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บทสรุปผู้บริหาร 
 การด าเนินงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา 
หน่วยงานได้ด าเนินกิจกรรม/โครงการ ตามพันธกิจ และจุดเน้นตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
ซึ่งประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ทั้งหมด 3 ประเด็น คือ 1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้ง
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา   2) ส่งเสริมการพัฒนางานบริการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ  
3) ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 ภายใต้แนวทางการด าเนินงานจากแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  มีโครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ ทั้งสิ้นจ านวน 13 โครงการใหญ่ (ประกอบด้วย 15 กิจกรรมย่อย 
บรรลุเป้าหมายจ านวน 12 กิจกรรม) ผลส าเร็จของการด าเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.00 ผลส าเร็จของ
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (จ านวน 19 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย จ านวน 16 ตัวชี้วัด) คิดเป็นร้อยละ 82.42 
และผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 81043  (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) ปัจจัย
ที่ส่งผลให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของส านักฯ และมหาวิทยาลัย 
มีจุดเด่นด้านต่าง ๆ ดังนี ้
 จุดเด่นด้านการบริหารงาน 
     1. มีการจัดท าแผนยทุธศาสตร์ของหน่วยงานที่สอดคล้อง และรองรับนโยบายต่างๆ ของมหาวทิยาลัย 
    2. น าจุดเน้น กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ มาเป็นแนวทางการด าเนินงาน
ในภาพรวมของส านักฯ 
    3. มีแผนงาน กระบวนการด าเนินงาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
    4. บริหารงานภายในหน่วยงานด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
    5. ส่งเสรมิให้บุคลากร เข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม/โครงการของมหาวิทยาลัย 
    6. มีระบบการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานเพื่อความโปร่งใส ด าเนินงาน
ภายใต้หลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวปฏิบัติจากต้นสังกัดอย่างเคร่งครัด 
    7. มีการถ่ายทอด มอบหมายนโยบายในการปฏิบัติงานไปยังบุคลากรทุกคน เพื่อให้รับทราบ และ
เข้าทิศทางการด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
 จุดเด่นด้านการพัฒนาองค์กร 
    1. น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 
    2. สนับสนุนการพัฒนาหน่วยงานด้วยการจัดการความรู้ภายในองค์กร 
    3. มีการพัฒนาระบบการให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงานให้ทันสมัยอยู่สมอ ทันตอ่การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม และเทคโนโลย ี
    4. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ การพัฒนางาน และสร้างองค์ความรู้ใหม่
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 
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 จุดเด่นด้านการตอบสนองผู้มีส่วนได้เสีย 
    1. ปรับปรุงกระบวนการให้บริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    2. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย ปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย เหมาะสมต่อสภาพสังคม และการ
ด าเนินชีวิตของผู้ใช้บริการ 
    3. ขับเคลื่อนการพัฒนาการให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัย สอดคล้องกับการ
พัฒนางานในทุกด้าน 
    4. มีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน  
เกิดการรับรู้  ยอมรับและเข้าใจถึงบริบทของหน่วยงานในฐานะการเป็นผู้ให้บริการ 
 จุดเด่นด้านบคุลากร 
    1. บุคลากรผู้ให้บริการ มีความรู้และเชี่ยวชาญในงานที่ให้บริการ สามารถให้ข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง 
ตรงกับความคาดหวังของผู้รับบริการ 
    2. บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อน าความรู้ความสามารถที่ได้รับมา
พัฒนางานที่อยู่ในความรับผิดชอบ  
    3. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีลกัษณะของการปฏิบัติงานเป็นทีม ร่วมมือร่วม
ใจในการปฏิบัติงาน 

   4. บุคลากรมีจิตบริการ มีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจ
แก่ผู้รับบริการ 
    5. ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะรองของบุคลากรให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
เพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 

 จากผลการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น หน่วยงานมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาภายในองค์กรและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย อันจะช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ด้านการเรียนการสอนและ
งานด้านวิชาการให้มีระดับคุณภาพและมาตรฐานสู่สากลรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งในการจัดท า
รายงานประจ าปี พ.ศ. 2563 ฉบับนี้เกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจของคณะผู้บริหาร บุคลากรภายในหน่วยงาน
และบุคลากรภายนอกทุกส่วนงานเป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นสารสนเทศส าหรับผู้ที่สนใจและ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 
 
 
            อาจารย์ปราณี  เนรมิตร 
      ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 



 
 

สารบัญ 

เรื่อง หน้า 
บทสรปุผู้บริหาร ก 
สารบัญ ค 
บทที่ 1 บทน า 1 
  ปรัชญา วิสัยทัศน ์ 2 
  พันธกิจ 2 
  ภารกิจ 2 
  เอกลักษณ ์ 3 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 3 
บทที่ 2 โครงสร้างการบริหารงาน 6 
  โครงสร้างองค์กร 6 
  การบริหารงานบุคคล 9 
บทที่ 3 รายงานผลการด าเนินงาน 11 
  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 11 
  ผลการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 17 
บทที่ 4 ผลงานเดน่ประจ าปงีบประมาณ 2563 25 
 



บทน ำ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับ
ท้องถิ่น และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล สร้างความรู้และนวัตกรรม น าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ ทั้งระดับปัจเจกบุคคล ชุมชน องค์การและภาคการผลิต ให้บริการ
วิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย พื้นฟูและสืบสานคุณค่า
ความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยที่เป็นวิถีชีวิตประเพณี มีค่านิยมที่ดีงามมีภูมิ ปัญญาท้องถิ่นและ
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่นรวมถึงเพิ่มศักยภาพและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดยมีระบบ
บริหารจัดการแบ่งส่วนงานในการก ากับควบคุมดูแลทั้งหมด 5 คณะ และ 5 ส านัก/สถาบัน 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 
2518 ตามโครงสร้างของพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู โดยมีชื่อว่า “ฝ่ายทะเบียนและวัดผล” ต่อมามีภารกิจ
เพิ่มขึ้น 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 โดยขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
มีโครงสร้างการบริหารงานภายใน ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการประชุมครั้งที่ 
12/2549 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 และครั้งที่ 13/2549 วันที่ 27  ธันวาคม 2549  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2558  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีมติเห็นชอบประกาศให้จัดตั้ง 
“บัณฑิตวิทยาลัย” เป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ แยกออกจากส านักส่งเสริม
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วิชาการและงานทะเบียน ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 วันที่ 26  มีนาคม  2558  ซึ่งเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยส่วนงานภายในที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ  
การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2554 
จากมติสภามหาวิทยาลัย ส่งผลให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
และโครงสร้างการบริหารงาน ในปัจจุบัน 3 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหารส านักงานผู้อ านวยการ  กลุ่มงาน
ส่งเสริมวิชาการ  และกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล  

ปี พ.ศ. 2561 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีมติยุบเลิกบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 จากมติสภามหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าว โดยให้ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับโอนงาน ทรัพย์สิน บุคลากรและอัตราก าลัง รวมถึงงานด้านการเงิน
และงบประมาณ  

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

ปรัชญำ/ปณิธำน 

 ส่งเสริมวิชาการ  รักษามาตรฐาน  บริการด้วยใจ 

วิสัยทัศน์ 

 ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน เป็นองค์กรที่ทันสมัยให้บริการถูกต้อง 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 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 ปีงบประมาณ 2563 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการวางยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
หน่วยงาน และสอดคล้องกับการส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ผ่านยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ประเด็น 
ดังนี ้
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

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

  2. มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน 
 

ตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
   1. ร้อยละของหลักสูตรที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  
   2. ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
   3. จ านวนระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ได้ประสิทธิภาพ 
   4. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรูจ้ากการ

ปฏิบัติงานจริง (ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย)  
 

 โครงกำร/กิจกรรมสนับสนุนยุทธศำสตร ์
   1. โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิต ภาคปกติ (กิจกรรมการรับสมัคร) 
   2. โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิต ภาค กศ.บป. (กิจกรรมการรับสมัคร) 
   3. โครงการทุนวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ 
   4. โครงการตรวจอ่านผลงานทางวิชาการ 
   5. โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
   6. โครงการเงินสมทบกองทุนวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ฯ 
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   7. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2563 
   8. โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ภายในหน่วยงาน 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการพัฒนางานบริการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 

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

1. ระบบให้บรกิารมีความถูกต้อง รวดเร็ว ได้มาตรฐาน สรา้งความพึงพอใจให้แกผู่้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. ระบบสารสนเทศสนับสนนุงานด้านวิชาการ มีความทันสมัย ข้อมูลถูกต้อง 
 

ตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
   1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงาน 
   2. ร้อยละของการบริการที่ได้รับบริการตรงตามมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงาน 
   3. จ านวนระบบสารสนเทศที่มีการปรับปรุงพัฒนา 
   4. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน 
 

 โครงกำร/กิจกรรมสนับสนุนยุทธศำสตร ์
   1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน 
   2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
 หน่วยงานเล็งเห็นถึงความส าคัญของการบริหารงานขององค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตามแนว
ปฏบิัติที่ก าหนดไว้ใน พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
เพื่อให้การบริหารราชการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ และ
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และมีการพัฒนาหน่วยงาน
อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งจากความคาดหวังดังกล่าว หน่วยงานมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ดังนี ้

1. การบริหารหน่วยงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล  
2. พัฒนาและเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 และท างาน

อย่างมีความสุข 
3. ระบบการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานให้มีมาตรฐาน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
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4. มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร ์
   1. ผลประเมินการบริหารของผู้บริหารตามหลักธรรมภิบาลระดับมหาวิทยาลัย (ผลการประเมิน

จากคณะกรรมการก ากับติดตามฯ) 
   2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 
   3. ระดับความส าเร็จของการจัดการความเสี่ยง 
   4. ผลการประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
   5. จ านวนระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
   6. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
   7. ระดับความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
 

 โครงกำร/กิจกรรมสนับสนุนยุทธศำสตร ์ 
   1. โครงการบริหารส านักงาน 
   2. โครงการจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ สนับสนนุการด าเนินงานและการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 
   3. โครงการค่าใช้จ่ายไปราชการ (สนส.) 
   4. โครงการค่าใช้จ่ายไปราชการ (บัณฑิต) 
   5. โครงการค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ 
   6. โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิต ภาคปกติ (กิจกรรมจ้างพิมพ์เอกสาร) 
   7. โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิต ภาค กศ.บป. (กิจกรรมค่าด าเนินการ) 
   8. โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ภายในหน่วยงาน 

 

 



โครงสร้างการบริหารงาน 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย  

ได้รับกำรแบ่งส่วนกำรบริหำรงำนและแบ่งส่วนรำชกำร จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 12/2549  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2549 โดยมีโครงสร้ำงองค์กร ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 1  โครงสร้ำงองค์กรอนุมัติโดยสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที ่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 ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน มีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงใหม่ โดยสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ มีมติเห็นชอบ
ประกำศให้จัดตั้ง “บัณฑิตวิทยาลัย” เป็นส่วนงำนภำยในมหำวิทยำลัยที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ แยกออกจำก

ผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการ 

กลุ่มงานส่งเสรมิวิชาการ 
 - งำนจัดตำรำงเรยีนและตำรำงสอบ 
 - งำนประสำนงำนพัฒนำหลักสูตร 
 - งำนวำงแผนกำรเรยีนกำรสอน 
 - งำนพัฒนำคณุภำพหลกัสูตรและ 
      กำรสอน 
 - งำนประเมินกำรจัดกำรศึกษำ 
 - งำนสนับสนุนกำรจัดท ำผลงำนทำง
วิชำกำร 
 - งำนบริกำรวิชำกำรดำ้นกำรเรยีน
นอกแผน 
 - งำนเอกสำรหลักสูตรและคู่มอื
อำจำรย ์

กลุ่มงานบริหารส านักงาน
ผู้อ านวยการ 
 - งำนบริหำรงำนทั่วไป 
 - งำนสำรบรรณ 
 - งำนพัสดุกำรเงิน 
 - งำนบุคลำกร 
 - งำนข้อมลูสำรสนเทศ 

   - งำนประกันคณุภำพ งำนกพร. 
 - งำนแผนงำนและงบประมำณ 
 - งำนเลขำนุกำร สภำวชิำกำรและ 
   อนุกรรมกำรวิชำกำร 

ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
 - งำนบริหำรทั่วไป 
 - งำนวิชำกำรบัณฑิตศกึษำ 
 - งำนบริกำรกำรศึกษำ 
 - งำนมำตรฐำนกำรศึกษำ 

หมายเหตุ  ส ำนักงำนบัณฑิต
วิทยำลัยเป็นหน่วยงำนอิสระ มีฐำนะ
เทียบเทำ่กลุ่มงำนในส ำนักส่งเสรมิ
วิชำกำรและงำนทะเบียน จัดตั้งตำม
ประกำศของมหำวทิยำลัย 

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
 - งำนรับนักศึกษำ 
 - งำนทะเบยีนนักศึกษำ 
 - งำนลงทะเบียนและประมวลผล 
     กำรเรียน 
 - งำนเอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำ 
 - งำนตรวจสอบคุณวฒุ ิ
 - งำนพระรำชทำนปรญิญำบัตร 
 - งำนข้อมลูสำรสนเทศนักศึกษำ 
 - งำนคู่มอืนักศึกษำ 
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ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ในครำวประชุมครั้งที่ 4/2558 วันที่ 26 มีนำคม พ.ศ. 2558  ซึ่ง
เป็นไปตำม ประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่องหลักเกณฑ์กำรจัดตั้งส่วนงำนภำยในของ
สถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2555 และข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ว่ำด้วยส่วนงำนภำยในที่จัดตั้ง
ขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรส่วนงำนภำยในของสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2550 ของมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2554  

จำกมติสภำมหำวิทยำลัย ส่งผลให้ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วน
รำชกำร และโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน ในปัจจุบันเพียง 3 กลุ่มงำน ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน ภำยหลังสภำมหำวิทยำลัยฯ มีมติจัดตั้งบัณฑิตวิทยำลัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 3  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนปัจจุบัน  

กลุ่มงานส่งเสริมวชิาการ 
- งานประสานงานพฒันาหลกัสูตร 
- งานวางแผนการเรียนการสอน 
- งานพฒันาคุณภาพหลกัสูตรและการสอน 
- งานประเมินการจดัการศึกษา 
- งานบริการวิชาการ 
- งานเอกสารหลกัสูตรและคู่มือ 

ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการประจ าส านัก 

รองผู้อ านวยการ 

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

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

ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

กลุ่มงานส่งเสริมวชิาการ 
- งานประสานงานพฒันาหลกัสูตร 
- งานวางแผนการเรียนการสอน 
- งานพฒันาคุณภาพหลกัสูตรและการสอน 
- งานประเมินการจดัการศึกษา 
- งานบริการวิชาการ 
- งานเอกสารหลกัสูตรและคู่มือ 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

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

กลุ่มงานทะเบยีนและประมวลผล 
- 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 ดังนี ้

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

 

 
 

แผนภาพที่ 4  รำยช่ือคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

  

อา
จา
รย
ป์ร
าณี

  เน
รม
ติร •ผูอ้  านวยการ

ส านกัสง่เสรมิ
วิชาการและงาน
ทะเบียน

อา
จา
รย
 ์ด
ร.บ

ณั
ฑิต

า อ
ินม
บตั
ิ

•รองผูอ้  านวยการ 
รบัผิดชอบงาน
บรหิารส านกังาน

อา
จา
รย
ธ์น
พฒั

น ์
 วฒั

นช
ยัธ
รร
ม

•รองผูอ้  านวยการ 
รบัผิดชอบงาน
ทะเบียนและ
ประมวลผล

อา
จา
รย
เ์อ
กว
ิทย
 ์ ส
ทิธิ
วะ •รองผูอ้  านวยการ 

รบัผิดชอบงาน
สง่เสรมิวิชาการ

รศ
.ด
ร.ป

กร
ณ
 ์ป
ระ
จนั
บา
น

•กรรมการ
ผูท้รงคณุวฒิุ
ภายนอก

อา
จา
รย
ช์า
ติช
าย
  เกี

ยร
ติพ

ิรยิ
ะ

•กรรมการ
ผูท้รงคณุวฒิุ
ภายนอก

ทพ
ญ
.พ
ชัร
าว
ลยั
  จ
ิวส
ืบพ

งษ
์

•กรรมการ
ผูท้รงคณุวฒิุ
ภายนอก

นา
ยธ
รร
มน
ญู
  จ
ทูา

•รกัษาการหวัหนา้
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 

ตารางที่ 2  รำยช่ือผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
ท่ี 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. อำจำรย ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมฯ 
4 อำจำรย์เอกวิทย์  สิทธิวะ วท.ม. อำจำรย์  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมฯ 
5 นำยธรรมนูญ  จูทำ ค.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
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  เอี่ยมมี บธ.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย นักวิชำกำรศึกษำ 
10 น.ส.วรำงคณำ  เขียวแก้ว ศศ.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
11 น.ส.อรอุมำ  ยองค ำกำด บธ.ม. พนักงำนรำชกำร เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
12 นำงศิรำณี  จตุรทิศ ศศ.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
13 นำยนิโครธ  ช่ำงชัย ศษ.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
14 นำยเสรี  ขุนจ ำนงค ์ วท.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย นักวิชำกำรศึกษำ 
15 น.ส.สิริพร  อรำมรุณ วท.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย นักวิชำกำรศึกษำ 
16 น.ส.อภิญญำศิริ  กวำงแก้ว วท.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
17 นำยวิศรุต  พัฒนพงษ์ วศ.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
18 น.ส.วิลัยลักษณ์ ถ้ ำทองพัฒนำ บธ.บ พนักงำนมหำวิทยำลัย นักวิชำกำรศึกษำ 
19 น.ส.อ ำภำพร  กอนตน บธ.บ พนักงำนมหำวิทยำลัย เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 
20 นำงกัญญ์ชพร  จันติวงค์ ค.บ. ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนพิมพ์ดีด 2 
21 น.ส.กัญจนพร  จันทร์ด ำ วท.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
22 นำงวรรฒนำ  ไวยมิตรำ ศศ.บ. พนักงำนมหำวิทยำลัย นักวิชำกำรศึกษำ 
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การติดตามผลการปฏิบัติงาน 
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 สั งกัด
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2554  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้ประชุมบุคลำกร
ภำยในหน่วยงำนเพื่อจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน (กระบวนงำน) เพื่ออธิบำยถึงลักษณะงำนแต่ละงำนที่แต่ละ
บุคคลต้องปฏิบัติตำมภำรกิจหลักของต ำแหน่งงำนของตน เพื่อให้บุคลำกรทรำบขอบข่ำยหน้ำที่ที่รับผิดชอบ 
และสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ยังมีรูปแบบกำรติดตำมผลปฏิบัติงำน
ของบุคลำกร ผ่ำนรำยงำนกำรด ำเนินกิจกรรมโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี รอบ 6 เดือน และ
รอบ 12 เดือน รวมถึงกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนผ่ำนกำรประชุมหน่วยงำนเป็นประจ ำทุกเดือน 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน 
 การด าเนินงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบ่งการ
ด าเนินงานออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ซึ่งประกอบด้วย
กิจกรรม/โครงการ ที่ก าหนดไว้ในแผนงบประมาณ  และ 2) การด าเนินงานตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย ตาม
กรอบภาระงานที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน มีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
เป็นการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ที่ได้จากการการทบทวนผลการด าเนินงานจาก

แผนปฏิบัติการของปีที่ผ่านมา  ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน นโยบายการพัฒนา
หน่วยงาน รวมถึงกิจกรรมที่สนองนโยบายของมหาวิทยาลัย  จากการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพื่อจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาว 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 (ปรับปรุง) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ซึ่งในปีงบประมาณดังกล่าว หน่วยงานได้ทบทวนยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ทั้ง 3 ประเด็นตามบริบทของ
หน่วยงานในสภาพการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งก าหนดกิจกรรม / โครงการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
ให้บรรลุผลส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งสิ้นจ านวน 13 โครงการ (ประกอบด้วย 15 กิจกรรมย่อย 
บรรลุเป้าหมายจ านวน 12 กิจกรรม) ผลส าเร็จของการด าเนินโครงการ (พิจารณาจากผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการฯ ที่บรรลุเป้าหมาย) คิดเป็นร้อยละ 80.00  และมีผลส าเร็จของตัวชี้วัด
ตามแผนปฏิบัติการ (จ านวน 19 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย จ านวน 16 ตัวชี้วัด) คิดเป็นร้อยละ 84.21 มีรายละเอียด
จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

 โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตภาคปกติ  
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการรับสมัคร

นักศึกษาใหม่ร่วมกับคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย จากภารกิจดังกล่าวมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในสร้าง
เครือข่ายการด าเนินงานและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน ในเขตพื้นที่บริการและพื้นที่
ใกล้เคียง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา วิชาการ ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษา ตลอดจนหลักสูตร
การสอน ที่เปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2563 และถือเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยสร้างความเข้าใจให้แก่
อาจารย์แนะแนวได้ถึงกระบวนการรับ ขั้นตอน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัคร สามารถน าไปเผยแพร่ 
ชี้แจง และให้ค าแนะน าแก่นักเรียนที่สนใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจน ซึ่งจะช่วยเป็นแรงกระตุ้นให้นักเรียน 
นักศึกษาตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นสถาบันในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาต่อไป 
โครงการดังกล่าว มีกิจกรรมย่อยในโครงการตามแผนงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563  จ านวน 5 กิจกรรม
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ย่อย ได้แก่ 1) กิจกรรมการรับสมัครนักศึกษาใหม่  2) กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  3) กิจกรรมการ

ประกวดคลิปวิดีโอฯ  4) กิจกรรมเตรียมความพร้อมสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์เชิงรุก  และ 5) กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก 
 ผลการจัดกิจกรรม  แบ่งออกเป็นรายกิจกรรม ดังนี้  
  1. กิจกรรมเตรียมความพร้อมสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์เชิงรุก ด าเนินการจัดประชุม
อาจารย์ บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อม และซักซ้อมความเข้าใจข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
ปีการศึกษา 2563 และแนวทางการออกประชาสัมพันธ์ /แนะแนวการศึกษาต่อ เมื่อวันที่ 13  พฤศจิกายน  
2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมีตัวแทนคณาจารย์ /บุคลากร ตัวแทนจากคณะต่าง ๆ เข้าร่วม 
จ านวนทั้งสิ้น 62 คน 

 2. กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ มีการด าเนินการโดยเชิญอาจารย์แนะแนวเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการ การประชาสัมพันธ์หลักสูตร และเทคนิคการใช้สื่อเพื่อ
การจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562  มีอาจารย์แนะแนวและตัวแทนจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วม 
จ านวน 58 โรงเรียน 

 3. ด าเนินกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ได้แก่ Line@, Line Group, Facebook, 
เว็บไซต์หน่วยงาน และเว็บเพจการรับสมัคร, วิดีโอประชาสัมพันธ์ และเอกสารแผ่นพับ ใบปลิว เป็นต้น 

 4. กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก ไปยังโรงเรียนเครือข่ายต่าง ๆ จ านวน 16 โรงเรียน ได้แก่ 
    โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ     โรงเรียนห้วยน้ าหอมวิทยาคาร 
    โรงเรียนไพศาลีพิทยา     โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
    โรงเรียนลานสักวิทยา     โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 
    โรงเรียนคุรุประชาสรรค์     โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 
    โรงเรียนพยุหะวิทยา      โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 
    โรงเรียนบ้านไร่วิทยา      โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 

       โรงเรียนหนองฉางวิทยา     โรงเรียนอทุัยธรรมานุวตัรวิทยา 
    โรงเรียนทับกฤษพัฒนา     โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มชัฌิม 

 
 5. การด าเนินกิจกรรมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในแต่ละรอบของการรับสมัคร ในปีการศึกษา 2563 
มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
    1. จ านวนนักศึกษาที่มีการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 จ านวนทั้งสิ้น 1,988 คน 
คิดเป็นร้อยละ 75.27 ของจ านวนตามแผนการรับที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย (จ านวน 2,641 คน)  

   2. นักศึกษาที่มีการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ในสาขาวิชาต่าง ๆ มี
คุณสมบัติตรงตามความต้องการของสาขาวิชา โดยผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ และกระบวนการสอบคัดเลือก 
เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่ตรงความต้องการของหลัก  
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 โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิต ภาค กศ.บป. จากยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยในการยก
คุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล และการยกคุณภาพมาตรฐานอาจารย์ 
และบุคลากรสู่สากล มหาวิทยาลัยจึงได้เปิดรับสมัครนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากร
ประจ าการ (กศ.บป) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอการทางการศึกษาให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ต่าง ๆ ให้สามารถเพิ่มพูนสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน ให้สนองตอบความต้องการของหน่วยงานต้นสังกัด 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนจากการน านวัตกรรมทางการศึกษาไปใช้ประโยชน์  มหาวิทยาลัยโดยส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินการรับสมัครผู้สนใจเข้าเป็นนักศึกษา ตามโครงการผลิตบัณฑิตภาค 
กศ.บป  รุ่นที่ 42 (ปีการศึกษา 2563) โดยมีการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้ 
    ➢ กิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษา จากงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนได้จัดงบประมาณให้แก่คณะ  ศูนย์ ส านัก สถาบันต่าง ๆ เพื่อให้สามารถด าเนิน
กิจกรรมที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาภาค กศ.บป. 
    ➢ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตร  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนท าการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและผ่านการรับทราบจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่นจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร เช่น แผ่นพับ
การรับสมัคร เอกสารหลักสูตร  
    ➢ กิจกรรมรับสมัครนักศึกษาใหม่ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (เสาร์-อาทิตย์) รุ่นที่ 42 
ปีการศึกษา 2563 ระหว่างเดือน เมษายน – กรกฏาคม 2563 เปิดสอนจ านวน 6 สาขาวิชา มีผู้สนใจสมัครเข้า
ศึกษาต่อ และผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2563 
จ านวนทั้งสิ้น 174 คน  

 โครงการทุนวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์  จากยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่
มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล จึงมี
นโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ใน
การศึกษาต่อ คือทุนโครงการ “วิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ เป็นทุนการศึกษาที่สนับสนุนส่งเสริมให้
นักเรียนในเขตจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี และชัยนาทที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์ ใน
มหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้นตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพ โดยนักเรียนที่ผ่าน
เกณฑ์การขอรับทุนการศึกษา จะได้รับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยปีละ 10,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 
มีการเบิกจ่าย จ านวน 26 ทุน รายละเอียดดังตาราง 
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ตารางที่ 3  จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ระหว่างปีการศกึษา 2562-2563 
ปีการศึกษา ภาคการศึกษา จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุน 

2562 
ภาคการศึกษาที่ 1 - 
ภาคการศึกษาที่ 2 10 

2563 
ภาคการศึกษาที่ 1 16 
ภาคการศึกษาที่ 2 - 
หมายเหตุ  ข้อมูลจากการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 

 
 โครงการวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ 

  วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ เดิมช่ือว่า วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา เริ่มด าเนินการ 
ฉบับปฐมฤกษ์ ในปี 2549 ผู้ริเริ่มคือ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.บัญญัติ  ช านาญกิจ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนในขณะน้ัน ตระหนักถึงความส าคัญของการเผยแพร่ผลงานวิจัย /วิทยานิพนธ์ จึงริเริ่ม
จัดท าวารสาร โดยใช้ชื่อว่า วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีก าหนดออกรูปเล่ม
ปีละ 3 ฉบับ  
  พ.ศ. 2551 วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา ได้รับการประเมินเป็นวารสารในฐานข้อมูลดัชนี
การอ้างอิงวารสารไทย (Thai - Journal Citation  Index Centre: TCI)  
  เมื่อวันที่ 30 เมษายน  พ.ศ. 2555  วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา ได้รับการประเมินคุณภาพ
จาก TCI เป็น วารสารในกลุ่ม 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับรองคุณภาพ 3 ปี 
  วันที่ 30 พฤษภาคม  พ.ศ. 2555  ผศ.ดร.บัญญัติ ช านาญกิจ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการใน
ขณะนั้น ได้เร่งปรับปรุงคุณภาพวารสาร โดยเพิ่มกองบรรณาธิการจากภายนอกมหาวิทยาลัย และได้ประชุม
ร่วมกับ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ (ผู้อ านวยการศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI) และกอง
บรรณาธิการฯ ต่อมาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555  กองบรรณาธิการและทีมงานเข้าร่วมประชุมเพื่อสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพฯ พร้อมทั้งน าเล่ม
วารสารวิชาการฯ เข้าร่วมจัดแสดงภายในงานประชุมเพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
  ปี พ.ศ. 2556  วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วารสารวิชาการและวิจัย
สังคมศาสตร์ และเปลี่ยน ISSN เป็น 2286-9832  และได้ท าการปรับปรุงระบบเว็บไซต์ของวารสาร โดยได้ท า
การเพิ่มเติมติดตั้งเว็บไซต์วารสารลงในระบบ ThaiJo โดยทีมงานจากจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 
(TCI)  จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากวารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา จนถึงวารสารวิชาการและวิจัย
สังคมศาสตร์ ได้สะท้อนถึงผลส าเร็จในการด าเนินงานที่มีคุณภาพของทีมงาน กองบรรณาธิการ และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตรไ์ด้รับการประเมินคุณภาพจาก TCI เป็นวารสารในกลุ่ม 2 สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และรับรองคุณภาพ 5 ปี จนถึงปัจจุบัน ถือเป็นการสร้างชื่อเสียงและสนับสนุน
งานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย 
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 วัตถุประสงค์การจัดท าวารสารวิชาการ 
      1. เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิชาการและผลงานวิจัย 
      2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้และวิทยาการด้านสังคมศาสตร์  
   - สาขาศึกษาศาสตร์ 
   - สาขารัฐศาสตร ์
   - สาขาบริหารธุรกิจ 
   - สาขาพัฒนาสังคม 
   - สหวิทยาการทางด้านสังคมศาสตร์ 
      3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา องค์กรต่าง ๆ รวมทั้ง
นักวิชาการอิสระ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
  ผลการจัดกิจกรรม 
      ปีงบประมาณ 2563 กองบรรณาธิการ ด าเนินการจัดท าและเผยแพร่วารสารวิชาการและ
วิจัยสังคมศาสตร์ จ านวน 3 ฉบับ ได้แก่  

    - วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 
     - วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2562 
     - วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ปีที ่15 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการพัฒนางานให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 
 “ส่งเสริมวิชาการ  รักษามาตรฐาน  บริการด้วยใจ” คือปรัชญาที่ใช้เป็นหลักในการด าเนินงาน 
พัฒนางานให้บริการของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับพันธกิจหลักของส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการด าเนินงานด้าน
วิชาการ  จากหน้าที่ดังกล่าวหน่วยงานได้เล็งเห็นความส าคัญของคุณภาพการให้บริการ ให้ผู้รับบริการได้รับ
ความพึงพอใจสูงสุด โดยส่งเสริมให้ทุกกระบวนการได้รับการพัฒนามาตรฐาน หน่วยงานจึงได้จัดสรร
งบประมาณในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการพัฒนารูปแบบ
การน าเสนอข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการไปยังกลุ่มผู้รับบริการทุกภาคส่วน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ 
หน่วยงานมีกิจกรรมส าคัญ ๆ ที่ช่วยสนับสนุนให้การด าเนินงานดังกล่าวบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนี้ 
    ➢ จัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการด าเนินงานให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน 
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    ➢ ปรับปรุงโปรแกรมส าเร็จรูปงานทะเบียนและประมวลผล 
   ⚫ พัฒนาระบบงานส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ประจ าหลักสูตร ในการติดตามผล

การเรียน ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียเรียนของนักศึกษาในความดูแล เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์
ประจ าหลักสูตรสามารถดูแลนักศึกษาได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ช่วยลดปัญหาการลาออกกลางคันได้อีกหน่ึงช่องทาง 

   ⚫ ปรับปรุงระบบส่งผลการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต มีการเก็บจ านวนครั้งข้อมูลการส่งผล
การเรียนเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ  และเข้ารหัส QR Code เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบความถูกต้องระหว่าง
เอกสารที่น ามาส่งกลุ่มงานทะเบียนกับข้อมูลในฐานข้อมูลว่ามีความถูกต้องหรือไม่ และสะดวกในการโอน  
ผลการเรียนเพ่ือเผยแพรด่้วยการสแกน QR Code 

   ⚫ การพัฒนาระบบการเพิ่ม-ถอนรายวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ และ 
กศ.บป. เป็นการอนุมัติการเพิ่ม-ถอนรายวิชาโดยไม่ต้องพิมพ์เอกสาร อาจารย์เจ้าของวิชาสามารถสแกน 
QR-Code เพือ่อนมุัติการการเพ่ิมรายวิชาได้ทันที 

   ⚫ การปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัยของฐานข้อมูล 
   ⚫ พัฒนาการเช่ือมต่อด้านข้อมูลงานทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
   ⚫ พัฒนาการบริการ ให้อยู่ในแบบออนไลน์  
   ⚫ ปรับปรุงระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ โดยเพิ่มเติมให้สามารถการพิมพ์บาร์โค้ด เพื่อ

ช าระเงินค่าธรรมเนียมผ่านผู้ให้บริการต่าง ๆ  
   ⚫ พัฒนาระบบตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษารับเข้า (ทดแทนระบบเดิม) โดยปรับ

กระบวนการตรวจสอบ และการส่งออกข้อมูลเป็นรายงานผลการด าเนินงานให้แก่ผู้บริหารทราบความคืบหน้า
การด าเนินงานได้ทันที โดยระบบดังกล่าวเริ่มใช้งานในปีการศึกษา 2563 

   ⚫ ระบบตรวจสอบเอกสาร ส าหรับตรวจสอบเอกสารที่ออกโดยส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน  เช่น ใบทรายสคริปต์  ใบปริญญาบัตร ใบแทนปริญญาบัตร ใบรับรองคุณวุฒิ เป็นต้น  
    ➢ การพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมส าคัญทางด้านวิชาการ
แก่ผู้สนใจ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์

และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 โครงการค่าใช้จ่ายไปราชการ เป็นโครงการที่จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้บริหารและบุคลากร

ในการติดต่อ ประสานงาน การพัฒนาตนเองตามความต้องการ รวมไปถึงการด าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก มีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
    ➢ กิจกรรมค่าใช้จ่ายไปราชการ เป็นกิจกรรมสนับสนุนให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน 
ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการปฏิบัติงานตามภาระงานหลัก และทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการให้บริการ 
รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก ให้ได้รับความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน 
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา และไปราชการ จ านวน 
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14 ครั้ง มีบุคลากรได้รับการพัฒนาในทักษะที่ตรงกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และทักษะอื่นเพิ่มเติม จ านวน
ทั้งสิ้น 22 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
    ➢ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
"เทคนิคการใช้ระบบงาน NSRU- E Office" วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ณ ห้อง Computer Training1 
อาคาร 15 ชั้น 2   

 โครงการบริหารส านักงาน สนับสนุนให้การบริหารจัดการภายในหน่วยงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีกิจกรรมที่เอื้อต่อการด าเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยจัดหาสิ่งสนับสนุนที่เอื้อต่อ
การปฏิบัติงาน การบริหารงาน ตลอดไปจนถึงการให้บริการของหน่วยงาน เป็นไปด้วยความสะดวก เรียบร้อย 
ตามหลักการบริหารงานภายใต้หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 โครงการค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา สนับสนุนด าเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาภายใน จ านวน 2 กิจกรรม ดังนี ้
    ➢ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน เมื่อวันที่  
13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ชั้น 2 จากการด าเนินกิจกรรมหน่วยงานมีผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อยู่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.89 จากคะแนนเต็ม 5  
    ➢ ด าเนินกิจกรรมส ารวจความพึงพอใจผู้บริการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงาน โดยแบ่งการ
ด าเนินการออกเป็น 2 ส่วนคือ 1) ด้านการให้บริการผ่านเคาท์เตอร์  และ 2) การใช้บริการผ่านระบบออนไลน์
ต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

 
ผลการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 

    การบริหารงาน 
 ➢ การบริหารงบประมาณ ผลการบริหารงานด้านการเงินและงบประมาณของส านัก

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามความจ าเป็น
เหมาะสม โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและเสนอแนะ จากที่
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ก ากับงบประมาณมหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 7,929,720 บาท  มีโครงการ/
กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน จ านวน 13 โครงการ (15 กิจกรรมย่อย) มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตลอดปีงบประมาณ จ านวน 6,425,838.66 บาท มีงบประมาณคงเหลือจากการเบิกจ่าย จ านวน 
1,503,881.34 บาท (มีการกันงันงบประมาณ จ านวน 1,286,080.24 บาท) อัตราความส าเร็จของการบริหาร
งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 81.03 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ) 
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แผนภูมทิี่ 1  แสดงการเปรียบเทียบผลการบรหิารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

  ➢ การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562 (สิงหาคม 2562-กรกฎาคม 2563) ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย และจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  และได้รับการประเมินคุณภาพ จากคณะกรรมการประเมินฯ ที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์การเป็นผู้ประเมินจาก สกอ. โดยมีผลการประเมิน ผลปรากฏดังตาราง 
 

ตารางที่ 4  ผลคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน ประจ าปีการศึกษา 2562 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนนิงาน 

คะแนนประเมนิ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 5 ข้อ (4 คะแนน) 6 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งช้ีเพิ่มเติม 1 5 ข้อ (4 คะแนน) 6 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งช้ีเพิ่มเติม 2 5 ข้อ (4 คะแนน) 5 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งช้ีเพิ่มเติม 3 4.51 คะแนน  4.81 4.81 

ตัวบ่งช้ีเพิ่มเติม 4 4.51 คะแนน  4.63 4.63 
ตัวบ่งช้ีเพิ่มเติม 5 4 คะแนน ร้อยละ 64 89.40 5.00 

สรุปผลการประเมิน 4.89 
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    งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
  ➢ การรับสมัครนักศึกษา ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 
2561-2563 และนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป.  มีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 

ตารางที่ 5  สถิติการรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ  

หน่วยงาน 
จ านวนนักศึกษาที่รับเข้า ภาคปกต ิ

2561 2562 2563 
คณะครุศาสตร ์ 460 453 468 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 531 414 513 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 167 164 357 
คณะวิทยาการจัดการ 510 358 419 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 217 193 184 

รวมจ านวนนกัศึกษา 1,885 1,582 1,941 
หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 จาก http://regis.nsru.ac.th/  

ตารางที่ 6  สถิติการรับนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์)  

หน่วยงาน 
จ านวนนักศึกษาที่รับเข้า ภาค กศ.บป. 
2561 2562 2563 

คณะครุศาสตร ์ - - - 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 123 47 91 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - 21 - 
คณะวิทยาการจัดการ 58 52 83 

รวมจ านวนนกัศึกษา 181 120 174 
หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 จาก http://regis.nsru.ac.th/  

 

  ➢ การส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 256-2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมีผู้ส าเร็จ
การศกึษาจากหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งภาคปกติและภาค กศ.บป. มีรายละเอียดดังนี ้

ตารางที่ 7  สถิติผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561-2563 

หน่วยงาน 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา ภาคปกต ิ

2561 2562 2563 
คณะครุศาสตร ์ 577 533 400 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 588 658 528 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 403 382 242 
คณะวิทยาการจัดการ 480 527 525 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 215 233 138 

รวมจ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 2,263 2,333 1,833 
หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 30  กันยายน พ.ศ. 2563 จาก http://regis.nsru.ac.th/new/info/static/charts/student_end.php 
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ตารางที่ 8  สถิติผู้ส าเร็จการศึกษา ภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2561-2563 

หน่วยงาน 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา ภาค กศ.บป. 
2561 2562 2563 

คณะครุศาสตร ์ 1 - - 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 94 77 37 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 9 6 - 
คณะวิทยาการจัดการ 129 75 45 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 6 2 

รวมจ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 237 164 84 
หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 30  กันยายน พ.ศ. 2563  จาก http://regis.nsru.ac.th/new/info/static/charts/student_end.php 

 

    ด้านหลักสูตรและแผนการเรียน 
  ➢ 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 2563 มหาวิทยาลัยฯ มีหลักสูตร 
ที่เปิดท าการสอนทั้งสิ้น จ านวน 50 หลักสูตร ดังนี ้

ตารางที่ 9  จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2563 

หน่วยงาน จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน 

คณะครุศาสตร ์ 9 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 15 
คณะวิทยาการจัดการ 6 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8 
บัณฑิตศึกษา 3 

รวมทั้งสิ้น 50 
หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  
 

  ➢ การส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน ตามยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีมาตรการส่งเสริมให้หลักสูตรจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการรายวิชาร่วมกับการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการหรือสหกิจศึกษา เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจน
พัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานจริง เมื่อจบการศึกษาให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปีตามความเหมาะสมของ
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หลักสูตรและสาขาวิชา โดยในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา มีหลักสูตรเข้าร่วมสหกิจศึกษา จ านวน 16 หลักสูตร 
มีนักศึกษาตามแผนสหกิจศึกษา จ านวน 36 คน จาก 4 สาขาวิชา และมีองค์กรผู้ใช้บัณฑิตที่ร่วมการจัดสหกิจ
ศึกษา จ านวน 16 หน่วยงาน มีรายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี ้

ตารางที่ 10  จ านวนหลักสูตร/สาขาวิชาที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา 
คณะทีส่ังกัด หลักสูตร/สาขาวิชา 

คณะวิทยาการจัดการ 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์ 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
4. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
6. หลักสูตรการบัญชีบัณฑิต 
7. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

8. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ 
9. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
เครื่องกลการผลิต 
10. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงาน 
11. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการ
จัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม 
12. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 
13.หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม 
14 .  หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชา เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) 
15. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
16. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

รวมทั้งสิ้น 16  หลักสูตร 
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ตารางที่ 11  จ านวนองค์กร/หน่วยงานที่เข้าร่วมสหกิจศกึษา 
รายชื่อองค์กร/หน่วยงาน 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิณ 
2. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ ์
3. ส านักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
4. เทศบาลนครนครสวรรค ์
5. บริษัท วินน์ แคปปิตอล จ ากัด  
6. บริษัท ซี พี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) สาขานครสวรรค ์
7. บริษัท ปัญญธารา จ ากัด (ศูนย์ฝึกอบรมนครสวรรค์) 
8. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดพิษณุโลก 
9. ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าอุตรดิตถ ์
10. สมบัติฟาร์ม 
11. สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จ ากัด 
12. ปศสุัตว์อ าเภอพยุหะคีรี 
13. ปศสุัตว์จังหวัดนครสวรรค ์
14. ปศสุัตว์อ าเภอทัพทัน 
15. ปศสุัตว์อ าเภอหนองขาหย่าง 
16. บริษทั วูเทคไทย จ ากัด 

16 องค์กร/หน่วยงาน 
 

 การพัฒนาระบบงานให้บริการ 
  ➢ พัฒนาระบบอ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา/อาจารย์ การพัฒนาระบบการ
ให้บริการด้านงานทะเบียน ให้มีความหลากหลาย รองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรม ซึ่งนิยมน า
สื่ออิเลคทรอนิกส์ และโซเชียลมีเดียเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการติดต่อสื่อสาร การติดตามข้อมูลข่าวสารใน
กิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งในแวดวงของการศึกษา ได้มีสื่อออนไลน์แบบต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการแก่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากยิ่งขึ้น ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงปรับปรุงรูปแบบการให้บริการที่
สามารถเผยแพร่ และด าเนินการผ่านระบบออนไลน์ ทั้งในส่วนของงานทะเบียนและประมวลผล งานหลักสูตร
และแผนการเรียน ดังน้ี 
        การพัฒนาระบบบริการส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นระบบอ านวยความสะดวก
ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาในการติดตามข้อมูลนักศึกษาในความดูแล (ผ่านเว็บไซต)์ มีเมนูสนับสนุน ดังนี ้
   - ระบบตรวจสอบผลการเรียนรายภาคเรียนของนักศึกษาที่เป็นที่ปรึกษา จะแสดง
รายละเอียดผลการเรียนในแต่ละรายวิชา, GPA, GPA สะสม, สถานะนักศึกษาในความดูแล 
   - ระบบบริการอาจารย์ที่ปรึกษา /อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
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   - ระบบตรวจสอบผลการประเมินการสอนอาจารย์ เมนูนี้อาจารย์ผู้สอนสามารถเข้า
ไปดูผลการประเมินการสอนได้เฉพาะวิชาที่ตนเองสอนอยู่เท่านั้น ผลการประเมินการสอน จะไม่เปิดเผยให้
บุคคลภายนอกรับทราบ ยกเว้นคณะผู้บริหารเท่านั้น 
   - ระบบการคาดคะแนผลการเรียนของนักศึกษา ที่อยู่ในความรับผิดชอบของอาจารย์ 
   - ระบบการแจ้งเตือนนักศึกษาลงทะเบียนย้อนหลัง ภายหลังการส่งผลการเรียน 
   - ปรับปรุงการบันทึกผลการเรียนส าหรับอาจารย์ผู้สอน ให้สามารถใช้งานง่าย และ
สะดวกมากยิง่ขึ้น  
   - ระบบตรวจสอบการจองรายวิชาเรียนของนักศึกษา ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
        การพัฒนาระบบบริการส าหรับนักศึกษา เป็นระบบอ านวยความสะดวกให้แก่
นักศึกษาทุกชั้นปี (ผ่านเว็บไซต)์ ดังนี ้
   - ปรับปรุงค าร้องต่าง ๆ ให้มีการตรวจสอบเงื่อนไขการกรอกค าร้องให้ดียิ่งขึ้น 
  ➢ พัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร  จากการพัฒนาระบบการให้บริการ 
ดังที่กล่าวไปข้างต้นแล้วนั้น ในส่วนของการสนับสนุนปฏิบัติงานของบุคลากรจึงมีความจ าเป็นที่ต้องพัฒนา
ควบคู่ไปพร้อมกัน เพื่อให้การด าเนินงานตามพันธกิจและภารกิจของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดัง
วิสัยทัศน์ของหน่วยงานในการเป็นหน่วยงานที่ทันสมัย ให้บริการถูกต้อง รวดเร็ว ก้าวสู่การเป็น Smart 
Organization ในยุคที่ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็น Thailand 4.0 ภายใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว หน่วยงานได้มีแนวคิดในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
        ระบบการจัดการฐานข้อมูลโรงเรียน เพื่อการประสานงานด้านข้อมูลข่าวสาร การ
รับสมัครนักศึกษา ผ่านอาจารย์แนะแนวของโรงเรียน เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการระหว่าง
หน่วยงานภายนอกกับมหาวิทยาลัยฯ  
        ระบบสนับสนุนการตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษา จ าแนกตามปีที่เข้าศึกษา โดย
ลักษณะการใช้งานนั้นมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบงานทะเบียนนักศึกษา (นักศึกษาใหม่ที่รับเข้า) จนถึงการ
ออกบันทึกขอตรวจสอบคุณวุฒิ (ระบบอัตโนมัติ) และการจัดเก็บสถิติรายงานผลการตรวจสอบคุณวุฒิ เพื่อ
รายงานแก่ผู้บริหารได้ทันที ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นการลดขั้นตอน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้สั้นลง เมื่อ
เทียบกับปริมาณงานที่มีในแต่ละคราว ปัจจุบันมีการปรับปรุงระบบให้สามารถด าเนินการได้ครอบคลุมทั้งระดับ
ปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา  
        ระบบตรวจสอบเอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ส าหรับตรวจสอบเอกสารที่
ออกโดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เช่น ใบทรานสคริปต์ ใบปริญญาบัตร ใบรับรองคุณวุฒิ  
ใบรับรองผลการศึกษา ใบแทนปริญญาบัตร ใบแทนรับรองคุณวุฒิ โดยสามารถตรวจสอบได้ 2 กรณี คือ 1) 
กรณีส าเร็จการศึกษา จะต้องทราบข้อมูล รหัสนักศึกษาและเลขที่ใบ นว.  และ 2) กรณียังไม่ส าเร็จการศึกษา 
จะต้องทราบข้อมูล รหัสนักศึกษาและวัน-เดือน-ปี เกิด เป็นระบบที่สามารถใช้งานได้ทั้งบุคคลภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
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        ระบบบริหารจัดการข้อมูลบนเว็บไซต ์ 
    - ระบบจัดการส าหรับกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ ด าเนินการเพิ่มเติมการตรวจสอบ
ข้อมูลการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา ของระบบลงทะเบียนเพิ่มถอนรายวิชาเวอร์ชัน 3 
    - ระบบจัดการส าหรับกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล ปรับปรุงระบบตรวจสอบ
ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาให้สอดคล้องกับระบบรับสมัครนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
 (http://regis.nsru.ac/th/2017/backoffice)  
  ➢ พัฒนาระบบอ านวยความสะดวกส าหรับผูบ้ริหาร 
        สารสนเทศเพื่อการวางแผนเชิงรกุ 
   1. การออกแบบระบบการบันทึกใบรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ เป็นกระบวนการ
ภายหลังจากผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา โดยผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ สามารถบันทึกใบรายงานตัวผ่าน
อินเตอร์เน็ต เพื่อใช้ส าหรับน าเข้าข้อมูลนักศึกษา สู่ระบบงานทะเบียนและประมวลผลของมหาวิทยาลัยได้ทันที 
ซึ่งปัจจุบันมีการเพิ่มข้อมูลให้สอดคล้องกับการท าบัตรนักศึกษาของธนาคารกรุงไทยอย่างครบถ้วน สามารถ
ส่งออกข้อมูลให้แก่ธนาคารเพื่อใช้ประกอบการจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาได้ 
   2. ฐานข้อมูลสถิติทางการศึกษาต่าง ๆ ได้แก่  
      - สถิติการสมัครเรียนจ าแนกตามเขตพ้ืนที่และกลุ่มโรงเรียน 
      - ข้อมูลจ านวนนักศึกษาส าหรับครูแนะแนว 
      - สถิติข้อมูลจ านวนผู้บันทึกข้อมูลรายงานตัวในแต่ละปีการศึกษา สามารถดูข้อมูล
จ านวนผู้มาบันทึกใบรายงานตัว (ยังไม่ใช่นักศึกษาจนกว่าจะช าระเงินค่าลงทะเบียน) 
      - สถิติข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา สามารถดูข้อมูลที่สภามหาวิทยาลัย 
อนุมัติให้ปริญญามีจ านวนนักศึกษาส าเร็จการศึกษาเท่าใด 
        สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
   1. การออกแบบฐานข้อมูลการใช้งานห้องเรียน สามารถใช้เป็นข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการห้องเรียน ทั้งในด้านการดูแล บ ารุงรักษา สถิติการใช้งานต่อภาคการศึกษา 
   2. ข้อมูลชั่วโมงสอนของอาจารย์จ าแนกตามภาคการศึกษา สามารถใช้เป็นข้อมูลใน
การค านวณภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ เพื่อประกอบการวางแผนด้านการบริหารงานบุคคล การสรรหา
อัตราทดแทน (กรณีจ้างงาน) การประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ 
   3. ฐานข้อมูลสถิติผู้สมัครเรียนแยกรอบการสมัคร เป็นฐานข้อมูลที่ช่วยอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้บริหาร อาจารย์ประจ าหลักสูตร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลสถิติผู้สมัคร
เบื้องต้นในแต่ละรอบการรับสมัคร เพื่อให้สามารถวางแผนการจัดชั่วโมงสอน รายการจัดสอน รวมไปถึงการ
พิจารณา เพื่อจัดสรรอาจารย์ผู้สอนให้เพียงพอและเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะเข้าเรียน 
ในปีการศึกษานั้น ๆ 

 
 



ผลงานเด่นประจ าปี 2563 
 จากผลการด าเนินงานในรอบปี 2563 ดังที่กล่าวไปแล้วนั้น ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการ 
บริหารส านักฯ คณะผู้บริหาร และการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ส่งผลให้การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง และสรา้งความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการทั้งใน
ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร  การพัฒนาคณาจารย์  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการ
พัฒนางานทางด้านวิชาการ  ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและสอดคล้อง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรมที่โดดเด่นแตกต่างจากปีงบประมาณที่ผ่านมา ดังนี ้

1. การพัฒนาระบบงานให้บริการ 
 การพัฒนาระบบการให้บริการด้านงานทะเบียน ให้มีความหลากหลาย รองรับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม และวัฒนธรรม ซึ่งนิยมน าสื่ออิเลคทรอนิกส์ และโซเชียลมีเดียเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการ
ติดต่อสื่อสาร การติดตามข้อมูลข่าวสารในกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งในแวดวงของการศึกษา ได้มีสื่อออนไลน์
แบบต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากย่ิงขึ้น ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนจึงปรับปรุงรูปแบบการให้บริการที่สามารถเผยแพร่ และด าเนินการผ่านระบบออนไลน์ ทั้งในส่วน
ของงานทะเบียนและประมวลผล งานหลักสูตรและแผนการเรียน ให้การด าเนินงานตามพันธกิจและภารกิจ
ของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังวิสัยทัศน์ของหน่วยงานในการเป็นหน่วยงานที่ทันสมัย ให้บริการ
ถูกต้อง รวดเร็ว ก้าวสู่การเป็น Smart Organization สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ รับบริการ โดย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีระบบงานที่ถูกต่อยอดและพัฒนาขึ้นใหม่หลากหลายรายการ ภายหลังการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบงานให้บริการต่าง ๆ ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการของหน่วยงาน ผ่านระบบออนไลน์ และการให้บริการผ่านหน้าเคาท์เตอร์  มีผลการประเมินดังนี้ 

ตารางที ่12  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงาน 
 

ประเดน็ที่ประเมิน ผลการประเมนิ 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 4.31 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.24 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.29 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.29 

เฉลี่ยรวม 4.28 
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2. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ 

เป็นการพัฒนาคุณภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์กรระหว่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษา ถือเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนให้การด าเนินงานตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความก้าวหน้า เกิดการพัฒนาเป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้อย่างต่อเนื่อง 
และมีส่วนส าคัญในการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ โดยยึดหลักการผสานประโยชน์และ
ความช านาญซึ่งกันและกันให้เกิดความร่วมมืออันดีในการสนับสนุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน การพัฒนาด้าน
การศึกษาและวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการทางวิชาการที่
เกี่ยวข้อง การศึกษาดูงาน การพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การศึกษาวิจัย  เพื่อให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่ ๆ น ามาซึ่งการเอื้ออ านวยประโยชน์ทางการศึกษาต่อกันอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2563 
หน่วยงานด าเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ Wanzhou Vocational 
Education Center (Chongqing, China) ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน 

2. ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  กับ ChongQing 
Technology and business Institute ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน   

3. ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ Yangtze Normal 
University ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน  

4. ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ Macheng Boda 
School ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน  

5. ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ Chongqing Nan'an Hi 
Teacher Training School ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน  

6. เครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป กับวิทยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์  

นอกจากการท าความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ แล้ว หน่วยงานยังแสวงหา
เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนางานให้มีความก้าวหน้ากับองค์กรภาคธุรกิจต่าง ๆ ได้แก่ 

1. ความร่วมมือในการบริหารจัดการทางการเงิน ผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ใน
โครงการ NSRU Smart University เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงิน และบริการต่าง ๆ  

2. เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคเหนือ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ
กับการท างาน ภายใต้โครงการสหกิจศึกษา Co-Operative Education 

3. เครือข่ายความร่วมมือด้านระบบการให้บริการต่าง ๆ ได้แก่ การเพิ่มช่องทางการรับช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนเรียนและช าระค่าสมัครเรียน ผ่านระบบออนไลน์ และเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา  
เคาน์เตอร์เซอร์วิส, Big-C 
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4. ความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

3. การพัฒนากระบวนการรับสมัครนักศึกษาใหม ่
 การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ถือเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของหน่วยงาน ในฐานะการเป็นหน่วยงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยประสานความร่วมมือกับคณะและโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อ
เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การแนะแนวการศึกษาต่อ และ
ประชาสัมพันธ์แผนการรับนักศึกษาแก่ผู้สนใจ ซึ่งการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกถือเป็นอีกช่องทาง
หนึ่งในการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจในข่าวสารด้านการศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยแก่บุคคล
ทั ่วไปที ่สนใจเข้าศึกษาต่อ จากผลการด าเนินกิจกรรมที ่ผ่านมา ส านักส่งเสริมฯ ได้ทบทวนขั ้นตอน 
กระบวนการการปฏิบัติเพื ่อปรับปรุงการด าเนินงานซึ ่งจะส่งผลต่อกิจกรรม แบ่งออกเป็น 3 กลุ ่ม
กิจกรรมทให้มีความเชื่อมโยงกัน ดังนี้ 
 3.1 ด้านการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์และการสร้างเครือข่าย 
    ทบทวนกระบวนการ และวิธีการตลอดจนการวางแผนการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
การประชาสัมพันธ์หลักสูตร การรับสมัครนักศึกษาใหม่ในเชิงรุกให้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง มีกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกดังนี้ 
      3.1.1 ด ำเนินกำรศูนย์กลำงประสำนงำนระหว่ำง อำจำรย์แต่ละคณะ และโรงเรียนที่มีควำม

ต้องกำรเข้ำร่วมโครงกำร http://bit.ly/prnsru62  

  1) เว็บไซต ์ 

 

ตัวอย่ำงหน้ำเว็บไซต์ส ำหรับประสำนงำนระหว่ำงอำจำรย์ ที่จะเข้ำร่วมโครงกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก 
  

http://bit.ly/prnsru62
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  2) Line Group 

 

      3.1.2 ด ำเนินกำรผลิตสื่อเพื่อกำรประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัย โดยมีกำรปรับปรุงข้อมูล

มหำวิทยำลัย เพื่อกำรประชำสัมพันธ์ 

  1) ผลิตวิดีโอเพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ ์
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      3.1.3 ด าเนินการสร้างช่องทางการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์ และหลักสูตรที่เปิดสอน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ได้แก่ LINE@, สื่อออนไลน์บน 

Facebook และกำรโฆษณำบน Facebook 

  1) CHAT BOT ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ FACEBOOK 

 
 

การประยุกต์ใช้สื่อสื่อสังคมออนไลน์ CHAT BOT ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ FACEBOOK 
 

  2) ผลิตสื่อออนไลน์ เผยแพร่บน Facebook โดยกระตุ้นยอดเข้าชมด้วยการ ใช้บริการ 

การโฆษณาบน Facebook 

 

 Facebook ที่ใช้เป็นสื่อการในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร  
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 โดยมีการกระตุ้นการการประชาสัมพันธ์โดยการใช้การโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ 

 

 

  การใชส้ื่อออนไลน์บน Facebook  
และการโฆษณาบน Facebook 
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  3) สื่ออินโฟกราฟิกที่เผยแพร่ภายช่องทางสื่ออนไลน์ โดยเพิ่มความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  

  

  

ตัวอย่างการออกแบบสื่อประชาสมัพันธ์ สื่อสังคมออนไลน์ (social media) ผ่าน Facebook Ads 
 

  

  



32 
 

 
  4) สื่อวิดีโอเพื่อที่เผยแพร่ทางช่องทางออนไลน์ 

 

 

ตัวอย่างวิดีโอสัมภาษณ์รุ่นพ่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
      3.1.4 จัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

  1) การประชาสัมพันธ์ ณ 97 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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  2) การประชาสัมพันธ์ ณ งานตรุษจีนนครสวรรค์ 
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 3.2 การสร้างเครือข่ายและการแนะแนวการศึกษา 
 กิจกรรมประชำสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวกำรศึกษำ ไปยังโรงเรียนต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงเครือข่ำย

ควำมร่วมมือทำงวิชำกำร และกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรทำงกำรศึกษำ โดยลงพื้นที่แนะแนวกำรศึกษำ

ให้แก่โรงเรียนต่ำง ๆ ทั้งในเขตพื้นที่บริกำร และจังหวัดใกล้เคียง จ ำนวน 25 โรงเรียน และมีนักศึกษำใหม่

ที่มำจำกโรงเรียนเครือข่ำยจ ำนวนทัง้สิ้น 1,104 คน มีรำยละเอียดดังตำรำง 
 

ตาราง แสดงจ ำนวนโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร และ จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำเรียน* 

โรงเรียน 

2561 2562 2563 จ.น.  
เปรียบเทียบ 
ระหว่าง 63 

และ 62 

เข้า
ร่วม 

จ.น. 
นักศึกษา 

เข้า
ร่วม 

จ.น. 
นักศึกษา 

เข้า
ร่วม 

จ.น. 
นักศึกษา 

โรงเรียนหนองบัว  42 ✓ 35  30 -5 
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์  4 ✓ 3  2 -1 
โรงเรียน อบจ ชัยนาท ✓ 12 ✓ 0 ✓ 8 8 
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา  43 ✓ 25 ✓ 35 10 
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง  1 ✓ 4  1 -3 
โรงเรียน แม่วงก์พิทยาคม  8 ✓ 10  13 3 
โรงเรียนการุ้งวทิยาคม ✓ 10 ✓ 3  15 12 
โรงเรียนหนองฉางวิทยา ✓ 94 ✓ 66 ✓ 82 16 
เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต  6 ✓ 7  5 -2 
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา  12 ✓ 10 ✓ 20 10 
โรงเรียนไพศาลพีิทยา  33 ✓ 24 ✓ 24 0 
โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ✓ 25 ✓ 18 ✓ 18 0 
โรงเรียนอทุัยธรรมานุวัตรวิทยา  13 ✓ 42 ✓ 55 13 
โรงเรียนพนมรอกวทิยา  3 ✓ 8  12 4 
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์  1 ✓ 0  2 2 
โรงเรียนพยุหะวิทยา ✓ 20 ✓ 19 ✓ 30 11 
โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา ✓ 1 ✓ 7  7 0 
โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ ์  5 ✓ 3  2 -1 
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน ์  13 ✓ 18 ✓ 12 -6 
โรงเรียนสว่างอารมณ์วทิยา  4 ✓ 5  13 8 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม  88 ✓ 89 ✓ 120 31 
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  17 ✓ 9  17 8 
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท  4 ✓ 6  9 3 
โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ✓ 74 ✓ 60 ✓ 71 11 
เทศบาลวัดวรนาถบรรพต  16 ✓ 11  13 2 
โรงเรียนทับกฤชพัฒนา ✓ 11 ✓ 13 ✓ 6 -7 
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โรงเรียน 

2561 2562 2563 จ.น.  
เปรียบเทียบ 
ระหว่าง 63 

และ 62 

เข้า
ร่วม 

จ.น. 
นักศึกษา 

เข้า
ร่วม 

จ.น. 
นักศึกษา 

เข้า
ร่วม 

จ.น. 
นักศึกษา 

โรงเรียนหนองกรดพทิยาคม  11 ✓ 12  16 4 
โรงเรียนวัดสงิห ์  2 ✓ 5  9 4 
โรงเรียนลานสักวิทยา  17 ✓ 14 ✓ 18 4 
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ✓ 39 ✓ 44  25 -19 
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค ์  41 ✓ 48  57 9 
โรงเรียนเขาทองพิทยาคม  1 ✓ 2  11 9 
โรงเรียนสาครพทิยา ✓ 8  6  7 1 
โรงเรียนตะคร้อพิทยา ✓ 4  2  11 9 
โรงเรียนวงัพิกุลพิทยา ✓ 5  6  1 -5 
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ✓ 37  18  10 -8 
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ ์ ✓ 25  20  24 4 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ✓ 23 ✓ 33 ✓ 31 -2 
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ✓ 12  6 ✓ 12 6 
โรงเรียนตะพานหิน ✓ 22  12  4 -8 
โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค ์ ✓ 18  19  15 -4 
โรงเรียนขาณุวทิยา ✓ 23  17  22 5 
โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ✓ 5  22  14 -8 
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ✓ 39  42 ✓ 53 11 
โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม  36  17 ✓ 42 25 
โรงเรียนห้วยน้ าหอมวิทยาคาร  22  13 ✓ 32 19 
โรงเรียนรอ่งตาทีวิทยา  11  22 ✓ 15 -7 
โรงเรียนคุรุประชาสรรค ์  16  8 ✓ 15 7 
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา  3  1 ✓ 4 3 
โรงเรียนลกบาตรวิทยา  6  0 ✓ 16 16 
โรงเรียน อบจ. ชัยนาท  2  0 ✓ 8 8 
โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา  1  0 ✓ 0 0 
โรงเรียนโค้งไผ่วทิยา  5  2 ✓ 10 8 

รวม 21 994 33 886 25 1104 218 
 

นอกจำกนี้ ส ำนักส่งเสริมฯ ได้ด ำเนินกำรกำรประเมินกำรจัดกิจกรรมในภำพรวม โดยท ำกำร

จัดเก็บข้อมูลจำกนักเรียนที่ เข้ำร่วมกิจกรรมและเข้ำศึกษำเป็นนักศึกษำในสำขำวิชำต่ำง ๆ ของ

มหำวิทยำลัย ถึงประเมินประสิทธิภาพการใช้สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการรับสมัคร (ประเมินกิจกรรม / 

ประสิทธิภาพสื่อที่ใช้) เข้ำศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ สรุปผลได้ดังนี ้ 
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 1. สื่อประชำสัมพันธ์แรกที่นักศึกษำรับรู้กำรประชำสัมพันธ์กำรรับสมัคร เรียนที่
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) FAEBOOK เพจ NSRUDEK63 คิดเป็นร้อย
ละ 29.45  2) เว็บไซต์รับสมัคร www.nsru.ac.th/pr  คิดเป็นร้อยละ 13.80  และ 3) กิจกรรม
ประชำสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนโดยอำจำรย์และรุ่นพี่ คิดเป็นร้อยละ 11.66  

 2. อิทธิพลของสื่อ หรือกิจกรรมที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจเลือกสมัคร และเข้ำศึกษำต่อใน
สำขำวิชำที่สนใจของนักศึกษำใหม่ที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ได้แก่ 1) FAEBOOK เพจ 
NSRUDEK63 คิดเป็นร้อยละ 21.17  2) เว็บไซต์รับสมัคร www.nsru.ac.th/pr  คิดเป็นร้อยละ 14.42  
และ 3) กิจกรรมประชำสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนโดยอำจำรย์และรุ่นพี่ คิดเป็นร้อยละ 12.42 
 3.3 การพัฒนาระบบอ านวยความสะดวกในการรับสมัคร 
    พัฒนาระบบอ านวยความสะดวกในการรับสมัครให้แก่ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ ตั้งแต่การ
บันทึกข้อมูลการสมัคร การช าระเงิน และการบันทึกเอกสารประกอบการสมัคร ซึ่งสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายที่สนใจสัครเข้าศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยอย่างครอบคลุม ช่วยลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางเข้ามาสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย ได้แก ่
     1) ระบบรับสมัครออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต โดยครอบคุลมตั้งแต่การประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
Video present หลักสูตร ข้อมูลแนะน าอาชีพการท างาน  และการช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ 2) 
ระบบรายงานตัวนักศึกษาออนน์  
      2) ระบบบันทึกข้อมูลรายงานตัวออนไลน์ เพื่อใช้ส าหรับน าเข้าข้อมูลนักศึกษาหลังจากผ่าน

การคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ซึ่งปัจจุบันมีการปรับปรุงการบันทึกข้อมูลให้สอดคล้องกับการส่งออก
ข้อมูลเพื่อจัดท าบัตรนักศึกษามากยิ่งขึ้น และการช าระค่าขึ้นทะเบียนักศึกษาผ่านผู้ให้บริการทางการเงิน 
อาทิ เคาท์เตอร์เซอร์วิส  ธนาคารกรุงไทย เป็นต้น 
 3.4 ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 
    เพื่อให้กระบวนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ มีแหล่งสารสนเทศเผยแพร่ข้อมูล สถิติต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ และการตัดสินใจของผู้บริหาร หน่วยงานจึงได้
จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ เพื่อให้สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการด าเนินงานต่อไป  
      1) ข้อมูลจ านวนผู้บันทึกข้อมูลรายงานตัวในแต่ละปีการศึกษา โดยสามารถดูข้อมูลจ านวนผู้มา

บันทึกใบรายงานตัว (ยังไม่ใช่นักศึกษาจนกว่าจะช าระเงินค่าลงทะเบียน) 
     2) สถิตินักศึกษาและผู้บันทึกข้อมูลรายงานตัว  

      3) สถิติจ านวนนักศึกษาที่บันทึกข้อมูลรายงานตัวจากสถานศึกษา จะแสดงข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่
บันทึกข้อมูลรายงานตัวจากสถานศึกษาต่าง ๆ และแสดงรายชื่อนักศึกษาจากสถานศึกษานั้น ๆ 
      4) ข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่บันทึกข้อมูลรายงานตัวจากสถานศึกษา ที่ เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ส าหรับคุณครูแนะแนว  
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