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บทสรุปผู้บริหาร 
 การด าเนินงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในรอบปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา 
หน่วยงานได้ด าเนินกิจกรรม/โครงการ ตามพันธกิจ และจุดเน้นตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
ซึ่งประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ทั้งหมด 3 ประเด็น คือ 1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้ง
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา   2) ส่งเสริมการพัฒนางานบริการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ  
3) ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 ภายใต้แนวทางการด าเนินงานจากแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
2560 มีโครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ ทั้งสิ้นจ านวน 11 โครงการใหญ่ (ประกอบด้วย 34 กิจกรรมย่อย บรรลุ
เป้าหมายจ านวน 32 กิจกรรม) ผลส าเร็จของการด าเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ 94.12 ผลส าเร็จของตัวช้ีวัด
ตามแผนปฏิบัติราชการ (จ านวน 11 ตัวช้ีวัด บรรลุเป้าหมาย จ านวน 8 ตัวช้ีวัด) คิดเป็นร้อยละ 72.73 และ
ผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 91.15  ปัจจัยที่ส่งผลให้การด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของส านักฯ และมหาวิทยาลัย มีจุดเด่นด้านต่างๆ ดังนี้ 
 จุดเด่นด้านการบริหารงาน 
     1. มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่สอดคล้อง และรองรับนโยบายต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
    2. น าจุดเน้น กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ มาเป็นแนวทางการด าเนินงาน
ในภาพรวมของส านักฯ 
    3. มีแผนงาน กระบวนการด าเนินงาน และมอบหมายผู้รบัผิดชอบอย่างชัดเจน 
    4. บริหารงานภายในหน่วยงานด้วยความโปรง่ใสตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ด ี
    5. บริหารงบประมาณภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสทิธิภาพ คุ้มค่า ก่อประโยชน์
สูงสุดต่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
    6. ส่งเสริมให้บุคลากร เข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม/โครงการของมหาวิทยาลัย 
 จุดเด่นด้านการพัฒนาองค์กร 
    1. สนบัสนุนการพฒันาหน่วยงานด้วยการจัดการความรู้ภายในองค์กร 
    2. น าเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาสนบัสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 
    3. มีการพัฒนาระบบการใหบ้ริการตามพันธกจิของหน่วยงานให้ทันสมัยอยูส่มอ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม และเทคโนโลย ี
    4. ส่งเสริมการพฒันาสมรรถนะหลักและสมรรถนะรองของบุคลากรใหเ้หมาะสมกบัการปฏิบัติงาน 
เพื่อผลสัมฤทธ์ิของงาน 
    5. สร้างเครือข่าย และการมสี่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อการพฒันาองค์กร
อย่างยั่งยืน  
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 จุดเด่นด้านการตอบสนองผู้มีส่วนได้เสีย 
    1. ปรับปรุงกระบวนการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
    2. มีช่องทางการให้บริการทีห่ลากหลาย มีการพฒันาระบบการให้บริการที่ทันสมัย เหมาะสมต่อ
สภาพสังคม และการด าเนินชีวิตของผู้ใช้บริการ 
    3. ขับเคลื่อนการพัฒนาการใหบ้รกิารด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีท่ันสมัย สอดคล้องกบัการ
พัฒนางานในทกุด้าน 
    4. การพัฒนาและน าสิง่สนบัสนุนการใหบ้รกิารทีท่ันสมัยเข้ามาใช้ในควบคู่กับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
 จุดเด่นด้านบุคลากร 
    1. บุคลากรผู้ใหบ้ริการ มีความรู้และเช่ียวชาญในงานที่ใหบ้ริการ สามารถให้ข้อมลูทีร่วดเร็ว ถูกต้อง 
ตรงกบัความคาดหวังของผู้รบับริการ 
    2. บุคลากรผู้ปฏิบัตงิาน มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
    3. บุคลากรผู้ปฏิบัตงิานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มลีักษณะของการปฏิบัติงานเป็นทมี 

 จากผลการด าเนินงานและจุดเด่นดังกล่าวข้างต้น หน่วยงานมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาภายในองค์กร
และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย อันจะช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ด้านการ
เรียนการสอนและงานด้านวิชาการให้มีระดับคุณภาพและมาตรฐานสู่สากลรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ซึ่งในการจัดท ารายงานประจ าปี พ.ศ. 2560 ฉบับนี้เกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจของคณะผู้บริหาร บุคลากร
ภายในหน่วยงานและบุคลากรภายนอกทุกส่วนงานเป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นสารสนเทศ
ส าหรับผู้ที่สนใจและน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 
 
 
         อาจารย์ปราณี  เนรมิตร 
               ผู้อ านวยการ 
         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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สารบัญ 

เรื่อง หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร ก 
สารบัญ ค 
บทท่ี 1 บทน า 1 
  ปรัชญา วิสัยทัศน์ 2 
  พันธกิจ 2 
  ภารกิจ 2 
  เอกลักษณ์ 3 
  อาคาร สถานที่ 3 
  ยุทธศาสตร์การพฒันา 4 
บทท่ี 2 โครงสร้างการบริหารงาน 6 
  โครงสร้างองค์กร 6 
  การบริหารงานบุคคล 9 
บทท่ี 3 โครงสร้างการบริหารงานวิชาการ 11 
  คณะกรรมการอนุมัตผิลส าเร็จการศึกษา 11 
  คณะกรรมการวิชาการประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 11 
  คณะอนุกรรมการสภาวิชาการ 12 
  คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 13 
  คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 15 
บทท่ี 4 รายงานผลการด าเนินงาน 16 
  ผลการด าเนินงานตามพันธกจิของหน่วยงาน 16 
  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี 20 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทัง้ระดับปรญิญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 20 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพฒันางานใหบ้รกิารของหน่วยงานใหม้ีประสิทธิภาพ 25 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการการบริหารจัดการทีไ่ด้มาตรฐาน และเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

        และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ด ี
27 

บทท่ี 5 การบริหารงบประมาณ 29 
บทท่ี 6 ผลงานเด่นประจ าปีงบประมาณ 2560 32 
บทท่ี 7 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 41 
บทท่ี 8 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 43 
ภาคผนวก 



บทน ำ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับ
ท้องถ่ิน และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล สร้างความรู้และนวัตกรรม น าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ ทั้งระดับปัจเจกบุคคล ชุมชน องค์การและภาคการผลิต ให้บริการ
วิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถ่ินไทย พื้นฟูและสืบสานคุณค่า
ความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยที่เป็นวิถีชีวิตประเพณี มีค่านิยมที่ดีงามมีภูมิ ปัญญาท้องถ่ินและ
สิ่งแวดล้อมท้องถ่ินรวมถึงเพิ่มศักยภาพและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดยมีระบบ
บริหารจัดการแบ่งส่วนงานในการก ากับควบคุมดูแลทั้งหมด 5 คณะ และ 5 ส านัก/สถาบัน 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ก่อตั้งข้ึนเมื่อ พ.ศ. 
2518 ตามโครงสร้างของพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู โดยมีช่ือว่า “ฝ่ายทะเบียนและวัดผล” ต่อมามีภารกิจ
เพิ่มข้ึน จึงได้จัดตั้งเป็น “ส านักส่งเสริมวิชาการ” ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ตาม
มาตรา 7 และเมื่อมีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2538 และประกาศส านักงานสภา
สถาบันราชภัฏ เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการสถาบันราชภัฏ ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 
2538 สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ จึงได้แบ่งส่วนราชการเป็น “ส านักส่งเสริมวิชาการ” 

 ในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการยกฐานะ และเปลี่ยนแปลงสถานภาพจากสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ มา
เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงมีการแบ่งส่วนราชการใหม่เป็น “ส านักงานส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน” ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2548 ณ วันที่ 1  มีนาคม พ.ศ.2548 ซึ่งปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 20 ก วันที่ 8  
มีนาคม 2548  และมีการแบ่งส่วนราชการเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  การแบ่งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2549 โดยให้แบ่งส่วนราชการเป็นส านักงานผู้อ านวยการ 
ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 23  มิถุนายน 2549 ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 74 ง วันที่ 3  
สิงหาคม 2549 และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการประชุมครั้งที่  12/2549 วันที่  30 
พฤศจิกายน 2549 และครั้งที่ 13/2549 วันที่ 27  ธันวาคม 2549 เห็นชอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ภายในมหาวิทยาลัยของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่ม
งานบริหารส านักงานผู้อ านวยการ  กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล  กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ  และ
ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มีหน้าที่ในการรับผิดชอบงานรับนักศึกษา  งานทะเบียน  งานประมวลผล  งาน
หลักสูตร  งานแผนการเรียน และบัณฑิตศึกษาเป็นต้น  โดยข้ึนตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
มีโครงสร้างการบริหารงานภายใน ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการประชุมครั้งที่ 
12/2549 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 และครั้งที่ 13/2549 วันที่ 27  ธันวาคม 2549  
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ต่อมาในปี พ.ศ. 2558  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีมติเห็นชอบประกาศให้จัดตั้ง 
“บัณฑิตวิทยาลัย” เป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ แยกออกจากส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 วันที่ 26  มีนาคม  2558  ซึ่งเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดต้ังส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยส่วนงานภายในที่จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติ  
การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2554 
จากมติสภามหาวิทยาลัย ส่งผลให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
และโครงสร้างการบริหารงาน ในปัจจุบัน 3 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหารส านักงานผู้อ านวยการ  กลุ่มงาน
ส่งเสริมวิชาการ  และกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 

ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ท าหน้าที่ส่งเสริม และ
สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจ และนโยบายการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาชุมชนและท้องถ่ินให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดั่งปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยที่ว่า “มหาวิทยาลัย ที่เป็นพลังของแผ่นดิน ในการพัฒนาท้องถ่ิน”  

ปรัชญำ/ปณิธำน 

 ส่งเสริมวิชาการ  รักษามาตรฐาน  บริการด้วยใจ 

วิสัยทัศน์ 

 ส านักสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบียน เป็นองค์กรทีท่ันสมยัให้บรกิารถูกต้อง รวดเร็ว 

พันธกิจ 

 1.ส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
 2.พัฒนาระบบการให้บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ภำรกิจ 
 1.ส่งเสริมการจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ระดับอุดมศึกษา 
 2.ด าเนินงานด้านงานทะเบียนและประมวลผล 
 3.ให้บริการด้านวิชาการแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป 
 4.ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 
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เอกลักษณ์ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่สนับสนุนงานด้านวิชาการ และ

งานบริการ ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว กระชับ ฉับไว เทคโนโลยีทันสมัยในด้านวิชาการ 

อำคำร สถำนที ่
 การด าเนินงานสนบัสนุนการจัดการศึกษา นอกจากจะมีการให้บรกิารด้านวิชาการแล้ว หน่วยงาน
ยังให้บริการด้านห้องเรียน มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการในความดูแล ดังตาราง 

ตำรำงท่ี 1  จ านวนห้องเรียนทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน 

ชื่ออำคำร 
กำรใช้พื้นท่ี (ห้อง) 

ห้องเรียนท่ัวไป ห้องปฏิบัติกำร ห้องประชุม 
อำคำรอ ำนวยกำร (ตึก 14) 31 - - 

ช้ัน 4 8 - - 
ช้ัน 5 8 - - 
ช้ัน 6 8 - - 
ช้ัน 7 7 - - 

อำคำร 5 (ตึกปีกนก) 2 - - 
รวมท้ังสิ้น 33 - - 

 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 ปีงบประมาณ 2560 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการวางยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
หน่วยงาน และสอดคล้องกับการส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ผ่านยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ประเด็น 
ดังนี ้
 ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นส่งเสริมการจัดการศึกษา ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ให้การจัดการเรียน
การสอนให้มีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ตามสภาวการณ์ของสังคมและค่านิยมที่เปลี่ยนไป ด้วยการ
พัฒนาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่งเสริมการพัฒนา/ปรบัปรุงหลกัสตูร ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติในการพัฒนา
หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยก าหนด และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาแห่งชาติ การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งการ
สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณาจารย์คณะต่าง ๆ ในพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน โดยมี
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ดังนี ้ 
  1) หลักสูตรการศึกษามีการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

  2) มีความพร้อมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา  
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ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานตามเป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 
   1. ร้อยละของจ านวนหลักสูตรทีม่ีการจัดการเรียนการสอน โดยผู้เรียนสามารถเรียนรูจ้ากการ

ปฏิบัติงานจริง (ตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัย) 
   2. สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ : ด้านมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

(ตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัย) 
   3. การเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเทียบกับปีทีผ่่านมา 

(เกณฑ์การประกันคุณภาพ 2553-2556) แก้ไขเป็น ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
(เกณฑ์การประกันคุณภาพ สกอ.) 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 2  ส่งเสริมการพัฒนางานบริการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 

 จากภารกิจของหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา การให้บริการวิชาการ 
มุ่งเน้นความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ ซึ่งในการพัฒนางานให้บริการนั้นจ าเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็น
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร กระบวนการให้บริการ ตลอดไปจนถึงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการให้บริการ 
เช่น ระบบสารสนเทศ อุปกรณ์สนับสนุนการให้บริการ การด าเนินงานในยุทธศาสตร์นี้ มุ่งเน้นการพัฒนา
ระบบสารสนเทศด้านงานทะเบยีนและประมวลผลการศึกษา ด้านหลักสูตรและแผนการเรียน และด้านการ
บริหารงานวิชาการ ให้มีระบบสนับสนุนการด าเนินงานที่ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้อง บุคลากรมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มาสนับสนุนการด าเนินงาน โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1) ระบบให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้แกผู่้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
2) ระบบสารสนเทศสนบัสนุนงานด้านวิชาการ งานทะเบียนและประมวลผลมีความทันสมัย ข้อมลู

ถูกต้องเช่ือถือได ้
ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานตามเป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 
   1. ระดบัความพึงพอใจผู้ใช้บริการ 
   2. ระดบัความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการ 
   3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศ 
   4. ระดับความส าเร็จของรอ้ยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการรกัษามาตรฐานระยะเวลาให้บริการ 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3  ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 หน่วยงานเล็งเห็นถึงความส าคัญของการบริหารงานขององค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตามแนว
ปฏิบัติที่ก าหนดไว้ใน พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
เพื่อให้การบริหารราชการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ และ
เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และมีการพัฒนาหน่วยงาน
อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งจากความคาดหวังดังกล่าว หน่วยงานมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้หน่วยงานมี
ระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล 
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ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานตามเป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 
    1. ร้อยละความส าเร็จการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม 
    2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพหรือทักษะอื่นที่ตนสนใจ 
    3. ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
    4. ระดับความส าเร็จของการจัดการความเสี่ยง (ใช้ผลการประเมินตามเกณฑป์ระกันคุณภาพ) 

 

 



โครงสร้างการบริหารงาน 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย  

ได้รับกำรแบ่งส่วนกำรบริหำรงำนและแบง่สว่นรำชกำร จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 12/2549  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2549 โดยมีโครงสร้ำงองค์กร ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1  โครงสร้ำงองค์กรอนุมัติโดยสภำมหำวิทยำลยั ครั้งที่ 12/2549 
                                    เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2549 
 

 จำกโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร สภำมหำวิทยำลัยได้จัดสรรกรอบงำนของส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน มีพันธกิจหลักในกำรสนับสนุน ส่งเสริม กำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัย โดยท ำหน้ำที่ประสำนงำนด้ำนวิชำกำร ด้ำนงำนทะเบียนและประมวลผล ด้ำนหลักสูตรและ
แผนกำรเรียน แก่นิสิตนักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคคลภำยนอก ถือเป็นหน่วยงำน 1 ใน 10 หน่วยงำนตำม
โครงสร้ำงภำยในของมหำวิทยำลัย 

 และเพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรคล่องตัว กำรบริหำรจัดกำรที่รวดเร็ว สะดวก และเป็น
เอกภำพ สภำมหำวิทยำลัย ได้มีมติให้มีกำรจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนภำยในทั้ง 10 
หน่วยงำน ในกำรประชุมครั้งที่ 13 /2549  เมื่อวันที่ 27 ธันวำคม  2549  ในส่วนของส ำนักส่งเสรมิวิชำกำร
และงำนทะเบียน มีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงใหม่ โดยสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ มีมติเห็นชอบ
ประกำศให้จัดตั้ง “บัณฑิตวิทยาลัย” เป็นส่วนงำนภำยในมหำวิทยำลัยที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ แยกออก

ผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการ 

กลุม่งานส่งเสริมวิชาการ 
 - งำนจัดตำรำงเรียนและตำรำงสอบ 
 - งำนประสำนงำนพัฒนำหลักสูตร 
 - งำนวำงแผนกำรเรยีนกำรสอน 
 - งำนพัฒนำคุณภำพหลักสูตรและ 
      กำรสอน 
 - งำนประเมินกำรจัดกำรศึกษำ 
 - งำนสนับสนุนกำรจัดท ำผลงำนทำง
วิชำกำร 
 - งำนบริกำรวิชำกำรด้ำนกำรเรียน
นอกแผน 
 - งำนเอกสำรหลักสูตรและคู่มือ
อำจำรย์ 

กลุม่งานบรหิารส านักงาน
ผู้อ านวยการ 
 - งำนบริหำรงำนทั่วไป 
 - งำนสำรบรรณ 
 - งำนพัสดุกำรเงิน 
 - งำนบุคลำกร 
 - งำนข้อมูลสำรสนเทศ 
   - งำนประกันคุณภำพ งำนกพร. 
 - งำนแผนงำนและงบประมำณ 
 - งำนเลขำนุกำร สภำวิชำกำรและ 
   อนุกรรมกำรวิชำกำร 

ส านักงานบัณฑิตวทิยาลัย 
 - งำนบริหำรทั่วไป 
 - งำนวิชำกำรบัณฑิตศึกษำ 
 - งำนบริกำรกำรศึกษำ 
 - งำนมำตรฐำนกำรศึกษำ 
หมายเหต ุ ส ำนักงำนบัณฑิต
วิทยำลัยเป็นหน่วยงำนอิสระ มีฐำนะ
เทียบเท่ำกลุ่มงำนในส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน จัดต้ังตำม
ประกำศของมหำวิทยำลัย 

กลุม่งานทะเบียนและประมวลผล 
 - งำนรับนักศึกษำ 
 - งำนทะเบียนนักศึกษำ 
 - งำนลงทะเบียนและประมวลผล 
     กำรเรยีน 
 - งำนเอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำ 
 - งำนตรวจสอบคุณวุฒิ 
 - งำนพระรำชทำนปริญญำบัตร 
 - งำนข้อมูลสำรสนเทศนักศึกษำ 
 - งำนคู่มือนักศึกษำ 
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จำกส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ในครำวประชุมครั้งที่ 4/2558 วันที่ 26 มีนำคม พ.ศ. 2558  
ซึ่งเป็นไปตำม ประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่องหลักเกณฑ์กำรจัดตั้งส่วนงำนภำยในขอ ง
สถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2555 และข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ว่ำด้วยส่วนงำนภำยในที่จัดต้ัง
ข้ึนตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรส่วนงำนภำยในของสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2550 ของมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2554  

จำกมติสภำมหำวิทยำลัย ส่งผลให้ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วน
รำชกำร และโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน ในปัจจุบันเพียง 3 กลุ่มงำน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 2  โครงสร้ำงกำรบรหิำรงำน ภำยหลังสภำมหำวิทยำลัยฯ มีมติจัดต้ังบัณฑิตวิทยำลัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 3  โครงสร้ำงกำรบรหิำรงำน ภำยหลังสภำมหำวิทยำลัยฯ มีมติจัดต้ังบัณฑิตวิทยำลัย  

กลุ่มงานส่งเสริมวชิาการ 
- งานประสานงานพฒันาหลกัสูตร 
- งานวางแผนการเรียนการสอน 
- งานพฒันาคุณภาพหลกัสูตรและการสอน 
- งานประเมินการจดัการศึกษา 
- งานบริการวิชาการ 
- งานเอกสารหลกัสูตรและคูมื่อ 

ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการประจ าส านัก 

รองผู้อ านวยการ 

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

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

ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 

กลุ่มงานส่งเสริมวชิาการ 
- งานประสานงานพฒันาหลกัสูตร 
- งานวางแผนการเรียนการสอน 
- งานพฒันาคุณภาพหลกัสูตรและการสอน 
- งานประเมินการจดัการศึกษา 
- งานบริการวิชาการ 
- งานเอกสารหลกัสูตรและคูมื่อ 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

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

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
- งานรับนกัศึกษา 
- งานทะเบียนนกัศึกษา 
- งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน 
- งานเอกสารหลกัฐานการศึกษา 
- งานตรวจสอบคุณวฒิุ 
- งานพระราชทานปริญญาบตัร 
- งานขอ้มูลสารสนเทศนกัศึกษา 
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กำรด ำเนินงำนของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนได้มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยของส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนไว้ คือ เป็นองค์กรที่มีคุณภำพในกำรท ำงำนและเน้นกำรให้บริกำรแบบ  
Service mind โดยแบ่งกลุ่มงำนต่ำงๆ เพื่อให้กำรบริหำรงำนมีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรออกเป็น 3 
กลุ่มงำน ดังนี้ 

 กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ดูแลรับผิดชอบงำนด้ำนธุรกำร กำรเบิก-จ่ำยงบประมำณ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งงำนด้ำนวิชำกำร จำกคณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำรชุด
ต่ำง ๆ  
 กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล ดูแลรับผิดชอบงำนด้ำนสำรสนเทศงำนทะเบียนนักศึกษำ  
กำรประมวลผลกำรเรียน ระบบงำนส ำหรับคณำจำรย์ เป็นต้น 
 กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร ดูแลประสำนงำนด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตร กำรวำงแผนกำรเรียนกำรสอน 
กำรจัดตำรำงเรียนตำรำงสอบ งำนเอกสำรหลักสูตรและคู่มืออำจำรย์ นักศึกษำ ฯลฯ 
 โดยมีกำรบริหำรงำนภำยใต้กำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ ซึ่งประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ดังแผนภำพ 

 

 
 

แผนภาพท่ี 4  รำยช่ือคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

  

อา
จา
รย
์ปร
าณี

  เน
รมิ
ตร

•ผู้อ านวยการ
ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

อา
จา
รย
์ ดร
.บ
ณั
ฑิต

า อิ
นม
บตัิ

•รองผู้อ านวยการ 
รับผิดชอบงาน
บริหารส านักงาน

อา
จา
รย
์ธน
พฒั

น์  
วัฒ

นช
ยัธ
รร
ม •รองผู้อ านวยการ 

รับผิดชอบงาน
ทะเบียนและ
ประมวลผล

อา
จา
รย
์เอ
กวิ
ทย
์  ส
ิทธิ
วะ

•รองผู้อ านวยการ 
รับผิดชอบงาน
ส่งเสริมวิชาการ

รศ
.ด
ร.ป

กร
ณ์
 ปร

ะจ
นับ

าน

• กรรมการ
ผู้ทรงคณุวฒิุ
ภายนอก

อา
จา
รย
์ชา
ติช
าย
  เกี

ยร
ติพิ

ริย
ะ • กรรมการ

ผู้ทรงคณุวฒิุ
ภายนอก

ทพ
ญ
.พ
ชัร
าว
ลยั
  จ
ิวส
ืบพ

งษ์

• กรรมการ
ผู้ทรงคณุวฒิุ
ภายนอก

นา
ยธ
รร
มน
ญู
  จ
ทูา

• รักษาการ
หวัหน้า
ส านกังาน
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การบริหารงานบุคคล 
จำกโครงสร้ำงกำรบริหำร ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีพันธกิจและกำรด ำเนินงำน 

ที่เกี่ยวข้องกับคณำจำรย์ นิสิตนักศึกษำ รวมถึงบุคคลภำยนอก ทั้งในด้ำนกำรให้บริกำรวิชำกำร กำร
ให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศ รวมถึงกำรให้บริกำรด้ำนห้องเรียน ห้องประชุมในอำคำรเรียนรวม โดยงำนส่วน
ใหญ่ใช้บุคลำกรเป็นผู้ประสำนงำน และจัดท ำรำยละเอียดต่ำง ๆ ให้แก่ผู้รับบริกำร ถือว่ำบุคลำกรภำยใน
หน่วยงำนเป็นปัจจัยอย่ำงหนึ่งที่ส่งผลให้ภำรกิจและพันธกิจของหน่วยงำนบรรลุเป้ำหมำย และสร้ำงควำม
พึงพอใจให้แก่ผู้รับบริกำร ดังปรัชญำที่ว่ำ “ส่งเสริมวิชำกำร  รักษำมำตรฐำน บริกำรด้วยใจ” ปัจจุบัน
หน่วยงำนมีผู้บริหำรและบุคลำกร ทั้งสิ้น 22 คน ดังตำรำงที่ 2 

ตารางท่ี 2  รำยช่ือผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
ที่ ชื่อ - สกุล การศึกษา ต าแหน่งวิชาการ ต าแหน่งบริหาร 

ผู้บริหารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
1 อำจำรย์ปรำณี  เนรมิตร บธ.ม อำจำรย์  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมฯ 
2 อำจำรย์ ดร.บัณฑิตำ  อินสมบัติ กศ.ด. อำจำรย์  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมฯ 
3 อำจำรย์ธนพัฒน์  วัฒนชัยธรรม วท.ม. อำจำรย์  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมฯ 
4 อำจำรย์เอกวิทย์  สิทธิวะ วท.ม. อำจำรย์  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมฯ 
5 นำยธรรมนูญ  จูทำ ค.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 
6 น.ส.ธิติยำ  หงษ์เวียงจันทร์ วท.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย หัวหน้ำกลุ่มงำนทะเบียนฯ 
7 น.ส.ขนิษฐำ  พวงมณีนำค ศษ.ม. พนักงำนมหำวิทยำลัย หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรฯ 

กลุ่มงานบริหารส านักงานผู้อ านวยการ 
8 น.ส.สุทธิลักษณ์  ศรีสวัสดิ์ บธ.ม. พนักงำนมหำวิทยำลัย เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
9 น.ส.ณฤนรรณ  เอ่ียมมี บธ.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย นักวิชำกำรศึกษำ 
10 น.ส.วรำงคณำ  เขียวแก้ว ศศ.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
11 นำงสำวอรอุมำ  ยองค ำกำด บธ.ม. พนักงำนรำชกำร เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
12 นำงศิรำณี  จตุรทิศ ศศ.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
13 นำยนิโครธ  ช่ำงชัย ศษ.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
14 นำยเสรี  ขุนจ ำนงค์ วท.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย นักวิชำกำรศึกษำ 
15 นำงสำวสิริพร  อรำมรุณ วท.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย นักวิชำกำรศึกษำ 
16 น.ส.อภิญญำศิริ  กวำงแก้ว วท.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
17 นำยวิศรุต  พัฒนพงษ์ วศ.บ. พนักงำนรำชกำร เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 
18 นำงกัญญ์ชพร  จันติวงค์ ค.บ. ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนพิมพ์ดีด 2 
19 น.ส.วริศนันท์  ทัดนุ่ม วท.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย นักวิชำกำรศึกษำ 
20 น.ส.กัญจนพร  จันทร์ด ำ วท.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
21 นำยนิรันดร์  มุจรินทร์ นศ.ม. ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนปฏิบัติกำร 
22 นำยพัทธ์ชยันภ์  ธนวัตรพลิน ค.ม. พนักงำนมหำวิทยำลัย เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
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การติดตามผลการปฏิบตัิงาน 
ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์วิธีและเงื่อนไขกำรเลื่อนเงินเดือน

ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำสังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2554  และข้อบังคับ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลส ำหรับพนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ สังกัด
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2554  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้สนับสนุนให้
บุคลำกรภำยในส ำนัก ได้จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ตำมเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด แบ่งออกเป็น  2  
ระยะตำมปีงบประมำณ  คือ 
           ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 6 เดือนแรกเริ่มวันที่ 1 ตุลำคม  ถึงวันที่ 31 มีนำคม  
           ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 6 เดือนหลังเริ่มวันที่ 1 เมษำยน ถึงวันที่ 30 กันยำยน 

 ตำมประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง มำตรฐำนกำรก ำหนดต ำแหน่งและคุณสมบัติ 
เฉพำะต ำแหน่ง หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ลักษณะงำนที่ต้องปฏิบัติของพนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ สังกัด
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2554  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้ประชุมบุคลำกร
ภำยในหน่วยงำนเพื่อจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน (กระบวนงำน) เพื่ออธิบำยถึงลักษณะงำนแต่ละงำนที่แต่ละ
บุคคลต้องปฏิบัติตำมภำรกิจหลกัของต ำแหน่งงำนของตน เพื่อให้บุคลำกรทรำบขอบข่ำยหน้ำที่ที่รับผิดชอบ 
และสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ยังมีรูปแบบกำรติดตำมผลปฏิบัติงำน
ของบุคลำกร ผ่ำนรำยงำนกำรด ำเนินกิจกรรมโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี รอบ 6 เดือน และ
รอบ 12 เดือน รวมถึงกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนผ่ำนกำรประชุมหน่วยงำนเป็นประจ ำทุกเดือน 

 

 



โครงสร้างการบริหารงานวิชาการ 
จากพันธกิจ และภารกิจหลักของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่มุ่งเน้นการด าเนินงาน  

ที่สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และสนับสนุน
การด าเนินงานทางด้านวิชาการแก่คณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยมีการด าเนินงานร่วมกับคณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ มีขอบเขตหน้าที่และงานส าคัญในรอบปี 2560  ดังนี ้

1.คณะกรรมการอนุมัติผลส าเร็จการศึกษา 
2.คณะกรรมการวิชาการประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
3.คณะอนุกรรมการสภาวิชาการ 
4.คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
5.คณะกรรมการติดตามและก ากับด้านวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการอนุมัติผลส าเร็จการศึกษา 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)  ข้อ 19 กล่าวว่า “ในการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา และการส าเร็จการศึกษา ให้มี
ผู้อนุมัติดังนี้ 
 1.ให้คณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่างๆ ที่สังกัดคณะนั้น ๆ 
 2.ให้คณะกรรมการอนุมัติผลส าเร็จการศึกษา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เป็นผู้อนุมัติผลส าเร็จ
การศึกษา” 
 จากระเบียบดังกล่าว ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในฐานะหน่วยงานที่ท าหน้าที่
ประสานงานด้านวิชาการ และเลขานุการคณะกรรมการอนุมัติผลส าเร็จการศึกษา ได้ด าเนินการจัดประชุมเพื่อ
พิจารณาอนุมัติผลส าเร็จการศึกษา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในช้ันปีที่ 4 และ 5 และ
เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ต่อไป 

คณะกรรมการวิชาการประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 คณะกรรมการวิชาการประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ท าหน้าที่เสนอนโยบาย แผนงาน กฎ 
ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับ  กลั่นกรองงานวิชาการเพื่อส่ งเสริมการบริหารงานวิชาการเสนอต่อ
มหาวิทยาลัย  อีกทั้งยังท าหน้าที่บริหารงานวิชาการ ก ากับดูแลการจัดการศึกษา มาตรฐานการศึกษา การ
ประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ จัดตั้ง
ข้ึนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบด้วยคณะกรรมการ ดังนี ้

  1.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     ประธานกรรมการ 
  2.คณบดีทุกคณะ      กรรมการ 
  3.รองคณบดีฝ่ายวิชาการทุกคณะ     กรรมการ 
  4.ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
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  5.รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
  6.ผู้อ านวยการส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน  กรรมการ 
  7.รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 ท่าน กรรมการ 
  8.หัวหน้าส านักงานผูอ้ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนกรรมการ 
  9.รองผู้อ านวยการส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบยีน 1 ท่าน กรรมการและเลขานกุาร 

 โดยปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการมีการประชุมพจิารณา ให้ความเห็นชอบงานด้านวิชาการในประเด็น
ส าคัญ ๆ ดังนี ้

  1. พิจารณาและจัดท าคู่มอืการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

  2. การก ากับติดตามการจัดการความรู้ ระดบัหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย 
  3. การพิจารณาการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 รอบ 2 และปีการศึกษา 2561 
  4. การพิจารณา หารือเรือ่งหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  5. การช้ีแจง รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการทดสอบความรู้ความสามารถและ

เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของอาจารยป์ระจ าทีร่ับเข้าใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2559 
  6. การพิจารณาจัดกจิกรรมพัฒนาคณาจารย์ด้านวิชาการ 
  7. การพิจารณา ร่าง ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการสนับสนุนนักศึกษา โครงการวิทยาศาสตรร์าชภัฏ

นครสวรรค์ 
  8. การส่งเสรมิการจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษา 
  9. การทบทวนแบบฟอรม์ค าร้องให้บริการด้านงานทะเบียนและประมวลผล 
  10. การหารือ แนวทางการด าเนินงานด้านวิชาการ ระดบัคณะ และมหาวิทยาลัย 

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการ 
 คณะอนุกรรมการสภาวิชาการ คือ คณะผู้ทรง คุณวุฒิ ที่จัดตั้ง ข้ึนตามมาตรา 22 (13) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 โดยความเห็นชอบของที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุม
ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน  2559 ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ เพื่อพิจารณาและเสนอ
ความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือมอบหมายให้ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสภา
วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  โดยมีอ านาจและหน้าที่ตามค าสั่งแต่งตั้ง ดังนี้ 
   1. พิจารณาคุณสมบัติผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2549 
   2. เสนอช่ือผู้สมควรแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษต่อคณะกรรมการสภาวิชาการ 
   3. พิจารณาถอดถอนผู้ที่ไม่สมควรเป็นอาจารย์พิเศษ และส่งรายช่ือให้คณะกรรมการสภาวิชาการ
พิจารณา เพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาต่อไป 
   4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่สภาวิชาการมอบหมาย 
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 ในปี พ.ศ. 2560  คณะอนุกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้มีการประชุม 
ปรึกษาหารือพิจารณากลั่นกรองงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 4 ครั้ง โดยมีวาระการประชุมที่ส าคัญๆ ดังนี้ 
   1. การพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2556 
   2. การพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2558 
   3. การพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2558 
   4. การพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเกษตร 
พ.ศ. 2556 
   5. การพิจารณาการปรับปรงุแก้ไขหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 
   6. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคปกติ ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2559 สาขาวิชา
ดนตรี จ านวน 2 ราย คือ นางสาวอังคณา  แสงอนันท์  และนางสาวปลฉัตร  กลิ่นบางพูด 

คณะกรรมการสภาวิชาการ 
 คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์คือ คณะผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จัดตั้งข้ึนตาม
มาตรา  18 (14)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ.  2548 โดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว ท าหน้าที่ในการพิจารณา การเสนอ จัดท านโยบายทางด้านวิชาการ การจัดการเรียนการ
สอนและการวัดผล การประเมินผลการศึกษาให้สอดคล้องกับพันธกิจและภารกิจของมหาวิทยาลัย ฯลฯ  
 ในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้มีการประชุมสมัย
สามัญ จ านวน 7 ครั้ง และประชุมโดยหนังสือเวียน จ านวน 1 ครั้ง โดยมีวาระการประชุมที่ส าคัญๆ ดังนี้ 

1. การก าหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา และครุยวิทยของหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

2. การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2559 
3. การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 
4. การเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ทั้งสิ้น 7 ครั้ง แบ่งเป็น ระดับ

ปริญญาตรี  จ านวน 2,176 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 2 คน และระดับ
บัณฑิตศึกษา จ านวน 60 คน  

5. การเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ทั้งสิ้น 3 ครั้ง เป็นระดับปริญญาตรี 
จ านวน 256 คน 

6. การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2559 

7. การพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จ านวน 8 สาขาวิชา 
8. การพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-จีน 
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9. การพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย จ านวน  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2558 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พ.ศ. 2558 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด พ.ศ. 2558 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2558 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตร
นานาชาติ) พ.ศ. 2554 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตร
นานาชาติ) พ.ศ. 2558 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2558 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา พ.ศ. 2558 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา พ.ศ. 2558 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2558 
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2558 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ. 2558 
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม พ.ศ. 2558 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต พ.ศ. 2558 

10. ผลการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ 
11. การพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
12. การพิจารณาหลักสูตรที่เสนอขอปิดสอนหลักสูตร/การรับนักศึกษาช่ัวคราว 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 

13. การพิจารณาเสนอให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา พ.ศ. 2559 
14. การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 
15. การพิจารณารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจ าปีการศึกษา 2559 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จ านวน 10 หลักสูตร 
 คณะวิทยาการจัดการ  จ านวน 7 หลักสูตร 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 13 หลักสูตร  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน 12 หลักสูตร  
 คณะครุศาสตร์ จ านวน 14 หลักสูตร  
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คณะกรรมการตดิตาม ก ากบัด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 คณะกรรมการติดตาม ก ากับด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีโครงสร้างและ
อ านาจตาม ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ 027/2560  ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสภา
มหาวิทยาลัยและผู้บริหารจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จ านวน 8 ท่าน มีอ านาจและหน้าที่ตาม
ค าสั่งแต่งตั้งดังนี้ 

1.เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ในเรื่อง
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู  การ
ท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  การประกันคุณภาพการศึกษา 
การเปิดสอนและอนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ 
  2.เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
  3.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการนี้ 
  4.ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
  5.เสนอผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยทุกระยะ 3 เดือน 
 โดยในปี พ.ศ.2560  ที่ผ่านมา คณะกรรมการติดตาม ก ากับด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง มีการประชุมเพื่อพิจารณา อนุมัติและด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องต่าง 
ๆ ทางด้านวิชาการ จ านวน 1 ครั้ง  มีวาระการประชุมที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. การพิจารณาการปรบัปรุงหลกัสูตรเล็กน้อย จ านวน 7 หลักสูตร ได้แก่ 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2558 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  
(หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. 2558 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา พ.ศ. 2558 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา พ.ศ. 2558 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2558 
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2558 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ. 2558 

2. การพิจารณาหลักสูตรที่เสนอขอปิด การรับนักศึกษาช่ัวคราว จ านวน 1 หลักสูตร 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน 
 การด าเนินงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แบ่งการ
ด าเนินงานออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) การด าเนินงานตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย ตามกรอบภาระงานที่
ก าหนดไว้ในโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน  และ 2) การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม/โครงการ ที่ก าหนดไว้ในแผนงบประมาณ มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ผลการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 
    ด้านการบริหารงาน 
  การบริหารงบประมาณ ผลการบริหารงานงบประมาณตามรายละเอียดค าขอตั้ง

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ ตามค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  
11,959,600.00 บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณตลอดปีงบประมาณ จ านวน 10,901,044.50 บาท มี
งบประมาณคงเหลือจากการเบิกจ่าย  จ านวน 1,058,555.50 บาท อัตราความส าเร็จของการบริหาร
งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 91.15  

 

 

แผนภูมิที่ 1  แสดงการเปรียบเทียบผลการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
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   การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 (สิงหาคม 2559-กรกฎาคม 2560) ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย และจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  และได้รับการประเมินคุณภาพ จากคณะกรรมการประเมินฯ ที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ สกอ. โดยมีผลการประเมิน ผลปรากฏดังตาราง 
ตารางท่ี 3  ผลคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน ประจ าปีการศึกษา 2559 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมิน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 5 ข้อ (4 คะแนน) 6 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม 1 4 คะแนน (ร้อยละ 64) ร้อยละ 74.36 4.65 

ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม 2 3.51 คะแนน 3.72 3.72 

ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม 3 4 คะแนน (ร้อยละ 80) ร้อยละ 100 5.00 

ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม 4 4 คะแนน (ร้อยละ 80) ร้อยละ 100 5.00 
ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม 5 3.51 คะแนน 3.88 3.88 

สรุปผลการประเมิน  (27.25 / 6) 4.54 
 

    ด้านงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
   การรับสมัครนักศึกษา ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 
2560 และนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป.  มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ตารางท่ี 4  สถิติการรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ  

หน่วยงาน 
จ านวนนักศึกษาที่รับเข้า ภาคปกติ 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
คณะครุศาสตร์ 428 501 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 931 842 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 281 286 
คณะวิทยาการจัดการ 787 668 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 418 402 

รวมจ านวนนักศึกษา 2,845 2,699 
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ตารางท่ี 5  สถิติการรับนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์)  

หน่วยงาน 
จ านวนนักศึกษาที่รับเข้า ภาค กศ.บป. 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

คณะครุศาสตร์ 2 - 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 161 163 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - 23 
คณะวิทยาการจัดการ 167 162 

รวมจ านวนนักศึกษา 330 348 
หมายเหต ุ ข้อมูล ณ วันที ่19 มกราคม 2561 

 

   การส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559-2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมีผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งภาคปกติและภาค กศ.บป. จ านวน 5,340 คน มีรายละเอียด ดังนี้ 
ตารางท่ี 6  สถิติผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559-2560 

หน่วยงาน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคปกติ 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
คณะครุศาสตร์ 706 658 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 647 600 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 169 278 
คณะวิทยาการจัดการ 492 413 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 317 332 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 2,331 2,281 
หมายเหต ุ ข้อมูล ณ วันที ่19 มกราคม 2561 

 

ตารางท่ี 7  สถิติผู้ส าเร็จการศึกษา ภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2559-2560 

หน่วยงาน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคปกติ 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
คณะครุศาสตร์ 47 - 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 194 131 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 18 13 
คณะวิทยาการจัดการ 172 132 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 7 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 445 283 
หมายเหต ุ ข้อมูล ณ วันที ่19 มกราคม 2561 
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   การพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2559-2560  ด าเนินการโดย
ประสานงานไปยังคณะต่าง ๆ ในการสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ซึ่งมี
คุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยชั้น สาขาวิชาและหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 
พ.ศ.2549 ข้อ 7 ก่อนน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป ผลการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับดังกล่าว จากคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีผู้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 
จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

ตารางท่ี 8  รายชื่อผู้ได้รับประสารทปริญญากิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2559-2560 

ชื่อปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาวิชา สังกัด ชื่อผู้ได้รับ 

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์ 
ศิลปมหาบัณฑิต ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 
นายวีรวัธน์  เทพโสธร 

 
   การประสานงานหลักสูตรการสอน ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (กลุ่มงาน
ส่งเสริมวิชาการ) เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านหลักสูตรการสอน ระหว่างคณะต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย กับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการพิจารณารับทราบหลักสูตร และการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ของหลักสูตร เพื่อให้การด าเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามแนวปฏิบัติที่ สกอ. ก าหนด ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยฯ มีหลักสูตร 
ที่เปิดท าการสอนทั้งสิ้น จ านวน 50 หลักสูตร ดังนี้ 

ตารางท่ี 9  จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2560 

หน่วยงาน จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน 

คณะครุศาสตร์ 8 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9 
คณะวิทยาการจัดการ 7 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 
บัณฑิตศึกษา 4 

รวมทั้งสิ้น 50 
หมายเหต ุ ข้อมูล ณ วันที ่19 มกราคม 2561 
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2. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
เป็นการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ที่ได้จากการการทบทวนผลการด าเนินงานจาก

แผนปฏิบัติการของปีที่ผ่านมา ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน นโยบายการพัฒนา
หน่วยงาน รวมถึงกิจกรรมที่สนองนโยบายของมหาวิทยาลัย  จากการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  เพ่ือจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ.2557-2561)  และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งใน
ปีงบประมาณดังกล่าว หน่วยงานได้ทบทวนยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ทั้ง 3 ประเด็นตามบริบทของหน่วยงาน
ในสภาพการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งก าหนดกิจกรรม / โครงการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลส าเร็จ
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งสิ้นจ านวน 11 โครงการใหญ่ (ประกอบด้วย 34 กิจกรรมย่อย บรรลุ
เป้าหมายจ านวน 32 กิจกรรม) ผลส าเร็จของการด าเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ 94.12 ผลส าเร็จของตัวชี้วัด
ตามแผนปฏิบัติราชการ (จ านวน 11 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย จ านวน 8 ตัวชี้วัด) คิดเป็นร้อยละ 72.73 แยก
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
     โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหลักสูตร 
  เป็นโครงการที่จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้แก่สาขาวิชาต่าง ๆ ในการพัฒนาหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลารวมถึงการให้ความรู้เพิ่มเติมที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร มีกิจกรรมย่อย ดังนี้ 
   กิจกรรมอบรมอาจารย์ใหม่ เพ่ือพัฒนาอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ ตาม
นโยบายการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมอบรม
อาจารย์ใหม่ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 8:30-16:00 น. ณ ห้อง 14708 อาคาร 14 ชั้น 7 โดยมีอาจารย์ 
ดร.ประจักร์  รอดอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้เกียรติ เป็นประธาน 
มีอาจารย์ใหมเ่ข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 9 คน รายละเอียดเนื้อหาการอบรม และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 

     1.นโยบายด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยอาจารย์ ดร.ประจักร์  รอดอาวุธ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

     2.การกรอกผลการเรียนทางอินเทอร์เน็ต โดยอาจารย์ธนพัฒน์  วัฒนชัยธรรม รองผู้อ านวยการ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

     3.การจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
1) อาจารย์ ดร.ติยะภรณ์ เหลืองพิพัฒน์ 
2) อาจารย์จุติพรรษ อนิวรรตกูล 
3) อาจารย์ปรัชพร พันหลง 
4) อาจารย์โชติกา ลิลา 
5) อาจารย์ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม 



21 

 

     กิจกรรมอบรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เมื่อวันที่  14-15 พฤศจิกายน 2559  
ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมี ผศ.ดร.บัญญัติ ช านาญกิจ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ และวิทยากรจากมหาวิทยาลัย
นเรศวร  คือ รองศาสตราจารย์ ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย และรองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ประจันบาน 
อภิปรายการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับมหาวิทยาลัยและคณะ 
2. การบริหารจัดการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับหลักสูตรและรายวิชา 

ผู้สอนและคณะกรรมการทวนสอบ 
3. การสร้างเครื่องมือ และการหาคุณภาพเครื่องมือและการประเมินผลตามผลการเรียนรู้ 

  มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้ารับการอบรมฯ  ทั้งสิ้น 162 คน  ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 10  จ านวนอาจารย์เข้ารับการอบรมจากคณะต่าง ๆ 
คณะ/ส านักงาน จ านวน (คน) 

1. ครุศาสตร์ 39 
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 38 
3. วิทยาการจัดการ 16 
4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40 
5. เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  29 

รวม 162 
  
  โครงการส่งเสริมการจัดท าผลงานวิชาการ และโครงการตรวจอ่านผลงานวิชาการ โดยจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนให้แก่คณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย ตามนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ตนเองเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น มีผลการด าเนินงานตามโครงการ มีผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ ทั้งสิ้นจ านวน 21 ราย ได้รับการแต่งตั้งให้มีต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 6 ราย ดังตารางที่ 11 

ตารางท่ี 11  รายชื่ออาจารย์ที่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้มีต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง หน่วยงานที่สังกัด 

1. อาจารย์นงลักษณ์  ปิยะมังคลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. อาจารย์ปรีดี ปลื้มส าราญกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3. อาจารย์สุธิมา  กฤตย์ธนวัต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
4. อาจารย์ ดร.วรภพ  วงค์รอด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. อาจารย์จามรี  เครือหงส์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 
6. ผศ.ดร.อุทัยวรรณ  ภู่เทศ รองศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หมายเหต ุ ข้อมูลจากการเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุน ปีงบประมาณ 2560 
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 โครงการสนับสนุนงานด้านวิชาการ 
     กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Active Learning เป็นโครงการตอบโจทย์ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นไปยังผู้สอน โดยครูผู้สอน คือ ปัจจัยส าคัญในการพัฒนาการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพสูง ซึ่งในการพัฒนาทางวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 มีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญคือการสร้างครูให้
เป็นผู้ที่มีทักษะความรู้ความสามารถในเชิงบูรณาการ การใช้เครื่องมือและก าหนดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
ในชั้นเรียน และสร้างให้ครูมีความสามารถในการวิเคราะห์และก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสมด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ตลอดจนช่วยให้ครูได้เกิดการพัฒนาความสามารถให้สูงขึ้นเพ่ือน าไปใช้ส าหรับ
การก าหนดกลยุทธ์ทางการสอนและจัดประสบการณ์ทางการเรียนได้เหมาะสมกับบริบททางการเรียนรู้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพสูงโดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์จัดการเรียนการสอนโดยแบบใฝ่รู้ (Active Learning) 
ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุด โดยได้จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”
การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning)” ณ Francis Marion University (FMU) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  เพ่ือเป็นการเตรียมคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ให้พร้อมในการพัฒนา
วิชาชีพในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนสร้างให้เกิดตัวแบบที่มีการพัฒนาทางวิชาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน  

จากการจัดกิจกรรม มีคณาจารย์ตัวแทนจากคณะ ที่ผ่านการทดสอบและได้รับคัดเลือก
จ านวน 8 คน ภายหลังการฝึกอบรม ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ประสานงานกับผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรม น าความรู้ที่ ได้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบใน 
ภาคการศึกษาที่ 2/2560 และร่วมน าผลการจัดการเรียนการสอนมาแลกเปลี่ยนระหว่างกัน เพ่ือค้นหาแนวทาง 
ในการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ ที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย  และสนับสนุน
ให้ผู้ เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคนิค องค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ โดยร่วมเป็นวิทยากร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่คณาจารย์ผู้สนใจ ใน “โครงการอบรมอาจารย์ใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560” พร้อม
ทั้งน าความรู้ที่ได้รับมาจัดท าเป็นบทความวิชาการ ในหัวข้อ PBL หรือ การศึกษาเกี่ยวกับ Project Based 
Learning (PBL) หรือการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน และตีพิมพ์ใน “วารสารการจัดการความรู้ 
ประจ าปี 2560 เพ่ือรวบรวมเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจ 

 โครงการทุนวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ จากยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่
มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล จึงมี
นโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ใน
การศึกษาต่อ คือทุนโครงการ “วิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ เป็นทุนการศึกษาที่สนับสนุนส่งเสริมให้
นักเรียนในเขตจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี และชัยนาทท่ีมีผลการเรียนดีเข้าศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์ ใน
มหาวิทยาลัยเพ่ิมมากขึ้นตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีความเป็น เลิศทางวิชาการ 
และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพ โดยนักเรียนที่ผ่าน
เกณฑ์การขอรับทุนการศึกษา จะได้รับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยปีละ 10,000 บาท 
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ตารางท่ี 12  จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2559-2560 
ปีการศึกษา ภาคการศึกษา จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุน 

2559 
ภาคการศึกษาที่ 1 25 
ภาคการศึกษาที่ 2 26 

2560 
ภาคการศึกษาที่ 1 18 
ภาคการศึกษาที่ 2 อยู่ระหว่างด าเนนิการเบิกจ่าย 

หมายเหต ุ ข้อมูลจากการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 

 
 โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน ได้ด าเนินโครงการตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัย เพ่ือใช้
สนับสนุนการจัดท าโครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตภาคปกติ มีการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้ 
     กิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคปกติ จากงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดงบประมาณให้แก่คณะ เพ่ือให้สามารถด าเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคปกติ (ภาคฤดูร้อน) 
     กิจกรรมการประชุมอาจารย์แนะแนว ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและผ่านการรับทราบจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ ผ่านสื่อต่าง ๆ ดังนี้ 

 จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร เช่น แผ่นพับการรับสมัคร เอกสารหลักสูตร 
 จัดประชุมอาจารย์แนวแนว จากโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และโรงเรียนนอกเขตที่เครือข่าย

การศึกษา เพ่ือชี้แจงถึงรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รวมถึงหลักสูตร / สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ในปี
การศึกษา 2560 โดยมีอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมจ านวนทั้งสิ้น 88 โรงเรียน จ านวน 150 
คน ภายหลังการจัดการประชุม มีนักเรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมการประชุม สมัครเข้าศึกษาต่อผ่านระบบ
อาจารย์แนะแนว จ านวน 1,157 คน จาก 55 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 62.5% จากจ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ  
     การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ด าเนินการรับสมัคร และคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา จ านวน 2 รอบ คือ รอบ
ที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2559  และรอบที่ 2  ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2560 โดยมี
แผนการรับสมัครที่ผ่าวความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย จ านวน 3,760 คน มีผู้ผ่านการคัดเลือก และเข้า
รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม ่จ านวน 2,699 คน 
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 โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิต ภาค กศ.บป. จากยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยในการ 
ยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล และการยกคุณภาพมาตรฐานอาจารย์ 
และบุคลากรสู่สากล มหาวิทยาลัยจึงได้เปิดรับสมัครนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากร
ประจ าการ (กศ.บป) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างโอการทางการศึกษาให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ต่าง ๆ ให้สามารถเพ่ิมพูนสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน ให้สนองตอบความต้องการของหน่วยงานต้นสังกัด 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนจากการน านวัตกรรมทางการศึกษาไปใช้ประโยชน์  มหาวิทยาลัยโดยส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินการรับสมัครผู้สนใจเข้าเป็นนักศึกษา ตามโครงการผลิตบัณฑิตภาค 
กศ.บป  รุ่นที่ 39  โดยมีการด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
     กิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษา จากงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนได้จัดงบประมาณให้แก่คณะ  ศูนย์ ส านัก สถาบันต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถด าเนิน
กิจกรรมที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาภาค กศ.บป. 
     กิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตร  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนท าการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและผ่านการรับทราบจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่นจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร เช่น แผ่นพับ
การรับสมัคร เอกสารหลักสูตร  
     กิจกรรมรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 39 ปีการศึกษา 2560 มีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อและ
ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2560 จ านวนทั้งสิ้น 321 
คน  จากแผนการรับจ านวน 1,710 คน คิดเป็นร้อยละ 18.77  รายละเอียดดังนี้ 
 

 
 

แผนภูมิที่ 2  สถิติการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2559-2560 
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 โครงการค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา เป็นการด าเนินการผ่านสัญญาความร่วมมือในการพัฒนา
บัตรประจ าตัว เพ่ือให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนบริการทางการเงิน หรือบริการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
ระหว่างบริษัท ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2560 มีการ
ประสานงานเพื่อจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาใหม่ จ านวน 2,348 คน  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการพัฒนางานให้บริการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
 “ส่งเสริมวิชาการ  รักษามาตรฐาน  บริการด้วยใจ” คือปรัชญาที่ใช้เป็นหลักในการด าเนินงาน พัฒนา
งานให้บริการของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับพันธกิจหลักของส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการด าเนินงานด้าน
วิชาการ  จากหน้าที่ดังกล่าว หน่วยงานได้เล็งเห็นความส าคัญของคุณภาพการให้บริการ ให้ผู้รับบริการได้รับ
ความพึงพอใจสูงสุด โดยส่งเสริมให้ทุกกระบวนการได้รับการพัฒนามาตรฐาน หน่วยงานจึงได้จัดสรร
งบประมาณในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการพัฒนารูปแบบ
การน าเสนอข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการไปยังกลุ่มผู้รับบริการทุกภาคส่วน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นี้ 
หน่วยงานมีกิจกรรมส าคัญ ๆ ที่ช่วยสนับสนุนให้การด าเนินงานดังกล่าวบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนี้  
     จัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการด าเนินงานให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน 
     ปรับปรุงโปรแกรมส าเร็จรูปงานทะเบียนและประมวลผล 

 พัฒนาระบบงานส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ในการติดตามผลการเรียน ตรวจสอบสถานะ
ต่าง ๆ ของนักศึกษาในความดูแล เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถดูแลนักศึกษาได้ทั่วถึงมากยิ่งข้ึน  

 ปรับปรุงระบบส่งผลการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต v.6.0 พัฒนาปรับปรุงระบบส่งผลการ
เรียนจากเดิม พัฒนาด้วยภาษา ASP Classic มาเป็นภาษา PHP ซึ่งเป็นที่นิยมกว่าในปัจจุบัน  มีการเก็บ
จ านวนครั้งข้อมูลการส่งผลการเรียนเพ่ือให้ง่ายต่อการตรวจสอบ  และเข้ารหัส QR Code เพ่ือง่ายต่อการ
ตรวจสอบความถูกต้องระหว่างเอกสารที่น ามาส่งกลุ่มงานทะเบียนกับข้อมูลในฐานข้อมูลว่ามีความถูกต้อง
หรือไม่ และสะดวกในการโอนผลการเรียนเพ่ือเผยแพร่ด้วยการสแกน QR Code 

 การพัฒนาระบบการยื่นค าร้องออนไลน์ และระบบติดตามค าร้องออนไลน์ ของนักศึกษา
เพ่ือให้สามารถทราบถึงความเคลื่อนไหวของการด าเนินการเกี่ยวกับค าร้องนั้น ๆ  

 การปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัยของฐานข้อมูล 
 พัฒนาการเชื่อมต่อด้านข้อมูลงานทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 พัฒนาการบริการ ให้อยู่ในแบบออนไลน์  
 ปรับปรุงระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ และรับสมัครนักศึกษาผ่านอาจารย์แนะแนว 

โดยเพ่ิมเติมให้สามารถอัพโหลดหลักฐานประกอบการสมัครลงระบบ ครอบคลุมการรับสมัครนักศึกษา ภาค 
กศ.บป. และปัจจุบันด าเนินการปรับปรุงระบบการรับสมัครให้สามารถรองรับระบบการรับสมัครแบบ TCAS 
ซึ่งจะเริ่มน ามาใช้ในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561 
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 การพัฒนา Mobile Application NSRU Regis เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา
ในการติดต่อกับงานทะเบียน เช่น การตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบตารางเรียนส าหรับนักศึกษา ผลการ
สอบประกันคอมพิวเตอร์ ซ่ึงสามารถใช้ได้ท้ัง Android และ iOS 
     ปรับปรุงโปรแกรมส าเร็จรูปตารางเรียน ตารางสอบ 

 บริการตารางเรียนรายบุคคล ผ่านระบบออนไลน์ 
   จัดท าฐานข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

 การปรับปรุงระบบลงเพ่ิมรายวิชาออนไลน์  
 การตรวจสอบข้อมูลการใช้งานห้องเรียน การค้นหาข้อมูลการใช้งานห้องเรียนออนไลน์ 

โดยแสดงเป็น Log เวลา ตามข้อมูลการจัดตารางเรียนตารางสอนของกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 
 การพัฒนาระบบสนับสนุนข้อมูล ประกอบการจัดท า มคอ.7 ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เช่น รายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา ผลการเรียน จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน รวมถึงผลการประเมินผู้สอน
ในแต่ละรายวิชาในหลักสูตร และระบบการจัดเก็บข้อมูล มคอ. 3-5 
     การพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมส าคัญทางด้านวิชาการ
แก่ผู้สนใจ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
     การพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร  

 ระบบติดตามเอกสารภายในหน่วยงาน APR Back Office สนับสนุนการติดตามเอกสาร 
การจ่ายเรื่องให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง จนถึงการจัดท าใบปะหน้าเอกสารในการลงความเห็น เพ่ือเสนอผู้บริหาร
พิจารณาในขั้นตอนต่อไป 

 ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ สนับสนุนการให้บริการห้องเรียน (อาคารเรียนรวม ตึก 14) โดย
ลักษณะของการท างานนั้น ระบบจะแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เมื่อมีการแจ้งซ่อมเข้ามายังระบบ ซึ่ง
จากลักษณะดังกล่าว ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ 

 ระบบสนับสนุนการตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษา-ตามปีที่เข้าศึกษา โดยลักษณะการใช้งาน
นั้นมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบงานทะเบียนนักศึกษา (นักศึกษาใหม่ที่รับเข้า) จนถึงการออกบันทึกขอ
ตรวจสอบคุณวุฒิ (ระบบอัตโนมัติ) และการจัดเก็บสถิติรายงานผลการตรวจสอบคุณวุฒิ เพ่ือรายงานแก่
ผู้บริหารได้ทันที ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นการลดขั้นตอน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้สั้นลง เมื่อเทียบกับ
ปริมาณงานที่มีในแต่ละคราว 
 จากการพัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของหน่วยงาน  
สามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร และการให้บริการมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้หน่วยงานก าหนด
แผนการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง ให้มีความทันสมัย และตอบสนองความเปลี่ยนแปลงทางการใช้งาน 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจุดเด่นของของการพัฒนางานตามประเด็นยุทธศาสตร์คือ ระบบงานที่
พัฒนาขึ้นโดยบุคลากรภายในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือช่วยลดปัญหาการด าเนินงานภายใต้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด และช่วยลดขั้นตอนให้ทันสมัย รวดเร็ว และมีระบบงานที่อยู่ในระหว่างการริเริ่ม
พัฒนาหลายรายการ เพ่ือตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0 ของมหาวิทยาลัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมการการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

 โครงการค่าใช้จ่ายไปราชการ เป็นโครงการที่จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้บริหารและบุคลากร
ในการติดต่อ ประสานงาน การพัฒนาตนเองตามความต้องการ รวมไปถึงการด าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
     กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนกลยุทธ์ เพ่ือทบทวนผลการด าเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสู่ความเป็นเลิศ” 
ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมหงส์ฝู่บูติค รีสอร์ท จ.เชียงราย ซึ่งถือเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน กับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานใน
ลักษณะเดียวกัน มีบุคลากรเข้าร่วมประชุม จ านวน 20 คน  
     กิจกรรมศึกษาดูงานและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 
2560 เพ่ือเป็นช่องทางหนึ่งในการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากร
ภายในหน่วยงาน กับหน่วยงานภายนอก ให้สามารถน าแนวคิดที่ได้มาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ โดยร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้  

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความ
เชี่ยวชาญในต าแหน่งงาน ภายใต้หัวข้อ “พัฒนาคน พัฒนางาน เพ่ือบริการที่ประทับใจ” หาแนวทางในการ
ให้บริการที่มีประสิทธิภาพของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ เฮฟเว่นแคว รีสอร์ท อ.ไทรโยคน้อย  
จ.กาญจนบุรี 
     กิจกรรมค่าใช้จ่ายไปราชการ เป็นกิจกรรมสนับสนุนให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน 
ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการปฏิบัติงานตามภาระงานหลัก และทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการให้บริการ 
รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก ให้ได้รับความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน ตลอด
ปีงบประมาณ 2560 มีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา และไปราชการ จ านวน 21 ครั้ง 
มีบุคลากรได้รับการพัฒนา จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

 โครงการบริหารส านักงาน สนับสนุนให้การบริหารจัดการภายในหน่วยงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีกิจกรรมที่เอ้ือต่อการด าเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 
     กิจกรรม สนส. สัญจร เป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ที่ช่วยสร้างความเข้าใจ
ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ได้เข้าใจ และทราบถึงบทบาทหน้าที่ภายใต้ความรับผิดชอบของ
หน่วยงาน และยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการ
ด าเนินงาน และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดไปจนถึงแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และ
การให้บริการของหน่วยงาน  
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     กิจกรรมบริหารส านักงาน เพ่ือจัดหาสิ่งสนับสนุนที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน การบริหารงาน 
ตลอดไปจนถึงการให้บริการของหน่วยงาน เป็นไปด้วยความสะดวก เรียบร้อย ตามหลักการบริหารงานภายใต้
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 โครงการค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา สนับสนุนด าเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาภายใน จ านวน 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการตรวจ
ติดตามประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน ประจ าปีการศึกษา 2559  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 
2560 ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ชั้น 2   และ 2) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ชั้น 2 จาก
การด าเนินกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรม หน่วยงานมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อยู่ในระดับดีมาก มีค่า
คะแนนอยู่ที่ 4.54 จากคะแนนเต็ม 5  

 
 



การบริหารงบประมาณ 
 การบริหารงานด้านการเงนิและงบประมาณของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 นั้น งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามความจ าเป็น เหมาะสม ตามมติของสภามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 11,359,600 บาท มีโครงการ/
กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน จ านวน 12 โครงการ/กิจกรรม (มีโครงการที่มิได้อยู่ในค าขอตั้งของ
หน่วยงาน จ านวน 1 โครงการ) ดังตาราง 

ตารางท่ี 13  โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระดับปรญิญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

1.โครงการค่าใช้จ่ายในการบรหิารจัดการหลักสูตร 600,000 
2.โครงการวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ 360,000 
3.โครงการสง่เสรมิการผลิตบัณฑิต ภาคปกติ 582,900 
4.โครงการสง่เสรมิการผลิตบัณฑิต ภาค กศ.บป. 6,600,000 
5. โครงการค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 184,600 
6.โครงการคู่มือนักศึกษา 235,000 
7.โครงการสง่เสรมิการจัดท าผลงานวิชาการ 600,000 
8.โครงการตรวจผลงานทางวิชาการ 600,000 
9.โครงการสนบัสนุนงานด้านวิชาการ 253,500 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมการพัฒนางานบริการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
1.กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์เพื่อบรกิารนกัศึกษา 46,500 
2.กิจกรรมค่าใช้จ่ายไปราชการ 282,700 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ส่งเสริมการบริหารจัดการท่ีได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
                          และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
1.โครงการบริหารส านักสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบียน 767,100 
2.โครงการค่าใช้จ่ายไปราชการ (อบรม/ดูงาน) 217,300 
3.โครงการค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ 30,000 

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 11,359,600 
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 จากงบประมาณที่ได้รบัจัดสรรในปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบียนได้
จัดสรรงบประมาณตามโครงการ กจิกรรมที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ข้างต้น โดยมีสัดส่วนงบประมาณ 
ดังต่อไปนี ้
 

 
แผนภูมิท่ี 3  สัดส่วนงบประมาณที่ได้รบัจัดสรรจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

สรุปการบริหารจัดการงบประมาณ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดสรรงบประมาณจ านวนเงิน 11 ,359,600 บาท 
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

1. งบประมาณเพ่ือการพัฒนาหน่วยงาน 

วงเงินที่ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 ในโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาทั้งในด้านการด าเนินงานและบุคลากรภายในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทั้ง
ปีงบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,343,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.83  ของงบประมาณที่ได้รับ ความส าเร็จใน
การเบิกจ่ายงบประมาณเมื่อสิ้นสุดในปีงบประมาณ เป็นเงิน 1,222,122.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.96 ขอเงิน
ที่ขออนุมัติด าเนินการ 

2. งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน 
  จากพันธกิจหลักของหน่วยงาน คือสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนั้น 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี จึงมีสัดส่วนของงบด าเนินงานมากที่สุด ด าเนินโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น 
12 โครงการ โดยได้รับงบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงิน 10,016,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.17 ของงบประมาณที่
ได้รับ ซึ่งแต่ละโครงการจะมีรอบระยะเวลาการเบิกจา่ย แตกต่างกันตามก าหนดระยะเวลาที่ได้มีการวางแผนไว้ 
งบประจ าที่ได้รับจัดสรรนั้น มีความเกี่ยวข้องกับคณะ/ศูนย์/ส านักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 

 -

 5,000,000

 10,000,000

 15,000,000

 20,000,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3

18,166,380 

110,000 

3,638,200 



31 

 

ความส าเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณเมื่อสิ้นสุดในปีงบประมาณ เป็นเงิน 9,070,981.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 
90.56 ของวงเงินที่ขออนุมัติด าเนินการ 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 4  เปรียบเทียบระหว่างงบประมาณที่ไดร้บักับการเบกิจ่ายตามหมวดเงิน 

 

 

งบพัฒนา งบด าเนินงาน
0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

1,343,600

10,016,000

1,222,122.80

9070981.70

รับจัดสรร เบิกจ่าย



ผลงานเด่นประจ าปีงบประมาณ 2560 
 จากผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 ดังที่กล่าวไปแล้วนั้น ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการ 
บริหารส านักฯ คณะผู้บริหาร และการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ส่งผลให้การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการทั้งใน
ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร  การพัฒนาคณาจารย์  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการ
พัฒนางานทางด้านวิชาการ  ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและสอดคล้อง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรมที่โดดเด่นแตกต่างจากปีงบประมาณที่ผ่านมา ดังนี้ 

 การพัฒนาระบบงานให้บริการ 
  การพัฒนาระบบการให้บริการด้านงานทะเบียน ให้มีความหลากหลาย รองรับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรม ซึ่งนิยมน าสื่ออิเลคทรอนิกส์ และโซเชียลมี เดียเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการติดต่อสื่อสาร การติดตามข้อมูลข่าวสารในกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งในแวดวงของการศึกษา ได้มีสื่อ
ออนไลน์แบบต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากยิ่งขึ้น ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนจึงปรับปรุงรูปแบบการให้บริการที่สามารถเผยแพร่ และด าเนินการผ่านระบบ
ออนไลน์ ทั้งในส่วนของงานทะเบียนและประมวลผล  งานหลักสูตรและแผนการเรียน ดังนี้ 

   การพัฒนา NSRU-Regis Mobile Application 
เป็นการเพ่ิมช่องทางการติดต่อ สื่อสาร ข่าวสารด้านวิชาการ งาน
ทะเบียนและประมวลผลแก่นักศึกษา ซึ่งเป็นรูปแบบช่องทางการ
ให้บริการที่ปรับให้สอดคล้องกับค่านิยม และรูปแบบการใช้ชีวิตของ
นักศึกษาในปัจจุบัน การใช้งานประกอบไปด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
การตรวจสอบตารางเรียน  การตรวจสอบผลการเรียน  ตรวจสอบผล
การสอบประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์และภาษา  การใช้บัตรแทนบัตร
นักศึกษา  ปฏิทินวิชาการ  ข่าวสารด้านงานวิชาการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับตัวนักศึกษา 
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   การพัฒนาระบบบริการส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นระบบอ านวยความสะดวกแก่
อาจารย์ที่ปรึกษาในการติดตามข้อมูลนักศึกษาในความดูแล มีเมนูสนับสนุนดังนี้ 
   -ระบบตรวจสอบผลการเรียนรายภาคเรียนของนักศึกษาท่ีเป็นที่ปรึกษา จะแสดง
รายละเอียดผลการเรียนในแต่ละรายวิชา, GPA, GPA สะสม, สถานะนักศึกษาในความดูแล 
   -ระบบบริการอาจารย์ที่ปรึกษา 
   -ระบบตรวจสอบผลการประเมินการสอนอาจารย์ เมนูนี้อาจารย์ผู้สอนสามารถ
เข้าไปดูผลการประเมินการสอนได้เฉพาะวิชาที่ตนเองสอนอยู่เท่านั้น ผลการประเมินการสอน จะไม่เปิดเผย
ให้บุคคลภายนอกรับทราบ ยกเว้นคณะผู้บริหารเท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  การพัฒนาระบบฐานข้อมูล มคอ. 
ออนไลน์ ระบบฐานข้อมูล มคอ. ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็น
ระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล มคอ.3/
มคอ.4 และ มคอ.5/มคอ.6 และ มคอ.7 โดย
อาจารย์ผู้สอนสามารถอัพโหลดไฟล์ มคอ.3-6 
จัดเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลในการจัดท าหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถตรวจสอบ
ได้ว่ารายวิชาที่เปิดสอนใน 

  

http://regis.nsru.ac.th/teacher/stdinfo/grade00.asp
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หลักสูตรด าเนินการจัดส่ง มคอ. เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตร 
(หมวดที่ 7) หรือไม่ และสามารถใช้เป็นระบบอ้างอิงในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 5.4) 
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   การพัฒนาระบบบริการส าหรับนักศึกษา เป็นระบบอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา
ในด้านข้อมูลทะเบียนของตนเอง มีเมนูสนับสนุนเพ่ิมเติมจากระบบเดิม คือ การยื่นค าร้องและการติดตาม
สถานะค าร้องออนไลน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ಌ 
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   การพัฒนาระบบค าร้องขอเพิ่มรายวิชาออนไลน์ เป็นระบบอ านวยความสะดวก
ให้แก่นักศึกษาในด้านข้อมูลทะเบียนเพ่ิม-ถอนรายวิชานอกแผนแบบออนไลน์  ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือให้
นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาเรียนเพ่ิมเติมนอกเหนือจากรายวิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการเรียน ตลอดไป
จนถึงการลงทะเบียนเพ่ือปรับผลการเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง ภายในระบบงานประกอบไปด้วย 3 ส่วน
หลัก ๆ ดังนี้ 

1. การขอลงทะเบียนเพ่ิมรายวิชานั้น แบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่  1) การขอเพ่ิม
รายวิชานอกแผนแบบปกติ (มีตารางเรียนว่าง และและหน่วยกิตไม่ถึง 22 หน่วย ที่ต้องการลงเรียนรายวิชา
อ่ืนในแผนการเรียนเพ่ิมเติม) และ 2) การขอเพ่ิมรายวิชานอกแผนทั้งมด (ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรเก่า) 

2. การถอนรายวิชาลงทะเบียน นักศึกษาสามารถถอนรายวิชาเรียนที่ท าการลงทะเบียน
ในช่วงเวลาที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลเปิดให้จองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน และสามารถเลือก
รายวิชาเรียนใหม่ได้อีกครั้ง (การถอนรายวิชาเรียนนั้น ท าได้ในกรณีที่นักศึกษายังไม่ช าระค่าลงทะเบียน ซึ่งจะ
เสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อใบค าร้องขอถอนรายวิชา ได้รับการลงนามอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา
ได้ น าใบค าร้องขอถอนรายวิชามาส่ งให้ กั บ
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล) 

3. การขอเปิดหมู่พิเศษ เป็น
การขอเปิดรายวิชาอ่ืนนอกเพ่ิมเติมจากรายวิชาที่
เปิดสอนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น ๆ ซึ่งการเปิด
หมู่เรียนพิเศษนั้นมีเงื่อนไขการด าเนินการต่าง ๆ 
ตามระเบียบที่ก าหนดไว้ 
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   การพัฒนาระบบให้บริการข้อมูล FTES (Full Time Equivalent of Student) 

      ส า นั ก ส่ ง เส ริ ม วิ ช า ก า ร แ ล ะ 
งานทะเบียน พัฒนาระบบสนับสนุน
การวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนนักศึกษา
เต็ ม เว ล า  เ พ่ื อ น า ไป ใช้ เป็ น ฐ าน
ประกอบการวิเคราะห์ภาระงานสอน
ของอาจารย์ การวิเคราะห์งบประมาณ
รายหัวของนักศึกษา (ต้นทุนต่อหน่วย) 

ซึ่งเป็นประโยชน์ในการจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ และสามารถน าไปใช้
เป็นสารสนเทศในการวางแผนและบริหาร
จัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 
 
 การพัฒนาระบบระบบการบริการห้องเรียน เป็นระบบสนับสนุนการให้บริการห้องเรียนที่อยู่ในความ
ดูแลของหน่วยงาน (อาคารเรียนรวม ตึก 14 และอาคาร 5 ตึกปีกนก) ในด้านต่าง ๆ เช่น การใช้งาน

อุปกรณ์ภายในห้องเรียน  การจองและขอใช้ห้องเรียนนอกตารางเรียน ตลอดไป
จนถึงการแจ้งซ่อมอุปกรณ-์สื่อการสอนภายในห้องเรียน 
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 การพัฒนาระบบอ านวยความสะดวกด้านอ่ืน ๆ  
   ตารางสอบส าหรับอาจารย์ผู้สอน เพ่ิมเติมเมนู “พิมพ์ใบปะหน้าซองข้อสอบ” โดย
ระบบด าเนินการโดยเชื่อมโยงข้อมูลตารางสอบ ตารางสอบของอาจารย์ท่านนั้น ๆ ซึ่งรายละเอียดประกอบ
ไปด้วย ชื่อรายวิชาที่สอบ สาขาวิชาที่สอน วัน/เวลาและห้องสอบ เป็นต้น 

 

ภาพตัวอย่างการเข้าใช้งาน 
 

   การออกแบบระบบการรับสมัครนักศึกษา (TCAS) ถูกก าหนดโดยสมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีความจ าเป็นต้องส่งข้อมูล 
ไปยัง ทปอ. ทุกรอบการคัดเลือกผู้สมัคร จึงออกแบบและปรับปรุงระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ให้
รองรับการสมัครในระบบ TCAS  
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ตัวอย่างหน้าจอการบันทึกข้อมูลการสมัคร 
 
   การให้บริการด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (video conference) เพ่ือให้บริการ
ติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาที่ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี อ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาและลดค่าใช้จ่าย  
ในการเดินทางมาติดต่อ ที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 การพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
  จากการพัฒนาระบบการให้บริการดังที่กล่าวไปข้างต้นแล้วนั้น ในส่วนของการสนับสนุน
ปฏิบัติงานของบุคลากรจึงมีความจ าเป็นที่ต้องพัฒนาควบคู่ไปพร้อมกัน เพ่ือให้การด าเนินงานตามพันธกิจ
และภารกิจของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังวิสัยทัศน์ของหน่วยงานในการเป็นหน่วยงานที่ทันสมัย 
ให้บริการถูกต้อง รวดเร็ว ก้าวสู่การเป็น Smart Organization ในยุคที่ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่การ
เป็น Thailand 4.0 ภายใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานได้มีแนวคิด
ในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   ระบบติดตามเอกสารภายใน เป็นระบบที่จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน การ
ติดตามเอกสารภายในหน่วยงาน ว่าเอกสารเรื่องใด การด าเนินการอยู่ในขั้นตอนใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ 
และระบุระยะเวลาแล้วเสร็จ 
   ระบบการจัดการฐานข้อมูลโรงเรียนเพ่ือการประสานงานด้านข้อมูลข่าวสาร การรับ
สมัครนักศึกษา ผ่านอาจารย์แนะแนวของโรงเรียน  
   ระบบสนับสนุนการตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษา-ตามปีที่เข้าศึกษา โดยลักษณะการ
ใช้งานนั้นมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบงานทะเบียนนักศึกษา (นักศึกษาใหม่ที่รับเข้า) จนถึงการออก
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บันทึกขอตรวจสอบคุณวุฒิ (ระบบอัตโนมัติ) และการจัดเก็บสถิติรายงานผลการตรวจสอบคุณวุฒิ เพ่ือ
รายงานแก่ผู้บริหารได้ทันที ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นการลดขั้นตอน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้สั้นลง 
เมื่อเทียบกับปริมาณงานที่มีในแต่ละคราว 
   ระบบจัดการเอกสารภายในหน่วยงาน APR Back Office สนับสนุนการติดตาม
เอกสาร การจ่ายเรื่องให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง จนถึงการจัดท าใบปะหน้าเอกสารในการลงความเห็น เพ่ือเสนอ
ผู้บริหารพิจารณาในขั้นตอนต่อไป 
   ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ สนับสนุนการให้บริการห้องเรียน และห้องประชุม (อาคาร
เรียนรวม ตึก 14) โดยลักษณะของการท างานนั้น ระบบจะแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เมื่อมีการ
แจ้งซ่อมเข้ามายังระบบ ซึ่งจากลักษณะดังกล่าว ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ผู้รับบริการ 

 



ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
การด าเนินงานตลอดปี 2560 หน่วยงานมีทิศทางการด าเนินงานโดยเน้นการปฏิบัติงานในเชิงรุกให้

มากยิ่งข้ึน เพื่อปรับตัวให้ทันตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เข้าถึงกลุ่มผู้รับบริการตามพันธกิจ ภารกิจของ
ส านักฯ ภายใต้นโยบายการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย และการก ากับดูแล บริหารงานของทีมผู้บริหาร ได้
เปิดโอกาสให้บุคลากร เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการพัฒนาส านักฯ และร่วมกันเสนอกิจกรรม/
โครงการต่าง ๆ ร่วมกัน ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการปรับรูปแบบของหน่วยงานให้มีไปสู่การเป็ น Smart 
Organization  จากการปรับตัวดังกล่าว หน่วยงานได้พบประเด็นปัญหาจากผลการปฏิบัติงานในภาพรวม  
ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ด้านการด าเนินงาน 
 1. เนื่องจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีฐานะเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน การด าเนินงานบางกิจกรรม เช่น การเบิกจ่ายเงินค่าด าเนินการ ภาค กศ.บป การขอสนับสนุนจัดท า
ผลงานวิชาการ ฯลฯ เป็นการขอข้อมูลจากคณะ ศูนย์ ส านัก และสถาบัน บางครั้งข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง ท า
ให้ต้องมีการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงประกาศ /ค าสั่ง บ่อยครั้ง 
 2. การปฏิบัติงานบางประเภทภายในหน่วยงาน เช่น งานด้านแผนงาน การจัดการความเสี่ยง ฯลฯ 
ขาดการติดตามตรวจสอบอย่างเป็นระบบ อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในอนาคต 
 3. การปรับปรุงห้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ จ านวน 35 ห้อง (อาคาร 14 ช้ัน 4 -7) ให้เป็น
ห้องเรียนมาตรฐานอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะช่วยให้สิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 4. ระเบียบ ประกาศ หรือแนวปฏิบัติบางเรื่องไม่สอดคล้องกับการด าเนินงานในปัจจุบัน และ ไม่เอื้อ
ต่อการปฏิบัติงานที่ต้องมีการปรับปรุง ตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้เกิดเป็นข้อจ ากัดในการ
ปฏิบัติงาน 

ด้านบุคลากร 
 1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีนโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายใน
หน่วยงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี จากการด าเนินงานที่ผ่านมา พบว่า บุคลากรให้ความสนใจ และมี
ความพร้อมที่จะเข้าร่วมและพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานระดับสูง  
 2. ความไม่ชัดเจนด้านนโยบายการบรหิารงานบุคลากร ด้านความก้าวหน้าในสายงาน ทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 
 3. ขาดบุคลากรทีม่ีความช านาญการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ การพัฒนาระบบงาน 
โดยการน าเทคโนโลยสีารสนเทศสนบัสนุนการปฏิบัติงาน 
 4. บุคลากรภายในหน่วยงานส่วนใหญ่ ยังขาดทกัษะ ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่ 2) 
เป็นจ านวนมาก 
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ด้านงบประมาณ 
 1. การปรับเปลี่ยนนโยบายการด าเนินงานจากหน่วยงานระดับสูง ส่งผลให้ต้องมีการตัดยอด
งบประมาณบางโครงการ ไปใช้ในการเบิก–จ่าย ท าให้การด าเนินกิจกรรม /โครงการดังกล่าวไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างเต็มที่ 
 2. การติดตามและการรายงานงบประมาณ ยังขาดการประสานงานกับผูร้ับผิดชอบโครงการต่าง ๆ จึง
ท าให้การรายงานการใช้งบประมาณล่าช้า และกิจกรรมบางกิจกรรมเป็นงบประมาณการจัดการเรียนการสอน
ที่ส านักฯเป็นผู้ประสานการเบิก–จ่าย ให้ทุกคณะ ส านักฯ จึงต้องใช้เวลาในการจัดเก็บข้อมูลและการเบิก–จ่าย 

3. งบประมาณที่ได้รบัจัดสรรในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านงานทะเบียนนกัศึกษา และการ
ประมวลผลการศึกษา ด้านงานหลักสูตรและแผนการเรียน อยู่ในสัดส่วนที่น้อยมาก เมือ่เปรียบเทียบกบั
งบประมาณในการพฒันาสารสนเทศด้านอื่น ๆ  
 

 



แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้การบริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารส านักฯ มีแนวทางการพัฒนา

ภายใต้แนวคิด “ส่งเสริมวิชาการ ระบบงานทันสมัย บริการประทับใจ” มีรายละเอียดในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

 “ส่งเสริมวิชาการ” 
 ด้านหลักสูตร  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานกลาง ปฏิบัติหน้าที่

ในการประสานด้านหลักสูตรระหว่างมหาวิทยาลัย กับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  รวมถึงการ
ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง จากนโยบาย 
เรื่องประเทศไทยในยุคดิจิตอล หน่วยงานได้ตอบสนองนโยบายดังกล่าวโดย การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร
เพื่อตอบโจทย์ Thailand 4.0  และในปีงบประมาณ 2561 ได้ก าหนดแผนการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน ลงในแผนปฏิบัติการประจ าปี ได้แก่ 

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดการศึกษาตามแนวนโยบาย Thailand 4.0 
สู่ศตวรรษที่ 21” เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอน รวมถึงการบริหารจัดการหลักสูตร ให้สอดคล้องกับนโยบาย 

2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
พ.ศ.2558 

3) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการเรยีนการสอนด้วยเทคนิคที่หลากหลายและทันสมัย ตาม
โครงการ “ส่งเสริมงานด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านการจัดการเรยีนการสอนแบบ
ใฝ่รู้ ที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษา ยุค 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21” 

 การเพ่ิมศักยภาพด้านการแข่งขัน  ด าเนินการแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือด้าน
วิชาการ เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ภายใต้นโยบายของ
สภามหาวิทยาลัยเรื่อง ประเทศไทยในยุคดิจิตอล  การเข้าร่วมเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคเหนือ เพื่อเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน โดยจัดเป็นโครงการ “สหกิจศึกษา Co-
Operative Education) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมย่อย คือ 1) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน  และ 2) สนับสนุนการน าเสนอผลงานวิชาการ และเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประกวด แข่งขันสหกิจศึกษาของนักศึกษา 

 ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  นอกจากสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ด้าน
วิชาการแล้วนั้น หน่วยงานยังให้บริการห้องเรียน และสิ่งสนับสนุนการจัดการสอนภายในห้องเรียน อาคาร
เรียนรวม (อาคาร 14)  และจัดเป็นกิจกรรมพัฒนาห้องเรียนมาตรฐาน Smart Class Rooms เป็นโครงการที่
ด าเนินการต่อเนื่อง และน าเทคโนโลยีมาใช้อ านวยความสะดวกในการจัดการสอน  
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 “ระบบงานทันสมัย” 
 สนับสนุนการบริหารงาน  โดยจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวกและเป็น

ข้อมูลในการตัดสินใจ ได้แก่ 1) สารสนเทศเรื่องการลาออกกลางคัน  (Drop Out)  2) สารสนเทศเพื่อการ
วางแผนเชิงรุก (การประชาสัมพันธ์การรับเข้า / การส าเร็จการศึกษา / การมีงานท า) 

 อ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากร น าเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการปฏิบัติงานและ
การให้บริการ เพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ได้แก่ 

   - การปรับปรุงระบบงานทะเบียนและประมวลผล ส าหรับบริหารจัดการข้อมูลนักศึกษา 
ประมวลผลการเรียน และจัดท าเอกสารทางการศึกษา 

   - การปรับปรุงระบบจัดตารางเรียนตารางสอน  
   - การปรับปรุงระบบบริหารจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์  
 อ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา / อาจารย์  ด้วยการพัฒนาฐานข้อมูลที่จ าเป็น โดย

การต่อยอดโครงการ NSRU Regis Mobile Application (บนระบบ Android) ส าหรับอาจารย์ อาจารย์ที่
ปรึกษา และนักศึกษา รวมถึงการพัฒนาระบบอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา โดยจัดท าระบบเช่ือมต่อการ
ให้บริการ ระหว่างเคาท์เตอร์ให้บริการทั้งในที่ตั้ง และศูนย์ย่านมัทรี (ระบบ Video Conference) และใน
ปีงบประมาณ 2561 มีแผนในการจัดท าตู้ให้บริการอัตโนมัติ เพื่อให้บริการข้อมูล ข่าวสารด้านวิชาการ ข้อมูล
ระบบงานทะเบียนและประมวลผล   เป็นต้น 

 “บริการประทับใจ” 
 ส่งเสริมความก้าวหน้า  ของบุคลากรด้วยการพัฒนาทักษะ ความสามารถด้านการ

ปฏิบัติงาน ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถน าความรู้ ประสบการณ์ที่มีไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนางานที่รับผิดชอบ ให้บรรลุเป้าหมายขององค์ร่วมกนั และเสริมสรา้งต่อยอด และแสวงหาความรู้ใหม่ ด้วย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงานตามแนวทางของการจัดการความรู้ 

 สร้างขวัญและก าลังใจ ให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการ 
เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน  

 ปรับปรุงกระบวนงาน ส่งเสริมให้มีการทบทวนกระบวนงาน ระยะเวลาในการให้บริการ
รวดเร็ว ข้ันตอนเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน/ผู้รับบริการ 

 พัฒนาเทคโนโลยีทันสมัย ตามแนวคิด Thailand 4.0  
         สร้างสรรค์ระบบสนับสนุนการให้บริการที่ทันสมัย 
         สื่อสารสร้างการรับรู้ รับฟัง ข้อเสนอแนะ ปัญหา ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
         ผู้รับบริการสามารถเข้าถึง บริการจากที่ใดก็ได้ ด้วยความสะดวก และทันที 
 พัฒนาหน่วยงานให้ตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัย และจุดเน้นสภามหาวิทยาลัย ใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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     2.1 การพัฒนากลไกและกระบวนการรบัสมัครนักศึกษาใหม่ และเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน เพื่อแกป้ัญหานักศึกษาทีล่ดลง และการลาออกกลางคันของนักศึกษา 

 การเร่งรัดประชาสัมพันธ์เพื่อแสวงหาผู้เรียนล่วงหน้า 
 การสร้างกระบวนการรับสมัครนกัศึกษาเป็นกรณีพเิศษ 

 การประสานเครอืข่ายความร่วมมือทัง้กบัโรงเรียนและองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

 สนับสนุนการให้ทุนการศึกษา 
    2.2 เร่งรัดพฒันาทักษะความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา ทั้งในระดับปรญิญา

ตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
 การทดสอบจัดระดับความรู้ความสามารถของนักศึกษา 
 การฝกึทักษะภาษาอังกฤษวิชาการศึกษาทั่วไป 

    2.3 การพัฒนางานวิจัยและความก้าวหน้าทางต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 

 เร่งรัดการจัดท าผลงานทางวิชาการ 

    2.4 การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ทั้งด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาปรับปรุงห้องเรียนมาตรฐาน 
ห้องปฏิบัติการ Central Lab และครุภัณฑ์ทางการศึกษา ทั้งในเขตการศึกษาในเมืองและรองรับการขยายตัว
ของมหาวิทยาลัยย่านมัทรี 

 การพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพือ่สนบัสนุนการจัดการศึกษาและการ
บรหิารงานของมหาวิทยาลัย  

 การเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามพันธกจิของหน่วยงาน เพื่อรองรับการ
จัดการศึกษาในยุคดิจิตอล  

 การพัฒนาปรบัปรุงห้องเรียนมาตรฐาน 
 3. พัฒนาขีดความสามารถดา้นการแข่งขัน โดยการแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ กับ
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกบัพันธกิจของหน่วยงาน อาทเิช่น  

 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านระบบการให้บริการต่างๆ เช่น การให้บริการช่องทางการ
ช าระเงินลงทะเบียน  การใหบ้ริการในการจัดท าบัตรนักศึกษา 

 การแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือด้านการพฒันาการจัดการเรียนการสอน และการพฒันา
คณาจารย์ด้านการเรียนการสอน  เช่น 

 4. ยกระดับคุณภาพการให้บริการ 
 ปรับปรงุข้ันตอนการให้บริการตามพันธกจิของหน่วยงาน 

 พัฒนาช่องทางการสื่อสารระหว่างหน่วยงานกบัผูร้ับบรกิาร 
 พัฒนาระบบสารสนเทศทีส่นับสนุนการจัดการศึกษา ของมหาวิทยาลัยและการด าเนินงาน

ของหน่วยงาน 

 เสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการที่เป็นเลิศ 
 



ภาคผนวก 



ประมวลภาพกิจกรรม 
 โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตภาคปกติ



 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน



 
 

 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการส่งเสริมการจดัการความรู้

 

  



 โครงการอบรมอาจารย์ใหม่



 
 

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิารประกันคุณภาพภายใน

 
 
  



 โครงการส่งเสริมการพัฒนาบคุลากรด้านการให้บรกิาร



สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

งานประกันคุณภาพ

โทร. (0)5621-9100 ตอ 1203
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