณิตศาสตร์(วท.บ.4ปี)+คณิต(ค.บ.5ปี)  15 15 - - - 0 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ภาคปกติ ชีววิทยา  28 7 12 5 4 0 
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ลําดับ คณะ 
ประเภท

นักศึกษา 
ชื�อโปรแกรมวิชา จํานวน 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 

ปี 5  

เป็นต้นไป 

2552 2551 2550 2549 

2548  

เป็นต้นไป 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ภาคปกติ ชีววิทยา(วท.บ.4ปี)+วิทยาศาสตร์(ค.บ.5ปี)  �� �� - - - � 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ภาคปกติ ฟิสิกส์อุตสาหกรรม  � - - - � � 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ภาคปกติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ - คณิตศาสตร์  � - - - �  

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ภาคปกติ วิทยาการคอมพิวเตอร์  ��� �� �� �� �� �� 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ภาคปกติ วิทยาศาสตร์สิ�งแวดลอ้ม  ��  ��  � � 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ภาคปกติ สาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน   383 156 103 72 100 0 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ภาคปกติ สาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาอาชีวอนามยั  61 40 21 - - 0 

 คณะวิทยาการจดัการ ภาคปกติ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการอุตสาหกรรม  27 - 5 9 13 0 

 คณะวิทยาการจดัการ ภาคปกติ การตลาด (นกัศึกษาจีน 1+3)  38 - - - 38 0 

 คณะวิทยาการจดัการ ภาคปกติ การตลาด  194 56 59 42 37 0 

 คณะวิทยาการจดัการ ภาคปกติ การท่องเที�ยวและการโรงแรม วิชาเอกการโรงแรม  99 31 34 12 22 0 

 คณะวิทยาการจดัการ ภาคปกติ การท่องเที�ยวและการโรงแรมวิชาเอกการท่องเที�ยว (นกัศึกษาจีน1+3)  23 - - - 23 0 

 คณะวิทยาการจดัการ ภาคปกติ การท่องเที�ยวและการโรงแรม วิชาเอกการท่องเที�ยว  60 18 11 14 17 0 

 คณะวิทยาการจดัการ ภาคปกติ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 124 40 29 19 36 0 

 คณะวิทยาการจดัการ ภาคปกติ การบริหารธุรกิจ (การตลาด)  ��� �� �� ��  � 

 คณะวิทยาการจดัการ ภาคปกติ การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)์  ��� �� �� �  � 

 คณะวิทยาการจดัการ ภาคปกติ การบริหารธุรกิจ (การบญัชี)  ��� ��� �� �  � 

 คณะวิทยาการจดัการ ภาคปกติ การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  ��� ��� �� �� � � 

 คณะวิทยาการจดัการ ภาคปกติ การบญัชี  ��� ��� �� �� �� � 
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สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

ลําดับ คณะ 
ประเภท

นักศึกษา 
ชื�อโปรแกรมวิชา จํานวน 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 

ปี 5  

เป็นต้นไป 

2552 2551 2550 2549 

2548  

เป็นต้นไป 

 คณะวิทยาการจดัการ ภาคปกติ การประชาสัมพนัธ์ �� �� �� �� �� � 

 คณะวิทยาการจดัการ ภาคปกติ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ��� �� �� �� �� � 

 คณะวิทยาการจดัการ ภาคปกติ นิเทศศาสตร์  ��� �� �� �� �� �� 

 คณะวิทยาการจดัการ ภาคปกติ อุตสาหกรรมท่องเที�ยว หอ้ง 1 � - - - - � 

 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและ

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

ภาคปกติ เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยกีารเพาะเลี�ยงสัตวน์ํ�า  � � - - -  

 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและ

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

ภาคปกติ เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยกีารผลิตพืช  �� �� - � -  

 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและ

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

ภาคปกติ เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยกีารผลิตสัตว ์ 27 10 5 5 7  

 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและ

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

ภาคปกติ เทคโนโลยเีครื�องกล  76 28 20 12 16  

 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและ

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

ภาคปกติ เทคโนโลยเีซรามิกส์  5 - - - 4 1 

 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและ

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

ภาคปกติ เทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม  106 37 31 25 13 0 

 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและ

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

ภาคปกติ เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (เทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม) 98 41 42 15 - 0 

 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและ

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

ภาคปกติ เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (เทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม)  137 66 61 4 1 6 
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สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

ลําดับ คณะ 
ประเภท

นักศึกษา 
ชื�อโปรแกรมวิชา จํานวน 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 

ปี 5  

เป็นต้นไป 

2552 2551 2550 2549 

2548  

เป็นต้นไป 

 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและ

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

ภาคปกติ ไฟฟ้าอุตสาหกรรม  44 16 7 14 7 0 

 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและ

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

ภาคปกติ การออกแบบ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก  131 68 37 13 13 0 

 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและ

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

ภาคปกติ การออกแบบ แขนงวิชาออกแบบผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม  42 11 6 13 12 0 

 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและ

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

ภาคปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร  41 15 11 4 9 2 

 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและ

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

ภาคปกติ วิศวกรรมไฟฟ้าเครื�องกลการผลิต  49 49 - - - 0 

 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและ

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

ภาคปกติ วิศวกรรมพลงังาน  33 33 - - - 0 

 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและ

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

ภาคปกติ ออกแบบผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม  � - - - - � 

 คณะครุศาสตร์ ภาค กศ.บป. การศึกษาปฐมวยั รุ่น 29  �� - - �� - � 

 คณะครุศาสตร์ ภาค กศ.บป. การศึกษาปฐมวยั รุ่น 30  ��� - ��� - - 0 

 คณะครุศาสตร์ ภาค กศ.บป. การศึกษาปฐมวยั รุ่น 31  �� �� - - - 0 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาค กศ.บป. การปกครองทอ้งถิ�น รุ่น 31 (ทหาร) 73 73 - - - 0 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาค กศ.บป. การพฒันาชุมชน รุ่น 28  25 - - - 25 0 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาค กศ.บป. การพฒันาชุมชน รุ่น 29 21 - - 21  0 
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สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

ลําดับ คณะ 
ประเภท

นักศึกษา 
ชื�อโปรแกรมวิชา จํานวน 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 

ปี 5  

เป็นต้นไป 

2552 2551 2550 2549 

2548  

เป็นต้นไป 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาค กศ.บป. การพฒันาชุมชน รุ่น 30  70 - 70 - - 0 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาค กศ.บป. การพฒันาชุมชน รุ่น 31  68 68 - - - 0 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาค กศ.บป. นิติศาสตร์ รุ่น 25   1 - - - - 1 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาค กศ.บป. นิติศาสตร์ รุ่น 26  3 - - - - 3 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาค กศ.บป. นิติศาสตร์ รุ่น 27  58 - - - - 58 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาค กศ.บป. นิติศาสตร์ รุ่น 28  47 - - - 47 0 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาค กศ.บป. นิติศาสตร์ รุ่น 29  33 - - 33 - 0 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาค กศ.บป. นิติศาสตร์ รุ่น 30  52 - 52 - - 0 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาค กศ.บป. นิติศาสตร์ รุ่น 31  45 45 - - - 0 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาค กศ.บป. รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 25  2 - - - - 2 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาค กศ.บป. รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 26  5 - - - - 5 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาค กศ.บป. รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 27  74 - - - - 74 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาค กศ.บป. รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 28  64 - - - 64 0 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาค กศ.บป. รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 29  65 - - 65 - 0 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาค กศ.บป. รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 30  65 - 65 - - 0 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาค กศ.บป. รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 31  86 86 - - - 0 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ภาค กศ.บป. เทคโนโลยสีารสนเทศ รุ่น 27  8 - - - - 8 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ภาค กศ.บป. วิทยาการคอมพิวเตอร์ รุ่น 26  2 - - - - 2 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ภาค กศ.บป. วิทยาการคอมพิวเตอร์ รุ่น 27  15 - - - - 15 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ภาค กศ.บป. วิทยาการคอมพิวเตอร์ รุ่น 28  22 - - - 22 0 
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สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

ลําดับ คณะ 
ประเภท

นักศึกษา 
ชื�อโปรแกรมวิชา จํานวน 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 

ปี 5  

เป็นต้นไป 

2552 2551 2550 2549 

2548  

เป็นต้นไป 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ภาค กศ.บป. วิทยาการคอมพิวเตอร์ รุ่น 29  25 - - 25 - 0 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ภาค กศ.บป. วิทยาการคอมพิวเตอร์ รุ่น 30  45 - 45 - - 0 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ภาค กศ.บป. วิทยาการคอมพิวเตอร์ รุ่น 31  44 44 - - - 0 

 คณะวิทยาการจดัการ ภาค กศ.บป. การตลาด รุ่น 28  10 - - - 10 0 

 คณะวิทยาการจดัการ ภาค กศ.บป. การตลาด รุ่น 29 11 - - 11 - 0 

 คณะวิทยาการจดัการ ภาค กศ.บป. การตลาด รุ่น 30  26 - 26 - - 0 

 คณะวิทยาการจดัการ ภาค กศ.บป. การบริหารทรัพยากรมนุษย ์รุ่น 28  20 - - - 20 0 

 คณะวิทยาการจดัการ ภาค กศ.บป. การบริหารธุรกิจ (การตลาด) รุ่น 26 1 - - - - 1 

 คณะวิทยาการจดัการ ภาค กศ.บป. การบริหารธุรกิจ (การตลาด) รุ่น 27  29 - - - - 29 

 คณะวิทยาการจดัการ ภาค กศ.บป. การบริหารธุรกิจ (การตลาด) รุ่น 28  3 - - - 3 0 

 คณะวิทยาการจดัการ ภาค กศ.บป. การบริหารธุรกิจ (การตลาด) รุ่น 29  53 - - 53 - 0 

 คณะวิทยาการจดัการ ภาค กศ.บป. การบริหารธุรกิจ (การตลาด) รุ่น 30  30 - 30 - - 0 

 คณะวิทยาการจดัการ ภาค กศ.บป. การบริหารธุรกิจ (การตลาด) รุ่น 31  23 23 - - - 0 

 คณะวิทยาการจดัการ ภาค กศ.บป. การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)์ รุ่น 27  1 - - - - 1 

 คณะวิทยาการจดัการ ภาค กศ.บป. การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)์ รุ่น 28 2 - - - 2 0 

 คณะวิทยาการจดัการ ภาค กศ.บป. การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)์ รุ่น 29 37 - - 37 - 0 

 คณะวิทยาการจดัการ ภาค กศ.บป. การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)์ รุ่น 30  53 - 53 - - 0 

 คณะวิทยาการจดัการ ภาค กศ.บป. การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)์ รุ่น 31  47 47 - - - � 

 คณะวิทยาการจดัการ ภาค กศ.บป. การบริหารธุรกิจ (การบญัชี) รุ่น 27  1 - - - - 1 
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สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

ลําดับ คณะ 
ประเภท

นักศึกษา 
ชื�อโปรแกรมวิชา จํานวน 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 

ปี 5  

เป็นต้นไป 

2552 2551 2550 2549 

2548  

เป็นต้นไป 

 คณะวิทยาการจดัการ ภาค กศ.บป. การบริหารธุรกิจ (การบญัชี) รุ่น 28  7 - - - 7 0 

 คณะวิทยาการจดัการ ภาค กศ.บป. การบริหารธุรกิจ (การบญัชี) รุ่น 29  34 - - 34 - 0 

 คณะวิทยาการจดัการ ภาค กศ.บป. การบริหารธุรกิจ (การบญัชี) รุ่น 30  49 - 49 - - 0 

 คณะวทิยาการจดัการ ภาค กศ.บป. การบริหารธุรกิจ (การบญัชี) รุ่น 31  54 54 - - - 0 

 คณะวิทยาการจดัการ ภาค กศ.บป. การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) รุ่น 28  1 - - - 1 0 

 คณะวิทยาการจดัการ ภาค กศ.บป. การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) รุ่น 29  27 - - 27 - 0 

 คณะวิทยาการจดัการ ภาค กศ.บป. การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) รุ่น 30  44 - 44 - - 0 

 คณะวิทยาการจดัการ ภาค กศ.บป. การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) รุ่น 31  68 68 - - - 0 

 คณะวิทยาการจดัการ ภาค กศ.บป. การบญัชี รุ่น 27  17 - - - - 17 

 คณะวิทยาการจดัการ ภาค กศ.บป. การบญัชี รุ่น 28  27 - - - 27 � 

 คณะวิทยาการจดัการ ภาค กศ.บป. การบญัชี รุ่น 29  10 - - 10 - � 

 คณะวิทยาการจดัการ ภาค กศ.บป. การบญัชี รุ่น 30  31 - 31 - - � 

 คณะวิทยาการจดัการ ภาค กศ.บป. การบญัชี รุ่น 31  �� �� - - - � 

 คณะวิทยาการจดัการ ภาค กศ.บป. การประชาสัมพนัธ์ รุ่น 28  �� - - - �� � 

 คณะวิทยาการจดัการ ภาค กศ.บป. นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพนัธ์) รุ่น 26  � - - - - � 

 คณะวิทยาการจดัการ ภาค กศ.บป. นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพนัธ์) รุ่น 27  �� - - - - �� 

 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและ

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

ภาค กศ.บป. เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (เทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม) รุ่น 28  � - - - � � 

 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและ

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

ภาค กศ.บป. เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (เทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม) รุ่น 29 �� - - �� - � 
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สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

ลําดับ คณะ 
ประเภท

นักศึกษา 
ชื�อโปรแกรมวิชา จํานวน 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 

ปี 5  

เป็นต้นไป 

2552 2551 2550 2549 

2548  

เป็นต้นไป 

 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและ

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

ภาค กศ.บป. เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (เทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม) รุ่น 30 �� - �� - - � 

 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและ

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

ภาค กศ.บป. เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (เทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม) รุ่น 31 �� �� - - - � 

 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและ

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

ภาค กศ.บป. เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (การจดัการอุตสาหกรรม) รุ่น 27  � - - - - � 

 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและ

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

ภาค กศ.บป. การออกแบบ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก รุ่น 31  �� �� - - - � 

 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและ

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

ภาค กศ.บป. สัตวบาล รุ่น 29 �� - - �� - � 

 คณะครุศาสตร์ ศ.วิทยาลยั

ชุมชน 

การศึกษาปฐมวยั (ศูนยว์ิทยาลยัชุมชนพิจิตร) รุ่น 3  �� - - �� - � 

 คณะครุศาสตร์ ศ.วิทยาลยั

ชุมชน 

การศึกษาปฐมวยั (ศูนยว์ิทยาลยัชุมชนพิจิตร) รุ่น 4  �� - �� - - � 

 คณะครุศาสตร์ ศ.วิทยาลยั

ชุมชน 

การศึกษาปฐมวยั (ศูนยว์ิทยาลยัชุมชนอุทยัธานี) รุ่น 2  8 - - 7 1 0 

 คณะครุศาสตร์ ศ.วิทยาลยั

ชุมชน 

การศึกษาปฐมวยั (ศูนยว์ิทยาลยัชุมชนอุทยัธานี) รุ่น 4  10 - 10 - - 0 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศ.วิทยาลยั

ชุมชน 

การพฒันาชุมชน (ศูนยว์ิทยาลยัชุมชนอุทยัธานี) รุ่น 3 2 - - 2 - 0 
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สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

ลําดับ คณะ 
ประเภท

นักศึกษา 
ชื�อโปรแกรมวิชา จํานวน 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 

ปี 5  

เป็นต้นไป 

2552 2551 2550 2549 

2548  

เป็นต้นไป 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศ.วิทยาลยั

ชุมชน 

รัฐประศาสนศาสตร์ (ศูนยว์ิทยาลยัชุมชนพิจิตร) รุ่น 3  36 - - 63 - 0 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศ.วิทยาลยั

ชุมชน 

รัฐประศาสนศาสตร์ (ศูนยว์ิทยาลยัชุมชนพิจิตร) รุ่น 4  37 - 37 - - 0 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศ.วิทยาลยั

ชุมชน 

รัฐประศาสนศาสตร์ (ศูนยว์ิทยาลยัชุมชนอุทยัธานี) รุ่น 3 48 - - 48 - 0 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศ.วิทยาลยั

ชุมชน 

รัฐประศาสนศาสตร์ (ศูนยว์ิทยาลยัชุมชนพิจิตร) รุ่น 5 21 21 - - - � 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศ.วิทยาลยั

ชุมชน 

รัฐประศาสนศาสตร์ (ศูนยว์ิทยาลยัชุมชนอุทยัธานี)  รุ่น 5 32 32 - - - � 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศ.วิทยาลยั

ชุมชน 

รัฐประศาสนศาสตร์(ศูนยว์ิทยาลยัชุมชนอุทยัธานีหอ้งเรียนหนองฉาง) รุ่น 5 26 26 - - - � 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศ.วิทยาลยั

ชุมชน 

สหวิทยาการเพื�อการพฒันาทอ้งถิ�น (ศูนยค์ลองขลุง) รุ่น2 1 1 - - - � 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศ.วิทยาลยั

ชุมชน 

สหวิทยาการเพื�อการพฒันาทอ้งถิ�น (ศูนยป์ระดู่ยนื) รุ่น 1  10 - - 10 - � 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศ.วิทยาลยั

ชุมชน 

สหวิทยาการเพื�อการพฒันาทอ้งถิ�น(ศูนยร์.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค)์ รุ่น1 41 - 41 - - � 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศ.วิทยาลยั

ชุมชน 

สหวิทยาการเพื�อการพฒันาทอ้งถิ�น (ศูนยป์ระดู่ยนื) รุ่น 2 � - � - - � 
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สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

ลําดับ คณะ 
ประเภท

นักศึกษา 
ชื�อโปรแกรมวิชา จํานวน 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 

ปี 5  

เป็นต้นไป 

2552 2551 2550 2549 

2548  

เป็นต้นไป 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศ.วิทยาลยั

ชุมชน 

สหวิทยาการเพื�อการพฒันาทอ้งถิ�น(ศูนยร์.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค)์ รุ่น2 
�� - �� - - � 

 คณะวิทยาการจดัการ ศ.วิทยาลยั

ชุมชน 

การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)์ ศูนยว์ิทยาลยัการอาชีพ

อินทร์บุรี  รุ่น 3 
�� �� - - - � 

 คณะวิทยาการจดัการ ศ.วิทยาลยั

ชุมชน 

การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)์ ศูนยว์ิทยาลยัการอาชีพ

อินทร์บุรี รุ่น 1  
�� - - �� - � 

 คณะวิทยาการจดัการ ศ.วิทยาลยั

ชุมชน 

การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)์ ศูนยว์ิทยาลยัการอาชีพ

อินทร์บุรี รุ่น 2  
23 - 23 - - � 

 คณะวิทยาการจดัการ ศ.วิทยาลยั

ชุมชน 

การบริหารธุรกิจ (การบญัชี) ศูนยว์ิทยาลยัชุมชนอุทยัธานี รุ่น 3  
9 - - 9 - � 

 คณะวิทยาการจดัการ ศ.วิทยาลยั

ชุมชน 

การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)ศูนยว์ิทยาลยัการอาชีพอินทร์บรีุ รุ่น 2  
�� - �� - - � 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาค กศ.ยช. การพฒันาชุมชน  � - - - - � 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาค กศ.ยช. รัฐประศาสนศาสตร์  �� - - - �� � 

 คณะวิทยาการจดัการ ภาค กศ.ยช. การบริหารธุรกิจ (การตลาด)  � - - - � � 

 คณะวิทยาการจดัการ ภาค กศ.ยช. การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)์  � - - - - � 

 คณะวิทยาการจดัการ ภาค กศ.ยช. การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  � - - - � � 

 คณะวิทยาการจดัการ ภาค กศ.ยช. นิเทศศาสตร์  �� - - - �� � 

 คณะวิทยาการจดัการ ภาค กศ.ยช. อุตสาหกรรมท่องเที�ยว  � - - - - � 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รปศ.สถ. การจดัการการคลงั รุ่น 1  �� - �� - - � 
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สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

ลําดับ คณะ 
ประเภท

นักศึกษา 
ชื�อโปรแกรมวิชา จํานวน 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 

ปี 5  

เป็นต้นไป 

2552 2551 2550 2549 

2548  

เป็นต้นไป 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รปศ.สถ. การปกครองทอ้งถิ�น รุ่น 1  �� - - �� � � 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รปศ.สถ. การปกครองทอ้งถิ�น รุ่น 2  �� - - �� - 0 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รปศ.สถ. การปกครองทอ้งถิ�น รุ่น 3 �� �� - - - 0 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนยช์ยันาท การพฒันาชุมชน รุ่น 7  12 - - - 12 0 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนยช์ยันาท นิติศาสตร์ รุ่น 6  31 - - - - 31 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนยช์ยันาท รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 10  20 20 - - - 0 

 คณะวิทยาการจดัการ ศูนยช์ยันาท การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)์ รุ่น 10  37 37 - - - 0 

 คณะวิทยาการจดัการ ศูนยช์ยันาท การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)์ รุ่น 9  27 - 27 - - 0 

 คณะครุศาสตร์ ศูนยอ์ุทยัธานี การศึกษาปฐมวยั รุ่น 10  11 11 - - - 0 

 คณะครุศาสตร์ ศูนยอ์ุทยัธานี การศึกษาปฐมวยั รุ่น 7 1 - - - 1 0 

 คณะครุศาสตร์ ศูนยอ์ุทยัธานี การศึกษาปฐมวยั รุ่น 8 19 - - 19 - 0 

 คณะครุศาสตร์ ศูนยอ์ุทยัธานี การศึกษาปฐมวยั รุ่น 9 14 - 14 - - 0 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนยอ์ุทยัธานี รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 10  12 12 - - - 0 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนยอ์ุทยัธานี รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 5  2 - - - - 2 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนยอ์ุทยัธานี รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 6  26 - - - - 26 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนยอ์ุทยัธานี รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 7  23 - - - 23 0 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนยอ์ุทยัธานี รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 8  25 - - 25 - 0 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนยอ์ุทยัธานี รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 9  23 - 23 - - 0 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย ์กศ.พน. การพฒันาชุมชน (เกยไชย) รุ่น 1 42 - - 42 - 0 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย ์กศ.พน. การพฒันาชุมชน (ท่าตะโก-เรียนพยหุะเขาทอง) รุ่น 5 15 - - 15 - 0 
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ลําดับ คณะ 
ประเภท

นักศึกษา 
ชื�อโปรแกรมวิชา จํานวน 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 

ปี 5  

เป็นต้นไป 

2552 2551 2550 2549 

2548  

เป็นต้นไป 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย ์กศ.พน. การพฒันาชุมชน (ลาดยาว) รุ่น 5 39 - - 39 - 0 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย ์กศ.พน. การพฒันาชุมชน (ศูนยเ์กยไชย) รุ่น 2  1 - 1 - - 0 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย ์กศ.พน. การพฒันาชุมชน (ศูนยท์พัทนั) รุ่น 3  8 - - - 8 0 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย ์กศ.พน. การพฒันาชุมชน (ศูนยท์พัทนั) รุ่น 4  28 - - 28 - 0 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย ์กศ.พน. การพฒันาชุมชน (ศูนยท์่าตะโก-เรียนตาคลี) รุ่น 5 25 - - 25 - 0 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย ์กศ.พน. การพฒันาชุมชน (ศูนยท์่าตะโก-เรียนท่าตะโก) รุ่น 5 22 - - 22 - 0 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย ์กศ.พน. การพฒันาชุมชน (ศูนยท์่าตะโก-เรียนที�เขาทอง) รุ่น 4  18 - - - 18 0 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย ์กศ.พน. การพฒันาชุมชน (ศูนยท์่าตะโก-เรียนที�ตากฟ้า) รุ่น 4  52 - - - 52 0 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย ์กศ.พน. การพฒันาชุมชน (ศูนยท์่าตะโก-เรียนที�ตากฟ้า) รุ่น 5  � - - � - 0 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย ์กศ.พน. การพฒันาชุมชน (ศูนยท์่าตะโก-เรียนที�อาํเภอเมือง) รุ่น 5  �� - - �� - 0 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย ์กศ.พน. การพฒันาชุมชน (ศูนยท์่าตะโก-เรียนหนองบวั) รุ่น 4  �� - - �� - 0 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย ์กศ.พน. การพฒันาชุมชน (ศูนยท์่าตะโก-เรียนอาํเภอเมือง) รุ่น 4 34 - - - 34 0 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย ์กศ.พน. การพฒันาชุมชน (ศูนยบ์รรพตพิสัย) รุ่น 2  8 - - - 8 0 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย ์กศ.พน. การพฒันาชุมชน (ศูนยบ์รรพตพิสัย) รุ่น 3  21 - - 21 - 0 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย ์กศ.พน. การพฒันาชุมชน (ศูนยล์าดยาว) รุ่น 4  15 - - - 15 0 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย ์กศ.พน. การพฒันาชุมชน (ศูนยล์าดยาว) รุ่น 5  36 - - 36 - 0 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย ์กศ.พน. การพฒันาชุมชน (ศูนยล์าดยาว-เรียนที�สลกบาตร) รุ่น 4 14 - - - 14 0 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย ์กศ.พน. การพฒันาชุมชน (ศูนยล์าดยาว-เรียนที�สลกบาตร) รุ่น 5  1 - - 1 - 0 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย ์กศ.พน. การพฒันาชุมชน (ศูนยล์าดยาว-สลกบาตรเรียนเทศบาล) รุ่น 5 7 - - 7 - 0 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย ์กศ.พน. การพฒันาชุมชน (ศูนยล์าดยาว-สลกบาตรเรียนร.ร.สลกบาตร) รุ่น5 1 - - 1 - 0 
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ลําดับ คณะ 
ประเภท

นักศึกษา 
ชื�อโปรแกรมวิชา จํานวน 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 

ปี 5  

เป็นต้นไป 

2552 2551 2550 2549 

2548  

เป็นต้นไป 

          

 รวม   ��,��� 3808 2623 2061 1509 544 

 

มจีาํนวนนักศึกษาทุกระดบัชั�นปี รวมทั�งสิ�น  ��,��� คน 

นกัศกึษาภาคปกติ = 6,884 คน. 

นกัศกึษาภาค กศ.ยช. = �� คน. 

นกัศกึษาภาค กศ.บป. = �,��� คน. 

นกัศกึษา ศนูย ์ชยันาท = ��� คน. 

นกัศกึษา ศนูย ์อุทยัธานี = ��� คน. 

นกัศกึษา ศนูย ์กศ.พน. = ��� คน. 

ศนูย ์วิทยาลยัชุมชน = ��� คน. 

รปศ.สถ. = ��� คน. 
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�. งบประมาณ 

 ในปีงบประมาณ ���� สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีงบประมาณทั�งสิ�น  ��,���,��� 

บาท จาํแนกเป็น เงินงบประมาณ �,���,��� บาท และเงินนอกงบประมาณ ��,���,��� บาท (ส่วนของ

บณัฑิตวิทยาลยั ��,���,��� บาท) ซึ�งสามารถจาํแนกเป็นหมวดเงินต่าง ๆ ไดด้งัตารางขา้งล่าง 
 

หมวดรายจ่าย งบประมาณแผ่นดนิ เงินรายได้ 

�. ค่าจา้งชั�วคราว - �,���,��� 

�. ค่าตอบแทน/ใชส้อย/วสัดุ 1,023,200 ��,���,��� 

�. ครุภณัฑ ์ 480,500 �,���,��� 

�. ที�ดิน/สิ�งก่อสร้าง - - 

�. เงินอุดหนุน - �,���,��� 

�. รายจ่ายอื�น - ���,��� 

7. สาธารณูปโภค - ���,��� 

รวม 1,503,700 42,190,569 

รวมทั�งหมด ��,���,���.- 
 

8. เอกลกัษณ์หรือวฒันธรรมของสํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 

 บริการถกูตอ้ง รวดเร็ว กระชบั ฉบัไว เทคโนโลยทีนัสมยัในดา้นวิชาการ 
 

�. ตารางแสดงผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมนิที�ผ่านมา 
 

ข้อที� ข้อเสนอแนะผลการประเมนิปีการศึกษา ���� ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

�. การจดัสวสัดิการใหก้บับุคลากรเพื�อสร้างขวญั

และกาํลงัใจ 

�. บุคลากรในสาํนกัฯ เดินทางไป

ฝึกอบรมเพื�อพฒันาศกัยภาพตามหนา้ที�

ความรับผดิชอบ 

�. ความกา้วหนา้ทางสายงานของบุคลากรสาย

สนบัสนุนเพื�อสร้างขวญักาํลงัใจ อาทิเช่น การ

ปรับเปลี�ยนตาํแหน่งใหสู้งขึ�น 

�. มีการปรับเปลี�ยนตาํแหน่งใหสู้งขึ�น

คือ เปลี�ยนจากตาํแหน่งเจา้หนา้พิมพดี์ด 

� เป็นเจา้หนา้พิมพดี์ด � จาํนวน � คน 

� ควรมกีารรายงานผลการประกนัคุณภาพ

การศึกษา เผยแพร่ต่อหน่วยงานภายในระดบั

คณะ ศนูย ์สาํนกัและสาธารณชนใหม้ากขึ�น 

�. มีการเผยแพร่การรายงานผลการ

ประกนัคุณภาพของสาํนกัฯบนเวบ็ไซต ์
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ส่วนที� � 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ 
 การรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดด้าํเนินการจดัทาํ

รายงานตามองคป์ระกอบและตวับ่งชี� ที�เกี�ยวขอ้ง ดงัต่อไปนี�  
 

 องค์ประกอบที� � ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์และแผนการดําเนนิการ 

  ตวับ่งชี�ที� �.� มกีารกาํหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมกีระบวนการพฒันากลยทุธ ์

แผนดาํเนินการและมีการกาํหนดตวับ่งชี� เพื�อวดัความสาํเร็จของการดาํเนินงานตามแผนใหค้รบทุกภารกิจ 

  ตวับ่งชี�ที� �.� ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวับ่งชี�ของการปฏิบติังานที�กาํหนด 
 

 องค์ประกอบที� � การบริหารและการจดัการ 

  ตวับ่งชี�ที� �.� ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนั 

  ตวับ่งชี�ที� �.� มกีารพฒันาสถาบนัสู่องคก์ารเรียนรู้ 

  ตวับ่งชี�ที� �.� มรีะบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื�อพฒันา และธาํรงรักษาไว ้

ใหบุ้คลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

  ตวับ่งชี�ที� �.� ศกัยภาพของระบบฐานขอ้มลูเพื�อการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจยั 

  ตวับ่งชี�ที� �.� ระดบัความสาํเร็จในการเปิดโอกาสใหบุ้คคลภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมในการ

พฒันาสถาบนัอุดมศึกษา 

  ตวับ่งชี�ที� �.� มกีารนาํระบบบริหารความเสี�ยงมาใชใ้นกระบวนการบริหารการศึกษา 

  ตวับ่งชี�ที� �.� ระดบัความสาํเร็จของการถ่ายทอดตวับ่งชี�และเป้าหมายของระดบัองคก์รสู่

ระดบับุคคล 

 องค์ประกอบที� � การเงนิและงบประมาณ 

  ตวับ่งชี�ที� �.� มรีะบบและกลไกในการจดัสรรเงิน การวิเคราะห์ค่าใชจ่้าย การตรวจสอบ

การเงิน และงบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

 องค์ประกอบที� � ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

  ตวับ่งชี�ที� �.� มรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในที�เป็นส่วนหนึ�งของกระบวนการ

บริหารการศกึษา 

  ตวับ่งชี�ที� �.� ระดบัความสาํเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
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องค์ประกอบที� � ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์และแผนการดําเนนิการ 

ตวับ่งชี�ที� �.� มกีารกาํหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมกีระบวนการพฒันากลยทุธ ์แผนดาํเนินการ

และมีการกาํหนดตวับ่งชี� เพื�อวดัความสาํเร็จของการดาํเนินงานตามแผนใหค้รบทุกภารกิจ 

ชนิดตวับ่งชี� :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดบั 

 �. มีการกาํหนดปรัชญาหรือปณิธาน 

 �. มีการกระบวนการพฒันากลยทุธ ์แผนการดาํเนินงานและแผนปฏิบติัราชการประจาํปีให้

สอดคลอ้งกนัและกนัและสอดคลอ้งกบัภารกิจหลกัของสถาบนั ยทุธศาสตร์และแผนพฒันาของชาติ 

�. มีการกาํหนดตวับ่งชี�ของการดาํเนินงาน และกาํหนดเป้าหมายของแต่ละตวับ่งชี� เพื�อวดั

ความสาํเร็จของการดาํเนินงาน  

�. มีการดาํเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ  

�. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชี�  อยา่งนอ้ย ป ละ � ครั� ง 

และรายงานผลต่อผู ้ บริหารและสภาสถาบนั  

�. มีการวิเคราะห์ ความสอดคล องระหว่างกลยทุธ์  แผนการดาํเนินงาน เป้าประสงค ์เป้าหมาย

กบัยทุธศาสตร์ และแผนพฒันาของชาติ ตลอดจนสภาพการณ ปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคตอยา่ง

สมํ�าเสมอ 

�. มีการนาํผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกลยทุธแ์ละแผนดาํเนินงานอยา่ง

ต่อเนื�อง 
 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน � คะแนน � คะแนน � 

มีการดาํเนินการ 

ไม่ครบ � ขอ้แรก 
มีการดาํเนินการ �-� ขอ้แรก มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 

 

การประเมนิตนเอง (SAR) 

ผู้กาํกบัดูแลตวับ่งชี�    : ผศ.วไลพร  เมฆไตรรัตน ์   เบอร์ภายใน :  1121 

ผู้เกบ็รวบรวมข้อมูล  : นางปราณี   เนรมิตร   เบอร์ภายใน : 1123    
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เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน 

 � มีการกาํหนดปรัชญาหรือปณิธาน 

ผลดาํเนนิการ สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนไดน้าํผลการดาํเนินงานการปฏิบติังานในปี

ที�ผา่นมาวิเคราะห์ผลและไดท้บทวนกระบวนงาน

ของสาํนกังานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื�อ

กาํหนดปรัชญาในการทาํงานใหส้อดคลอ้งกบั

วิสยัทศัน์ของมหาวิทยาลยัและเหมาะสมกบั     

พนัธกิจของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เพื�อเป็นขอ้มลูในการปรับปรุงและจดัทาํ

เแผนปฏิบติัราชการ � ปี  ( พ.ศ. ����-���� ) 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� รายงานผล

การวิเคราะห์การดาํเนินงานแผนปฏิบติั

ราชการสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� กระบวนงาน

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� แผน

ยทุธศาสตร์ สาํนกัส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน (พ.ศ. ����-����) 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� แผนปฏิบติั

ราชการ � ปี สาํนกัส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน (พ.ศ. ����-����) 

 

 � มีการกระบวนการพฒันากลยทุธ ์แผนการ

ดาํเนินงานและแผนปฏิบติัราชการประจาํปีให้

สอดคลอ้งกบัภารกิจหลกัของสถาบนั ยทุธศาสตร์

และแผนพฒันาของชาติ 

ผลดาํเนนิการ มกีารนาํแผนปฏิบติัราชการ � ปี       

( พ.ศ. ����-���� ) และแผนปฏิบติัราชการ

ประจาํปี���� มาทบทวนกระบวนการปฏิบติังาน 

ในการดาํเนินงานจดัทาํแผนปฏิบติัราชการสาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประจาํปี ����  

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� แผนปฏิบติั

ราชการสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน ปี ���� 

 

 � มีการกาํหนดตวับ่งชี�ของการดาํเนินงาน และกาํหนด

เป้าหมายของแต่ละตวับ่งชี� เพื�อวดัความสาํเร็จของ

การดาํเนินงาน 

ผลดาํเนนิการ มกีาํหนดตวับ่งชี�และเป้าหมาย การ

ดาํเนินงานตามยทุธศาสตร์ และภารกิจของสาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-6 รายงาน

การประชุมสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนครั� งที�� /����                                                                                
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน 

 � มีการดาํเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 

ผลดาํเนนิการ  มกีารดาํเนินการตามแผนปฏิบติัการ 

ครบทุกภารกิจ ตามการรายงานผลการปฏิบติังาน

ประจาํปี  และการรายงานผลการใชง้บประมาณ

รอบ �� เดือน   

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-7 รายงานผล

การปฏิบติังานการใชจ่้ายงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ���� รอบ  ��  เดือน 

 

 � มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ

ดาํเนินงานตามตวับ่งชี�  อยา่งนอ้ย ป ละ � ครั� ง 

และรายงานผลต่อผู ้ บริหารและสภาสถาบนั 

ผลดาํเนนิการ  มกีารประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลยั  ติดตาม ตรวจสอบ จากรายงานผล

การใชง้บประมาณ รอบ � เดือนและ �� เดือน 

เสนอต่อมหาวิทยาลยั  

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-8 รายงานผล

การปฏิบติังานการใชจ่้ายงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ����  รอบ  �  เดือน 

 � มีการวิเคราะห์ ความสอดคล องระหว่างกล

ยทุธ์  แผนการดาํเนินงาน เป้าประสงค ์เป้าหมาย

กบัยทุธศาสตร์ และแผนพฒันาของชาติ 

ตลอดจนสภาพการณ ปัจจุบนัและแนวโนม้ใน

อนาคตอยา่งสมํ�าเสมอ 

ผลดาํเนนิการ มกีารนาํแผนการดาํเนินงานประจาํปี 

���� มาวิเคราะห์ความสอดคลอ้งระหว่างกลยทุธ์

และเป้าประสงคข์องหน่วยงานเพื�อพิจารณาพฒันา

ปรับปรุงแผนการดาํเนินงานประจาํปี ���� ให้

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการดาํเนินงานใน

ปัจจุบนั 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� รายงาน

การประชุมสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน ครั� งที� �/���� 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-�� รายงาน

โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการ “การ

พฒันาสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนสู่ความเป็นเลิศ” 

 � มีการนาํผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มา

ปรับปรุงกลยทุธแ์ละแผนดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�อง 

ผลดาํเนนิการ มกีารนาํผลการวิเคราะห์ SWOTจาก

การประชุมเชิงปฏิบติัการมาเป็นขอ้มลูในการจดัทาํ

แผนปฏิบติัราชการปี ���� 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-��รายงานผล

การวิเคราะห์การดาํเนินงานแผนปฏิบติั

ราชการสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนประจาํปี ���� 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-�� 

แผนปฏิบติัราชการสาํนกัส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน ปี ���� 
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การประเมนิปีที�แล้วของคณะกรรมการ : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี�ที� �.� มกีารกาํหนดปรัชญาหรือ

ปณิธาน ตลอดจนมกีระบวนการพฒันากล

ยทุธ ์แผนดาํเนินการและมีการกาํหนดตวั

บ่งชี� เพื�อวดัความสาํเร็จของการดาํเนินงาน

ตามแผนใหค้รบทุกภารกิจ 

ระดบั � ระดบั � บรรลุ  � คะแนน 

 

การประเมนิตนเองปีนี� : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี�ที� �.� มกีารกาํหนดปรัชญาหรือ

ปณิธาน ตลอดจนมกีระบวนการพฒันากล

ยทุธ ์แผนดาํเนินการและมีการกาํหนดตวั

บ่งชี� เพื�อวดัความสาํเร็จของการดาํเนินงาน

ตามแผนใหค้รบทุกภารกิจ 

ระดบั � ระดบั � บรรลุ � คะแนน 

  

การตรวจสอบของคณะกรรมการปีนี� (CAR) : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี�ที� �.� มกีารกาํหนดปรัชญาหรือ

ปณิธาน ตลอดจนมกีระบวนการพฒันากล

ยทุธ ์แผนดาํเนินการและมีการกาํหนดตวั

บ่งชี� เพื�อวดัความสาํเร็จของการดาํเนินงาน

ตามแผนใหค้รบทุกภารกิจ 

ระดบั� ระดบั � บรรลุ � คะแนน 
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การประเมนิของคณะกรรมการปีนี� :  

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี�ที� �.� มกีารกาํหนดปรัชญาหรือ

ปณิธาน ตลอดจนมกีระบวนการพฒันากล

ยทุธ ์แผนดาํเนินการและมีการกาํหนดตวั

บ่งชี� เพื�อวดัความสาํเร็จของการดาํเนินงาน

ตามแผนใหค้รบทุกภารกิจ 

ระดบั � ระดบั 7 บรรลุ 3 คะแนน 

 

จุดแข็ง 

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการวางแผนยทุธศาสตร์  ปี คือ พ.ศ.���� -����เพื�อ

กาํหนดทิศทางในการดาํเนินงานระยะยาวและเป็นแนวทางในการปฏิบติังานที�สอดคลอ้งสมัพนัธก์นัใน

แต่ละปีงบประมาณ และเป็นประโยชน์ต่อการจดัทาํในแผนปฏิบติัราชการประจาํปี ����  และแผนปฏิบติั

ราชการประจาํปี ���� 

 

จุดที�ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 จุดที�ควรพฒันา 

นาํเทคโนโลยมีาปรับกบักระบวนการใหบ้ริการเพื�อพฒันางานในดา้นต่าง ๆ ใหม้ีประสิทธิภาพ

มากขึ�น 

รายการหลกัฐาน 

 เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� รายงานผลการวิเคราะห์การดาํเนินงานแผนปฏิบติัราชการสาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� กระบวนงานสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� แผนยทุธศาสตร์สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน � ปี   

(พ.ศ. ����-����) 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� แผนปฏิบติัราชการ � ปี สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

(พ.ศ. ����-����) 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� แผนปฏิบติัราชการสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปี ���� 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-6 รายงานการประชุมสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน      

ครั� งที�� /����                                                                                                                                 
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เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-7 รายงานผลการปฏิบติังานการใชจ่้ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ���� รอบ  ��  เดือน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-8 รายงานผลการปฏิบติังานการใชจ่้ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ����  รอบ  �  เดือน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� รายงานการประชุมสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน      

ครั� งที� �/���� 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-�� รายงานโครงการประชุมเชิงปฏิบติัการ “การพฒันาสาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสู่ความเป็นเลิศ” 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-��รายงานผลการวิเคราะห์ SWOT การดาํเนินงานแผนปฏิบติั

ราชการสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประจาํปี ���� 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-�� แผนปฏิบติัราชการสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน        

ปี ���� 
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ตวับ่งชี�ที� �.� ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวับ่งชี�ของการปฏิบัตงิานที�กาํหนด 

ตวับ่งชี�ที� �.� วดัระดบัความสาํเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตวับ่งชี� ที�สอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัของ

มหาวิทยาลยัและแผนปฏิบติัราชการของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนใหค้รบทุกตวับ่งชี� ที�

กาํหนด 

ชนิดตวับ่งชี� :  ผลผลิต                       

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน � คะแนน � คะแนน � 

บรรลุเป้าหมายร้อยละ ��-�� บรรลุเป้าหมายร้อยละ ��-�� บรรลุเป้าหมายร้อยละ ��-��� 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : ร้อยละ 

จาํนวนตวับ่งชี�ของแผนปฏิบติังานประจาํปีงบประมาณที�บรรลุเป้าหมาย x ��� 

จาํนวนตวับ่งชี�ของแผนปฏิบติังานประจาํปีงบประมาณทั�งหมด 
 

ผลการคาํนวณ : 

 จาํนวนตวับ่งชี�ของแผนปฏิบติังานประจาํปีงบประมาณทั�งหมด A ตวับ่งชี�  / ตวัชี�วดั 

 จาํนวนตวับ่งชี�ของแผนปฏิบติังานประจาํปีงบประมาณที�บรรลุเป้าหมาย B ตวับ่งชี�  / ตวัชี�วดั 

 ตวัตั�ง = B X 100 ตวัหาร A ผลลพัธ์ = ร้อยละ 
 

การประเมนิตนเอง (SAR) 

ผู้กาํกบัดูแลตวับ่งชี�    : นางพรรณี   เหมะสถล   เบอร์ภายใน :  1115 

ผู้เกบ็รวบรวมข้อมูล  : นางสาวขนิษฐา  พวงมณีนาค  เบอร์ภายใน : 1120    

 

ผลการดําเนินงาน : 

 ในปีการศึกษา ���� สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดก้าํหนดตวับ่งชี�การดาํเนินการตาม

พนัธกิจไวใ้นแผนยทุธศาสตร์ โดยมกีารกาํหนดตวัชี�วดัตามประเด็นยทุธศาสตร์      มีการกาํหนดเป้าหมาย 

ผลผลิต ผลลพัธ ์ระดบัความสาํเร็จของร้อยละเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบติังาน

ของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทั�งหมด �� ตวับ่งชี� /ตวัชี�วดั และสามารถดาํเนินการไดบ้รรลุ

เป้าหมายตามแผนปฏิบติังานประจาํปีงบประมาณจาํนวน �� ตวับ่งชี�  /ตวัชี�วดั ผลการบรรลุเป้าหมายคิดเป็น

ร้อยละ ��.� 
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การประเมนิของคณะกรรมการปีที�แล้ว : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี�ที� �.� ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย

ตามตวับ่งชี�ของการปฏิบติังานที�กาํหนด 

ร้อยละ �� ร้อยละ ��.�� ไม่บรรลุ � คะแนน 

 

การประเมนิตนเองปีนี� : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี�ที� �.� ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย

ตามตวับ่งชี�ของการปฏิบติังานที�กาํหนด 

ร้อยละ �� ร้อยละ ��.�� บรรลุ � คะแนน 

 

การตรวจสอบของคณะกรรมการปีนี� (CAR) : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี�ที� �.� ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย

ตามตวับ่งชี�ของการปฏิบติังานที�กาํหนด 

ร้อยละ �� ร้อยละ ��.�� บรรลุ � คะแนน 

 

การประเมนิของคณะกรรมการปีนี� : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี�ที� �.� ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย

ตามตวับ่งชี�ของการปฏิบติังานที�กาํหนด 

ร้อยละ �� ร้อยละ 87.50 บรรลุ 2 คะแนน 
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จุดแข็ง 

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการวางแผนยทุธศาสตร์  ปี คือ พ.ศ.���� -����เพื�อ

กาํหนดทิศทางในการดาํเนินงานระยะยาวและเป็นแนวทางในการปฏิบติังานที�สอดคลอ้งสมัพนัธก์นัใน

แต่ละปีงบประมาณ และเป็นประโยชน์ต่อการจดัทาํในแผนปฏิบติัราชการประจาํปี ����  และแผนปฏิบติั

ราชการประจาํปี ���� 

 

จุดที�ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 จุดที�ควรพฒันา 

นาํเทคโนโลยมีาปรับกบักระบวนการใหบ้ริการเพื�อพฒันางานในดา้นต่าง ๆ ใหม้ีประสิทธิภาพ

มากขึ�น 

 

รายการหลกัฐาน 

 เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� แผนปฏิบติัราชการสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

พ.ศ. ���� 

 เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-�� แผนปฏิบติัราชการสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

พ.ศ. ���� 
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องค์ประกอบที� � การบริหารและการจดัการ 

ตวับ่งชี�ที� �.� ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนั 

ชนิดตวับ่งชี� :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดบั 

 �. มีกระบวนการสรรหาผูบ้ริหารที�เป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได ้

 �. ผูบ้ริหารดาํเนินการบริหารดว้ยหลกัธรรมาภิบาลและใชศ้กัยภาพภาวะผูน้าํที�มีอยูโ่ดยคาํนึงถึง

ประโยชนข์องสถาบนัและผูที้�มีส่วนไดส่้วนเสีย 

 �. มีกระบวนการประเมินศกัยภาพและผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารที�ชดัเจนและเป็นที�ยอมรับ

ในสถาบนั 

 �. มีการจดัทาํแผนและกลไกการพฒันาศกัยภาพของผูบ้ริหารตามผลการประเมินและดาํเนินการ

ตามแผนอยา่งครบถว้น 
 

เกณฑ์การประเมนิ :  

คะแนน � คะแนน � คะแนน � 

มีการดาํเนินการ 

ไม่ครบ � ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 

� ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

ครบทุกขอ้ 
 

การประเมนิตนเอง (SAR) 

ผู้กาํกบัดูแลตวับ่งชี�    : ผศ.วไลพร  เมฆไตรรัตน์                           เบอร์ภายใน :  1121 

ผู้เกบ็รวบรวมข้อมูล  : นางสาวกญัจนพร  จนัทร์ดาํ                       เบอร์ภายใน : 1123    
 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน 

 � มีกระบวนการสรรหาผูบ้ริหารที�เป็นระบบ โปร่งใส 

ตรวจสอบได ้

ผลดําเนินการ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรคไ์ดม้ี

กระบวนการสรรหาผูอ้าํนวยการสาํนกัสาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียนโดยนาํขอ้บงัคบัขอ้

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์และ

วิธีการไดม้าซึ�งผูด้าํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสาํนกังาน

อธิการบดี ผูอ้าํนวยการสถาบนั ผูอ้าํนวยการสาํนกั 

ผูอ้าํนวยการวิทยาลยั ผูอ้าํนวยการศนูย ์และหวัหนา้ส่วน

ราชการหรือหน่วยงานที�เรียกชื�ออยา่งอื�นที�มีฐานะ

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� ขอ้บงัคบั

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ว่าดว้ย

หลกัเกณฑ ์และวิธีการไดม้าซึ�งผูด้าํรง

ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสาํนกังาน

อธิการบดี ผูอ้าํนวยการสถาบนั 

ผูอ้าํนวยการสาํนกั ผูอ้าํนวยการวิทยาลยั 

ผูอ้าํนวยการศนูย ์และหวัหนา้ส่วน

ราชการหรือหน่วยงานที�เรียกชื�ออยา่ง

อื�นที�มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ���� 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน 

เทียบเท่าคณะ พ.ศ. ����ไดป้ฏิบ◌ัติตามระเบียบของ

มหาวิทยาลยั มาใชใ้นการสรรหาผูอ้าํนวยการสาํนกั 

 � ผูบ้ริหารดาํเนินการบริหารดว้ยหลกัธรรมาภิบาลและ

ใชศ้กัยภาพภาวะผูน้าํที�มีอยูโ่ดยคาํนึงถึงประโยชน์

ของสถาบนัและผูที้�มีส่วนไดส่้วนเสีย 

ผลดาํเนนิการ  ผูบ้ริหารดาํเนินการบริหารโดยอยูบ่น

พื�นฐานของหลกัธรรมาภิบาล ซึ�งมีหลกัสาํคญั � 

ประการ คือหลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความ

โปร่งใส หลกัมีสาวนร่วม หลกัความรับผดิชอบและ

หลกัความคุม้ค่า ผลการดาํเนินการ โดยใหน้โยบาย

การทาํงานดงันี�  

- บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดาํเนินของ

หน่วยงาน 

- ระบุความรับผดิชอบในแต่ละงานอยา่ง

ชดัเจน 

- กาํกบัติดตาม  การดาํเนินการ 

- ใหบุ้คลากรมีส่วนรับรู้ในการประเมนิการ

ปฏิบติังานของผูร่้วมงานและผูบ้ริหาร 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-2 

ภาระหนา้ที� และขั�นตอนการปฏิบติังาน

ต่าง ๆ ของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน  

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-3 คาํสั�ง

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ที� 

���/���� เรื�อง การมอบอาํนาจให้

คณบดี ผูอ้าํนวยการสาํนกั สถาบนัและ

หน่วยงานที�เรียกชื�ออยา่งอื�นที�มีฐานะ

เทียบเท่าคณะปฏิบติัราชการแทน

อธิการบดี 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-4 คู่มือผล

การประเมินการปฏิบติังานของบุคลากร 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-5 รายงาน

โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการ “การ

พฒันาสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน สู่ความเป็นเลิศ” 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-6 รายงาน

สรุปโครงการศึกษาดูงาน “พฒันาระบบ

การประกนัคุณภาพและระบบงาน

ทะเบียน” 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-7  รายงาน

อบรมเชิงปฏิบติัการเกี�ยวกบัระบบและ

กลไกการประกนัคุณภาพ 

 � มีกระบวนการประเมินศกัยภาพและผลการปฏิบติังาน

ของผูบ้ริหารที�ชดัเจนและเป็นที�ยอมรับในสถาบนั 

ผลดาํเนนิการ   มกีระบวนการประเมินศกัยภาพ  ดงันี�  

1. สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการ

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-13 คาํสั�ง

แต่งตั�งคณะกรรมการประจาํสาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-8 คาํสั�ง
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน 

แต่งตั�งคณะกรรมการประจาํสาํนกัซึ�งมีบุคคล

คนภายนอกเป็นกรรมการและมีส่วนร่วมในการ

บริหารงาน 

2. มีคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ

ประเมินผลของสาํนกั 

3. ประเมินการบริหารจดัการตามหลกัเกณฑแ์ละ

วิธีการของมหาวิทยาลยั 

4. แบบสาํรวจความคิดเห็นของบุคลากรเกี�ยวกบั

การบริหารงานเพื�อใหผู้บ้ริหารไดท้ราบขอ้มูล

และนาํไปพฒันา/แกไ้ขปัญหาของการ

บริหารงานไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

5. มีการประเมินศกัยภาพและผลการปฏิบติังาน

ของผูบ้ริหารที�ชดัเจน 

 

แต่งตั�งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ

และประเมินผลงานของหน่วยงานใน

มหาลยั 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� รายงาน

ผลการวิเคราะหก์ารดาํเนินงาน

แผนปฏิบติัราชการสาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-9 รายงาน

ผลการติดตาม ตรวจสอบแบบ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-�� ผลการ

วิเคราะห์ความพึงพอใจของบุคลากรที�มี

ต่อผูบ้ริหารสาํนกัส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน ปี ���� 

 � มีการจดัทาํแผนและกลไกการพฒันาศกัยภาพของ

ผูบ้ริหารตามผลการประเมินและดาํเนินการตามแผน

อยา่งครบถว้น 

ผลดาํเนนิการ สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนไดจ้ดัทาํแผนพฒันาบุคลากรในสาํนกัฯให้

ไดรั้บโอกาสในการเขา้อบรมและศึกษาดูงานใน

โครงการต่างๆที�เกี�ยวขอ้งเพื�อนาํความรู้มาพฒันาการ

บริหารงานใหต้รงกบัผลการประเมินของบุคลากร 

เอกสารหมายเลข �-�.� MR-�� 

แผนพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหารและ

บุคลากร ปีการศึกษา ���� 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-3 

แผนพฒันาบุคลากร ���� 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-�� 

งบประมาณ โครงการพฒันาวิชาการ

และบุคลากร 
 

 

การประเมนิตนเองของคณะกรรมการปีที�แล้ว : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี�ที� �.� ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารทุก

ระดบัของสถาบนั 

ระดบั � ระดบั � บรรลุ � คะแนน 
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การประเมนิตนเองปีนี� : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี�ที� �.� ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารทุก

ระดบัของสถาบนั 

ระดบั � ระดบั � บรรลุ � คะแนน 

 

การตรวจสอบของคณะกรรมการปีนี� (CAR) : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี�ที� �.� ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารทุก

ระดบัของสถาบนั 

ระดบั � ระดบั � บรรลุ � คะแนน 

 

การประเมนิของคณะกรรมการปีนี� : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี�ที� �.� ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารทุก

ระดบัของสถาบนั 

ระดบั � ระดบั 4  บรรลุ 3 คะแนน 

 

จุดแข็ง 

 �. มีระบบการสรรหาผูบ้ริหารที�เป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได ้

 �. มีการมอบหมายหนา้ที�และกาํกบัดูแลใหบุ้คลากรทุกฝ่ายปฏิบติังาน โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของ

มหาวิทยาลยั นกัศกึษา และผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

 �. มีการพฒันาศกัยภาพของผูบ้ริหาร หวัหนา้งาน บุคลากรในทุกระดบั เช่น การไปอบรมศกึษาดู

งาน 

จุดที�ควรพฒันา  

 ควรมกีารจดัทาํแผนหรือกลไกการพฒันาผูบ้ริหารในระยะยาว 
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รายงานหลกัฐาน 
 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์และวิธีการไดม้า

ซึ�งผูด้าํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี ผูอ้าํนวยการสถาบนั ผูอ้าํนวยการสาํนกั ผูอ้าํนวยการ

วิทยาลยั ผูอ้าํนวยการศนูย ์และหวัหนา้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที�เรียกชื�ออยา่งอื�นที�มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

พ.ศ. ���� 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-2 ภาระหนา้ที� และขั�นตอนการปฏิบติังานต่าง ๆ ของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน  

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-3 คาํสั�งมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ที� ���/���� เรื�อง การมอบอาํนาจให้

คณบดี ผูอ้าํนวยการสาํนกั สถาบนัและหน่วยงานที�เรียกชื�ออยา่งอื�นที�มีฐานะเทียบเท่าคณะปฏิบติัราชการ

แทนอธิการบดี 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-4 คู่มือผลการประเมินการปฏิบติังานของบุคลากร 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-5 รายงานโครงการประชุมเชิงปฏิบติัการ “การพฒันาสาํนกัส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน สู่ความเป็นเลิศ” 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-6 รายงานสรุปโครงการศกึษาดูงาน “พฒันาระบบการประกนัคุณภาพและ

ระบบงานทะเบียน” 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-7  รายงานอบรมเชิงปฏิบติัการเกี�ยวกบัระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-13 คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการประจาํสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-8  คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของ

หน่วยงานในมหาลยั 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-�  รายงานผลการวิเคราะห์การดาํเนินงานแผนปฏิบติัราชการสาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-9  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบแบบประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-��  ผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจของบุคลากรที�มีต่อผูบ้ริหารสาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน ปี ���� 

เอกสารหมายเลข �-�.� MR-�� แผนพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหารและบุคลากร ปีการศึกษา ���� 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-3   แผนพฒันาบุคลากร ���� 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-��  งบประมาณ โครงการพฒันาวิชาการและบุคลากร ���� 
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ตวับ่งชี�ที� �.� มกีารพฒันาสถาบนัสู่องคก์ารเรียนรู้ 

ชนิดตวับ่งชี� :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดบั 

 �. มีการทบทวนและจดัทาํแผนการจดัการความรู้ เพื�อมุ่งสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้และ

ประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่ใหป้ระชาคมของสถาบนัรับทราบ 

 �. มีการดาํเนินการตามแผนการจดัการความรู้และประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายไม่นอ้ยกว่า

ร้อยละ �� 

 �. มีการดาํเนินการตามแผนจดัการความรู้และประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายร้อยละ ��� 

 �. มีการติดตามประเมินผลความสาํเร็จของการจดัการความรู้ 

 �. มีการนาํผลการประเมินไปปรับใชใ้นการพฒันากระบวนการจดัการความรู้ใหเ้ป็นส่วนหนึ�ง

ของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจดัการความรู้ 
 

เกณฑ์การประเมนิ :  

คะแนน � คะแนน � คะแนน � 

มีการดาํเนินการ 

ไม่ครบ � ขอ้แรก 
มีการดาํเนินการ � ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 

อยา่งนอ้ย � ขอ้แรก 
 

การประเมนิตนเอง (SAR) 

ผู้กาํกบัดูแลตวับ่งชี�    : นางสาวพรสิริ  เอี�ยมแกว้                         เบอร์ภายใน :  5210 

ผู้เกบ็รวบรวมข้อมูล  : นางสาวกญัจนพร  จนัทร์ดาํ                    เบอร์ภายใน : 1123    

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน 

 � มีการทบทวนและจดัทาํแผนการจดัการความรู้เพื�อมุ่ง

สู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้และประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่

ใหป้ระชาคมของสถาบนัรับทราบ 

ผลดําเนนิการ  

          สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนมกีาร

กาํหนดแนวทางการดาํเนินงานเพื�อพฒันาใหเ้ป็นองคก์ร

แห่งการเรียนรู้ 

1. ทบทวนการจดัทาํแผนการจดัการเรียนการสอน

ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั (Active Learning) 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� รายงาน

การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

ประจาํปี พ.ศ. ���� 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-3

แผนปฏิบติัราชการสาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน ปี ���� 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-2  

คาํสั�งแต่งตั�งคณะทาํงานจดัทาํแผน
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน 

ประจาํปี พ.ศ. ���� โดยการวางแผนการจดัทาํ

วารสารการจดัการความรู้ประจาํปี จดัทาํ

โครงการวิจยัในชั�นเรียน ประชาสมัพนัธใ์น

วาระการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ แจง้

คณะทุกคณะทราบและปฏิบติั 

2. แต่งตั�งคณะกรรมการการจดัการเรียนรู้ภายใน

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

งบประมาณ ���� 

3. คณะกรรมการการจดัการความรู้จดัทาํแผนการ

จดัการความรู้ 

ยทุธศาสตร์การจดัการความรู้สาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและ 

แผนการปฏิบติัการการจดัการความรู้

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

งบประมาณ ���� 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-3 แผนการ

จดัการความรู้มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค ์

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-4 รายงาน

การประชุมสาํนกัส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน (ประชุมครั� งที� � ) 

 � มีการดาํเนินการตามแผนการจดัการความรู้และ

ประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายไมน่อ้ยกว่าร้อยละ �� 

ผลดาํเนนิการ สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ไดม้ีการดาํเนินการตามแผน  จาํนวน �  องคค์วามรู้

ประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมายมากกว่าร้อยละ �� 

1. โดยจดัทาํโครงการพฒันางานวิจยัในชั�น

เรียนแบบ Action Research จดัประชุม 

สมัมนาแลกเปลี�ยนเรียนรู้ในการจดัการเรียน

แบบ Active Learning  

 

2. จดัทาํแผนยทุธศาสตร์สาํนกัส่งเสริมวิชาการ

และงานเบียนแยกตามกลุ่มงาน 

 

3. จดัทาํเวบ็บอร์ดแลกเปลี�ยนเรียนรู้สาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-5

โครงการวิจยัในชั�นเรียนที�เนน้ผูเ้รียน

เป็นสาํคญั Active Learning 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-6 แผนการ

จดัการความรู้สาํนกัส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-9 รายงาน

สรุปโครงการประชุมเชิงปฏิบติัการ 

“การพฒันาสาํนกัส่งเสรมวิชาการและ

งานทะเบียนสู่ความเป็นเลิศ”  

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-7  แผน

ยทุธศาสตร์ของแต่ละกลุ่มงานในสาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

เอกสารหมายเลข �-�.�- MR- 8 รูปภาพ

แสดงเวบ็บอร์ด (km) 

http://regis.nsru.ac.th/rg_smf/index.php 

 � มีการดาํเนินการตามแผนจดัการความรู้และประสบ

ความสาํเร็จตามเป้าหมายร้อยละ ��� 

 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-9 สรุป

โครงการประชุมปฏิบติัการการประกนั

คุณภาพหลกัสูตรโดยใชก้ระบวนการวิจยั 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน 

ผลดาํเนนิการ   สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ไดม้ีการดาํเนินการตามแผน  จาํนวน �  องคค์วามรู้

ประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ��� 

  �.โดยจดัทาํโครงการพฒันางานวิจยัในชั�นเรียนแบบ 

Action Research จดัประชุม สมัมนาแลกเปลี�ยนเรียนรู้

ในการจดัการเรียนแบบ Active Learning  

2. จดัทาํแผนยทุธศาสตร์สาํนกัส่งเสริมวิชาการและ

งานเบียนแยกตามกลุ่มงาน 

 �. เวบ็บอร์ดแลกเปลี�ยนเรียนรู้สาํนกัส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

ในชั�นเรียนเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการ

เรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-9 รายงาน

สรุปโครงการประชุมเชิงปฏิบติัการ”การ

พฒันาสาํนกัส่งเสรมวิชาการและงาน

ทะเบียน” 

 � มีการติดตามประเมินผลความสาํเร็จของการจดัการ

ความรู้ 

ผลดาํเนนิการ   สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนไดม้ีการติดตามเพื�อประเมินผลความสาํเร็จ

ของบุคลากรทางการศกึษาที�ใชก้ระบวนการสอน

แบบเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัโดยการใหส่้งบทความที�

ไดรั้บจากการสอนลงในวารสารการจดัการความรู้ 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-�� วารสาร

การจดัการความรู้ 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-11 รายงาน

การติดตามความกา้วหนา้การดาํเนิน

โครงการของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน 

 � มีการนาํผลการประเมินไปปรับใชใ้นการพฒันา

กระบวนการจดัการความรู้ใหเ้ป็นส่วนหนึ�งของ

กระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจดัการ

ความรู้ 

ผลดาํเนนิการ  

 

 

การประเมนิของคณะกรรมการปีที�แล้ว : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี�ที� �.� มกีารพฒันาสถาบนัสู่องคก์าร

เรียนรู้ 

ระดบั � ระดบั � ไม่บรรลุ � คะแนน 
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การประเมนิตนเองปีนี� : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี�ที� �.� มกีารพฒันาสถาบนัสู่องคก์าร

เรียนรู้ 

ระดบั � ระดบั � บรรลุ � คะแนน 

 

การตรวจสอบของคณะกรรมการปีนี� (CAR) : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี�ที� �.� มกีารพฒันาสถาบนัสู่องคก์าร

เรียนรู้ 

ระดบั � ระดบั � บรรลุ � คะแนน 

 

การประเมนิของคณะกรรมการปีนี� : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี�ที� �.� มกีารพฒันาสถาบนัสู่องคก์าร

เรียนรู้ 

ระดบั � ระดบั 4 บรรลุ 3 คะแนน 

 

จุดแข็ง 

�.มีการการทบทวนและจดัทาํแผนการจดัการความรู้เพื�อมุ่งสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

2.มีการติดตามผลการจดัการความรู้เพื�อเผยแพร่ต่อบุคคลที�สนใจไดรั้บทราบขอ้มลู 
 

จุดที�ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- ไม่ม ี

จุดที�ควรพฒันา 

      -      ไม่ม ี

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 �. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศช่วยในการจดัการความรู้ 
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รายการหลกัฐาน 
 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

ประจาํปี พ.ศ. ���� 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-3  แผนปฏิบติัราชการสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปี ���� 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-2 คาํสั�งแต่งตั�งคณะทาํงานจดัทาํแผนยทุธศาสตร์การจดัการความรู้สาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและแผนการปฏิบติัการการจดัการความรู้สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนงบประมาณ ���� 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-3 แผนการจดัการความรู้มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-4 รายงานการประชุมสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ประชุมครั� งที� � ) 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� โครงการวิจยัในชั�นเรียนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั Active Learning 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� แผนการจดัการความรู้สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-9 รายงานสรุปโครงการประชุมเชิงปฏิบติัการ”การพฒันาสาํนกัส่งเสรมวิชาการ

และงานทะเบียนสู่ความเป็นเลิศ”  

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-7  แผนยทุธศาสตร์ของแต่ละกลุ่มงานในสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

เอกสารหมายเลข �-�.�- MR-8 รูปภาพแสดงเวบ็บอร์ด (km) http://regis.nsru.ac.th/rg_smf/index.php 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-�  สรุปโครงการประชุมปฏิบติัการการประกนัคุณภาพหลกัสูตรโดยใช้

กระบวนการวิจยั ในชั�นเรียนเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการเรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-�� วารสารการจดัการความรู้ 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-11 รายงานการติดตามความกา้วหนา้การดาํเนินโครงการของสาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 
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ตวับ่งชี�ที� �.� มรีะบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื�อพฒันา และธาํรงรักษาไวใ้หบุ้คลากรมี

คุณภาพและประสิทธิภาพ 

ชนิดตวับ่งชี� :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดบั 

 1. มีการจดัทาํแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที�เป็นรูปธรรมภายใตก้ารวิเคราะหข์อ้มลูเชิง

ประจกัษ ์

 �. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที�เป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบติังาน 

เช่น การสรรหา การจดัวางคนลงตาํแหน่ง การกาํหนดเสน้ทางเดินของตาํแหน่ง การสนบัสนุนเขา้ร่วม

ประชุม ฝึกอบรม และหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบติังาน มาตรการสร้างขวญั

กาํลงัใจ มาตรการลงโทษ รวมทั�งการพฒันาและรักษาบุคลากรที�มีคุณภาพ 

 �. มีระบบสวสัดิการและเสริมสร้างสุขภาพที�ดี และสร้างบรรยากาศที�ดีใหก้บับุคลากรทาํงานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพและอยูอ่ยา่งมีความสุข 

 �. มีระบบส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากรที�มีศกัยภาพสูงใหม้ีโอกาสประสบความสาํเร็จและกา้วหนา้

ในอาชีพอยา่งรวดเร็วตามสายงาน 

 �. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดบัอยา่งเป็นระบบ 

 �. มีการนาํผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบ้ริหารระดบัสูง และมีแนวทางในการปรับปรุง

พฒันาเพื�อใหดี้ขึ�น 
 

เกณฑ์การประเมนิ :  

คะแนน � คะแนน � คะแนน � 

มีการดาํเนินการ 

ไม่ครบ � ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 

�-� ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 

อยา่งนอ้ย � ขอ้แรก 
 

การประเมนิตนเอง (SAR) 

ผู้กาํกบัดูแลตวับ่งชี�    : นางพรรณี  เหมะสถล                                           เบอร์ภายใน :  1115 

ผู้เกบ็รวบรวมข้อมูล  : นางสาวกญัจนพร  จนัทร์ดาํ                                  เบอร์ภายใน :  1123    
 

เกณฑ์มาตรฐาน: ระดับ 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน 

 � มีการจดัทาํแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที�เป็น

รูปธรรมภายใตก้ารวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงประจกัษ ์

ผลดาํเนนิการ  มหาวิทยาลยัไดจ้ดัทาํแผนบริหาร

ทรัพยากรบุคคลระยะ � ปี (พ.ศ.����-����) และ

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-�� รายงาน

ผลการวิเคราะห์ SWOT การดาํเนินงาน

แผนปฏิบติัราชการสาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียนประจาํปี ���� 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน 

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดน้าํนโยบาย

ดงักล่าวมาจดัทาํแผนโดยมีขั�นตอนกระบวนการ

วิเคราะห์ SWOT ก่อนจึงจดัทาํแผนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลระยะ � ปี และแผนบริหารบุคลากร

ประจาํปี ���� 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� แผน

บริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลยั

ระยะเวลา � ปี (����-����) 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� แผน

บริหารทรัพยากรบุคคลของสาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน �  ปี     

( ����-����) 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� แผน

บริหารทรัพยากรบุคคลของสาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประจาํปี 

���� 

 � มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที�

เป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบติังาน เช่น การ

สรรหา การจดัวางคนลงตาํแหน่ง การกาํหนด

เสน้ทางเดินของตาํแหน่ง การสนบัสนุนเขา้ร่วม

ประชุม ฝึกอบรม และหรือเสนอผลงานทางวิชาการ 

การประเมินผลการปฏิบติังาน มาตรการสร้างขวญั

กาํลงัใจ มาตรการลงโทษ รวมทั�งการพฒันาและ

รักษาบุคลากรที�มคุีณภาพ 

ผลดาํเนนิการ สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มีการจดัหาโดยการกาํหนดคุณลกัษณะของบุคคลให้

เหมาะสมกบัตาํแหน่งของสายงาน พร้อมกบัจดัตั�ง

คณะกรรมการดาํเนินงานการบริหารจดัการภายใน 

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรวมทั�ง

ส่งเสริมใหม้ีเครื�องมือ สถานที�และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้

สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-1 กระบวนงาน 

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-2 ภาระหนา้ที� 

และขั�นตอนการปฏิบติังานต่าง ๆ ของ

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-4 ประกาศ

รับสมคัรบุคลากรสาํนกัส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียนทาง 

www.nsru.ac.th/new2552/ 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-5 คาํสั�ง

แต่งตั�งคณะกรรมการดาํเนินงานการ

บริหารจดัการภายใน สาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� รูปภาพ 

อุปกรณ์เครื�องมือในการทาํงานของ

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-1  

แบบฟอร์มโครงการ ขอตั�งงบประมาณ

รายจ่ายโครงการพฒันาบุคลากร 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน 

 � มีระบบสวสัดิการและเสริมสร้างสุขภาพที�ดี และสร้าง

บรรยากาศที�ดีใหก้บับุคลากรทาํงานไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพและอยูอ่ยา่งมีความสุข 

ผลดาํเนนิการ ในส่วนของสวสัดิการสาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียนมกีารจดัตั�งกองทุนสาํรองเพื�อ

ช่วยเหลือบุคลากรที�ประสบปัญหาทางดา้นการเงินและยงั

มีการสร้างบรรยากาศที�ดีและเสริมสร้างขวญักาํลงัใจต่อ

บุคลากรในหน่วยงาน โดยมอบทุนการศึกษาใหก้บับุตร

ของบุคลากร และจดังานสงัสรรคใ์นช่วงเทศกาลปีใหม่ 

วนัสงกรานต ์และงานเกษียณอายรุาชการของบุคลากร

ภายในหน่วยงานและเทศกาลอื�น ๆ เป็นระยะ  ๆ

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� 

แบบฟอร์มสญัญาการยมืเงินสาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� รูปภาพ

บรรยากาศการจดังานสงัสรรคเ์นื�องใน

วนัขึ�นปีใหม่ ปี ���� 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� รูปภาพ

การมอบทุนการศึกษาใหก้บับุตรของ

บุคลากรในสาํนกัส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน 

 

 � มีระบบส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากรที�มีศกัยภาพสูงให้

มีโอกาสประสบความสาํเร็จและกา้วหนา้ในอาชีพ

อยา่งรวดเร็วตามสายงาน 

ผลดาํเนนิการ ไดเ้ปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกคนใน

หน่วยงานไดม้ีการพฒันาศกัยภาพของตนเองใหสู้งขึ�น

โดยมีการสาํรวจความตอ้งการของบุคลากร กาํหนดใน

แผนปฏิบติัการตามประเด็นยทุธศาสตร์ กลยทุธ ์และ

จดัทาํโครงการงบประมาณการพฒันาบุคลากรทาง

การศึกษาและการสมัมนา ศึกษาดูงานนอกสถานที� 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-3 

แผนปฏิบติั ราชการสาํนกัส่งเสริม

วิชาการ และงานทะเบียน พ.ศ. ���� 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-1� 

โครงการพฒันาบุคลากรการอบรมเชิง

ปฏิบติัการเกี�ยวกบัระบบกลไกการ

ประกนัคุณภาพการศกึษา 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-1�  แบบ

ประเมินเพื�อเปลี�ยนตาํแหน่งพนกังาน

มหาวิทยาลยั 

 � มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดบั

อยา่งเป็นระบบ 

ผลดาํเนนิการ   1. มีการประเมินความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการต่อบุคลากรทุกระดบัอยา่งเป็นระบบจาก

แบบสอบถามความพึงพอใจและแบบประเมินความ

พึงพอใจของบุคลากรที�มีต่อการปฏิบติังานของ

บุคลากรสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

2. มีการประเมินโดยบุคคลากรในสาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียนใหค้ะแนนเพื�อนร่วมงาน

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-�� รายงาน

ความพึงพอใจในการใหบ้ริการของสาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-13 แบบ

สรุป “บุคคลที�สุดของการทาํงาน” 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน 

เพื�อเป็นส่วนหนึ�งในกี�พิจารณาใหร้างวลัแต่บุคคลากร 

 � มีการนาํผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบ้ริหาร

ระดบัสูง และมีแนวทางในการปรับปรุงพฒันาเพื�อให้

ดีขึ�น 

ผลดาํเนนิการ   

                                                                                                                             

 

การประเมนิของคณะกรรมการปีที�แล้ว : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี�ที� �.� มรีะบบและกลไกในการ

บริหารทรัพยากรบุคคลเพื�อพฒันา และ

ธาํรงรักษาไวใ้หบุ้คลากรมคุีณภาพและ

ประสิทธิภาพ 

ระดบั � ระดบั � ไม่บรรลุ  � คะแนน 

 

การประเมนิตนเองปีนี� : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี�ที� �.� มรีะบบและกลไกในการ

บริหารทรัพยากรบุคคลเพื�อพฒันา และ

ธาํรงรักษาไวใ้หบุ้คลากรมคุีณภาพและ

ประสิทธิภาพ 

ระดบั � ระดบั � บรรลุ � คะแนน 
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การตรวจสอบของคณะกรรมการปีนี� (CAR) : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี�ที� �.� มรีะบบและกลไกในการ

บริหารทรัพยากรบุคคลเพื�อพฒันา และ

ธาํรงรักษาไวใ้หบุ้คลากรมคุีณภาพและ

ประสิทธิภาพ 

ระดบั � ระดบั � บรรลุ � คะแนน 

 

การประเมนิของคณะกรรมการปีนี� : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี�ที� �.� มรีะบบและกลไกในการ

บริหารทรัพยากรบุคคลเพื�อพฒันา และ

ธาํรงรักษาไวใ้หบุ้คลากรมคุีณภาพและ

ประสิทธิภาพ 

ระดบั � ระดบั 5 บรรลุ 3 คะแนน 

 

จุดแข็ง 

 1. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหา การจดัวางคนลงตาํแหน่งงาน 

การสนบัสนุนการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน การเลื�อนตาํแหน่ง 

 2. มีการประเมินผลการปฏิบติังาน การสร้างขวญักาํลงัใจ รวมถึงการรักษาบุคลากรที�มคุีณภาพ 

 �. มีบรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม เครื�องมืออาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังานที�ดีและเพียงพอ 

จุดที�ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 จุดที�ควรพฒันา 

 �.การเลื�อนตาํแหน่ง การใหผ้ลตอบแทนยงัตอ้งไดรั้บการพจิารณาจากมหาวิทยาลยัเป็นหลกั 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 �. จดัระบบใหบุ้คลากรที�มคีวามสามารถสูง ไดเ้จริญกา้วหนา้ในสายงานของตนเองอยา่งเป็น

รูปธรรม 
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รายการหลกัฐาน 
 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-�� รายงานผลการวิเคราะห์ SWOT การดาํเนินงานแผนปฏิบติัราชการสาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประจาํปี ���� 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� แผนบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลยัระยะเวลา � ปี (����-����) 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� แผนบริหารทรัพยากรบุคคลของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน �  ปี     

( ����-����) 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� แผนบริหารทรัพยากรบุคคลของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประจาํปี ���� 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-1 กระบวนงาน สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-2  ภาระหนา้ที� และขั�นตอนการปฏิบติังานต่าง ๆ ของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-4 ประกาศรับสมคัรบุคลากรสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทาง 

www.nsru.ac.th/new2552/ 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-5 คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการดาํเนินงานการบริหารจดัการภายใน สาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� รูปภาพ อุปกรณ์เครื�องมือในการทาํงานของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-1 แบบฟอร์มโครงการ ขอตั�งงบประมาณรายจ่ายโครงการพฒันาบุคลากร 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� แบบฟอร์มสญัญาการยมืเงินสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� รูปภาพบรรยากาศการจดังานสงัสรรคเ์นื�องในวนัขึ�นปีใหม่ ปี ���� 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� รูปภาพการมอบทุนการศกึษาใหก้บับุตรของบุคลากรในสาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-3   แผนปฏิบติั ราชการสาํนกัส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน พ.ศ. ���� 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-1� โครงการพฒันาบุคลากรการอบรมเชิงปฏิบติัการเกี�ยวกบัระบบกลไกการ

ประกนัคุณภาพการศกึษา 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-1�  แบบประเมินเพื�อเปลี�ยนตาํแหน่งพนกังานมหาวิทยาลยั 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-1�  รายงานความพึงพอใจและแบบประเมินความพงึพอใจของบุคลากรที�มต่ีอ

การปฏิบติังานของบุคลากรสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-��   แบบสรุป “บุคคลที�สุดของการทาํงาน” 
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ตวับ่งชี�ที� �.� ศกัยภาพของระบบฐานขอ้มลูเพื�อการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจยั 

ชนิดตวับ่งชี� :  ปัจจยันาํเขา้ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดบั 

 �. มีนโยบายในการจดัทาํระบบฐานขอ้มลูเพื�อการตดัสินใจ 

 2. มีระบบฐานขอ้มลูเพื�อการตดัสินใจ 

 �. มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภยัของระบบฐานขอ้มลู 

 �. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชฐ้านขอ้มลู 

 �. มีการนาํผลการประเมินในขอ้ � และ � มาปรับปรุงระบบฐานขอ้มลู 

 �. มีการเชื�อมโยงระบบฐานขอ้มลูของสถาบนัผา่นระบบเครือข่ายกบัสาํนกังานคณะกรรมการ

การอุดมศกึษาตามรูปแบบมาตรฐานที�กาํหนด 
 

เกณฑ์การประเมนิ :  

คะแนน � คะแนน � คะแนน � 

มีการดาํเนินการ 

ไม่ครบ � ขอ้แรก 
มีการดาํเนินการ � ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 

อยา่งนอ้ย � ขอ้แรก 

 

การประเมนิตนเอง (SAR) 

ผู้กาํกบัดูแลตวับ่งชี� : นายเอกวิทย ์ สิทธิวะ   เบอร์ภายใน : 1123 

   : นายมงคล  แพทองคาํ   เบอร์ภายใน : 1151    

ผู้เกบ็รวบรวมข้อมูล : นายธรรมนูญ  จูทา   เบอร์ภายใน : 1151    
 

เกณฑ์มาตรฐาน: ระดับ 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน 

 � มีนโยบายในการจดัทาํระบบฐานขอ้มลูเพื�อการ

ตดัสินใจ 

ผลดาํเนนิการ สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนมีนโยบายการนาํระบบสารสนเทศมาใชใ้น

การบริหาร จดัการและมีการจดัเก็บขอ้มลูอยา่งเป็น

ระบบ โดยมกีารแต่งตั�งคณะกรรมการจดัทาํระบบ

สารสนเทศเพื�อการจดัการและสนบัสนุนการ

ตดัสินใจ มีหนา้ที�พฒันาระบบคอมพวิเตอร์สาํหรับ

สาํนกั ดูแลและพฒันาระบบโปรแกรม นอกจากนี�มี

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� แผน

ยทุธศาสตร์สาํนกัส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน � ปี(พ.ศ. ����-����) 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� 

แผนปฏิบติัราชการ � ปี สาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน (พ.ศ. ����-

����) 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-1  คาํสั�ง 

แต่งตั�งคณะกรรมการจดัทาํระบบ
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน 

แผนการดาํเนินงาน ดา้นการส่งเสริมและการพฒันา

โปรแกรมฐานขอ้มลู อยา่งต่อเนื�อง เพื�อใหเ้ป็นระบบ

ที�สมบูรณ์ สามารถเชื�อโยงกบัทุกหน่วยงานที�

เกี�ยวขอ้งทั�งภายในและภายนอก มหาวิทยาลยั และ

เป็นระบบที�ใชง้านไดท้ั�งเพื�อการวางแผนและการ

ตดัสินใจของผูบ้ริหารทุกระดบั สาํหรับการ 

ปฏิบติังานตามภารกิจของมหาวิทยาลยั 

สารสนเทศเพื�อการจดัการและ

สนบัสนุนการตดัสินใจ 

 

 

 � มีระบบฐานขอ้มลูเพื�อการตดัสินใจ 

ผลดาํเนนิการ  

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มกีารพฒันา

ระบบฐานขอ้มลูเพื�อการตดัสินใจเพื�อส่งเสริมและการ

พฒันาโปรแกรมฐานขอ้มลูอยา่งต่อเนื�องใหเ้ป็นระบบ

ที�สมบูรณ์สามารถเชื�อมโยงกบัทุกหน่วยงานที�

เกี�ยวขอ้งทั�งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั และการ

วางแผนและการตดัสินใจ ของผูบ้ริหารทุกระดบั 

ยกตวัอยา่ง ดงันี�  

 1. ฐานขอ้มลูนกัศกึษา  

 2. ฐานขอ้มลูหลกัสูตร  

 3. ฐานขอ้มลูทะเบียนเรียน  

 รวมทั�งส่งเสริมใหค้ณาจารย ์บุคลากร นกัศกึษา 

ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการฐานขอ้มลูใหม้ากขึ�นและไดใ้ช้

ขอ้มลูที�หลากหลายเพื�อประกอบการเรียนการสอน

และการวิจยั และเป็นการเปิดเผยขอ้มลูและโปร่งใส

ในภารกิจที�หน่วยงานดาํเนินการโดยมีช่องทางในการ

ใหข้อ้มลูข่าวสารแก่นิสิตนกัศึกษา คณาจารย ์และ 

ประชาชน ดงันี�  

 1. การแนะนาํวิธีการใชบ้ริการผา่นทาง website 

เพื�อตอบสนองความ ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ มีความ

สะดวก รวดเร็ว และการเขา้ถึงสารสนเทศไดอ้ยา่ง

ทั�วถึง  ประกอบดว้ย การลงทะเบียนเรียนผา่นระบบ 

Online การดูผลการผา่นระบบ Online  

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-2  เวบ็ไซต์

ทะเบียน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-3   ตวัอยา่ง

แสดงฐานขอ้มลูอุดมศึกษา  

 1. ฐานขอ้มลูนกัศกึษา  

 2. ฐานขอ้มลูทะเบียนเรียน  

 3. ฐานขอ้มลูหลกัสูตร 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-4 สถิติต่างๆ 

เช่น สถิติจาํนวนนกัศกึษา สถิติการ

ลาออก สถิติจาํนวนนกัศึกษาที� 

ลงทะเบียนเรียน เป็นตน้ 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน 

 2. เป็นแหล่งขอ้มลูสนบัสนุนการวิจยั และการ

เรียนการสอนโดยใหบ้ริการต่างๆ เช่น  สถิตินกัศกึษา

แรกเขา้ สถิตินกัศึกษาจบการศกึษา และ ขอ้มลูตาราง

เรียน ขอ้มลูหลกัสูตร 

 

 � มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภยัของ

ระบบฐานขอ้มลู 

ผลดาํเนนิการ  

-  สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดแ้ต่งตั�ง

คณะกรรมทาํงานเพื�อประเมนิประสิทธิภาพและ

ความปลอดภยัของระบบฐานขอ้มลู  

- สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมกีารจดัการ

ดา้นระบบความปลอดภยัใหก้บัระบบ ฐานขอ้มลู

ดงักล่าว โดยแบ่งเป็น � ระดบักายภาพมีการวาง

ระบบเครือข่ายที�มกีารป้องกนัระบบขอ้มลูเพื�อ

แบ่งแยกผูใ้ชง้านจาก ภายในกบัภายนอก และ

แบ่งแยกผูใ้ชภ้ายในดว้ยกนัเองตามสิทธิ� การใชง้าน 

(พิจารณาไดจ้ากแผนภาพระบบเครือข่าย) ระบบ

ป้องกนัไวรัสที�ทาํงานแบบฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ 

มีการติดตั�งระบบ ป้องกนัไวรัสทั�งเครื�องแม่ข่าย

ระบบฐานขอ้มลู และเครื�องลกูข่ายที�ใชง้านระบบ

ฐานขอ้มลูทุกเครื�อง(พจิารณาไดจ้าก เอกสารการ

จดัตั�งเครื�องแมข่่ายที�มีระบบป้องกนัไวรัส) (หนา้จอ

เครื�องแม่ข่ายที�มีระบบป้องกนัไวรัส ) (หนา้จอเครื�อง

ลกูข่ายที�มีระบบป้องกนัไวรัส ) ระบบฮาร์ดแวร์

เครื�องแม่ข่ายระบบฐานขอ้มลู  

สาํนกัมีระบบจดัเก็บขอ้มลูฮาร์ดดิสก ์ทาํงานแบบ 

RAID � ทุกเครื�องและ สามารถถอดเปลี�ยนฮาร์ดดิสก์

หน่วยที�เสีย ไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งหยดุระบบการทาํงาน

ของเครื�องแม่ข่าย รวมทั�งมีระบบแหล่งจ่ายพลงังาน 

(Power Supply) เป็นแบบ Redundant จาํนวน � หน่วย 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-5 คาํสั�ง

แต่งตั�งคณะกรรมการประเมิน

ประสิทธิภาพและความปลอดภยัดา้น

ระบบฐานขอ้มลู 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-6 หอ้งความ

คุมระบบงานทะเบียน และ เวบ็  

http://registrar.nsru.ac.th/ 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-7 ตวัอยา่ง 

Website แนะนาํการใชร้ะบบ

สารสนเทศงานทะเบียน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-8 แผนภาพ

ระบบเครือข่าย 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-9 หนา้จอ

เครื�องแม่ข่ายที�มีระบบป้องกนัไวรัส 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-10 หนา้จอ

เครื�องลกูข่ายที�มีระบบป้องกนัไวรัส 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-11 ตวัอยา่ง

หนา้จอเมื�อมีการลอ็กอินเขา้ระบบ 

 1. การลอ็กอินเขา้ระบบขอ้มลู

นกัศกึษา  

 2. การลอ็กอินเขา้ระบบขอ้มลู

สาํหรับอาจารยผ์ูส้อน 

 3. การลอ็กอินเขา้ระบบขอ้มลู

สาํหรับเจา้หนา้ที�หอ้งทะเบียน 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน 

สามารถถอดเปลี�ยนอุปกรณ์ตวัที�เสียไดท้นัทีโดยไม่

ตอ้งหยดุการทาํงาน ของระบบ และมีระบบไฟฟ้า

สาํรอง (UPS) ที�สามารถจ่ายไฟฟ้าไดน้านมากกว่า �� 

นาที หลงัจากระบบไฟฟ้า เกิดขดัขอ้งหรือดบั  

การแยกส่วนการใชง้านเครือข่ายทางกายภาพเพื�อเพิ�ม

ระดบัความปลอดภยัใหก้บั ระบบฐานขอ้มลูของสาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนใหม้ากขึ�น โดยทาํการ

ปรับปรุงรูปแบบการ เชื�อมต่อเครือข่ายจากแบบเดิมที�

ใชง้านร่วมกนั ซึ�งมีการแยกส่วนการใชง้านเครือข่ายใน

ระดบัตรรกะเท่านั�น มา เป็นการแบ่งแยกส่วนการใช้

งานแบบกายภาพ โดยแบ่งเป็นเครือข่ายผูใ้ชง้าน � กลุ่ม

หลกั ดงันี�  

�. ผูใ้ชง้านเครือข่ายของมหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค ์ไดแ้ก่ กลุ่ม เครือข่ายอาจารยแ์ละเจา้หนา้ที� 

กลุ่มเครือข่ายของนิสิต/นกัศกึษา 

�. กลุ่มผูใ้ชง้านเครือข่ายของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน  

�. กลุ่มผูใ้ชง้านจากภายนอกหรือจากระบบ

อินเทอร์เน็ต ระบบไฟร์วอลลแ์บบฮาร์ดแวร์สาํหรับ

การสร้างระบบรักษาความปลอดภยั แบบแยกส่วนซึ�ง

แยกกลุ่มการใชง้านมาจากกลุ่มผูใ้ชง้านหลกัของ

มหาวิทยาลยั โดยแบ่งกลุ่มตาม ระดบัความเสี�ยงดา้น

ความปลอดภยั � กลุ่ม ดงันี�  

�. ผูใ้ชง้านจากภายนอก (outside) สาํนกัฯ  

�. ส่วนใหบ้ริการเวบ็  สาํหรับผูใ้ชง้านจากภายนอก

สาํนกัฯ  

�. ส่วนผูใ้ชง้านภายในสาํนกัฯ (inside) ระดบัตรรกะ 

ผูใ้ชง้านระบบฐานขอ้มลูจดัเป็นผูใ้ชง้านเป็นกลุ่มๆ 

ดงันี�  กลุ่มงานสาํนกังาน (Back Office) มีการจดัระบบ

รหสัผา่นและกาํหนดสิทธิ� การใชง้านตามหนา้ที�ที�ตอ้ง

รับผดิชอบ (ตวัอยา่งหนา้จอเมื�อมีการลอ็กอินเขา้ระบบ) 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-12 

แผนภาพการติดตั�งระบบรักษาความ

ปลอดภยั ไดแ้ก่ ไฟร์วอลล ์การแยก 

เครือข่ายทางกายภาพ ระบบป้องกนั

ไวรัสแบบฮาร์ดแวร์ ระบบการ

ตรวจสอบการ ใชง้านอินเทอร์เน็ต  

 - Network Diagram  

 - ภาพถ่ายการติดตั�งอุปกรณ์ 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-13 

หนา้จอสาํหรับผูใ้ชง้านภายนอก 

หนา้จอสาํหรับผูใ้ชง้านภายใน 

หนา้จอสาํหรับนกัศกึษา 

หนา้จอสาํหรับอาจารย ์

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-14 

รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจ 

ประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภยั

ของฐานขอ้มลู 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน 

กลุ่มผูใ้ชง้านทั�วไป (Front End) มีการจดัระบบ

รหสัผา่นเพื�อเขา้ระบบใชง้านตาม สิทธิ� ของตนเอง 

ไดแ้ก่ นิสิต/นกัศกึษา บุคลากร และอาจารย ์(ตวัอยา่ง

หนา้จอเวบ็สาํหรับนกัศกึษา) 

 

 � มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชฐ้านขอ้มลู 

ผลดาํเนนิการ  

- สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดท้าํการ

ประเมินความพึงพอใจต่อการใชร้ะบบฐานขอ้มลู 

และไดจ้ดัทาํรายงานเสนอผูบ้ริหาร 

 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-14 

รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจ 

ประเมินประสิทธิภาพและความ

ปลอดภยัของฐานขอ้มลู 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-15 

สรุปผล สาํรวจความพึงพอใจ ของ

ผูใ้ชบ้ริการสารสนเทศบนเวบ็ไซต ์

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

 

 � มีการนาํผลการประเมินในขอ้ � และ � มาปรับปรุง

ระบบฐานขอ้มลู 

ผลดาํเนนิการ สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนไดน้าํผลการประเมินปรับปรุง เช่น ระบบ

การส่งผลการเรียนทางอินเทอร์เน็ต 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-16  คู่มือ

ส่งผลการเรียนทางอินเทอร์เน็ต 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-17  

รายละเอียดการปรับปรุงระบบการส่งผล

การเรียนทางอินเตอร์เน็ต 

 � มีการเชื�อมโยงระบบฐานขอ้มลูของสถาบนัผา่น

ระบบเครือข่ายกบัสาํนกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที�กาํหนด 

ผลดาํเนนิการ สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนไดท้าํการเชื�อมโยงไปยงัเวบ็ไซตร์ะบบ

ภาวะการมีงานทาํของบณัฑิตของสาํนกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เอกสารหมายเลข 7-7.5-MR-18 printout 

http://registrar.nsru.ac.th/info/bachelor/ 
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การประเมนิของคณะกรรมการปีที�แล้ว : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี�ที� �.� ศกัยภาพของระบบฐานขอ้มลู

เพื�อการบริหาร การเรียนการสอนและการ

วิจยั 

ระดบั 5 ขอ้ ระดบั 6 ขอ้ บรรลุ 3 คะแนน 

 

การประเมนิตนเองปีนี� : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี�ที� �.� ศกัยภาพของระบบฐานขอ้มลู

เพื�อการบริหาร การเรียนการสอนและการ

วิจยั 

ระดบั 6 ขอ้ ระดบั 6 ขอ้ บรรลุ 3 คะแนน 

  

การตรวจสอบของคณะกรรมการปีนี� (CAR) : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี�ที� �.� ศกัยภาพของระบบฐานขอ้มลู

เพื�อการบริหาร การเรียนการสอนและการ

วิจยั 

ระดบั 6 ขอ้ ระดบั 6 ขอ้ บรรลุ 3 คะแนน 

 

การประเมนิของคณะกรรมการปีนี� : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี�ที� �.� ศกัยภาพของระบบฐานขอ้มลู

เพื�อการบริหาร การเรียนการสอนและการ

วิจยั 

ระดบั 6 ขอ้ ระดบั 6 บรรลุ 3 คะแนน 
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จุดแข็ง 

 มีการนาํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยในการบริหารจดัการ 
 

รายการหลกัฐาน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� แผนยทุธศาสตร์สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน � ปี(พ.ศ. 

����-����) 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� แผนปฏิบติัราชการ � ปี สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

(พ.ศ. ����-����) 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-1 คาํสั�ง แต่งตั�งคณะกรรมการจดัทาํระบบสารสนเทศเพื�อการจดัการ

และสนบัสนุนการตดัสินใจ 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-2  เวบ็ไซตท์ะเบียน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-3 ตวัอยา่งแสดงฐานขอ้มลูอุดมศึกษา (ฐานขอ้มลูนกัศึกษา 

ฐานขอ้มลูทะเบียนเรียน และฐานขอ้มลูหลกัสูตร 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-4 สถิติต่างๆ เช่น สถิติจาํนวนนกัศกึษา สถิติการลาออก สถิติจาํนวน

นกัศกึษาที� ลงทะเบียนเรียน เป็นตน้ 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-5 แต่งตั�งคณะกรรมการจดัทาํระบบสารสนเทศเพื�อการจดัการและสนบัสนุนการ

ตดัสินใจ 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-6 หอ้งความคุมระบบงานทะเบียน และ เวบ็http://registrar.nsru.ac.th/ 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-7 ตวัอยา่ง Website แนะนาํการใชร้ะบบสารสนเทศงานทะเบียน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-8 แผนภาพระบบเครือข่าย 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-9 หนา้จอเครื�องแม่ข่ายที�มีระบบป้องกนัไวรัส 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-10 หนา้จอเครื�องลกูข่ายที�มีระบบป้องกนัไวรัส 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-11 ตวัอยา่งหนา้จอเมื�อมีการลอ็กอินเขา้ระบบ 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-12 แผนภาพการติดตั�งระบบรักษาความปลอดภยั ไดแ้ก่ ไฟร์วอลล ์

การแยก เครือข่ายทางกายภาพ ระบบป้องกนัไวรัสแบบฮาร์ดแวร์ ระบบการตรวจสอบการ ใชง้าน

อินเทอร์เน็ต Network Diagram ภาพถ่ายการติดตั�งอุปกรณ์ 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-13 หนา้จอสาํหรับผูใ้ชง้านภายนอก หนา้จอสาํหรับผูใ้ชง้านภายใน 

หนา้จอสาํหรับนกัศกึษา หนา้จอสาํหรับอาจารย ์

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-�4 รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจ ประเมินประสิทธิภาพและ

ความปลอดภยัของฐานขอ้มลู 
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เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-�5 สรุปผล สาํรวจความพึงพอใจ ของผูใ้ชบ้ริการสารสนเทศบน

เวบ็ไซต ์มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-16  คู่มือส่งผลการเรียนทางอินเทอร์เน็ต 

(http://regis2.nsru.ac.th/inetgrade/grade4/manual/manual_v40.pdf) 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-17  รายละเอียดการปรับปรุงระบบการส่งผลการเรียนทาง

อินเตอร์เน็ต (http://regis2.nsru.ac.th/inetgrade/grade4/whatnew.html) 

เอกสารหมายเลข 7-7.5-MR-18 printout http://registrar.nsru.ac.th/info/bachelor/ 
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ตวับ่งชี�ที� �.� ระดบัความสาํเร็จในการเปิดโอกาสใหบุ้คคลภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา

สถาบนัอุดมศึกษา 

ชนิดตวับ่งชี� :  ผลผลิต 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดบั 

 �. มีการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารแก่ประชาชนอยา่งโปร่งใส ผา่นช่องทางต่าง ๆ อาทิ เอกสาร

สิ�งพิมพ ์เวบ็ไซต ์นิทรรศการ 

 �. มีระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผา่นช่องทางที�เปิดเผยและเป็นที�รับรู้กนัโดยทั�ว

อยา่งนอ้ย � ช่องทาง 

 �. มีการนาํความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจา้หนา้ที�รับผดิชอบและ

มีการดาํเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรม 

 �. มีที�ปรึกษาที�มาจากภาคประชาชน ทั�งที�เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และมีการดาํเนิน

กิจกรรมร่วมกนัอยา่งต่อเนื�องและชดัเจน เช่น จดัประชุมร่วมกนัอยา่งนอ้ยปีละ � ครั� ง 

�. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 

เกณฑ์การประเมนิ :  

คะแนน � คะแนน � คะแนน � 

มีการดาํเนินการ 

ไม่ครบ � ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ  

�-� ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 

ครบทุกขอ้ 

 

การประเมนิตนเอง (SAR) 

ผู้กาํกบัดูแลตวับ่งชี�    : นายมงคล  แพทองคาํ   เบอร์ภายใน :  1151 

ผู้เกบ็รวบรวมข้อมูล  : นายธรรมนูญ  จูทา    เบอร์ภายใน : 1151    
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เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน 

 � มีการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารแก่ประชาชนอยา่ง

โปร่งใส ผา่นช่องทางต่าง ๆ อาทิ เอกสารสิ�งพิมพ ์

เวบ็ไซต ์นิทรรศการ 

ผลดาํเนนิการ สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มีการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารแก่ประชาชนอยา่งโปร่งใส 

ผา่นทางช่องทางต่าง ๆโดยมีการแสดงข่าวสารทาง

เวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั:( http://nsru.ac.th )สาํนกั

ส่งเสริมวิชาและงานทะเบียน บณัฑิตวิทยาลยั และ

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 

(http://regis.nsru.ac.th) แผน่พบั โปสเตอร์ 

ประชาสมัพนัธท์างสถานีวิทยกุระจายเสียง และป้ายไว

นิลประชาสมัพนัธ ์

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� Print out 

หนา้เวบ็ http://regis.nsru.as.th 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� แผน่พบั 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� โปสเตอร์ 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-4 สปอต 

ประชาสมัพนัธ ์

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� ป้าย 

ไวนิลประชาสมัพนัธ ์

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-�� รายงาน

ความพึงพอใจในการใหบ้ริการของสาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

 � มีระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผา่น

ช่องทางที�เปิดเผยและเป็นที�รับรู้กนัโดยทั�วอยา่งนอ้ย 

� ช่องทาง 

ผลดาํเนนิการ สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จดัระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดงันี�  

   � จดัเจา้หนา้ที�รับเรื�องจากผูม้าติดต่องานตามภารกิจ

ของสาํนกัฯ และสามารถสอบถามความรู้ความเขา้ใจ 

รวมทั�งรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ  

   �. จดัทาํแบบสอบถามความพึงพอใจและ

ขอ้เสนอแนะสาํหรับผูรั้บบริการ แสดงความคิดเห็นลง

ในตูแ้สดงความคิดเห็น  

   �. จดัทาํ Web  board  แสดงความคิดเห็นไวใ้น

เวบ็ไซต ์http://regis.nsru.ac.th   

  4. สามารถติดต่อ แสดงความคิดเห็นทางโทรศพัทที์�

โทรศพัทภ์ายในและโทรศพัทม์ือถือ 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� Print out 

web board 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� รูปถ่ายตู ้

รับความคิดเห็น  

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� หนา้ web 

ของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน ที�มีระบุหมายเลขโทรศพัท์

ภายในและโทรศพัทม์ือถือ 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-9 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 � มีการนาํความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการ

บริหารงาน โดยมีเจา้หนา้ที�รับผดิชอบและมีการ

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-�� Printout 

หนา้กระดานสนทนา หวัขอ้ “คุยกบั
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน 

ดาํเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรม 

ผลดาํเนนิการ  การดาํเนินการตามขอ้คิดเห็นต่าง ๆ 

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดม้กีาร

นาํเสนอต่อผูอ้าํนวยการในการดาํเนินการ  โดยมกีาร

ดาํเนินการทนัที� ที�สามารถปฏิบติัได ้เช่น การโยกยา้ย

ภูมิทศัน์  นาํเขา้ที�ประชุมพิจารณา เช่น ความไม่พึง

พอใจในการใหบ้ริการ ไดม้กีารจดัทาํโครงการพฒันา

บุคลากรดา้นการบริการ   

      ส่วนการจดัเจา้หนา้ที�รับผดิชอบไดม้กีารดาํเนินการ

ดงันี�   

- จดัเจา้หนา้ที�รับบริการ ในส่วนหนา้สาํนกัฯ โดย

ออกเป็นคาํสั�ง 

- มีกระบวนงานตามภารกิจของเจา้หนา้ที�

รับผดิชอบในการวิเคราะห์แบบสอบถามความ

พึ�งพอใจ เป็นรายเดือน 

- กาํหนดใหเ้จา้หนา้ที� คุยหรือตอบขอ้คาํถามใน 

Web  board  “คุยกบัทะเบียน” ในกระทูที้�มีส่วน

เกี�ยวขอ้งกบัหนา้ที� หรือมีความเขา้ใจในกระทู้

นั�น ๆ  โดยมกีารสร้างแรงกระตุน้ ในการแสดง

จาํนวนครั� งของการเขา้ตอบกระทู ้ และการ 

มอบรางวลั 

ทะเบียน”  

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-�� คาํสั�ง

แต่งตั�งเจา้หนา้ที�รับผดิชอบดูแลกระดาน

สนทนาในหวัขอ้ “คุยกบัทะเบียน” 

- รายงานการประชุมสาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน  

-โครงการพฒันาบุคลากรดา้นการ

บริการ  

 - ระบบแสดงจาํนวนของเจา้หนา้ที�ใน

การตอบกระทูบ้น Web  board 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-5 รายงาน

การประชุมสาํนกัส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน ครั� งที� � 

 เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-8 รายงาน

การประชุมสาํนกัส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน ครั� งที� � 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-12 

โครงการพฒันาบุคลากร “จิตบริการกบั

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-13 ระบบ

แสดงจาํนวนของเจา้หนา้ที�ในการตอบ

กระทูบ้น Web  board   

 � มีที�ปรึกษาที�มาจากภาคประชาชน ทั�งที�เป็นทางการ

และไม่เป็นทางการ และมีการดาํเนินกิจกรรมร่วมกนั

อยา่งต่อเนื�องและชดัเจน เช่น จดัประชุมร่วมกนัอยา่ง

นอ้ยปีละ � ครั� ง 

ผลดาํเนนิการ  สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน ไดด้าํเนินการจดัทาํคาํสั�งแต่งตั�ง

คณะกรรมการประจาํสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน  โดยมีผูท้รงคุณวุฒิภายนอกจาํนวน  � คน 

ซึ�งมีการจดัประชุมร่วมกนั � ครั� ง  

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-�� คาํสั�ง

แต่งตั�งคณะกรรมการประจาํสาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-8 รายงาน

ประชุมคณะกรรมการบริหารสาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั� ง

�/���� 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน 

 � มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดย

ภาคประชาชน 

ผลดาํเนนิการ    

 

 

การประเมนิของคณะกรรมการปีที�แล้ว : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี�ที� �.� ระดบัความสาํเร็จในการเปิด

โอกาสใหบุ้คคลภายนอกเขา้มามีส่วนร่วม

ในการพฒันาสถาบนัอุดมศกึษา 

ระดบั � ขอ้ ระดบั � บรรลุ � คะแนน 

 

การประเมนิตนเองปีนี� : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี�ที� �.� ระดบัความสาํเร็จในการเปิด

โอกาสใหบุ้คคลภายนอกเขา้มามีส่วนร่วม

ในการพฒันาสถาบนัอุดมศกึษา 

ระดบั � ระดบั � บรรลุ � คะแนน 

 

การตรวจสอบของคณะกรรมการปีนี� (CAR) : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี�ที� �.� ระดบัความสาํเร็จในการเปิด

โอกาสใหบุ้คคลภายนอกเขา้มามีส่วนร่วม

ในการพฒันาสถาบนัอุดมศกึษา 

ระดบั � ระดบั � บรรลุ � คะแนน 
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การประเมนิของคณะกรรมการปีนี� : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี�ที� �.� ระดบัความสาํเร็จในการเปิด

โอกาสใหบุ้คคลภายนอกเขา้มามีส่วนร่วม

ในการพฒันาสถาบนัอุดมศกึษา 

ระดบั � ระดบั 4 บรรลุ 3 คะแนน 

 

จุดแข็ง 

 1. มีการเปิดเผยขอ้มลูผา่นทางเวบ็ไซตอ์ยา่งสมํ�าเสมอ 

 �. มีระบบที�รับฟังความคิดเห็นหลายช่องทาง ทั�ง เวบ็บอร์ด อีเมล ์จดหมาย โทรศพัทแ์ละตูรั้บฟัง

ความคิดเห็น 

 3. นาํขอ้มลูที�ไดม้าปรับปรุงแกไ้ขอยา่งทนัที 

 4. เจา้หนา้ที�มีความรู้ความเขา้ใจในการระเบียบ ขอ้บงัคบั สามารถตอบขอ้คาํถามไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

ชดัเจน  

 �. ไดรั้บความร่วมมือในการเสนอแนวทางการพฒันาจากกรรมการผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 
 

จุดที�ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 จุดที�ควรพฒันา 

 �. ควรจดัใหม้ีกระบวนการหรือกลไกการตรวจสอบโดยภาคประชาชน  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 

รายการหลกัฐาน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� Print out หนา้เวบ็ http://regis.nsru.ac.th 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� แผน่พบั 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� โปสเตอร์ 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-4 สปอตประชาสมัพนัธ ์

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� ป้ายไวนิลประชาสมัพนัธ ์

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� Print out web board 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� รูปถ่ายตูรั้บความคิดเห็น  

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� หนา้ web ของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที�มีระบุ

หมายเลขโทรศพัทภ์ายในและโทรศพัทม์ือถือ 
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เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� Printout หนา้กระดานสนทนา หวัขอ้ “คุยกบัทะเบียน”  

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-�� คาํสั�งแต่งตั�งเจา้หนา้ที�รับผดิชอบดูแลและพฒันาเวบ็ไซต ์สาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-11 โครงการพฒันาบุคลากร “จิตบริการกบัสาํนกัส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน” 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-12 ระบบแสดงจาํนวนของเจา้หนา้ที�ในการตอบกระทูบ้น Web  

board   

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-�� คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการประจาํสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน  

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-5 รายงานการประชุมสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั� งที�� 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-8 รายงานการประชุมสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั� งที�� 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-8 รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารสาํนกัส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน ครั� ง�/���� 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-9 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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ตวับงชี�ที� �.� มกีารนาํระบบบริหารความเสี�ยงมาใชใ้นกระบวนการบริหารการศึกษา 

ชนิดตวับ่งชี� :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดบั 

 �. มีการแต่งตั�งคณะกรรมการหรือคณะทาํงานบริหารความเสี�ยงโดยมีผูบ้ริหารระดบัสูงและ

ตวัแทนที�รับผดิชอบพนัธกิจหลกัของสถาบนัร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทาํงานโดยผูบ้ริหาร

ระดบัสูงตอ้งมีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี�ยง 

 �. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจยัเสี�ยงที�ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความลม้เหลวหรือ

ลดโอกาสที�จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงานและจดัลาํดบัความสาํคญัของปัจจยัเสี�ยง 

 �. มีการจดัทาํแผนการบริหารความเสี�ยง โดยแผนดงักล่าวตอ้งกาํหนดมาตรการหรือแผนปฏิบติั

การในการสร้างความรู้ ความเขา้ใจใหก้บับุคลากรทุกระดบัในดา้นการบริหารความเสี�ยง และการดาํเนิน 

การแกไ้ข ลด หรือป้องกนัความเสี�ยงที�จะเกิดขึ�นอยา่งเป็นรูปธรรม 

 �. มีการดาํเนินการตามแผนการบริหารความเสี�ยง 

�. มีการสรุปผลการดาํเนินงานตามแผนการบริหารความเสี�ยง ตลอดจนมีการกาํหนดแนวทาง

และขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี�ยงโดยไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้ริหารสูงสุดของ

สถาบนั 
 

เกณฑ์การประเมนิ :  

คะแนน � คะแนน � คะแนน � 

มีการดาํเนินการ 

ไม่ครบ � ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ  

�-� ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 

ครบทุกขอ้ 

 

การประเมนิตนเอง (SAR) 

ผู้กาํกบัดูแลตวับ่งชี�    : นางสาวพรสิริ  เอี�ยมแกว้   เบอร์ภายใน :  5210 

ผู้เกบ็รวบรวมข้อมูล  : นางปราณี   เนรมิตร   เบอร์ภายใน : 1123    
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เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน 

 � มีการแต่งตั�งคณะกรรมการหรือคณะทาํงานบริหาร

ความเสี�ยงโดยมีผูบ้ริหารระดบัสูงและตวัแทนที�

รับผดิชอบพนัธกิจหลกัของสถาบนัร่วมเป็น

คณะกรรมการหรือคณะทาํงานโดยผูบ้ริหารระดบัสูง

ตอ้งมีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดนโยบายหรือ

แนวทางในการบริหารความเสี�ยง 

ผลดาํเนนิการ สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน มีการแต่งตั�งกรรมการบริหารความเสี�ยง 

โดยมีผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ เป็นประธาน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� คาํสั�ง

มหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรคที์� ๕๖๐/

๒๕๕๒ เรื�องแต่งตั�งคณะกรรมการ

บริหารความเสี�ยงมหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค ์

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� คาํสั�ง

มหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรคที์� ๖๘๑/

๒๕๕๐ เรื�องแต่งตั�งคณะกรรมการ

บริหารความเสี�ยงระดบัหน่วยงานของ

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 � มีการวิเคราะห์และระบุปัจจยัเสี�ยงที�ส่งผลกระทบ

หรือสร้างความเสียหายหรือความลม้เหลวหรือลด

โอกาสที�จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงานและ

จดัลาํดบัความสาํคญัของปัจจยัเสี�ยง 

ผลดาํเนนิการ กรรมการ ประชุมร่วมกนัจดัทาํการ

วิเคราะห์ตารางระบุความเสี�ยงภายใน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� รายงาน

การบริหารความเสี�ยง สาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลยั

ราชภฏันครสวรรค ์

 � มีการจดัทาํแผนการบริหารความเสี�ยง โดยแผนดงักล่าว

ตอ้งกาํหนดมาตรการหรือแผนปฏิบติัการในการสร้าง

ความรู้ ความเขา้ใจใหก้บับุคลากรทุกระดบัในดา้นการ

บริหารความเสี�ยง และการดาํเนิน การแกไ้ข ลด หรือ

ป้องกนัความเสี�ยงที�จะเกิดขึ�นอยา่งเป็นรูปธรรม 

ผลดาํเนนิการ มกีารประชุมเชิงปฏิบติัการ เพื�อให้

ความรู้ความเขา้ใจ เกี�ยวกบัการปฏิบติังานตาม

ภาระหนา้ที�เพื�อช่วยป้องกนัความเสี�ยงที�จะเกิดขึ�น

ใหก้บับุคคลากรทุกระดบัในหน่วยงาน และงาน

ทะเบียน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� แผน

บริหารความเสี�ยงสาํนกัส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� รายงาน

การบริหารความเสี�ยง สาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลยั

ราชภฏันครสวรรค ์ประจาํปี ���� 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-�� รายงาน

โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการ “การ

พฒันาสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนสู่ความเป็นเลิศ” 

 � มีการดาํเนินการตามแผนการบริหารความเสี�ยง 

ผลดาํเนนิการ ไดจ้ดัทาํการจดัการความเสี�ยงสาํนกั

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� รายงาน

การบริหารความเสี�ยง สาํนกัส่งเสริม
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน 

ส่งเสริมวิชาการแลว้ แต่ยงัไม่เสร็จสิ�น เพราะยงัไม่

หมดปีงบประมาณ  

วิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลยั

ราชภฏันครสวรรค ์

 

 � มีการสรุปผลการดาํเนินงานตามแผนการบริหาร

ความเสี�ยง ตลอดจนมกีารกาํหนดแนวทางและ

ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี�ยง

โดยไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้ริหารสูงสุดของ

สถาบนั 

ผลดาํเนนิการ ไดจ้ดัทาํหนงัสือรับรองการควบคุม

ภายในของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมี

การสรุปผลการดาํเนินจากการประเมินความเสี�ยงการ

ควบคุมภายใน/สรุปวิธีการที�ควรปฏิบติั 

 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� หนงัสือ

รับรองการควบคุมภายใน 

 

การประเมนิของคณะกรรมการปีที�แล้ว : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี�ที� �.� มกีารนาํระบบบริหารความ

เสี�ยงมาใชใ้นกระบวนการบริหารการศึกษา 

ระดบั � ระดบั � บรรลุ � คะแนน 

 

การประเมนิตนเองปีนี� : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี�ที� �.� มกีารนาํระบบบริหารความ

เสี�ยงมาใชใ้นกระบวนการบริหารการศึกษา 

ระดบั � ระดบั � บรรลุ � คะแนน 
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การตรวจสอบของคณะกรรมการปีนี� (CAR) : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี�ที� �.� มกีารนาํระบบบริหารความ

เสี�ยงมาใชใ้นกระบวนการบริหารการศึกษา 

ระดบั � ระดบั � บรรลุ � คะแนน 

 

การประเมนิของคณะกรรมการปีนี� : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี�ที� �.� มกีารนาํระบบบริหารความ

เสี�ยงมาใชใ้นกระบวนการบริหารการศึกษา 

ระดบั � ระดบั 4 บรรลุ 2 คะแนน 

 

จุดแข็ง 

 มีการนาํระบบบริหารความเสี�ยงมาใชใ้นกระบวนการบริหารการศกึษา 

จุดที�ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ควรมีการสรุปผลการดาํเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี�ยง ตลอดจน มีการกาํหนดแนวทางและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี�ยงโดยไดรั้บ

ความเห็นชอบจากหวัหนา้หน่วยงาน 
 

รายการหลกัฐาน : 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� คาํสั�งมหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรคที์� ๕๖๐/๒๕๕๒ เรื�อง

แต่งตั�งคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� คาํสั�งมหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรคที์� ๖๘๑/๒๕๕๐ เรื�องแต่งตั�ง

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงระดบัหน่วยงานของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� รายงานการบริหารความเสี�ยง สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� แผนบริหารความเสี�ยงสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� หนงัสือรับรองการควบคุมภายใน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-�� รายงานโครงการประชุมเชิงปฏิบติัการ “การพฒันาสาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียนสู่ความเป็นเลิศ” 
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ตวับงชี�ที� �.� ระดบัความสาํเร็จของการถ่ายทอดตวับ่งชี�และเป้าหมายของระดบัองคก์รสู่ระดบับุคคล 

ชนิดตวับ่งชี� :  ผลผลิต 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดบั 

 �. มีการกาํหนดแนวทางการดาํเนินการในการประเมินผลภายในสถาบนั 

 �. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบนั 

 �. มีการกาํหนดตวับ่งชี�และเป้าหมายตามพนัธกิจและยทุธศาสตร์ของสถาบนั 

 �. มีการจดัทาํ Strategy Map ของหน่วยงานในระดบัคณะหรือเทียบเท่า โดยกาํหนดเป้าประสงค์

ของแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ที�เกี�ยวขอ้งกบัหน่วยงานใหเ้ชื�อมโยงกบัเป้าประสงคแ์ละประเดน็

ยทุธศาสตร์ของสถาบนั 

�. มีการยนืยนัวิสยัทศัน์และประเด็นยทุธศาสตร์ของสถาบนัอุดมศึกษาในระดบัคณะหรือ

เทียบเท่า 

�. มีระบบในการติดตามผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชี�และเป้าหมายตามคาํรับรองของผูบ้ริหาร

ระดบัต่าง  ๆ

�. มีการประเมินผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชี�และเป้าหมายตามคาํรับรอง 

�. มีการนาํผลการประเมินผลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารไปเชื�อมโยงกบัระบบ การสร้าง

แรงจูงใจ 
 

เกณฑ์การประเมนิ :  

คะแนน � คะแนน � คะแนน � 

มีการดาํเนินการ 

ไม่ครบ � ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ  

�-� ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 

ครบทุกขอ้ 

 

การประเมนิตนเอง (SAR) 

ผู้กาํกบัดูแลตวับ่งชี�    : ผศ.วไลพร  เมฆไตรรัตน ์   เบอร์ภายใน :  1121 

ผู้เกบ็รวบรวมข้อมูล  : นางปราณี   เนรมิตร   เบอร์ภายใน : 1123    
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เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน 

 � มีการกาํหนดแนวทางการดาํเนินการในการ

ประเมินผลภายในสถาบนั 

ผลดาํเนนิการ สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน มีการกาํหนดแนวทางปฏิบติัเกี�ยวกบัการ

กาํหนดหนา้ที�รับผดิชอบแต่ละองคป์ระกอบและตวั

บ่งชี�ใหก้บัคณะกรรมการดาํเนินการประกนัคุณภาพ

ภายในตามขอ้กาํหนดของมหาวิทยาลยั 

 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-4 รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการดาํเนินงานการ

ประกนัคุณภาพภายในครั� งที� �/���� 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� แผนการ

ดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา 

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 � มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบนั 

ผลดาํเนนิการ สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มีแผนงานการประเมินผลภายในสาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� แผนการ

ดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา 

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 � มีการกาํหนดตวับ่งชี�และเป้าหมายตามพนัธกิจและ

ยทุธศาสตร์ของสถาบนั 

ผลดาํเนนิการ มกีารประชุมเพื�อแบ่งความรับผดิในแต่

ละตวับ่งชี�  

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-4 รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการดาํเนินงานการ

ประกนัคุณภาพภายในครั� งที� �/���� 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� แผนปฏิบติัราชการ

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

ปี ���� 

 � มีการจดัทาํ Strategy Map ของหน่วยงานในระดบั

คณะหรือเทียบเท่า โดยกาํหนดเป้าประสงคข์องแต่ละ

ประเด็นยทุธศาสตร์ที�เกี�ยวขอ้งกบัหน่วยงานให้

เชื�อมโยงกบัเป้าประสงคแ์ละประเด็นยทุธศาสตร์ของ

สถาบนั 

ผลดาํเนนิการ สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนไดจ้ดัทาํแผนยทุธศาสตร์ของหน่วยงานที�

สอดคลอ้งกบัเป้าประสงคแ์ละประเด็นยทุธศาสตร์

ของหน่วยงานใหเ้ชื�อมโยงกบัของมหาวิทยาลยั 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� แผน

ยทุธศาสตร์สาํนกัส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค ์พ.ศ. ����-���� 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� แผนผงั

ยทุธศาสตร์ 

 � มีการยนืยนัวิสยัทศัน์และประเด็นยทุธศาสตร์ของ

สถาบนัอุดมศึกษาในระดบัคณะหรือเทียบเท่า 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-3 แผน 

ปฏิบติัราชการสาํนกัส่งเสริมวิชาการ
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน 

ผลดาํเนนิการ มกีารยนืยนัวิสยัทศัน์และประเดน็

ยทุธศาสตร์ของสาํนกัโดยจดัทาํแผนปฏิบติัราชการ

ประจาํปี ����ที�ผา่นการพิจารณาจากผูอ้าํนวยการ

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

และงานทะเบียน ���� 

 � มีระบบในการติดตามผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชี�

และเป้าหมายตามคาํรับรองของผูบ้ริหารระดบัต่าง  ๆ

ผลดาํเนนิการ สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ไดแ้ต่งตั�งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และจดัทาํ

รายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองของสาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค ์รอบ �� เดือน ตามกาํหนดการของ

มหาวิทยาลยั 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� หนงัสือ

เชิญคณะกรรมการตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-4 รายงาน

ผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองของ

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์รอบ �� 

เดือน (ปี ����) 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� ปฏิทิน

กาํหนดการปฏิบติังาน 

 � มีการประเมินผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชี�และ

เป้าหมายตามคาํรับรอง 

ผลดาํเนนิการ มกีารประเมินตนเองตามตวับ่งชี�โดย

คณะกรรมการตรวจประเมนิภายใน (CAR) และ

รายงานผลการดาํเนินงานต่อผูบ้ริหาร 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-3 หนงัสือ

เชิญคณะกรรมการตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-6 บนัทึก

ขอ้ความการรายงานผลการตรวจสอบ

และประเมินตนเองต่อผูบ้ริหาร 

 � มีการนาํผลการประเมินผลการดาํเนินงานของ

ผูบ้ริหารไปเชื�อมโยงกบัระบบ การสร้างแรงจูงใจ 

ผลดาํเนนิการ   

 

 

การประเมนิของคณะกรรมการปีที�แล้ว : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับงชี�ที� �.� ระดบัความสาํเร็จของการ

ถ่ายทอดตวับ่งชี�และเป้าหมายของระดบั

องคก์รสู่ระดบับุคคล 

ระดบั 6 ขอ้ ระดบั 7 บรรลุ � คะแนน 
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การประเมนิตนเองปีนี� : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับงชี�ที� �.� ระดบัความสาํเร็จของการ

ถ่ายทอดตวับ่งชี�และเป้าหมายของระดบั

องคก์รสู่ระดบับุคคล 

ระดบั 6 ขอ้ ระดบั 7 บรรลุ � คะแนน 

  

 

การตรวจสอบของคณะกรรมการปีนี� (CAR) : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับงชี�ที� �.� ระดบัความสาํเร็จของการ

ถ่ายทอดตวับ่งชี�และเป้าหมายของระดบั

องคก์รสู่ระดบับุคคล 

ระดบั 6 ขอ้ ระดบั 7 บรรลุ � คะแนน 

 

การประเมนิของคณะกรรมการปีนี� : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับงชี�ที� �.� ระดบัความสาํเร็จของการ

ถ่ายทอดตวับ่งชี�และเป้าหมายของระดบั

องคก์รสู่ระดบับุคคล 

ระดบั 6 ขอ้ ระดบั 7 บรรลุ 2 คะแนน 

 

จุดแข็ง 

 1. มีการกาํหนดแนวทางการดาํเนินการในการประเมินผลภายในสถาบนั 

 �. มีการกาํหนดตวับ่งชี�และเป้าหมายตามพนัธกิจและยทุธศาสตร์ของสาํนกั 

 �. มีการยนืยนัวิสยัทศัน์และประเด็นยทุธศาสตร์ 
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จุดที�ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 จุดที�ควรพฒันา 

 �. ไม่มีการนาํผลการดาํเนินงานมาใชป้ระกอบในการสร้างแรงจูงใจ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 �. มีการนาํผลการดาํเนินงานไปใชป้ระกอบในการสร้างแรงจูงใจ 

รายการหลกัฐาน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพภายใน

ครั� งที� �/���� 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� แผนการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา สาํนกัส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-2 แผนยทุธศาสตร์สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์พ.ศ. ����-���� 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� แผนผงัยทุธศาสตร์ 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-3 แผนปฏิบติัราชการสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ���� 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-3 หนงัสือเชิญคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศกึษา 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-4 รายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองของสาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์รอบ �� เดือน (ปี ����) 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� ปฏิทินกาํหนดการปฏิบติังาน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-6 บนัทึกขอ้ความการรายงานผลการตรวจสอบและประเมินตนเอง

ต่อผูบ้ริหาร 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� แผนปฏิบติัราชการสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปี ���� 
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องค์ประกอบที� � การเงนิและงบประมาณ 

ตวับ่งชี�ที� �.� มรีะบบและกลไกในการจดัสรรเงิน การวิเคราะห์ค่าใชจ่้าย การตรวจสอบการเงิน และ

งบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ชนิดตวับ่งชี� :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดบั 

 �. มีแผนกลยทุธท์างการเงินที�สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของสถาบนัใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

 �. มีแนวทางการจดัหาทรัพยากรทางดา้นการเงิน แผนการจดัสรร และการวางแผนการใชเ้งิน

อยา่งมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้

 �. มีการจดัทาํระบบฐานขอ้มลูทางการเงินที�ผูบ้ริหารสามารถนาํไปใชใ้นการตดัสินใจและ

วิเคราะห์สถานะทางการเงิน 

 �. มีการจดัทาํรายงานทางการเงินอยา่งเป็นระบบอยา่งนอ้ยปีละ � ครั� ง 

�. มีการนาํเสนอขอ้มลูทางการเงินไปใชใ้นการวิเคราะห์ค่าใชจ่้าย และวิเคราะห์สถานะทาง

การเงินและความมั�นคงขององคก์ารอยา่งต่อเนื�อง 

�. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาํหนา้ที�ตรวจ ติดตามการใชเ้งินใหเ้ป็นไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑที์�สถาบนักาํหนด 

�. ผูบ้ริหารระดบัสูงมีการติดตามผลการใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและนาํขอ้มลูจากรายงาน

ทางการเงินไปใชใ้นการวางแผนและการตดัสินใจ 
 

เกณฑ์การประเมนิ :  

คะแนน � คะแนน � คะแนน � 

มีการดาํเนินการ 

ไม่ครบ � ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ  

�-� ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 

ครบทุกขอ้ 

 

การประเมนิตนเอง (SAR) 

ผู้กาํกบัดูแลตวับ่งชี�    : ผศ.วไลพร  เมฆไตรรัตน ์   เบอร์ภายใน :  1121 

ผู้เกบ็รวบรวมข้อมูล  : นางสาวสุทธิลกัษณ์  ศรีสวสัดิ�   เบอร์ภายใน : 1120    
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เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน 

 � มีแผนกลยทุธท์างการเงินที�สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์

ของสถาบนัใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

ผลดาํเนนิการ สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มีแผนกลยทุธท์างการเงินที�สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์

ของมหาวิทยาลยั สอดรับกบัยทุธศาสตร์ของสาํนกัฯ

ตามพนัธกิจ 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� แผน

ยทุธศาสตร์สาํนกัส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน (พ.ศ. ����-����) 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� 

แผนปฏิบติัราชการสาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน ปี ���� 

 � มีแนวทางการจดัหาทรัพยากรทางดา้นการเงิน 

แผนการจดัสรร และการวางแผนการใชเ้งินอยา่งมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้

ผลดาํเนนิการ ไดรั้บการจดัสรรเงิน และมกีารวาง

แผนการใชเ้งินอยา่งมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 

ตรวจสอบได ้จากระบบ GFMIS 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� เอกสาร

คาํขอตั�งงบประมาณ สนว.��� ประจาํปี

งบประมาณ ���� 

 

 � มีการจดัทาํระบบฐานขอ้มลูทางการเงินที�ผูบ้ริหาร

สามารถนาํไปใชใ้นการตดัสินใจและวิเคราะห์สถานะ

ทางการเงิน 

ผลดาํเนนิการ มีระบบการตดัยอดเงินจากโปรแกรม 

GFMIS และระบบบริหารการจดัการทางดา้นการเงิน 

MIS center  

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� Print out 

หนา้โปรแกรม GFMIS 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� สมุด

ควบคุมการตดัยอดเบิกจ่ายเงิน 

 

 � มีการจดัทาํรายงานทางการเงินอยา่งเป็นระบบอยา่ง

นอ้ยปีละ � ครั� ง 

ผลดาํเนนิการ มกีารจดัทาํรายงานการใชง้บประมาณ

ประจาํปี����  รอบ � และ �� เดือน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� รายงาน

ผลการปฏิบติังานการใชจ่้ายงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ���� รอบ  �  เดือน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-�  รายงาน

ผลการปฏิบติังานการใชจ่้ายงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ���� รอบ  ��  เดือน 

 � มีการนาํเสนอขอ้มลูทางการเงินไปใชใ้นการวิเคราะห์

ค่าใชจ่้าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ

มั�นคงขององคก์ารอยา่งต่อเนื�อง 

ผลดาํเนนิการ สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ไดจ้ดัทาํรายงานการวิเคราะห์ทางการเงินและนาํขอ้มลู

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� รายงาน

การวิเคราะห์ทางการเงิน 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน 

ทางการเงินไปใชเ้พื�อพิจารณาในดา้นสถานะทาง

การเงินและความมั�นคงขององคก์รอยา่งต่อเนื�อง 

 

 � มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาํหนา้ที�

ตรวจ ติดตามการใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามระเบียบและ

กฎเกณฑที์�สถาบนักาํหนด 

 

ผลดาํเนนิการ มกีารจดัทาํรายงานการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการใชง้บประมาณการจดัการศึกษา 

ประจาํปีงบประมาณ ���� เดือน รอบ �� เดือน และมี

การจดัทาํรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชง้บประมาณการ

จดัการศึกษา ประจาํปีงบประมาณ ���� รอบ � เดือน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-�  รายงาน

ผลการปฏิบติังานการใชจ่้ายงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ���� รอบ  ��  เดือน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-7 รายงาน

ผลการปฏิบติังานการใชจ่้ายงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ���� รอบ � เดือน 

 

 � ผูบ้ริหารระดบัสูงมีการติดตามผลการใชเ้งินให้

เป็นไปตามเป้าหมายและนาํขอ้มลูจากรายงานทาง

การเงินไปใชใ้นการวางแผนและการตดัสินใจ 

ผลดาํเนนิการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

ประจาํปีงบประมาณ ���� ไดต้รวจสอบรายงานของ

สาํนกัและใหข้อ้เสนอแนะ ซึ�งสาํนกัไดน้าํมาเป็น

กรอบในการจดัสรรงบประมาณประจาํปีงบประมาณ 

���� 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-8 รายงาน

ประชุมคณะกรรมการบริหารสาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั� ง

�/���� 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-9 รายงาน

ผลการติดตาม ตรวจสอบแบบ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั 
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การประเมนิของคณะกรรมการปีที�แล้ว : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี�ที� �.� มรีะบบและกลไกในการ

จดัสรรเงิน การวิเคราะห์ค่าใชจ่้าย การ

ตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

ระดบั � ระดบั � บรรลุ � คะแนน 

 

การประเมนิตนเองปีนี� : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี�ที� �.� มรีะบบและกลไกในการ

จดัสรรเงิน การวิเคราะห์ค่าใชจ่้าย การ

ตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

ระดบั � ระดบั � บรรลุ � คะแนน 

  

การตรวจสอบของคณะกรรมการปีนี� (CAR) : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี�ที� �.� มรีะบบและกลไกในการ

จดัสรรเงิน การวิเคราะห์ค่าใชจ่้าย การ

ตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

ระดบั � ระดบั � บรรลุ � คะแนน 
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การประเมนิของคณะกรรมการปีนี� : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี�ที� �.� มรีะบบและกลไกในการ

จดัสรรเงิน การวิเคราะห์ค่าใชจ่้าย การ

ตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

ระดบั � ระดบั 7 บรรลุ 3 คะแนน 

 

จุดแข็ง 

 1 . มีแผนปฏิบติัราชการ 

�. มีระบบตดัยอดเงินจากโปรแกรม GFMIS 

2. มีสมุดควบคุมการเบิกจ่ายเงินเพื�อควบคุมการเบิกจ่ายเงินโครงการต่าง  ๆ

�. มีการจดัทาํรายงานการใชง้บประมาณประจาํปีรอบ � เดือนและรอบ  ��  เดือน 

�. รายงานการวิเคราะห์ทางการเงินเพื�อวดัประสิทธิภาพการใชเ้งินงบประมาณ 

จุดที�ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 จุดที�ควรพฒันา 

  - 

รายการหลกัฐาน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� แผนยทุธศาสตร์สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน         

(พ.ศ. ����-����) 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� แผนปฏิบติัราชการสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน          

ปี ���� 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� เอกสารคาํขอตั�งงบประมาณ สนว.��� ประจาํปีงบประมาณ ���� 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� Print out หนา้โปรแกรม GFMIS 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� สมุดควบคุมการตดัยอดเบิกจ่ายเงิน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� รายงานผลการปฏิบติังานการใชจ่้ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ���� รอบ  �  เดือน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-�  รายงานผลการปฏิบติังานการใชจ่้ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ���� รอบ  ��  เดือน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� รายงานการวิเคราะห์ทางการเงิน 
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เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-7 รายงานผลการปฏิบติังานการใชจ่้ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ���� รอบ � เดือน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-8 รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารสาํนกัส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน ครั� ง�/���� 

 เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-9 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบแบบประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลยั 
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องค์ประกอบที� � ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

ตวับ่งชี�ที� �.� มรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในที�เป็นส่วนหนึ�งของกระบวนการบริหาร

การศึกษา 

ชนิดตวับ่งชี� :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดบั 

 

 �. มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในที�เหมาะสมกบัระดบัการพฒันาของ

สถาบนั 

 �. มีการกาํหนดนโยบายและใหค้วามสาํคญัเรื�องการประกนัคุณภาพจากคณะกรรมการระดบั

นโยบายและผูบ้ริหารสูงสุดของสถาบนั ภายใตก้ารมีส่วนร่วมจากภาคีทั�งภายในและภายนอกสถาบนั 

 �. มีการกาํหนดมาตรฐานตวับ่งชี�  และเกณฑคุ์ณภาพที�สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการอุดมศกึษา และ

มาตรฐานอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง และสอดคลอ้งกบัการประเมินคุณภาพภายนอก 

 �. มีการดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพที�ครบถว้น ทั�งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยา่งต่อเนื�องเป็นประจาํ (อยา่งนอ้ย � ปี นบัรวมปีที�มกีารติดตาม) 

�. มีการนาํผลการประกนัคุณภาพมาพฒันาปรับปรุงการดาํเนินงาน 

�. มีระบบฐานขอ้มลูและสารสนเทศที�สนบัสนุนการประกนัคุณภาพการศึกษาและใชร่้วมกนัทั�ง

ระดบับุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบนั 

�. มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานทั�ง

ภายในและภายนอกสถาบนั 
 

เกณฑ์การประเมนิ :  

คะแนน � คะแนน � คะแนน � 

มีการดาํเนินการ 

ไม่ครบ � ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ  

� ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 

อยา่งนอ้ย � ขอ้แรก 
 

การประเมนิตนเอง (SAR) 

ผู้กาํกบัดูแลตวับ่งชี�    : นายมงคล  แพทองคาํ   เบอร์ภายใน :  1151 

ผู้เกบ็รวบรวมข้อมูล  : นางสาวขนิษฐา  พวงมณีนาค  เบอร์ภายใน : 1120    
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เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน 

 � มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษา

ภายในที�เหมาะสมกบัระดบัการพฒันาของสถาบนั 

ผลดาํเนนิการ สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มีระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพการจดั

การศึกษาภายในเดียวกนักบัของมหาวิทยาลยัและมี

การดาํเนินการตามระบบและกลไก ทั�งการประกนั

คุณภาพภายในโดยใชห้ลกัการพฒันาและดาํเนินการ

ประกนัคุณภาพการศกึษา � ระบบ คือ 

          �. ระบบการพฒันาคุณภาพ กลไกของระบบ   

คือ มีนโยบายการประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลยัที�

ผา่นการเห็นชอบของสภามหาวิทยาลยัที�สาํนกัตอ้ง

ปฏิบติั สาํนกัมีแผนงานการประกนัคุณภาพภายใน     

มีการกาํหนดตวับ่งชี� ร่วมที�ปรากฏในแผนปฏิบติั

ราชการประจาํปี  มีการจดัทาํแผนงานการประกนัคุณ    

ที�สอดคลอ้งกบัระยะเวลาการประกนัคุณภาพของ

มหาวิทยาลยัและ     มีคณะกรรมการดาํเนินการ

ประกนัคุณภาพของสาํนกั มีการทบทวนกระบวนการ

ดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษา 

          �. ระบบการติดตามคุณภาพ กลไกของระบบ 

คือ สาํนกัมีการจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง มีการ

ตรวจติดตามและประเมินการประกนัคุณภาพภายใน

ระดบัสาํนกั 

           �. ระบบการประกนัคุณภาพ กลไกของระบบ 

คือ มีคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประเมิน

ตนเอง มีคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผล

ระดบัสาํนกัเพื�อเตรียมความพร้อมในการรับการ

ประเมินจากหน่วยงานภายนอก 

 

 

 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� ประกาศ

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรคเ์รื�อง

นโยบายแนวทางการดาํเนินการประกนั

คุณภาพการศกึษาภายในของ

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� แผนงาน

การประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลยั 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-3 แผนงาน

ประกนัคุณภาพของสาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� คาํสั�ง

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ที� ���/���� เรื�อง แต่งตั�งคณะกรรมการ

ดาํเนินงานประกนัคุณภายใน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� คาํสั�ง

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ที� ���/���� เรื�อง แต่งตั�งคณะกรรมการ

ดาํเนินงานประกนัคุณภายใน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-6 หนงัสือ

เชิญคณะกรรมการตรวจประเมนิการ

ประกนัคุณภาพการศกึษา 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน 

 � มีการกาํหนดนโยบายและใหค้วามสาํคญัเรื�องการ

ประกนัคุณภาพจากคณะกรรมการระดบันโยบายและ

ผูบ้ริหารสูงสุดของสถาบนั ภายใตก้ารมีส่วนร่วมจาก

ภาคีทั�งภายในและภายนอกสถาบนั 

ผลดาํเนนิการ สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนปฏิบติัตามนโยบายการประกนัคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลยัที�ผา่นการเห็นชอบจาก

สภามหาวิทยาลยั ผูบ้ริหารสาํนกัส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียนไดล้งนามในคาํรับรองการปฏิบติั

ราชการประจาํปีงบประมาณ ���� และมีการนาํ

นโยบายการประกนัคุณภาพการศกึษา ตลอดจนคาํ

รองรองการปฏิบติัราชการมาเป็นนโยบายที�สาํคญั

ของสาํนกัและถ่ายทอดถึงบุคลากรของสาํนกัโดย

กาํหนดเป็นภาระหนา้ที�ที�ตอ้งยดึถือและปฏิบติั 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� ประกาศ

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรคเ์รื�อง

นโยบายแนวทางการดาํเนินการประกนั

คุณภาพการศกึษาภายในของ

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

เอกสารหมายเลข �-�.� MR- 7 คู่มือการ

ประกนัคุณภาพการศกึษาสาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-�            

คาํรับรองการปฏิบติัราชการสาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนปี ���� 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-9 รายงาน

การประชุมสาํนกัส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน ครั� งที� �/���� 

 

 

 � มีการกาํหนดมาตรฐานตวับ่งชี�  และเกณฑคุ์ณภาพที�

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐาน

อื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง และสอดคลอ้งกบัการประเมิน

คุณภาพภายนอก 

ผลดาํเนนิการ   มหาวิทยาลยัไดก้าํหนดมาตรฐานตวั

บ่งชี�และเกณฑคุ์ณภาพที�สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน

อุดมการณ์ศกึษาและมาตรฐานอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง

สอดคลอ้งกบัการประเมนิคุณภาพภายนอก และ

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดด้าํเนินการ

ตามตวับ่งชี� ที�ทางมหาวิทยาลยักาํหนด และนาํเขา้สู่ที�

การจดัประชุมคณะกรรมการดาํเนินการประกนั

คุณภาพภายในของสาํนกังานเพื�อดาํเนินการ 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-3 แผนงาน

ประกนัคุณภาพของสาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-10 รายงาน

การประชุมคณะกรรมการดาํเนินงาน

การประกนัคุณภาพภายในครั� งที� �/���� 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� คาํสั�งที� 

���/���� สาํนกัส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน เรื�อง แต่งตั�งคณะกรรมการ

ดาํเนินงานประกนัคุณภายใน 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน 

 � มีการดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพที�ครบถว้น 

ทั�งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินคุณภาพอยา่งต่อเนื�องเป็นประจาํ (อยา่งนอ้ย 

� ปี นบัรวมปีที�มกีารติดตาม) 

 

ผลดาํเนนิการ ในปีการศึกษา ���� สาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียนไดม้ีการดาํเนินงานตาม

มาตรฐานตวับ่งชี�ของสาํนกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาโดยนาํผลการดาํเน◌ินงานปี ���� ปีและผล

การดาํเนินงานปี ����  มาทบทวน ติดตามและ

ปรับปรุงการดาํเนินงานประกนัคุณภาพใหม้ี

ประสิทธิภาพในแต่ละปีที�สูงขึ�น 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-11 รายงาน

การประเมินตนเอง (Self Assessment 

Report) ประจาํปีการศกึษา ����  

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-�� รายงาน

การประเมินตนเอง (Self Assessment 

Report) ประจาํปีการศกึษา ���� 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-10 รายงาน

การประชุมคณะกรรมการดาํเนินงาน

การประกนัคุณภาพภายในครั� งที� �/���� 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-�� รายงาน

การประเมินตนเอง (Self Assessment 

Report) ประจาํปีการศกึษา ���� 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-6 หนงัสือ

เชิญคณะกรรมการตรวจประเมนิการ

ประกนัคุณภาพการศกึษา 

 

 � มีการนาํผลการประกนัคุณภาพมาพฒันาปรับปรุงการ

ดาํเนินงาน 

ผลดาํเนนิการ มกีารนาํรายงานสรุปผลการประกนั

คุณภาพการศกึษาภายใน มาทบทวนในส่วนของ

จุดอ่อนและขอ้เสนอแนะ มาวิเคราะห์และปรับปรุง

การดาํเนินงานโดยปรับบทบาทหนา้ที�ของบุคลากร

และผูดู้แลรับผดิชอบดูแลดา้นการประกนัคุณภาพ

การศึกษาใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบั

องคป์ระกอบและตวับ่งชี�  

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-�� ผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัสาํนกั

ประจาํปีการศึกษา ����สาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

อกสารหมายเลข �-�.�-MR-�� รายงาน

การประชุมคณะกรรมการประกนั

คุณภาพภายในสาํนกัส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียนครั� งที� �/���� 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� คาํสั�ง

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ที� ���/���� เรื�อง แต่งตั�งคณะกรรมการ

ดาํเนินงานประกนัคุณภายใน 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน 

 � มีระบบฐานขอ้มลูและสารสนเทศที�สนบัสนุนการ

ประกนัคุณภาพการศกึษาและใชร่้วมกนัทั�งระดบั

บุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบนั 

ผลดาํเนนิการ มีระบบสารสนเทศที�สนบัสนุนการ

ประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน เช่น ระบบการ

ประกนัคุณภาพการเรียนการสอน และ รายงานการ

ผลประกนัคุณภาพการศกึษาของสาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียนโดยระบบ cheqa online 

 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-�� Printout 

หนา้เวบ็ระบบการประกนัคุณภาพการ

เรียนการสอน (ประเมินการสอน) 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-16 Printout 

หนา้เวบ็ cheqa online 

 � มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายดา้นการประกนั

คุณภาพการศกึษาระหว่างหน่วยงานทั�งภายในและ

ภายนอกสถาบนั 

ผลดาํเนนิการ  

 

 

การประเมนิของคณะกรรมการปีที�แล้ว : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี�ที� �.� มรีะบบและกลไกการประกนั

คุณภาพภายในที�เป็นส่วนหนึ�งของกระบวน 

การบริหารการศกึษา 

ระดบั � ระดบั � บรรลุ � คะแนน 

 

การประเมนิตนเองปีนี� : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี�ที� �.� มรีะบบและกลไกการประกนั

คุณภาพภายในที�เป็นส่วนหนึ�งของกระบวน 

การบริหารการศกึษา 

ระดบั � ระดบั � บรรลุ � คะแนน 
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การตรวจสอบของคณะกรรมการปีนี� (CAR) : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี�ที� �.� มรีะบบและกลไกการประกนั

คุณภาพภายในที�เป็นส่วนหนึ�งของกระบวน 

การบริหารการศกึษา 

ระดบั � ระดบั � บรรลุ � คะแนน 

 

การประเมนิของคณะกรรมการปีนี� : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี�ที� �.� มรีะบบและกลไกการประกนั

คุณภาพภายในที�เป็นส่วนหนึ�งของกระบวน 

การบริหารการศกึษา 

ระดบั � ระดบั 6 บรรลุ  3 คะแนน 

 

จุดแข็ง 

1. มีประชุมเพื�อระดมความคิดในการกาํหนดแนวนโยบายในเรื�องของการประกนัคุณภาพ 

�. มีปฏิทินการประกนัคุณภาพภายใน 

�. มีรายงานผลการประเมนิตนเอง 

 

จุดที�ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จดัใหม้ีการใชส้ารสนเทศที�เกี�ยวกบัระบบฐานขอ้มลูที�เกี�ยวกบัการประกนัคุณภาพการศกึษาที�

สะดวกและสามารถเขา้ถึงได ้
 

รายการหลกัฐาน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรคเ์รื�องนโยบายแนวทางการ

ดาํเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในของมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� แผนงานการประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลยั 
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เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-3 แผนงานประกนัคุณภาพของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� คาํสั�งสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที� ���/���� เรื�อง 

แต่งตั�งคณะกรรมการดาํเนินงานประกนัคุณภายใน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� คาํสั�งสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที� ���/���� เรื�อง 

แต่งตั�งคณะกรรมการดาํเนินงานประกนัคุณภายใน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-6 หนงัสือเชิญคณะกรรมการตรวจประเมินการประกนัคุณภาพ

การศึกษา 

เอกสารหมายเลข �-�.� MR- 7 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-�  คาํรับรองการปฏิบติัราชการสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนปี ���� 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-9 รายงานการประชุมสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั� งที� 

�/���� 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพ

ภายในครั� งที� �/���� 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-11 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจาํปี

การศึกษา ����  

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-�� รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจาํปี

การศึกษา ���� 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-�� รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจาํปี

การศึกษา ���� 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-�� ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัสาํนกัประจาํปีการศกึษา 

����สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-�� Printout หนา้เวบ็ระบบการประกนัคุณภาพการเรียนการสอน 

(ประเมินการสอน) 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-16 Printout หนา้เวบ็ cheqa online 
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ตวับ่งชี�ที� �.� ระดบัความสาํเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดตวับ่งชี� :  ผลผลิต 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดบั 

 �. มีการดาํเนินการตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะและ

สถาบนัอยา่งต่อเนื�อง 

 �. มีการปรับปรุงระบบประกนัคุณภาพภายในโดยสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและพฒันาการของ

สถาบนั 

 �. มีการรายงานผลการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในต่อหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งและสาธารณชน

ภายในเวลาที�กาํหนด 

 �. มีการนาํผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงการดาํเนินงานของหน่วยงานอยา่งต่อเนื�อง 

�. มีนวตักรรมดา้นการประกนัคุณภาพที�หน่วยงานพฒันาขึ�น หรือมีการจดัทาํแนวปฏิบติัที�ดี เพื�อ

การเป็นแหล่งอา้งอิงใหก้บัหน่วยงานและสถาบนัอื�น ๆ 
 

เกณฑ์การประเมนิ :  

คะแนน � คะแนน � คะแนน � 

มีการดาํเนินการ 

ไม่ครบ � ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ  

� ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 

อยา่งนอ้ย � ขอ้แรก 
 

การประเมนิตนเอง (SAR) 

ผู้กาํกบัดูแลตวับ่งชี�    : ผศ.วไลพร  เมฆไตรรัตน ์   เบอร์ภายใน :  1121 

ผู้เกบ็รวบรวมข้อมูล  : นางปราณี   เนรมิต    เบอร์ภายใน : 1123    
 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน 

 � มีการดาํเนินการตามระบบและกลไกการประกนั

คุณภาพการศกึษาภายในระดบัคณะและสถาบนัอยา่ง

ต่อเนื�อง 

ผลดาํเนนิการ สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ไดก้ารดาํเนินการตามระบบและกลไกการประกนั

คุณภาพการศกึษาภายในสาํนกังานอยา่งต่อเนื�องและ

สอดคลอ้งตามมาตรฐานตวับ่งชี�ของมหาวิทยาลยัตาม

ระยะเวลาที�กาํหนด ซึ�งมีดาํเนินการตามระบบและ

กลไกดงันี�   

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-1  คู่มือ

ปฏิบติัการการประกนัคุณภาพภายใน

มหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรค ์ ปี

การศึกษา ����  

เอกสารหมายเลข �-�.� MR- 7 คู่มือการ

ประกนัคุณภาพการศกึษาสาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-3 แผนงาน

ประกนัคุณภาพของสาํนกัส่งเสริม
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน 

          �.ปฏิบติัการโดยแต่งตั�งคณะกรรมการประกนั

คุณภาพและคณะกรรมการดาํเนินการในส่วนของ

สาํนกั กาํหนดผูรั้บผดิชอบตามรายงานมาตรฐาน/ตวั

บ่งชี�โดยจดัทาํตารางการบริหารตามรายงานมาตรฐาน/

ตวับ่งชี�กาํหนดระยะเวลาการดาํเนินการประกนั

คุณภาพภายใน กาํหนดแนวทางการดาํเนินการประกนั

คุณภาพภายใน ดาํเนินการตามแผน 

          2. ประชุมสร้างความรู้ความเขา้ใจและชี�แจง

บุคคลากรของสาํนกัเกี�ยวกบัระบบกลไกการประกนั

คุณภาพการศกึษาทั�งภายในและภายนอก จดัทาํปฏิทิน

กาํหนดระยะเวลาการประกนัคุณภาพการศกึษาของ

สาํนกัฯ จดัหาเอกสารรายละเอียดมาตรฐาน/ตวับ่งชี�ทั�ง

ภายในและมาตรฐาน/ตวับ่งชี�การประกนัคุณภาพ

การศึกษาเพื�อ ประกอบการดาํเนินการประกนัคุณภาพ

การศึกษา 

          �. จดัทาํรายงานการประเมินตนเองของสาํนกัฯ

เพื�อเสนอคณะกรรมการ ตรวจสอบและประเมินผล

โดยมีคณะกรรมการตรวจติดตามผลการดาํเนินการ

ประกนัคุณภาพภายในของมหาวิทยาลยั  ทาํการ

ตรวจสอบเบื�องตน้โดยการสมัภาษณ์ และสงัเกต ศึกษา

เอกสาร เก็บรวบรวมขอ้มลูผลการดาํเนินการประกนั

คุณภาพภายใน เพื�อวิเคราะห์จุดเด่น จุดที�ความพฒันา

และแนวทางในการพฒันาในอนาคต  

วิชาการและงานทะเบียน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� คาํสั�ง

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ที� ���/���� เรื�อง แต่งตั�งคณะกรรมการ

ดาํเนินงานประกนัคุณภายใน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� คาํสั�ง

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ที� ���/���� เรื�อง แต่งตั�งคณะกรรมการ

ดาํเนินงานประกนัคุณภายใน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-9 รายงาน

การประชุมสาํนกัส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน ครั� งที� �/���� 

เอกสารหมายเลข �-�.� MR- 7 คู่มือการ

ประกนัคุณภาพการศกึษาสาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-�� รายงาน

การประเมินตนเอง (Self Assessment 

Report) ประจาํปีการศกึษา ���� 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-6 หนงัสือ

เชิญคณะกรรมการตรวจประเมนิการ

ประกนัคุณภาพการศกึษา 

 

 

 � มีการปรับปรุงระบบประกนัคุณภาพภายในโดย

สอดคลอ้งกบัพนัธกิจและพฒันาการของสถาบนั 

ผลดําเนนิการ   สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ไดนาํผลการตรวจสอบมาประชุมผูที้�เกี�ยวขอ้งเพื�อ

ดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข ไดม้กีารแต่งตั�ง

คณะกรรมการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน 

ปรับปรุงระบบการประกนั  

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-4 คาํสั�ง

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ที� ���/���� เรื�อง แต่งตั�งคณะกรรมการ

ดาํเนินงานประกนัคุณภายใน 

เอกสารหมายเลข �-�.1-MR-7 คู่มือการ

ประกนัคุณภาพการศกึษา สาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 
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ม ี ข้อ เกณฑ์การประเมนิ หลกัฐาน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-11 รายงาน

การประเมินตนเอง (Self Assessment 

Report) ประจาํปีการศกึษา ���� สาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

 � มีการรายงานผลการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน

ต่อหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งและสาธารณชนภายในเวลาที�

กาํหนด 

ผลดาํเนนิการ มกีารรายงานผลการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายในต่อกลุ่มงานมาตรฐานการศึกษาของ

มหาวิทยาลยัตามระยะเวลาที�กาํหนด และเผยแพร่ต่อ

สารธารณชน โดยการเผยแพร่ทางเวบ็ไซต ์

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-12 รายงาน

การประเมินตนเอง (Self Assessment 

Report) ประจาํปีการศกึษา ���� สาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� Print Out 

หนา้เวบ็ไซต ์

 � มีการนาํผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงการ

ดาํเนินงานของหน่วยงานอยา่งต่อเนื�อง 

ผลดาํเนนิการ นาํผลการประเมินปีการศกึษา ���� 

เขา้วาระการประชุมของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียนครั� งที� 2 / 2552 เพื�อหารือและวิเคราะห์

ผลคะแนนและจุดอ่อนของส่วนงานเพื�อเสนอ

แนวทางในการปรับปรุงการดาํเนินงานของ

หน่วยงานอยา่งต่อเนื�อง 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-12 รายงาน

การประเมินตนเอง (Self Assessment 

Report) ประจาํปีการศกึษา ���� สาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-�� ผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัสาํนกั

ประจาํปีการศึกษา ����สาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-9 รายงาน

การประชุมสาํนกัส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน ครั� งที� �/���� 

 

 � มีนวตักรรมดา้นการประกนัคุณภาพที�หน่วยงาน

พฒันาขึ�น หรือมีการจดัทาํแนวปฏิบติัที�ดี เพื�อการเป็น

แหล่งอา้งอิงใหก้บัหน่วยงานและสถาบนัอื�น ๆ 

ผลดาํเนนิการ  
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การประเมนิของคณะกรรมการปีที�แล้ว : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี�ที� �.� ระดบัความสาํเร็จของการ

ประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 

ระดบั � ระดบั � บรรลุ � คะแนน 

 

การประเมนิตนเองปีนี� : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี�ที� �.� ระดบัความสาํเร็จของการ

ประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 

ระดบั � ระดบั � บรรลุ � คะแนน 

 

การตรวจสอบของคณะกรรมการปีนี� (CAR) : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี�ที� �.� ระดบัความสาํเร็จของการ

ประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 

ระดบั � ระดบั � บรรลุ � คะแนน 

 

การประเมนิของคณะกรรมการปีนี� : 

ลาํดบัตวับ่งชี� ผลการดําเนินงานคะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งชี� สกอ. 

ตวับ่งชี�ที� 
เป้าหมายที�

กาํหนด 

ผลของ

เป้าหมายที�ได้ 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ค่าคะแนน 

ที�ได้ 

ตวับ่งชี�ที� �.� ระดบัความสาํเร็จของการ

ประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 

ระดบั � ระดบั 4 บรรลุ 3 คะแนน 
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จุดแข็ง 

�. มีการตรวจติดตามภายในในระดบัสาํนกังาน 

�. มีการนาํผลรายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาเสนอต่อหน่วยงานภายใน 

 

จุดที�ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 จุดที�ควรพฒันา 

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

นาํผลการรายงานการประกนัคุณภาพการศึกษาเสนอต่อสาธารณชนใหม้ากขึ�นและจากการนาํผล

การายงานการประกนัคุณภาพภายในเสนอใหค้ณะกรรมการ ( CAR ) ตรวจสอบและประเมินก่อนการ

ตรวจจริงของคณะกรรมการประกนัคุณภาพประจาํปีใหถ้ือเป็นนวตกรรมและแนวทางปฏิบติัที�ดีไดค้วร

จะรายงานไดถ้ึงระดบัที� 5 ได ้
 

รายการหลกัฐาน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-1  คู่มือปฏิบติัการการประกนัคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ����  

เอกสารหมายเลข �-�.� MR- 7 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-3 แผนงานประกนัคุณภาพของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� คาํสั�งสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที� ���/���� เรื�อง 

แต่งตั�งคณะกรรมการดาํเนินงานประกนัคุณภายใน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� คาํสั�งสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที� ���/���� เรื�อง 

แต่งตั�งคณะกรรมการดาํเนินงานประกนัคุณภายใน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-9 รายงานการประชุมสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั� งที� 

�/���� 

เอกสารหมายเลข �-�.� MR- 7 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-�� รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจาํปี

การศึกษา ���� 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-6 หนงัสือเชิญคณะกรรมการตรวจประเมินการประกนัคุณภาพ

การศึกษา 
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เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-4 คาํสั�งสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที� ���/���� เรื�อง 

แต่งตั�งคณะกรรมการดาํเนินงานประกนัคุณภายใน 

เอกสารหมายเลข �-�.1-MR-7 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-11 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจาํปี

การศึกษา ���� สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-12 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจาํปี

การศึกษา ���� สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-� Print Out หนา้เวบ็ไซต ์

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-12 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจาํปี

การศึกษา ���� สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

เอกสารหมายเลข �-�.�-MR-�� ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัสาํนกัประจาํปีการศกึษา 

����สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ส่วนที� � 

สรุปผลการประเมิน 

สรุปผลการประเมนิในภาพรวม 

ตาราง ส � ตารางสรุปผลการประเมินตนเองรายตวับ่งชี�ตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
 

ตัวบ่งชี�คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

/ บรรลุ 

x ไม่บรรลุ 

คะแนนประเมิน

(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ (อธิบาย

เหตุผลการประเมินที�

ต่างจาก SAR) 

ตัวตั�ง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี�ที� �.� มีการกาํหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี

กระบวนการพฒันากลยทุธ์ แผนดาํเนินการและมีการ

กาํหนดตวับ่งชี� เพื�อวดัความสาํเร็จของการดาํเนินงานตาม

แผนใหค้รบทุกภารกิจ 

� � บรรลุ �  

ตัวบ่งชี�ที� �.� ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวับ่งชี�ของ

การปฏิบตัิงานที�กาํหนด 

�� �� ��.� บรรลุ �  

�� 

ตัวบ่งชี�ที� �.� ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนั � � บรรลุ �  

ตัวบ่งชี�ที� �.� มีการพฒันาสถาบนัสู่องคก์ารเรียนรู้ � � บรรลุ �  

ตัวบ่งชี�ที� �.� มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากร

บุคคลเพื�อพฒันา และธาํรงรักษาไวใ้หบุ้คลากรมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพ 

� � บรรลุ �  

ตัวบ่งชี�ที� �.� ศกัยภาพของระบบฐานขอ้มูลเพื�อการบริหาร 

การเรียนการสอนและการวจิยั 

� � บรรลุ �  
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ตัวบ่งชี�คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

/ บรรลุ 

x ไม่บรรลุ 

คะแนนประเมิน

(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ (อธิบาย

เหตุผลการประเมินที�

ต่างจาก SAR) 

ตัวตั�ง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี�ที� �.� ระดบัความสาํเร็จในการเปิดโอกาสให้

บุคคลภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา

สถาบนัอุดมศึกษา 

4 4 บรรลุ �  

ตัวบ่งชี�ที� �.� มีการนาํระบบบริหารความเสี�ยงมาใชใ้น

กระบวนการบริหารการศึกษา 

� � บรรลุ � เพิ�มกลดัฐานบางตวับ่งชี�  

ปรับคาํอธิบายผลการ

ดาํเนินการ 

ตัวบ่งชี�ที� �.� ระดบัความสาํเร็จของการถ่ายทอดตวับ่งชี�และ

เป้าหมายของระดบัองคก์รสู่ระดบับุคคล 

� � บรรลุ �  

ตัวบ่งชี�ที� �.� มีระบบและกลไกในการจดัสรรเงิน การ

วิเคราะห์ค่าใชจ่้าย การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณ

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

� � บรรลุ �  

ตัวบ่งชี�ที� �.� มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในที�

เป็นส่วนหนึ�งของกระบวนการบริหารการศึกษา 

� � บรรลุ �  

ตัวบ่งชี�ที� �.� ระดบัความสาํเร็จของการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

� � บรรลุ �  
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ตาราง ส � ผลการประเมินตามองคป์ระกอบคุณภาพ � องคป์ระกอบ 

 

องค์ประกอบ

คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี�ย 

ผลการประเมิน 

  1.5 การดําเนินงานยงัไม่ได้คุณภาพ 

�.��-�.�� การดําเนินงานคุณภาพระดับพอใช้ 

�.��-�.�� การดําเนินงานคุณภาพระดับดี 

�.��-�.�� การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 

ตัวบ่งชี� สกอ. ตัวบ่งชี� สกอ. + สถาบัน 
ตัวบ่งชี� สกอ. ตัวบ่งชี� สกอ. + สถาบัน 

I P O รวม I P O รวม 

องค์ประกอบที� � �.�� �.�� �.�� �.��     ดี   

องค์ประกอบที� � �.�� �.�� �.�� �.��     ดีมาก   

องค์ประกอบที� � �.�� �.�� �.�� �.��     ดีมาก   

องค์ประกอบที� � �.�� �.�� �.�� �.��     ดีมาก   

เฉลี�ยรวมของทุก

องค์ประกอบ 

�.�� �.�� �.�� �.��     ดีมาก   

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก     ดีมาก   
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ตาราง ส � ตารางสรุปการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 

องค์ประกอบ

คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี�ย 

ผลการประเมิน 

  1.5 การดําเนินงานยงัไม่ได้คุณภาพ 

�.��-�.�� การดําเนินงานคุณภาพระดับพอใช้ 

�.��-�.�� การดําเนินงานคุณภาพระดับดี 

�.��-�.�� การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 

ตัวบ่งชี� สกอ. ตัวบ่งชี� สกอ. + สถาบัน 
ตัวบ่งชี� สกอ. ตัวบ่งชี� สกอ. + สถาบัน 

I P O รวม I P O รวม 

มาตรฐานที� �            

มาตรฐานที� � ก �.�� �.�� �.�� �.��     ดีมาก   

มาตรฐานที� � �.�� �.�� �.�� �.��     ดีมาก   

เฉลี�ยรวมของทุก

มาตรฐาน 

�.�� �.�� �.�� �.��     ดีมาก   

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก     ดีมาก   
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ตาราง ส � ตารางสรุปการประเมินตนเองตามมุมมองดา้นการบริหารจดัการ 

 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี�ย 

ผลการประเมิน 

  1.5 การดําเนินงานยงัไม่ได้คุณภาพ 

�.��-�.�� การดําเนินงานคุณภาพระดับพอใช้ 

�.��-�.�� การดําเนินงานคุณภาพระดับดี 

�.��-�.�� การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 

ตัวบ่งชี� สกอ. ตัวบ่งชี� สกอ. + สถาบัน 
ตัวบ่งชี� สกอ. ตัวบ่งชี� สกอ. + สถาบัน 

I P O รวม I P O รวม 

ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้

เสีย Customer 

�.�� �.�� �.�� �.��     พอใช้   

ด้านกระบวนการภายใน 
Internal Process 

�.�� �.�� �.�� �.��     ดีมาก   

ด้านการเงิน Finance �.�� �.�� �.�� �.��     ดีมาก   

ด้านบุคลากรเรียนรู้และ

นวัตกรรม 

�.�� �.�� �.�� �.��     ดีมาก   

เฉลี�ยรวม �.�� �.�� �.�� �.��     ดีมาก   

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดี -        
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ข้อมูลพื�นฐาน (Common Data Set) 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   ปีการศึกษา ���� 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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รายการ หน่วย 
ข้อมูลอ้างองิ

สําหรับ PI 

สํานักส่งเสริมวชิาการและงาน

ทะเบียน 

องค์ประกอบที� � (ใชร้อบปีงบประมาณ)    

     - จาํนวนตวับ่งชี�ของแผนปฏิบติังานประจาํปีงบประมาณทั�งหมด (ตวับ่งชี� ) สกอ. �.� �� 

     - จาํนวนตวับ่งชี�ของแผนปฏิบติังานประจาํปีงบประมาณที�บรรลุเป้าหมาย (ตวับ่งชี� ) สกอ. �.� � 

องค์ประกอบที� �    

     * จาํนวนบุคลากรประจาํสายสนบัสนุนทั�งหมด (คน) สกอ. �.� ��� 

องค์ประกอบที� �    

     * รายรับทั�งหมดของสาํนกั (บาท) สกอ. �.� ��,���,���.- 

     * ค่าใชจ่้ายทั�งหมดของสาํนกัโดยไมร่วมครุภณัฑ ์อาคารสถานที�และที�ดิน (บาท) สกอ. �.�  

 - ปีงบประมาณ (บาท) สกอ. �.� 37,���,���.��.- 

     * ค่าใชจ่้ายดา้นครุภณัฑ ์อาคาร สถานที� และที�ดิน (ปีงบประมาณ) (บาท) สกอ. �.� ���,���.- 

     * เงินเหลือจ่ายสุทธิ (ปีงบประมาณ) (บาท) สกอ. �.� �,���,���,.�� 

องค์ประกอบที� �    

     * ระดบัความสาํเร็จของการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในตามเกณฑ ์� ระดบัของ 

สกอ. 

(ระดบัของ สกอ.) สกอ. �.� ระดบั � 

 
 


