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บทสรุปผู้บรหิาร 
 ปีงบประมาณ 2564 สิ่งที่หน่วยงานตั้งเป้าหมายในการด าเนินงาน มุ่งเน้นการพัฒนาระบบสนับสนุน
การด าเนินงาน ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย ทันสมัย สนองตอบความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (โดยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน) มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะที่สามารถตอบสนองการ
ด าเนินงานในเชิงรุกมากยิ่งขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางานในความรับผิดชอบ และพัฒนางาน
ส่วนรวม สามารถปรับตัวทันต่อสภาพการณ์ด าเนินงานที่เปลี่ยนไป และพร้อมในการให้บริการด้วยเทคโนโลยี  
ที่ทันสมัย ตามวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน “ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นองค์กรที่ทันสมัย 
ให้บริการถูกต้อง รวดเร็ว” ภายใต้สถานการณ์การเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 
ด าเนินกิจกรรม/โครงการ ตามพันธกิจ และจุดเน้นตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  ซึ่ง
ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ทั้งหมด 3 ประเด็น คือ 1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา   2) ส่งเสริมการพัฒนางานบริการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ  
3) ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 ภายใต้แนวทางการด าเนินงานจากแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  มีโครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ ทั้งสิ้นจ านวน 19 โครงการใหญ่ (ประกอบด้วย 27 กิจกรรมย่อย 
บรรลุเป้าหมายจ านวน 20 กิจกรรม) ผลส าเร็จของการด าเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ 74.07 ผลส าเร็จของ
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (จ านวน 22 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย จ านวน 18 ตัวชี้วัด) คิดเป็นร้อยละ 81.82 
และผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 83.49  (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) ปัจจัย
ที่ส่งผลให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของส านักฯ และมหาวิทยาลัย 
มีจุดเด่นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 จุดเด่นด้านการบริหารงาน 
    1. มีการปรับแนวทางการบริหารงานให้เข้ากับสถานการณ์ ตั้งแต่การถ่ายทอดนโยบาย การ
มอบหมายงานไปยังผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ  ตลอดจนการก ากับติดตามให้การด าเนินงานเป็นไปใน
ทิศทางท่ีด ี
    2. มีแผนงานที่รองรับนโยบายต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย น าจุดเน้น กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
ของมหาวิทยาลัย มาเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานในภาพรวมของส านัก ฯ 
    3. บริหารงานภายในหน่วยงานด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานเพ่ือความโปร่งใส ด าเนินงานภายใต้หลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวปฏิบัติ
จากต้นสังกัดอย่างเคร่งครัด 
    4. บริหารงบประมาณภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ก่อประโยชน์สูงสุด 
ต่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
    5. ส่งเสริมให้บุคลากร เข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม/โครงการของมหาวิทยาลัย 
    6. ปรับรูปแบบการบริหารงานให้สามารถด าเนินงานได้ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน 
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 จุดเด่นด้านการพัฒนาองค์กร 
    1. น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร ทบทวนภาระงาน และ
ภารกิจของหน่วยงานให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน 
    2. มีการพัฒนาระบบการให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงานให้ทันสมัยอยู่สมอ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ค่านิยม และเทคโนโลยี 
    3. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ การพัฒนางาน และสร้างองค์ความรู้ใหม่
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน 
 จุดเด่นด้านการตอบสนองผู้มีส่วนได้เสีย 
    1. ปรับปรุงกระบวนการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    2. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย ปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย เหมาะสมต่อสภาพสังคม และการ
ด าเนินชีวิตของผู้ใช้บริการ 
    3. ขับเคลื่อนการพัฒนาการให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัย สอดคล้องกับการ
พัฒนางานในทุกด้าน 
    4. มีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน  
เกิดการรับรู้  ยอมรับและเข้าใจถึงบริบทของหน่วยงานในฐานะการเป็นผู้ให้บริการ 

 จากผลการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น หน่วยงานมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาภายในองค์กรและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย อันจะช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ด้านการเรียนการสอนและ
งานด้านวิชาการให้มีระดับคุณภาพและมาตรฐานสู่สากลรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งในการจัดท า
รายงานประจ าปี พ.ศ. 2564 ฉบับนี้เกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจของคณะผู้บริหาร บุคลากรภายในหน่วยงาน
และบุคลากรภายนอกทุกส่วนงานเป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นสารสนเทศส าหรับผู้ที่สนใจและ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 
 
 
              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ย์ปราณี  เนรมิตร 
      ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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บทน ำ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนเพ่ือเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับ
ท้องถิ่น และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล สร้างความรู้และนวัตกรรม น าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ ทั้งระดับปัจเจกบุคคล ชุมชน องค์การและภาคการผลิต ให้บริการ
วิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย พ้ืนฟูและสืบสานคุณค่า
ความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยที่เป็นวิถีชีวิตประเพณี มีค่านิยมที่ดีงามมีภูมิ ปัญญาท้องถิ่นและ
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่นรวมถึงเพ่ิมศักยภาพและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดยมีระบบ
บริหารจัดการแบ่งส่วนงานในการก ากับควบคุมดูแลทั้งหมด 5 คณะ และ 5 ส านัก/สถาบัน 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 
2518 ตามโครงสร้างของพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู โดยมีชื่อว่า “ฝ่ายทะเบียนและวัดผล” ต่อมามีภารกิจ
เพ่ิมขึ้น 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 เพ่ือการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดั่งปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยที่ว่า “มหาวิทยาลัย ที่เป็นพลังของแผ่นดิน ในการพัฒนาท้องถิ่น”  

ปรัชญำ/ปณิธำน 

 ส่งเสริมวิชาการ  รักษามาตรฐาน  บริการด้วยใจ 

วิสัยทัศน์ 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 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 2564 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการวางยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
หน่วยงาน และสอดคล้องกับการส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ผ่านยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ประเด็น 
ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นส่งเสริมการจัดการศึกษา ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ให้การจัดการเรียน
การสอนให้มีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ตามสภาวการณ์ของสังคมและค่านิยมที่เปลี่ยนไป ด้วยการ
พัฒนาปัจจัยที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ส่งเสริมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติในการพัฒนา
หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยก าหนด และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาแห่งชาติ การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งการ
สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณาจารย์คณะต่าง ๆ ในพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน โดยมี
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้  

  1. มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

ตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
   1. ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
   2. จ านวนของหลักสูตรที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  
   3. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากการ 

ปฏิบัติงานจริง (ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย) 
    4. ร้อยละของผู้เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้น (ตัวชี้วัดกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัย) 

 

 โครงกำร/กิจกรรมสนับสนุนยุทธศำสตร์ 
   1. โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิต ภาคปกติ (กิจกรรมการรับสมัคร) 
   2. โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิต ภาค กศ.บป. (กิจกรรมการรับสมัคร) 
   3. โครงการทุนวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ 
   4. โครงการตรวจอ่านผลงานทางวิชาการ 
   5. โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
   6. โครงการเงินสมทบกองทุนวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ฯ 
   7. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2564 
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   8. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน 
   9. โครงการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ 
   10. โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา 

 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 ดังนี้ 

1. ระบบให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว  ได้มาตรฐาน สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
   1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงาน 
   2. ร้อยละของการบริการที่ได้รับบริการตรงตามมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงาน 
   3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน 
 

 โครงกำร/กิจกรรมสนับสนุนยุทธศำสตร์ 
   1. กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้สารสนเทศ 
   2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน 
   3. กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงาน (ตามแผนพัฒนาสารสนเทศ 2564)  
   4. กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ 
   5. กิจกรรม สนส. สัญจร 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 หน่วยงานเล็งเห็นถึงความส าคัญของการบริหารงานขององค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตามแนว
ปฏิบัติที่ก าหนดไว้ใน พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ และ
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และมีการพัฒนาหน่วยงาน
อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งจากความคาดหวังดังกล่าว หน่วยงานมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. การบริหารหน่วยงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาและเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 และท างาน

อย่างมีความสุข   
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ตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
   1. ผลประเมินการบริหารงานของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล  
       (ใช้ผลการประเมินจากคณะกรรมการติดตามฯ) 
   2. ระดับความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
   3. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร  

 โครงกำร/กิจกรรมสนับสนุนยุทธศำสตร์  
    1. โครงการบริหารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
    2. โครงการจัดหาวัสดุสนับสนุนการด าเนินงานระดับบัณฑิตศึกษา 

   3. โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตภาค กศ.บป. (ค่าด าเนินการ) 
   4. โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ค่าสอน ค่าสอบฯ) 
   5. โครงการค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ 
   6.โครงการก ากับดูแลมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
   7. โครงการค่าใช้จ่ายไปราชการ 
   8. โครงการค่าใช้จ่ายไปราชการระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 

 



โครงสร้างการบริหารงาน 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 1  โครงสร้ำงองค์กรอนุมัติโดยสภำมหำวิทยำลัย 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 

 และเพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรคล่องตัว 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 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 
 - งำนจัดตำรำงเรียนและตำรำงสอบ 
 - งำนประสำนงำนพัฒนำหลักสูตร 
 - งำนวำงแผนกำรเรียนกำรสอน 
 - งำนพัฒนำคุณภำพหลักสูตรและ 
      กำรสอน 
 - งำนประเมินกำรจัดกำรศึกษำ 
 - งำนสนับสนุนกำรจัดท ำผลงำนทำง
วิชำกำร 
 - งำนบริกำรวิชำกำรด้ำนกำรเรียน
นอกแผน 
 - งำนเอกสำรหลักสูตรและคู่มือ
อำจำรย์ 

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

   - งำนประกันคุณภำพ งำนกพร. 
 - งำนแผนงำนและงบประมำณ 
 - งำนเลขำนุกำร สภำวิชำกำรและ 
   อนุกรรมกำรวิชำกำร 

ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
 - งำนบริหำรทั่วไป 
 - งำนวิชำกำรบัณฑิตศึกษำ 
 - งำนบริกำรกำรศึกษำ 
 - งำนมำตรฐำนกำรศึกษำ 

หมายเหตุ  ส ำนักงำนบัณฑิต
วิทยำลัยเป็นหน่วยงำนอิสระ มีฐำนะ
เทียบเท่ำกลุ่มงำนในส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน จัดต้ังตำม
ประกำศของมหำวิทยำลัย 

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
 - งำนรับนักศึกษำ 
 - งำนทะเบียนนักศึกษำ 
 - งำนลงทะเบียนและประมวลผล 
     กำรเรียน 
 - งำนเอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำ 
 - งำนตรวจสอบคุณวุฒิ 
 - งำนพระรำชทำนปริญญำบัตร 
 - งำนข้อมูลสำรสนเทศนักศึกษำ 
 - งำนคู่มือนักศึกษำ 
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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 ดังนี้ 

 

แผนภาพที่ 2  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน ภำยหลังสภำมหำวิทยำลัยฯ มีมติจัดตั้งบัณฑิตวิทยำลัย 

 

แผนภาพที่ 3  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนปัจจุบัน 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 
- งานประสานงานพฒันาหลกัสูตร 
- งานวางแผนการเรียนการสอน 
- งานพฒันาคุณภาพหลกัสูตรและการสอน 
- งานประเมินการจดัการศึกษา 
- งานบริการวชิาการ 
- งานเอกสารหลกัสูตรและคู่มือ 

ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการประจ าส านัก 

รองผู้อ านวยการ 

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

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

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 
- งานประสานงานพฒันาหลกัสูตร 
- งานวางแผนการเรียนการสอน 
- งานพฒันาคุณภาพหลกัสูตรและการสอน 
- งานประเมินการจดัการศึกษา 
- งานบริการวชิาการ 
- งานเอกสารหลกัสูตรและคู่มือ 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

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

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



8 
 

กำรด ำเนินงำนของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนได้มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยของส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนไว้ คือ เป็นองค์กรที่มีคุณภำพในกำรท ำงำนและเน้นกำรให้บริกำรแบบ  
Service mind โดยแบ่งกลุ่มงำนต่ำงๆ เพ่ือให้กำรบริหำรงำนมีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรออกเป็น 
3 กลุ่มงำน ดังนี้ 

 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 ำกับดูแลของคณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ดังแผนภำพ 

 

แผนภาพที่ 4  รำยชื่อผู้บริหำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
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แผนภาพที่ 5  รำยชื่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
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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  รำยชื่อผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่งวิชาการ ต าแหน่งบริหาร 

ผู้บริหาร 
1 ผศ.ปรำณี  เนรมิตร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมฯ 
2 ผศ. ดร.บัณฑิตำ  อินสมบัติ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมฯ 
3 อำจำรย์ธนพัฒน์  วัฒนชัยธรรม อำจำรย์  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมฯ 
4 ผศ.ดร.ภริตำ  พิมพันธุ์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมฯ 
5 นำยธรรมนูญ  จูทำ พนักงำนมหำวิทยำลัย หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
6 น.ส.ธิติยำ  หงษ์เวียงจันทร์ พนักงำนมหำวิทยำลัย หัวหน้ำกลุ่มงำนทะเบียนฯ 
7 น.ส.ขนิษฐำ  พวงมณีนำค พนักงำนมหำวิทยำลัย หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรฯ 

กลุ่มงานบริหารส านักงานผู้อ านวยการ 
8 น.ส.สุทธิลักษณ์  ศรีสวัสดิ์ พนักงำนมหำวิทยำลัย เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
9 น.ส.ณฤนรรณ  เอี่ยมมี พนักงำนมหำวิทยำลัย นักวิชำกำรศึกษำ 
10 น.ส.วรำงคณำ  เขียวแก้ว พนักงำนมหำวิทยำลัย เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
11 น.ส.อรอุมำ  ยองค ำกำด พนักงำนรำชกำร เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
12 นำงศิรำณ ี จตุรทิศ พนักงำนมหำวิทยำลัย เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
13 นำยนิโครธ  ช่ำงชัย พนักงำนมหำวิทยำลัย เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
14 นำยเสรี  ขุนจ ำนงค์ พนักงำนมหำวิทยำลัย นักวิชำกำรศึกษำ 
15 น.ส.สิริพร  อรำมรุณ พนักงำนมหำวิทยำลัย นักวิชำกำรศึกษำ 
16 น.ส.อภิญญำศิริ  กวำงแก้ว พนักงำนมหำวิทยำลัย เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
17 นำยวิศรุต  พัฒนพงษ์ พนักงำนมหำวิทยำลัย นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
18 น.ส.อ ำภำพร  กอนตน พนักงำนมหำวิทยำลัย เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 
19 นำงกัญญ์ชพร  จันติวงค์ ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนพิมพ์ดีด 2 
20 น.ส.กัญจนพร  จันทร์ด ำ พนักงำนมหำวิทยำลัย เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
21 นำงวรรฒนำ  ไวยมิตรำ พนักงำนมหำวิทยำลัย นักวิชำกำรศึกษำ 
22 น.ส.วลิัยลักษณ์ ถ้ ำทองพัฒนำ พนักงำนมหำวิทยำลัย นักวิชำกำรศึกษำ 
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การตดิตามผลการปฏิบัติงาน 
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
ภำยในหน่วยงำนเพ่ือจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน (กระบวนงำน) เพ่ืออธิบำยถึงลักษณะงำนแต่ละงำนที่แต่ละ
บุคคลต้องปฏิบัติตำมภำรกิจหลักของต ำแหน่งงำนของตน เพ่ือให้บุคลำกรทรำบขอบข่ำยหน้ำที่ที่รับผิดชอบ 
และสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ยังมีรูปแบบกำรติดตำมผลปฏิบัติงำน
ของบุคลำกร ผ่ำนรำยงำนกำรด ำเนินกิจกรรมโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี รอบ 6 เดือน และ
รอบ 12 เดือน รวมถึงกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนผ่ำนกำรประชุมหน่วยงำนเป็นประจ ำทุกเดือน 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน 
 การด าเนินงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบ่งการ
ด าเนินงานออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม/
โครงการ ที่ก าหนดไว้ในแผนงบประมาณ  และ 2) การด าเนินงานตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย ตามกรอบภาระ
งานที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
เป็นการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ที่ได้จากการการทบทวนผลการด าเนินงานจาก

แผนปฏิบัติการของปีที่ผ่านมา  ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน นโยบายการพัฒนาหน่วยงาน 
รวมถึงกิจกรรมที่สนองนโยบายของมหาวิทยาลัย  จากการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน ภายใต้
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาว 5 ปี พ.ศ. 2564-2568 (ปรับปรุง 2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ซึ่งในปีงบประมาณดังกล่าว หน่วยงานได้ทบทวนยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ทั้ง 3 ประเด็นตามบริบทของ
หน่วยงานในสภาพการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งก าหนดกิจกรรม / โครงการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
ให้บรรลุผลส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งสิ้นจ านวน 19 โครงการ (ประกอบด้วย 27 กิจกรรมย่อย 
บรรลุเป้าหมายจ านวน 20 กิจกรรม) ผลส าเร็จของการด าเนินโครงการ (พิจารณาจากผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการฯ ที่บรรลุเป้าหมาย) คิดเป็นร้อยละ 74.07  และมีผลส าเร็จของตัวชี้วัด
ตามแผนปฏิบัติการ (จ านวน 22 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย จ านวน 18 ตัวชี้วัด) คิดเป็นร้อยละ 81.82 มีรายละเอียด
จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
 โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตภาคปกติ  
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการรับสมัคร

นักศึกษาใหม่ร่วมกับคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย จากภารกิจดังกล่าวมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในสร้างเครือข่าย
การด าเนินงานและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน ในเขตพ้ืนที่บริการและพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา วิชาการ ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษา ตลอดจนหลักสูตรการสอน ที่เปิดรับ
นักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2564 และถือเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยสร้างความเข้าใจให้แก่อาจารย์แนะแนวได้ถึง
กระบวนการรับ ขั้นตอน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัคร สามารถน าไปเผยแพร่ ชี้แจง และให้ค าแนะน า
แก่นักเรียนที่สนใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจน ซึ่งจะช่วยเป็นแรงกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษาตัดสินใจเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นสถาบันในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาต่อไป โครงการดังกล่าว มีกิจกรรม
ย่อยในโครงการตามแผนงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 จ านวน 5 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 1) กิจกรรมการรับ
สมัครนักศึกษาใหม่  2) กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  3) กิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอฯ  4) กิจกรรม
เตรียมความพร้อมสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์เชิงรุก  และ 5) กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก 
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 ผลการจัดกิจกรรม  แบ่งออกเป็นรายกิจกรรม ดังนี้  
  1. กิจกรรมเตรียมความพร้อมสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์เชิงรุก ด าเนินการจัดประชุม
อาจารย์ บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมความพร้อม และซักซ้อมความเข้าใจข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี
การศึกษา 2564 และแนวทางการออกประชาสัมพันธ์ /แนะแนวการศึกษาต่อ เมื่อวันที่ 13  พฤศจิกายน  2563 
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมีตัวแทนคณาจารย์ /บุคลากร ตัวแทนจากคณะต่าง ๆ เข้าร่วม จ านวน
ทั้งสิ้น 62 คน 

 2. กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ มีการด าเนินการโดยเชิญอาจารย์แนะแนวเข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการ การประชาสัมพันธ์หลักสูตร และเทคนิคการใช้สื่อเพ่ือ
การจัดการเรียนการสอน มีอาจารย์แนะแนวและตัวแทนจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วม จ านวน 32 โรงเรียน 

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

 4. กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก ไปยั งโรงเรียนเครือข่ายต่าง ๆ จ านวน 28 โรงเรียน 
(รายละเอียดในกิจกรรมเด่น ปี 2564) 
  5. การด าเนินกิจกรรมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในแต่ละรอบของการรับสมัคร ในปีการศึกษา 
2564 มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
     1) จ านวนนักศึกษาที่มีการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 จ านวน
ทั้งสิ้น 2,126 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ส.ค. 2564) คิดเป็นร้อยละ 75.27 ของจ านวนตามแผนการรับที่ผ่านการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย (จ านวน 2,700 คน) 

    2) นักศึกษาที่มีการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ในสาขาวิชาต่าง ๆ มี
คุณสมบัติตรงตามความต้องการของสาขาวิชา โดยผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ และกระบวนการสอบคัดเลือก 
เพ่ือให้ได้ผู้เรียนที่ตรงความต้องการของหลัก  

 โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิต ภาค กศ.บป. จากยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยในการยก
คุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล และการยกคุณภาพมาตรฐานอาจารย์ และ
บุคลากรสู่สากล มหาวิทยาลัยจึงได้เปิดรับสมัครนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ 
(กศ.บป) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างโอการทางการศึกษาให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ให้
สามารถเพ่ิมพูนสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน ให้สนองตอบความต้องการของหน่วยงานต้นสังกัด และมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนจากการน านวัตกรรมทางการศึกษาไปใช้ประโยชน์  มหาวิทยาลัยโดยส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ด าเนินการรับสมัครผู้สนใจเข้าเป็นนักศึกษา ตามโครงการผลิตบัณฑิตภาค กศ.บป  รุ่นที่ 43 
(ปีการศึกษา 2564) โดยมีการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้ 
     กิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษา จากงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนได้จัดงบประมาณให้แก่คณะ  ศูนย์ ส านัก สถาบันต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถด าเนินกิจกรรมที่
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาภาค กศ.บป. 
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     กิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตร  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนท าการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและผ่านการรับทราบจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร เช่น แผ่นพับ
การรับสมัคร เอกสารหลักสูตร  
     กิจกรรมรับสมัครนักศึกษาใหม่ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (เสาร์-อาทิตย์) รุ่นที่ 43 
ปีการศึกษา 2564 ระหว่างเดือน เมษายน – กรกฏาคม 2564 เปิดสอนจ านวน 4 สาขาวิชา มีผู้สนใจสมัครเข้า
ศึกษาต่อ และผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2564 จ านวน
ทั้งสิ้น 84 คน  

ที่ คณะ สาขาวิชา ระดับ 
จ านวนนักศึกษา 

ชาย หญิง รวม 
1 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร ์
รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวชิารัฐประศาสนศาสตร ์รุ่น 43 ร.บ. 4 ป ี 3 12 15 

2 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

นิติศาสตรบัณฑิต รุน่ 2 (จบ ม. 6 โครงการความ
ร่วมมือกับต ารวจ ) 

น.บ. 4 ป ี 37 1 38 

รวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 40 13 53 

3 คณะวิทยาการ
จัดการ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น 43 บธ.บ. 4 ป ี 5 8 13 

4 คณะวิทยาการ
จัดการ 

บัญชบีัณฑิต รุ่น 43 บช.บ. 4 ปี 5 13 18 

รวมคณะวิทยาการจัดการ 10 21 31 

รวมทั้งหมด 50 34 84 
ข้อมูลจาก http://regis.nsru.ac.th/dis/officer/service/student/static 

 โครงการทุนวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์  จากยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่มุ่ง
สร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล จึงมี
นโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ใน
การศึกษาต่อ คือทุนโครงการ “วิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ เป็นทุนการศึกษาที่สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียน
ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี และชัยนาทที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์ ใน
มหาวิทยาลัยเพ่ิมมากขึ้นตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพ โดยนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์
การขอรับทุนการศึกษา จะได้รับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยปีละ 10 ,000 บาท ปีงบประมาณ 2564 มีการ
เบิกจ่าย จ านวน 33 ทุน รายละเอียดดังตาราง 
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ตารางท่ี 3  จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2563-2564 
ปีการศึกษา ภาคการศึกษา จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุน 

2563 
ภาคการศึกษาที่ 1 6 
ภาคการศึกษาที่ 2 21 

2564 
ภาคการศึกษาที่ 1 6 
ภาคการศึกษาที่ 2 - 

หมายเหต ุ ข้อมูลจากการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 

 
 โครงการวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ 

  วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ เดิมชื่อว่า วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา เริ่มด าเนินการ 
ฉบับปฐมฤกษ์ ในปี 2549 ผู้ริเริ่มคือ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.บัญญัติ  ช านาญกิจ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนในขณะนั้น ตระหนักถึงความส าคัญของการเผยแพร่ผลงานวิจัย /วิทยานิพนธ์ จึงริเริ่ม
จัดท าวารสาร โดยใช้ชื่อว่า วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีก าหนดออกรูปเล่ม 
ปีละ 3 ฉบับ  
  พ.ศ. 2551 วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา ได้รับการประเมินเป็นวารสารในฐานข้อมูลดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทย (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 โดยเพ่ิมกองบรรณาธิการจากภายนอกมหาวิทยาลัย และได้ประชุม
ร่วมกับ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ (ผู้อ านวยการศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI) และกองบรรณาธิการ
ฯ ต่อมาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555  กองบรรณาธิการและทีมงานเข้าร่วมประชุมเพ่ือสร้างเครือข่ายการ
พัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพฯ พร้อมทั้งน าเล่มวารสารวิชาการ
ฯ เข้าร่วมจัดแสดงภายในงานประชุมเพ่ือเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
  ปี พ.ศ. 2556  วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วารสารวิชาการและวิจัย
สังคมศาสตร์ และเปลี่ยน ISSN เป็น 2286-9832  และได้ท าการปรับปรุงระบบเว็บไซต์ของวารสาร โดยได้ท า
การเพ่ิมเติมติดตั้งเว็บไซต์วารสารลงในระบบ ThaiJo โดยทีมงานจากจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)  
จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากวารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา จนถึงวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ได้
สะท้อนถึงผลส าเร็จในการด าเนินงานที่มีคุณภาพของทีมงาน กองบรรณาธิการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ได้รับการประเมินคุณภาพจาก TCI เป็นวารสารในกลุ่ม 2 สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และรับรองคุณภาพ 5 ปี จนถึงปัจจุบัน ถือเป็นการสร้างชื่อเสียงและสนับสนุน
งานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย 
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 วัตถุประสงค์การจัดท าวารสารวิชาการ 
      1. เพ่ือตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิชาการและผลงานวิจัย 
      2. เพ่ือเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้และวิทยาการด้านสังคมศาสตร์  
   - สาขาศึกษาศาสตร์ 
   - สาขารัฐศาสตร์ 
   - สาขาบริหารธุรกิจ 
   - สาขาพัฒนาสังคม 
   - สหวิทยาการทางด้านสังคมศาสตร์ 
      3. เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา องค์กรต่าง ๆ รวมทั้ง
นักวิชาการอิสระ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
  ผลการจัดกิจกรรม 
      ปีงบประมาณ 2564 กองบรรณาธิการ ด าเนินการจัดท าและเผยแพร่วารสารวิชาการและ
วิจัยสังคมศาสตร์ จ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ 
     - วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ปีที่ 15 ฉบับที ่3 กันยายน-ธันวาคม 2563 
     - วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2564 

    - วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564 
 

 โครงการปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ 
   ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้มีนโยบายด้านการพัฒนาหลักสูตรให้เข้ากับสภาวการณ์ใน

ปัจจุบัน และตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาและสถานประกอบการ และให้คลอบคลุมตอบโจทย์ความ
ต้องการของผู้เรียนทุกกลุ่มในอนาคต เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานมากท่ีสุด จ าเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนและความต้องการของตลาดแรงงาน แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 4 กิจกรรม ดังนี้ 
     กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง มีหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย และ
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น จ านวน 13 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรปรับปรุง จ านวน 11 
หลักสูตร เนื่องจากเพ่ิมวิชาเอกให้เน้นสมรรถนะและการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี
หลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี จ านวน 1 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 หลักสูตร เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการในการพัฒนาก าลังคนด้านบุคลากรทางการศึกษาและส่งเสริมพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา  
     กิจกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อสนับสนุนการจัดการระบบการเรียนคลังหน่วยกิตระดับ
อุดมศึกษา (Credit Bank) มีหลักสูตรที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของคนทุกวัยตามแนวชีวิตวิถีใหม่และ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ในรูปแบบการเก็บสะสมในธนาคารหน่วยกิต จ านวน 21 ชุดวิชา โดยมีชุดวิชาที่ตอบสนอง
ต่อการผลิตและพัฒนาก าลังคน/บัณฑิตที่สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพ่ือ
ขับเคลื่อนจุดเน้น การศึกษา เกษตร การแปรรูปอาหาร ดิจิทัล โลจิสติกส์ พลังงาน และสุขภาพ จ านวน 11  
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ชุดวิชา และการเสริมสร้างความรู้ พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ์และความก้าวหน้าในอาชีพ จ านวน 10 ชุดวิชา 
     กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสนับสนุนการจัดการระบบการเรียนคลัง
หน่วยกิต ระดับอุดมศึกษา (Credit Bank) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 จึงปรับเปลี่ยนการจัดอบรมเป็นแบบผสมผสานทั้งออนไลน์และภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่ง
ด าเนินการในวันที่ 13 มกราคม 2564  มีอาจารย์ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติ จ านวน 57 คน เผยแพร่  
ที่ https://www.youtube.com/watch?v=s4EEKRhXMlw  วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน คือ อาจารย์ ดร.จิณณพัต โรจนวงศ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์คณิน ศุภเมธานนท์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ  
คุณอาทติยา รุ้งพิมาย นักวิชาการศึกษาช านาญการ งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา 
     กิจกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน ประกอบด้วย 2 กิจกรรม  
  1) การอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร “พัฒนาอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” ไม่
สามารถด าเนินการตามแผนได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้
เครือข่ายส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับ สมาคมสห
กิจศึกษาไทย เลื่อนการจัดอบรมหลักสูตรอาจารย์นิเทศ ที่มีใบรับรองจาก สป.อว.  
  2) จัดแข่งขันประกวดประกวดผลงานนักศึกษาการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน และ 
สหกิจศึกษา ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 รูปแบบ online ร่วมกับ onsite โดยนักศึกษาที่ร่วมแข่งขันจะน าเสนอ
และตอบค าถาม ผ่านระบบ online โดยใช้โปรแกรม Google Meet เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 1) ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น  2) ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น  และ 3) ด้านการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพดีเด่น โดยมีคณะกรรมการตัดสินมาจากการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย (พิจารณาจากความ
เชี่ยวชาญในแต่ละประเภท และให้ครอบคลุมทุกคณะ) ประเภทละ 3 ท่าน มีนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันน าเสนอผล
การท างานและสหกิจศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการ
จัดการดีเด่น และด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพดีเด่น จ านวน 6 คน ซึ่งนักศึกษาที่ชนะการแข่งขันประกวด
ผลงานครั้งนี้จะถูกคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขันในระดับเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคเหนือ
ตอนล่างต่อไป 

นอกจากนั้นยังกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอดจนเทคนิค วิธีปฏิบัติต่าง ๆ ในการจัดท าผลงาน 
ของนาย กฤษณะ ทุ่งจันทร์ นักศึกษาจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยไป
แข่งขันในระดับเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนล่าง ณ มหาวิทยานเรศวร ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ และเป็น
ตัวแทนไปแข่งขันในระดับชาติ เพ่ือเป็นแนวทางไปยังรุ่นน้องที่สนใจในการผลิตผลงานที่เกิดจากผลการเรียนรู้ 
  

https://www.youtube.com/watch?v=s4EEKRhXMlw
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 โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ด าเนินโครงการพัฒนาศูนย์

ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา (Education and Community Improvement Center: ECI Center) 
โดยจัดท าข้อก าหนดโครงการ (TOR) และเวียนแจ้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตในเขตพ้ืนที่จังหวัด
นครสวรรค์และอุทัยธานี ในเครือข่ายสถานศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากร ผู้ปกครอง/ชุมชน 
โดยให้แต่ละโรงเรียนจัดท าข้อเสนอโครงการ เพ่ือรับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการการสร้างและ
พัฒนาก าลังคนให้มีศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพ
ชุมชนและการศึกษานี้ ซึ่งการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นส่วนส าคัญในการจัดการศึกษาที่เก้ือหนุนให้บุคคลใน
ชุมชนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง นอกจากนี้การ
ด าเนินงานตามพระราโชบายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาและท้องถิ่นเป็นสิ่งส าคัญโดยเฉพาะการ
สร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ซึ่งหมายถึง “แหล่ง” หรือ “ที่รวม” ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ สารสนเทศ กิจกรรมและ
ประสบการณ์ต่าง ๆ ในชุมชนที่สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถหาความรู้และเรียนรู้ ด้วยตนเองได้ตาม
อัธยาศัย โดยที่ศูนย์ยกระดับชุมชนและการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ของชุมชน และเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู้เสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ การถ่ายทอด การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม ค่านิยม และเอกลักษณ์ของชุมชน อีกทั้งเป็นแหล่ง
บริการชุมชนในด้านต่าง ๆ โดยเน้นการกระบวนการเรียนรู้เพ่ือวิถีชีวิตของคนในชุมชน เพ่ือให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ก่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ และมุ่งการพัฒนาแบบพ่ึงตนเอง  ที่จะก่อให้เกิดความ
เข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน จึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่นและชุมชน ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
     กิจกรรมพัฒนาศักยภาพโรงเรียนที่เป็นเครือข่าย 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จัดท าข้อก าหนด
โครงการ (TOR) และเวียนแจ้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี ใน
เดือนตุลาคม 2563  และจัดประชุมออนไลน์ชี้แจง วัตถุประสงค์ของโครงการ การจัดท าข้อเสนอโครงการและ
การด าเนินโครงการในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563  และโรงเรียนส่งโครงการเพ่ือรับการพิจารณาสนับสนุน
งบประมาณภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอกิจกรรม/โครงการโดยต้องแสดง
รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ ตามหัวข้อที่ก าหนดให้ พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ อย่าง
ชัดเจน  โดยมีโรงเรียนต่างๆ ในเขตพ้ืนที่บริการ สนใจเข้าร่วมน าเสนอโครงการและผ่านการพิจารณาทั้งสิ้น 35 
โรงเรียน รวม 52 โครงการ มหาวิทยาลัยประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ และแจ้งกลับไปยังโรงเรียน
เพ่ือปรับปรุงข้อเสนอโครงการตามข้อเสนอแนะ  
     กิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้ 

 1) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยประชุมร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน เพ่ือด าเนินการจัดลงนามความ
ร่วมมือ (MOU) การพัฒนาคุณภาพชุมชนและการศึกษา กับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการ เมื่อ
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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 2) โรงเรียนด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ได้รับอนุมัติโครงการในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี จ านวน 52 
โครงการ ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2564 

 3) จัดน าเสนอผลการด าเนินงานกิจกรรม/ โครงการพร้อมรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณให้แก่
โรงเรียนเครือข่าย และโรงเรียนที่มีผลการด าเนินกิจกรรมเป็นแนวปฏิบัติที่ดี /หรือเกิดนวัตกรรมที่ได้จากการจัด
กิจกรรม  มีโครงการดีเด่น (Best Practice) 3 รางวัล เป็นโครงการพัฒนานักเรียนจ านวน 1 รางวัล ได้แก่ 
โครงการNSRU&BP ค่ายพัฒนาเพ่ืออนาคต NSRU&BP Develop For Future Camp โรงเรียนบรรพตพิสัย
พิทยาคม โครงการพัฒนาครูและบุคลากรจ านวน 1 รางวัล ได้แก่ โครงการการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ท้องถิ่น
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนห้วยคต
พิทยาคม และโครงการพัฒนาผู้ปกครอง/ชุมชน จ านวน 1 รางวัล ได้แก่ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
บ้านทองหลาง ต าบลคอกควาย อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โรงเรียนทองหลางวิทยาคม อธิกา รบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับโครงการที่ได้รับรางวัล Best Practice รวมถึง
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วม 35 โรงเรียนและใบประกาศเกียรติคุณแก่ตัวแทน/ 
ผู้รับผิดชอบโครงการทั้ง 52 โครงการ นอกจากนี้ชุมชนยังต่อยอดการด าเนินงานจนเกิดศูนย์การเรียนรู้ภายใน
ชุมชน จ านวน 7 แห่ง เกิดการมีส่วนร่วมของคนภายในชุมชนเขตพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 22 ชุมชนและ
อุทัยธานี จ านวน 13 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 35 ชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการพัฒนางานให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 
 “ส่งเสริมวิชาการ  รักษามาตรฐาน  บริการด้วยใจ” คือปรัชญาที่ใช้เป็นหลักในการด าเนินงาน 
พัฒนางานให้บริการของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับพันธกิจหลักของส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการด า เนินงานด้าน
วิชาการ  จากหน้าที่ดังกล่าวหน่วยงานได้เล็งเห็นความส าคัญของคุณภาพการให้บริการ ให้ผู้รับบริการได้รับ
ความพึงพอใจสูงสุด โดยส่งเสริมให้ทุกกระบวนการได้รับการพัฒนามาตรฐาน หน่วยงานจึงได้จัดสรรงบประมาณ
ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการพัฒนารูปแบบการน าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการไปยังกลุ่มผู้รับบริการทุกภาคส่วน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ หน่วยงานมี
กิจกรรมส าคัญ ๆ ที่ช่วยสนับสนุนให้การด าเนินงานดังกล่าวบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนี้ 
     จัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการด าเนินงานให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน 
     ปรับปรุงโปรแกรมส าเร็จรูปงานทะเบียนและประมวลผล 

    พัฒนาระบบงานส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ประจ าหลักสูตร ในการติดตามผลการ
เรียน ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียเรียนของนักศึกษาในความดูแล เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ประจ า
หลักสูตรสามารถดูแลนักศึกษาได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ช่วยลดปัญหาการลาออกกลางคันได้อีกหนึ่งช่องทาง 
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    ปรับปรุงระบบส่งผลการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต มีการเก็บจ านวนครั้งข้อมูลการส่งผลการ
เรียนเพ่ือให้ง่ายต่อการตรวจสอบ  และเข้ารหัส QR Code เพ่ือง่ายต่อการตรวจสอบความถูกต้องระหว่าง
เอกสารที่น ามาส่งกลุ่มงานทะเบียนกับข้อมูลในฐานข้อมูลว่ามีความถูกต้องหรือไม่ และสะดวกในการโอน 
ผลการเรียนเพื่อเผยแพร่ด้วยการสแกน QR Code 

    การพัฒนาระบบการเพ่ิม-ถอนรายวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ และ 
กศ.บป. เป็นการอนุมัติการเพ่ิม-ถอนรายวิชาโดยไม่ต้องพิมพ์เอกสาร อาจารย์เจ้าของวิชาสามารถสแกน 
QR-Code เพ่ืออนุมัติการการเพ่ิมรายวิชาได้ทันที 

    การปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัยของฐานข้อมูล 
    พัฒนาการเชื่อมต่อด้านข้อมูลงานทะเบียนกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
    พัฒนาการบริการ ให้อยู่ในแบบออนไลน์  
    ปรับปรุงระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ โดยเพ่ิมเติมให้สามารถการพิมพ์บาร์โค้ด เพ่ือ

ช าระเงินค่าธรรมเนียมผ่านผู้ให้บริการต่าง ๆ  
    พัฒนาระบบการแบ่งช าระค่าธรรมเนียมทางการศึกษา เพ่ืองรองรับมาตรการการ

ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 
    พัฒนาระบบสนับสนุนการขอรับสิทธิ์ลดหย่อนค่าบ ารุงการศึกษา 50% ตามมติ

คณะรัฐมนตรี มาตรการการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 
     การพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมส าคัญทางด้านวิชาการ
แก่ผู้สนใจ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

 โครงการค่าใช้จ่ายไปราชการ เป็นโครงการที่จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้บริหารและบุคลากรใน
การติดต่อ ประสานงาน การพัฒนาตนเองตามความต้องการ รวมไปถึงการด าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
     กิจกรรมค่าใช้จ่ายไปราชการ เป็นกิจกรรมสนับสนุนให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน 
ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการปฏิบัติงานตามภาระงานหลัก และทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการให้บริการ 
รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก ให้ได้รับความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน 
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา และไปราชการ จ านวน 8 
ครั้ง (ผ่านระบบออนไลน์) มีบุคลากรได้รับการพัฒนาในทักษะที่ตรงกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และทักษะอ่ืน
เพ่ิมเติม จ านวนทั้งสิ้น 22 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการจัดการความรู้  ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการจัดการความรู้ วันที่ 22-23  
ธันวาคม 2563 ณ เขาค้อระเบียงภู รีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์ วิทยาการจากบริษัทไทยแองโกล์ จ ากัด (แยกอบรมราย
กลุ่ม ตามงานที่รับมอบหมาย) มีบุคลากรเข้าร่วมจ านวน 18 คน  
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 โครงการบริหารส านักงาน สนับสนุนให้การบริหารจัดการภายในหน่วยงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีกิจกรรมที่เอ้ือต่อการด าเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยจัดหาสิ่งสนับสนุนที่เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงาน การบริหารงาน ตลอดไปจนถึงการให้บริการของหน่วยงาน เป็นไปด้วยความสะดวก เรียบร้อย ตาม
หลักการบริหารงานภายใต้หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 โครงการค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา สนับสนุนด าเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาภายใน จ านวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 
     กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน (แบบ
ออนไลน์) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมดาวดึงส์ อาคาร 14 ชั้น 2 จากการด าเนินกิจกรรม
หน่วยงานมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อยู่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.77 จากคะแนนเต็ม 5  
     ด าเนินกิจกรรมส ารวจความพึงพอใจผู้บริการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงาน โดยแบ่งการ
ด าเนินการออกเป็น 2 ส่วนคือ 1) ด้านการให้บริการผ่านเคาท์เตอร์  และ 2) การใช้บริการผ่านระบบออนไลน์
ต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

 
ผลการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 

    การบริหารงาน 
  การบริหารงบประมาณ ผลการบริหารงานด้านการเงินและงบประมาณของส านักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามความจ าเป็นเหมาะสม 
โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและเสนอแนะ จากที่ประชุม
คณะกรรมการติดตาม ก ากับงบประมาณมหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 14,510,880 บาท  มีโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน จ านวน 19 โครงการ (27 กิจกรรมย่อย) มีการเบิกจ่ายงบประมาณตลอด
ปีงบประมาณ จ านวน 12,114,866.40 บาท มีงบประมาณคงเหลือจากการเบิกจ่าย จ านวน 2,396,013.60 บาท 
(มีการกันงันงบประมาณ จ านวน 1,503,285 บาท) อัตราความส าเร็จของการบริหารงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 
83.49 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564) 
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แผนภูมิที่ 1  แสดงการเปรียบเทียบผลการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

   การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 (สิงหาคม 2563-กรกฎาคม 2564) ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย และจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  และได้รับการประเมินคุณภาพ จากคณะกรรมการประเมินฯ ที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑก์ารเป็นผู้ประเมินจาก สกอ. โดยมีผลการประเมิน ผลปรากฏดังตาราง 
 

ตารางท่ี 4  ผลคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน ประจ าปีการศึกษา 2563 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมิน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 5 ข้อ (4 คะแนน) 6 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม 1 5 ข้อ (4 คะแนน) 6 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม 2 5 ข้อ (4 คะแนน) 5 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม 3 4.51 คะแนน  4.28 4.28 
ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม 4 4.51 คะแนน  4.34 4.34 
ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม 5 4 คะแนน ร้อยละ 64 89.91 5.00 

สรุปผลการประเมิน 4.77 
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    งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
   การรับสมัครนักศึกษา ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 
2562-2564 และนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป.  มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ตารางท่ี 5  สถิติการรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ  

หน่วยงาน 
จ านวนนักศึกษาที่รับเข้า ภาคปกติ 

2562 2563 2564 
คณะครุศาสตร์ 453 468 453 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 414 513 574 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 164 357 177 
คณะวิทยาการจัดการ 358 419 301 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 193 184 379 

รวมจ านวนนักศึกษา 1,582 1,941 1,884 
หมายเหต ุ ข้อมูล ณ วันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2564 จาก http://regis.nsru.ac.th/  

ตารางท่ี 6  สถิติการรับนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์) และระดับบัณฑิตศึกษา 

หน่วยงาน 
จ านวนนักศึกษาที่รับเข้า  

2562 2563 2564 
คณะครุศาสตร์ - - - 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 47 91 53 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 21 - - 
คณะวิทยาการจัดการ 52 83 31 
บัณฑิตศึกษา 285 384 199 

รวมจ านวนนักศึกษา 405 558 283 
หมายเหต ุ ข้อมูล ณ วันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2564 จาก http://regis.nsru.ac.th/  

 

   การส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2562-2564 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมีผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งภาคปกติและภาค กศ.บป. มีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 7  สถิติผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562-2564 

หน่วยงาน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคปกติ 

2562 2563 2564 
คณะครุศาสตร์ 533 411 355 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 658 583 423 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 382 276 214 
คณะวิทยาการจัดการ 527 546 432 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 233 152 127 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 2,333 1,968 1,551 
หมายเหต ุ ข้อมูล ณ วันที ่30  กันยายน พ.ศ. 2564 จาก http://regis.nsru.ac.th/new/info/static/charts/student_end.php 
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ตารางท่ี 8  สถิติผู้ส าเร็จการศึกษา ภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2562-2564 

หน่วยงาน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ภาค กศ.บป. 
2562 2563 2564 

คณะครุศาสตร์ - - - 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 77 49 31 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 - - 
คณะวิทยาการจัดการ 75 55 43 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6 2 2 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 164 106 76 
หมายเหต ุ ข้อมูล ณ วันที ่30  กันยายน พ.ศ. 2564  จาก http://regis.nsru.ac.th/new/info/static/charts/student_end.php 

 

    ด้านหลักสูตรและแผนการเรียน 
   การประสานงานหลักสูตรการสอน ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (กลุ่มงาน
ส่งเสริมวิชาการ) เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านหลักสูตรการสอน ในการพิจารณารับทราบ
หลักสูตร และการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ของหลักสูตร เพ่ือให้การด าเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามแนวปฏิบัติที่ สกอ. ก าหนด  ในปีการศึกษา 2564 
มหาวิทยาลัยฯ มีหลักสูตร ที่เปิดท าการสอนทั้งสิ้น จ านวน 50 หลักสูตร ดังนี้ 

ตารางท่ี 9  จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2564 

หน่วยงาน จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน 

คณะครุศาสตร์ 9 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 
คณะวิทยาการจัดการ 6 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8 
บัณฑิตศึกษา 3 

รวมทั้งสิ้น 50 
หมายเหต ุ ข้อมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2564 
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   การส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน ตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยฯ ที่มีมาตรการส่งเสริมให้หลักสูตรจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการรายวิชาร่วมกับการปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการหรือสหกิจศึกษา เพ่ือพัฒนาสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนพัฒนาทักษะ
ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานจริง เมื่อจบการศึกษาให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปีตามความเหมาะสมของหลักสูตรและ
สาขาวิชา โดยในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา มีหลักสูตรเข้าร่วมสหกิจศึกษา จ านวน 16 หลักสูตร มีนักศึกษา
ตามแผนสหกิจศึกษา จ านวน 16 คน และมีองค์กรผู้ใช้บัณฑิตที่ร่วมการจัดสหกิจศึกษา จ านวน 9 หน่วยงาน มี
รายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี้ 

ตารางท่ี 10  จ านวนหลักสูตร/สาขาวิชาที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา 
คณะที่สังกัด หลักสูตร/สาขาวิชา 

คณะวิทยาการจัดการ 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์ 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  
3. หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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 .  หลักสู ตร เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชา เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) 
15. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
16. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

รวมทั้งสิ้น 16  หลักสูตร 
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ตารางท่ี 11  จ านวนองค์กร/หน่วยงานที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา 
รายช่ือองค์กร/หน่วยงาน 

1. บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) 

2. ส ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน นครสวรรค์ 
3. โรงพยำบำลพริ้นซ์อุทัยธำนี 

4. ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครสวรรค์ 

5. บริษัท ปัญญธำรำ จ ำกัด (ศูนย์ฝึกอบรม นครสวรรค์) 
6. หอกำรค้ำจังหวัดนครสวรรค์ 

7. โรงพยำบำลรวมแพทย์ 

8. แรงงำนจังหวัดนครสวรรค์ 
9. Small and Medium Enterprise Development Bank ( SME Bank) 

9 องค์กร/หน่วยงาน 
 

 การพัฒนาระบบงานให้บริการ 
   พัฒนาระบบอ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา/อาจารย์ การพัฒนาระบบการให้บริการ
ด้านงานทะเบียน ให้มีความหลากหลาย รองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรม ซึ่งนิยมน าสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ และโซเชียลมีเดียเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการติดต่อสื่อสาร การติดตามข้อมูลข่าวสารในกิจกรรม
ต่าง ๆ รวมทั้งในแวดวงของการศึกษา ได้มีสื่อออนไลน์แบบต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมากยิ่งขึ้น ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงปรับปรุงรูปแบบการให้บริการที่สามารถเผยแพร่ 
และด าเนินการผ่านระบบออนไลน์ ทั้งในส่วนของงานทะเบียนและประมวลผล งานหลักสูตรและแผนการเรียน ดังนี้ 
   พัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร  จากการพัฒนาระบบการให้บริการ 
ดังที่กล่าวไปข้างต้นแล้วนั้น ในส่วนของการสนับสนุนปฏิบัติงานของบุคลากรจึงมีความจ าเป็นที่ต้องพัฒนาควบคู่
ไปพร้อมกัน เพ่ือให้การด าเนินงานตามพันธกิจและภารกิจของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังวิสัยทัศน์ของ
หน่วยงานในการเป็นหน่วยงานที่ทันสมัย ให้บริการถูกต้อง รวดเร็ว ก้าวสู่การเป็น Smart Organization ในยุคที่
ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็น Thailand 4.0 ภายใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หน่วยงาน
ได้มีแนวคิดในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
        ระบบการจัดการฐานข้อมูลโรงเรียน เพ่ือการประสานงานด้านข้อมูลข่าวสาร การรับ
สมัครนักศึกษา ผ่านอาจารย์แนะแนวของโรงเรียน เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการระหว่าง
หน่วยงานภายนอกกับมหาวิทยาลัยฯ  
        ระบบสนับสนุนการตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษา  จ าแนกตามปีที่เข้าศึกษา โดย
ลักษณะการใช้งานนั้นมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบงานทะเบียนนักศึกษา (นักศึกษาใหม่ที่รับเข้า) จนถึงการ
ออกบันทึกขอตรวจสอบคุณวุฒิ (ระบบอัตโนมัติ) และการจัดเก็บสถิติรายงานผลการตรวจสอบคุณวุฒิ เพ่ือ
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รายงานแก่ผู้บริหารได้ทันที ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นการลดขั้นตอน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้สั้นลง เมื่อ
เทียบกับปริมาณงานที่มีในแต่ละคราว ปัจจุบันมีการปรับปรุงระบบให้สามารถด าเนินการได้ครอบคลุมทั้งระดับ
ปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา  
        ระบบบริหารจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์  
    - ระบบจัดการส าหรับกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ ด าเนินการเพ่ิมเติมการตรวจสอบ
ข้อมูลการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา ของระบบลงทะเบียนเพิ่มถอนรายวิชาเวอร์ชัน 3 
    - ระบบจัดการส าหรับกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล ปรับปรุงระบบตรวจสอบ
ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาให้สอดคล้องกับระบบรับสมัครนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
 (http://regis.nsru.ac/th/2017/backoffice)  
   พัฒนาระบบอ านวยความสะดวกส าหรับผู้บริหาร 
        สารสนเทศเพื่อการวางแผนเชิงรุก 
   1. การออกแบบระบบการบันทึกใบรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ เป็นกระบวนการ
ภายหลังจากผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา โดยผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ สามารถบันทึกใบรายงานตัวผ่าน
อินเตอร์เน็ต เพ่ือใช้ส าหรับน าเข้าข้อมูลนักศึกษา สู่ระบบงานทะเบียนและประมวลผลของมหาวิทยาลัยได้ทันที 
ซึ่งปัจจุบันมีการเพ่ิมข้อมูลให้สอดคล้องกับการท าบัตรนักศึกษาของธนาคารกรุงไทยอย่างครบถ้วน สามารถ
ส่งออกข้อมูลให้แก่ธนาคารเพื่อใช้ประกอบการจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาได้ 
   2. ฐานข้อมูลสถิติทางการศึกษาต่าง ๆ ได้แก่  
      - สถิติการสมัครเรียนจ าแนกตามเขตพ้ืนที่และกลุ่มโรงเรียน 
      - ข้อมูลจ านวนนักศึกษาส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
      - 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 เพ่ือประกอบการวางแผนด้านการบริหารงานบุคคล การสรรหา
อัตราทดแทน (กรณีจ้างงาน) การประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ 
   3. ฐานข้อมูลสถิติผู้สมัครเรียนแยกรอบการสมัคร เป็นฐานข้อมูลที่ช่วยอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้บริหาร อาจารย์ประจ าหลักสูตร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลสถิติผู้สมัคร
เบื้องต้นในแต่ละรอบการรับสมัคร เพ่ือให้สามารถวางแผนการจัดชั่วโมงสอน รายการจัดสอน รวมไปถึงการ
พิจารณา เพ่ือจัดสรรอาจารย์ผู้สอนให้เพียงพอและเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะเข้าเรียน 
ในปีการศึกษานั้น ๆ 

 



ผลงานเด่นประจ าปี 2564 
 จากผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 ดังที่กล่าวไปแล้วนั้น ภายใต้การบริหารงานของคณะ
กรรมการบริหารส านักฯ คณะผู้บริหาร และการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ส่งผลให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง และสร้างความพึงพอใจให้แก่
ผู้รับบริการทั้งในด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร  การพัฒนาคณาจารย์  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน รวมทั้งการพัฒนางานทางด้านวิชาการ  ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนและสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรมที่โดดเด่นแตกต่างจากปีงบประมาณ 
ที่ผ่านมา ดังนี้ 

1. การพัฒนาระบบงานให้บริการ 
 การพัฒนาระบบการให้บริการด้านงานทะเบียน ให้มีความหลากหลาย รองรับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม และวัฒนธรรม ซึ่งนิยมน าสื่ออิเลคทรอนิกส์ และโซเชียลมีเดียเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการ
ติดต่อสื่อสาร การติดตามข้อมูลข่าวสารในกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งในแวดวงของการศึกษา ได้มีสื่อออนไลน์
แบบต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากยิ่งขึ้น ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนจึงปรับปรุงรูปแบบการให้บริการที่สามารถเผยแพร่ และด าเนินการผ่านระบบออนไลน์ ทั้งในส่วน
ของงานทะเบียนและประมวลผล งานหลักสูตรและแผนการเรียน ให้การด าเนินงานตามพันธกิจและภารกิจ
ของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังวิสัยทัศน์ของหน่วยงานในการเป็นหน่วยงานที่ทันสมัย ให้บริการ
ถูกต้อง รวดเร็ว ก้าวสู่การเป็น Smart Organization สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ รับบริการ โดย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีระบบงานที่ถูกต่อยอดและพัฒนาขึ้นใหม่หลากหลายรายการ ภายหลังการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบงานให้บริการต่าง ๆ ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการของหน่วยงาน ผ่านระบบออนไลน์ และการให้บริการผ่านหน้าเคาท์เตอร์  มีผลการประเมินดังนี้ 

ตารางท่ี 12  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงาน 
 

ประเด็นที่ประเมิน ผลการประเมิน 
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  เพ่ือให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่ ๆ น ามาซึ่งการเอ้ืออ านวยประโยชน์ทางการศึกษาต่อกันอย่างยั่งยืน  ปีงบประมาณ 2564 
หน่วยงานด าเนินการประสานงานเพ่ือให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและเครือข่าย
ความร่วมมือในการพัฒนางานให้มีความก้าวหน้ากับองค์กรภาคธุรกิจต่าง ๆ ดังนี้ 

1. เครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป กับวิทยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์  

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

3. เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคเหนือ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ
กับการท างาน ภายใต้โครงการสหกิจศึกษา Co-Operative Education 

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

5. ความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

6. เครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและบริการวิชาการกับโรงเรียนมัธยมในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จ านวน 35 โรงเรียน 

7. เครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและบริการวิชาการกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา นครสวรรค์ 

3. การพัฒนากระบวนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
 การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ถือเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของหน่วยงาน ในฐานะการเป็นหน่วยงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยประสานความร่วมมือกับคณะและโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อ
เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การแนะแนวการศึกษาต่อ และ
ประชาสัมพันธ์แผนการรับนักศึกษาแก่ผู้สนใจ ซึ่งการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกถือเป็นอีกช่องทาง
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หนึ่งในการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจในข่าวสารด้านการศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยแก่บุคคล
ทั่วไปที ่สนใจเข้าศึกษาต่อ จากผลการด าเนินกิจกรรมที ่ผ่านมา ส านักส่งเสริมฯ ได้ทบทวนขั้นตอน 
กระบวนการการปฏิบัต ิเพื ่อปรับปรุงการด าเนินงานซึ ่งจะส่งผลต่อกิจกรรม แบ่งออกเป็น 3 กลุ ่ม
กิจกรรมทให้มีความเชื่อมโยงกัน ดังนี้ 
 3.1 ด้านการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์และการสร้างเครือข่าย 
    ทบทวนกระบวนการ และวิธีการตลอดจนการวางแผนการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
การประชาสัมพันธ์หลักสูตร การรับสมัครนักศึกษาใหม่ในเชิงรุกให้มากยิ่งขึ้นเพ่ือให้สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง มีกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกดังนี้ 
      3.1.1 ด ำเนินกำรศูนย์กลำงประสำนงำนระหว่ำง อำจำรย์แต่ละคณะ และโรงเรียนที่มีควำม

ต้องกำรเข้ำร่วมโครงกำร http://bit.ly/prnsru62  

  1) เว็บไซต์  

 

ตัวอย่ำงหน้ำเว็บไซต์ส ำหรับประสำนงำนระหว่ำงอำจำรย์ ที่จะเข้ำร่วมโครงกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก 
  

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

 

      3.1.2 ด ำเนินกำรผลิตสื่อเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัย โดยมีกำรปรับปรุงข้อมูล

มหำวิทยำลัย เพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ 

  1) ผลิตวิดีโอเพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ 
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      3.1.3 ด าเนินการสร้างช่องทางการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์ข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏ

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 

 

 

  การใช้สื่อออนไลนบ์น Facebook  
และการโฆษณาบน Facebook 
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  3) สื่ออินโฟกราฟิกท่ีเผยแพร่ภายช่องทางสื่ออนไลน์ โดยเพิ่มความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  

 
 

  

 

ตัวอย่างการออกแบบสื่อประชาสมัพันธ์ สื่อสังคมออนไลน์ (social media) ผ่าน Facebook Ads 
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  4) สื่อวิดีโอเพ่ือที่เผยแพร่ทางช่องทางออนไลน์ 

 

 

ตัวอย่างวิดีโอสัมภาษณ์รุ่นพี่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
      3.1.4 จัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
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 3.2 การสร้างเครือข่ายและการแนะแนวการศึกษา 
 กิจกรรมประชำสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวกำรศึกษำ ไปยังโรงเรียนต่ำง ๆ เพ่ือสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือทำงวิชำกำร และกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรทำงกำรศึกษำ โดยลงพ้ืนที่แนะแนวกำรศึกษำ
ให้แก่โรงเรียนต่ำง ๆ ทั้งในเขตพ้ืนที่บริกำร และจังหวัดใกล้เคียง จ ำนวน 28 โรงเรียน 
ข้อมูลการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
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สถิติผู้สมัครช่วงออกแนะแนวตามโรงเรียน 

ท่ี โรงเรียน คณะครุศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวม 

1 โรงเรียนสลกบาตรวทิยา 2 15 7 6 3 33 

2 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา - - 3 - 4 7 

3 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม - 2 29 3 16 50 

4 โรงเรียนโกรกพระ 2 7 6 5 12 32 

5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 - 7 6 3 4 20 

6 โรงเรียนอทุัยธรรมานุวัตรวิทยา 7 33 22 8 29 99 

7 โรงเรียนวังขอ่ยพิทยา - 2 7 - 18 27 

8 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพทิยา 2 1 11 6 10 30 

9 โรงเรียนทับกฤชพฒันา 4 7 6 - 6 23 

10 โรงเรียนลาซาลโชตริวนีครสวรรค ์ 2 9 10 3 - 24 

11 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา 1 2 6 - 1 10 

12 โรงเรียนอุลติไพบูลย์ชนูปถัมภ ์ 5 8 13 2 25 53 

13 โรงเรียนวัดสิงห ์ 6 15 12 1 9 43 

14 โรงเรียนทัพทันอนสุรณ ์ 2 6 7 1 2 18 

15 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ ์ 2 1 6 - 1 10 

16 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ ์ 3 5 7 8 6 29 

17 โรงเรียนลาดยาววทิยาคม 3 10 19 1 9 42 

18 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค ์ 5 8 11 3 23 50 

19 โรงเรียนหนองบัว 2 7 5 2 5 21 

20 โรงเรียนพยุหะวิทยา 1 1 25 13 15 55 

21 โรงเรียนตะคร้อพทิยา - - 17 - 1 18 

22 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมครีีนาคพรต - - 6 - 1 7 

23 โรงเรียนทองหลางวทิยาคม - - 8 - 2 10 

24 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา - - 5 3 - 8 

25 โรงเรียนหนองฉางวิทยา - 7 10 3 12 32 

26 โรงเรียนวังส าโรงวังหว้า - 6 12 4 2 24 

27 โรงเรียนบางลายพิทยาคม - 4 6 2 3 15 

28 โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย (จิรประวัติ) - 3 4 - - 7 

รวมทั้งสิ้น 49 166 286 77 219 797 

 
ส านักส่งเสริมฯ ได้ด าเนินการการประเมินการจัดกิจกรรมในภาพรวม โดยท าการจัดเก็บข้อมูลจาก

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมและเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ถึงประเมิน
ประสิทธิภาพการใช้สื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือการรับสมัคร (ประเมินกิจกรรม / ประสิทธิภาพสื่ อที่ใช้) เข้า
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สรุปผลได้ดังนี้  
 1. สื่อประชาสัมพันธ์แรกที่นักศึกษารับรู้การประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) FAEBOOK เพจ NSRUDEK63 คิดเป็นร้อยละ 29.45  2) 
เว็บไซต์รับสมัคร www.nsru.ac.th/pr  คิดเป็นร้อยละ 13.80  และ 3) กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
ณ โรงเรียนโดยอาจารย์และรุ่นพี่ คิดเป็นร้อยละ 11.66  
 2. อิทธิพลของสื่อ หรือกิจกรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสมัคร และเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาที่
สนใจของนักศึกษาใหม่ที่ เป็นกลุ่มตัวอย่าง สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ได้แก่  1) FAEBOOK เพจ 
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NSRUDEK63 คิดเป็นร้อยละ 21.17  2) เว็บไซต์รับสมัคร www.nsru.ac.th/pr  คิดเป็นร้อยละ 14.42  
และ 3) กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนโดยอาจารย์และรุ่นพี่ คิดเป็นร้อยละ 12.42 
 3. การพัฒนาระบบอ านวยความสะดวกในการรับสมัคร 
    พัฒนาระบบอ านวยความสะดวกในการรับสมัครให้แก่ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ ตั้งแต่การ
บันทึกข้อมูลการสมัคร การช าระเงิน และการบันทึกเอกสารประกอบการสมัคร ซึ่งสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายที่สนใจสัครเข้าศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยอย่างครอบคลุม ช่วยลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางเข้ามาสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย ได้แก่ 
     1) ระบบรับสมัครออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต โดยครอบคุลมตั้งแต่การประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
Video present หลักสูตร ข้อมูลแนะน าอาชีพการท างาน  และการช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ 2) 
ระบบรายงานตัวนักศึกษาออนน์  
      2) ระบบบันทึกข้อมูลรายงานตัวออนไลน์ เพ่ือใช้ส าหรับน าเข้าข้อมูลนักศึกษาหลังจากผ่าน
การคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ซึ่งปัจจุบันมีการปรับปรุงการบันทึกข้อมูลให้สอดคล้องกับการส่งออก
ข้อมูลเพ่ือจัดท าบัตรนักศึกษามากยิ่งขึ้น และการช าระค่าขึ้นทะเบียนักศึกษาผ่านผู้ให้บริการทางการเงิน 
อาทิ เคาท์เตอร์เซอร์วิส  ธนาคารกรุงไทย เป็นต้น 
 4. ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 
    เพ่ือให้กระบวนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ มีแหล่งสารสนเทศเผยแพร่ข้อมูล สถิติต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ และการตัดสินใจของผู้บริหาร หน่วยงานจึงได้
จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการด าเนินงานต่อไป  
      1) ข้อมูลจ านวนผู้บันทึกข้อมูลรายงานตัวในแต่ละปีการศึกษา โดยสามารถดูข้อมูลจ านวนผู้มา
บนัทึกใบรายงานตัว (ยังไม่ใช่นักศึกษาจนกว่าจะช าระเงินค่าลงทะเบียน 
     2) สถิตินักศึกษาและผู้บันทึกข้อมูลรายงานตัว  
      3) สถิติจ านวนนักศึกษาที่บันทึกข้อมูลรายงานตัวจากสถานศึกษา จะแสดงข้อมูลจ านวน
นักศึกษาที่บันทึกข้อมูลรายงานตัวจากสถานศึกษาต่าง ๆ และแสดงรายชื่อนักศึกษาจากสถานศึกษานั้น ๆ 
      4) ข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่บันทึกข้อมูลรายงานตัวจากสถานศึกษา ที่ เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ส าหรับคุณครูแนะแนว  

4. โครงการศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา 
    ศูนย์ยกระดับชุมชนและกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์จะเป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้
ของชุมชน และเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่ำวสำรควำมรู้เสริมสร้ำงโอกำสในกำรเรียนรู้ กำรถ่ำยทอด กำร
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ กำรสืบทอดภูมิปัญญำ วัฒนธรรม ค่ำนิยม และเอกลักษณ์ของชุมชน อีกทั้งเป็น
แหล่งบริกำรชุมชนในด้ำนต่ำง ๆ โดยเน้นกำรกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือวิถีชีวิตของคนในชุมชน เพื่อให้ทันกับ
กำรเปลี่ยนแปลงของสังคม ก่อให้เกิดชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ และมุ่งกำรพัฒนำแบบพ่ึงตนเอง  ที่จะก่อให้เกิด
ควำมเข้มแข็งของชุมชนอย่ำงยั่งยืน จึงให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำศักยภำพของนักเรียน ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ตลอดจนประชำชนในท้องถิ่นและชุมชน 
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ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของโครงกำรแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) รำยละเอียดของแต่ละ
โครงกำรจ ำแนกตำมประเภทของโครงกำร 2) ผลกำรด ำเนินโครงกำรแต่ละโครงกำรจ ำแนกตำมประเภท
ของโครงกำร และ 3) ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของโครงกำร  
  1.รำยละเอียดของแต่ละโครงกำรจ ำแนกตำมประเภทของโครงกำร จำกโรงเรียนที่เข้ำร่วม
โครงกำรมีจ ำนวน 35 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 52 โครงกำร/กิจกรรม โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  
       1) โครงกำรประเภทพัฒนำครูและบุคลำกรมีจ ำนวน 10 โครงกำร งบประมำณที่ใช้ในกำร
จัดโครงกำร/ กจิกรรม 762,000 บำท มีกลุ่มเป้ำหมำยเป็นครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจ ำนวน 461 คน 
       2) โครงกำรประเภทพัฒนำนักเรียนมีจ ำนวน 37 โครงกำร งบประมำณที่ใช้ในกำรจัด
โครงกำร/ กิจกรรม 3,408,500 บำท และมีกลุ่มเป้ำหมำยเป็นนักเรียนจ ำนวน 5,474 คน 
        3) โครงกำรประเภทพัฒนำผู้ปกครอง/ชุมชนมีจ ำนวน 5 โครงกำร งบประมำณที่ใช้ใน
กำรจัดโครงกำร/ กิจกรรม 409,500 บำท และมีกลุ่มเป้ำหมำยเป็นผู้ปกครอง/คนในชุมชนจ ำนวน 508 คน 
  2. ผลกำรด ำเนินโครงกำรแต่ละโครงกำรจ ำแนกตำมประเภทของโครงกำร จำกโรงเรียนที่เข้ำ
ร่วมโครงกำรมีจ ำนวน 35 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 52 โครงกำร/กิจกรรม โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  
       1) โครงกำรประเภทพัฒนำครูและบุคลำกร มีจ ำนวน 10 โครงกำร และกิจกรรมที่
ได้รับกำรพัฒนำในด้ำนของกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือน ำไปปรับใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบออนไลน์ ด้ำนวิชำกำร ในกำรออกแบบและเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ วิจัยในชั้นเรียน ทักษะทำง
ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำร และสำระกำรเรียนรู้ที่จ ำเป็นในกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน เช่น วิทยำศำสตร์ 
ภำษำอังกฤษ และคณิตศำสตร์ 
       2) โครงกำรพัฒนำนักเรียน มีจ ำนวน 37 โครงกำร และกิจกรรมที่ได้รับกำรพัฒนำในด้ำน
ของกำรพัฒนำด้ำนควำมรู้ ทักษะ และเจตคติของนักเรียน (KPA) นักเรียนสำมำรถน ำควำมรู้ ควำมสำมำรถจำก
กำรเข้ำร่วมโครงกำรนี้ไปต่อยอดในกำรศึกษำต่อที่สูงขึ้นและกำรประกอบอำชีพได้ในอนำคต 
       3) โครงกำรประเภทพัฒนำผู้ปกครอง/ชุมชนมีจ ำนวน 5 โครงกำร และกิจกรรมที่
ได้รับกำรพัฒนำในด้ำนของกำรพัฒนำชุมชน กำรสร้ำงควำมสำมัคคีในชุมชน กำรสร้ำงศูนย์เรียนรู้ และกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรของท้องถิ่นในแต่ละพ้ืนที่ให้มีอำชีพและรำยได้เสริมอย่ำงยั่งยืน 
  3. ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของโครงกำร สรุปผลได้ว่ำในกำรด ำเนินงำนของ
โครงกำรพัฒนำศูนย์ยกระดับคุณภำพชุมชนและกำรศึกษำ ด้ำนบริบทของโครงกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.72 
อยู่ในระดับมำกที่สุด ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.40 อยู่ในระดับมำก ด้ำนกระบวนกำรท ำงำน มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.47 อยู่ในระดับมำก ด้ำนผลผลิต ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.62 อยู่ในระดับมำกที่สุด และด้ำน
ประโยชน์ที่ได้รับ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.62 อยู่ในระดับมำกที่สุด 
 จำกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้น เป็นไปตำมแผนด ำเนินงำนที่ก ำหนดไว้ มีบำงกิจกรรมที่
ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรด ำเนินงำน เนื่องจำกติดปัญหำสภำวะโรคระบำด ที่ไม่สำมำรถจัดกิจกรรมแบบใน
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พ้ืนที่ได้ จึงมีกำรปรับเปลี่ยนกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์แทน แต่ยังคงได้ผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนดไว้  
 ผลส ำเร็จของกำรด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำร มีดังนี้ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์/สินค้า เกิดผลผลิตที่เป็นสินค้าจากชุมชนเพ่ือสร้างรายได้ และอาชีพเสริมให้แก่
คนในชุมชน ดังนี้ 

   1) ผลิตภัณฑ์ขนมอบ บ้านทุ่งนา อุทัยธานี /การออบแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ 
   2) กระเป๋าและผลิตภัณฑ์จากการมัดย้อม 
   3) การจัดท าพรมไล่แมลง 
   4) ผลิตภัณฑ์เกษตรจากระบบ SMART Farm 
   5) สินค้าแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร หมูยอ แหนมเห็ด ผัก-ผลไม้อบแห้ง น้ าพริก ฯลฯ  

 2. องค์ความรู้  
   1) การจัดการเรียนรู้วิถีชุมชนท้องถิ่นอ าเภอห้วยคต อุทัยธานีตามแนวสะเต็มศึกษา  
   2) การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามกลุ่มสารการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่ม และการสร้างทักษด้านการ

ประกอบอาชีพเสริมในวัยเรียน 
   3) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ให้แก่ครูผู้สอน การพัฒนาสมรรถนะด้าน

ดิจิทัลและภาษาต่างประเทศ  เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ PLC 
   4) การพัฒนาทักษะด้านงานวิจัยเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ และการวิจัยในชั้นเรียน  
   5) หลักสูตรการทอผ้าเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไทย-อิสาน 
   6) การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning และการบูรณาการด้วย Game-

Based Learning  
   7) การออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และการตลาดออนไลน์ 
3. นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ 
   1) ระบบจ าลอง AI ปรับสัญญาณไฟจราจร  
   2) ระบบเปิด-ปิดควบคุมน้ าขนาดเล็ก 
   3) เพลงพื้นบ้านแสดงเอกลักษณ์ของชุมชนบรรพตพิสัย 
   4) น้ าสมุนไพรไล่แมง 
   5) การออกแบบลายผ้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปบ้านร่องตาที อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 
4. ด้านแหล่งเรียนรู้ และอ่ืนๆ 
   1) มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กับโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัด

นครสวรรค์ จ านวน 22 โรงเรียน และจังหวัดอุทัยธานี จ านวน 13 โรงเรียน 
   2) มีกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของโรงเรียน ชุมชนในพ้ืนที่ 

จ านวน 52 โครงการ 
   3) ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เพ่ือส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเมืองการุ้ง  อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 
   4) แหล่งเรียนรู้เยาวชนจิตอาสาดูแลผู้ป่วยติดเตียง ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 
   5) แหล่งเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น  ต.ดอนคา อ.ท่าตะโก  จ.นครสวรรค์ 
   6) แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี พ้ืนบ้านชุมชนบ้านทองหลาง  

ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ อุทัยธานี 
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   7) แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแบบยั่งยืนต าบลหนองเต่า อุทัยธานี 
   8) ศูนย์การเรียนรู้พออยู่-พอกินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนโกรกพระ 
   9) ธนาคารขยะโรงเรียนแม่วงค์พิทยาคม 
 

ภาพกิจกรรมการด าเนินโครงการ 
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