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บทสรุปผู้บริหาร 
 ปีงบประมาณ 2565 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีเป้าหมายในการด าเนินงาน มุ่งเน้นการ
พัฒนาระบบสนับสนุนการด าเนินงาน ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย ทันสมัย สนองตอบความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน) มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะที่
สามารถตอบสนองการด าเนินงานในเชิงรุกมากยิ่งขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางานในความ
รับผิดชอบ และพัฒนางานส่วนรวม สามารถปรับตัวทันต่อสภาพการณ์ด าเนินงานที่เปลี่ยนไป และพร้อมใน
การให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตามวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน “ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริการถูกต้อง รวดเร็ว” ภายใต้สถานการณ์การเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 ด าเนินกิจกรรม/โครงการ ตามพันธกิจ และจุดเน้นตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ทั้งหมด 3 ประเด็น คือ 1) ส่งเสริมการจัด
การศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา   2) ส่งเสริมการพัฒนางานบริการของหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ 3) ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
 ภายใต้แนวทางการด าเนินงานจากแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  มีโครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ ทั้งสิ้นจ านวน 14 โครงการ (ประกอบด้วย 43 กิจกรรม ด าเนินงานตาม
แผนจ านวน 42 กิจกรรม ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง จ านวน 1 กิจกรรม) ผลส าเร็จของการด าเนินโครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 97.67 ผลส าเร็จของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (จ านวน 22 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย จ านวน 19 
ตัวชี้วัด) คิดเป็นร้อยละ 86.36 และผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 97.43  (ข้อมูล ณ 
วันที่ 30 ธันวาคม 2565) ปัจจัยที่ส่งผลให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์
ของส านักฯ และมหาวิทยาลัย มีจุดเด่นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 จุดเด่นด้านการบริหารงาน 
    1. มีการปรับแนวทางการบริหารงานให้เข้ากับสถานการณ์ ตั้งแต่การถ่ายทอดนโยบาย การ
มอบหมายงานไปยังผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ  ตลอดจนการก ากับติดตามให้การด าเนินงานเป็นไปใน
ทิศทางที่ด ี
    2. มีแผนงานที่รองรับนโยบายต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย น าจุดเน้น กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
ของมหาวิทยาลัย มาเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานในภาพรวมของส านัก ฯ 
    3. บริหารงานภายในหน่วยงานด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานเพื่อความโปร่งใส ด าเนินงานภายใต้หลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวปฏิบัติ
จากต้นสังกัดอย่างเคร่งครัด 
    4. บริหารงบประมาณภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ก่อประโยชน์สูงสุด 
ต่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
    5. ส่งเสริมให้บุคลากร เข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม/โครงการของมหาวิทยาลัย 
    6. ปรับรูปแบบการบริหารงานให้สามารถด าเนินงานได้ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน 
    7. แสวงหาเครือข่ายทั้งหน่วยงานภายในและภานอกเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการ
หน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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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 เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    2. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย ปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย เหมาะสมต่อสภาพสังคม และการ
ด าเนินชีวิตของผู้ใช้บริการ 
    3. ขับเคลื่อนการพัฒนาการให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัย สอดคล้องกับการ
พัฒนางานในทุกด้าน 
    4. มีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน  
เกิดการรับรู้  ยอมรับและเข้าใจถึงบริบทของหน่วยงานในฐานะการเป็นผู้ให้บริการ 
    5. เปิดรับข้อเสนอแนะในการพัฒนาหน่วยงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกช่องทาง 

 จากผลการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น หน่วยงานมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาภายในองค์กรและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย อันจะช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ด้านการเรียนการสอนและ
งานด้านวิชาการให้มีระดับคุณภาพและมาตรฐานสู่สากลรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งในการจัดท า
รายงานประจ าปี พ.ศ. 2565 ฉบับนี้เกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจของคณะผู้บริหาร บุคลากรภายในหน่วยงาน
และบุคลากรภายนอกทุกส่วนงานเป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นสารสนเทศส าหรับผู้ที่สนใจและ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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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 3 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหารส านักงานผู้อ านวยการ  กลุ่มงานส่งเสริม
วิชาการ  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 2565 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. โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในอนาคต (กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรเดิม (ตรี/โท/เอก) 
   2. โครงการความร่วมมือการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 
   3. โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระบบการเรียนการสอนแบบ Credit babk/CWIL 
   4. โครงการตรวจอ่านผลงานทางวิชาการ 
   5. โครงการเงินสมทบกองทุนวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ฯ 
   6. โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตภาค กศ.บป. (รับสมัครนักศึกษา) 
   7. โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตภาคปกติ (ประชาสัมพันธ์เชิงรุก) 
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   8. โครงการค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
   9. โครงการทุนวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ 
   10. โครงการค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษาภาคปกติ 
   11. โครงการค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษาภาค กศ.บป. 

 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. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน 
 

 โครงกำร/กิจกรรมสนับสนุนยุทธศำสตร์ 
   1. กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้สารสนเทศ 
   2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน 
   3. กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ 
   4. 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 
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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 (ประชุมกรรมการ) 
   5. โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ค่าสอน ค่าสอบฯ) 
   6. โครงการค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา 
   7. โครงการค่าใช้จ่ายไปราชการ 
   8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส านักฯ 
   9. โครงการค่าใช้จ่ายไปราชการระดับบัณฑิตศึกษา 
   10. โครงการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 
   11. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน 

 
 



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 มีโครงสร้ำงกำรแบ่ง
ส่วนรำชกำร 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 

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

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

 

แผนภาพที่ 6  โครงสร้ำงบุคลำกรส 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 1  รำยชื่อผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่งวิชาการ ต าแหน่งบริหาร 

ผู้บริหาร 

1 ผศ.ปรำณี  เนรมิตร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ผู้อ ำนวยกำร 
2 ผศ.ดร.ภริตำ  พิมพันธุ์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองผู้อ ำนวยกำร 
3 อำจำรย์เอกวิทย์  สิทธิวะ อำจำรย์  รองผู้อ ำนวยกำร 
4 อำจำรย์วรชนันท์  ชูทอง อำจำรย์ รองผู้อ ำนวยกำร 
5 รศ.ดร.สุวรรณำ คุณดิลกณัฐวสำ รองศำสตรำจำรย์ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 
6 ผศ.ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 
7 ผศ.ดร.ณัฐชัย นิ่มนวล ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 
8 นำยธรรมนูญ  จูทำ พนักงำนมหำวิทยำลัย หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
9 น.ส.ธิติยำ  หงษ์เวียงจันทร์ พนักงำนมหำวิทยำลัย หัวหน้ำกลุ่มงำนทะเบียนฯ 
10 น.ส.ขนิษฐำ  พวงมณีนำค พนักงำนมหำวิทยำลัย หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรฯ 
กลุ่มงานบริหารส านักงานผู้อ านวยการ 
11 น.ส.สุทธิลักษณ์  ศรีสวัสดิ์ พนักงำนมหำวิทยำลัย เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
12 น.ส.ณฤนรรณ  เอี่ยมมี พนักงำนมหำวิทยำลัย นักวิชำกำรศึกษำ 
13 น.ส.วรำงคณำ  เขียวแก้ว พนักงำนมหำวิทยำลัย เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
14 น.ส.อรอุมำ  ยองค ำกำด พนักงำนรำชกำร เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
15 นำงศิรำณ ี จตุรทิศ พนักงำนมหำวิทยำลัย เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
16 นำยนิโครธ  ช่ำงชัย พนักงำนมหำวิทยำลัย เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
17 นำยเสรี  ขุนจ ำนงค์ พนักงำนมหำวิทยำลัย นักวิชำกำรศึกษำ 
18 น.ส.สิริพร  อรำมรุณ พนักงำนมหำวิทยำลัย นักวิชำกำรศึกษำ 
19 น.ส.อภิญญำศิริ  กวำงแก้ว พนักงำนมหำวิทยำลัย เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
20 น.ส.อ ำภำพร  กอนตน พนักงำนมหำวิทยำลัย เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
21 นำยธีรศักดิ์  อ่องทิพย์ พนักงำนมหำวิทยำลัย นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
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ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่งวิชาการ ต าแหน่งบริหาร 
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 
22 นำงกัญญ์ชพร  จันติวงค์ ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนพิมพ์ดีด 2 
23 น.ส.กัญจนพร  จันทร์ด ำ พนักงำนมหำวิทยำลัย เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
24 นำงวรรฒนำ  ไวยมิตรำ พนักงำนมหำวิทยำลัย นักวิชำกำรศึกษำ 
25 น.ส.วลิัยลักษณ์ ถ้ ำทองพัฒนำ พนักงำนมหำวิทยำลัย นักวิชำกำรศึกษำ 
26 นำยเลอศักดิ์  สุขข ำ พนักงำนมหำวิทยำลัย นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

 

การตดิตามผลการปฏิบัติงาน 
ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์วิธีและเงื่อนไขกำรเลื่อนเงินเดือน

ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำสังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2554  และข้อบังคับ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลส ำหรับพนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ สั งกัด
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. 2565 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. 
2565 ซึ่งในปีงบประมาณดังกล่าว หน่วยงานได้ทบทวนยุทธศาสตร์การด าเนินงานทั้ง 3 ประเด็น ตามบริบทของ
หน่วยงานในสภาพการณ์ ปัจจุบัน พร้อมทั้ งก าหนดกิจกรรม/ โครงการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
ให้บรรลุผลส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งสิ้นจ านวน 13 โครงการ ผลส าเร็จของการด าเนินโครงการ 
(พิจารณาจากผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการฯ ที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย) คิดเป็นร้อยละ 74.07  และมีผลส าเร็จของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ (จ านวน 22 ตัวชี้วัด บรรลุ
เป้าหมาย จ านวน 18 ตัวชี้วัด) คิดเป็นร้อยละ 81.82 มีรายละเอียดจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
 โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตภาคปกติ  
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการรับสมัคร

นักศึกษาใหม่ร่วมกับคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย จากภารกิจดังกล่าวมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในสร้างเครือข่าย
การด าเนินงานและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน ในเขตพ้ืนที่บริการและพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา วิชาการ ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษา ตลอดจนหลักสูตรการสอน ที่เปิดรับ
นักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2565 และถือเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยสร้างความเข้าใจให้แก่อาจารย์แนะแนวได้ถึง
กระบวนการรับ ขั้นตอน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัคร สามารถน าไปเผยแพร่ ชี้แจง และให้ค าแนะน า
แก่นักเรียนที่สนใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจน ซึ่งจะช่วยเป็นแรงกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษาตัดสินใจเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นสถาบันในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาต่อไป โครงการดังกล่าว มีกิจกรรม
ย่อยในโครงการตามแผนงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 จ านวน 3 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 1) กิจกรรมการรับ
สมัครนักศึกษาใหม่  2) กิจกรรมประชุมอาจารย์แนะแนวโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  3) กิจกรรมสื่อประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางออนไลน์   
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 ผลการจัดกิจกรรม  แบ่งออกเป็นรายกิจกรรม ดังนี้  
  1. กิจกรรมประชุมอาจารย์แนะแนวโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการจัดประชุมผู้บริหาร 
อาจารย์แนะแนวจากสถานศึกษาต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่บริการ (จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดชัยนาท 
และจังหวัดใกล้เคียง) และสถานศึกษาต่าง ๆ นอกเขตพ้ืนที่บริการ และบุคลากรจากสถานศึกษาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมความพร้อม และซักซ้อมความเข้าใจข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 
และแนวทางการออกประชาสัมพันธ์ /แนะแนวการศึกษาต่อ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 โดยมีตัวแทนคณาจารย์ 
/บุคลากร ตัวแทนจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วม จ านวนทั้งสิ้น 54 โรงเรียน 
 

ตารางที ่2  รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมประชุมอาจารย์แนะแนว 
ล าดับ โรงเรียน/วิทยาลัย ที่เข้าร่วมโครงการ 

1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี 
2 โรงเรียนโกรกพระ 
3 โรงเรียนเขาทองพิทยาคม 
4 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 
5 โรงเรียนตะคร้อพิทยา 
6 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 
7 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 
8 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 
9 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 
10 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 
11 โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 
12 โรงเรียนนครสวรรค์ 
13 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
14 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 
15 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 
16 โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 
17 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 
18 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา 
19 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 
20 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 
21 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 
22 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 

ล าดับ โรงเรียน/วิทยาลัย ที่เข้าร่วมโครงการ 
23 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 
24 โรงเรียนลานสักวิทยา 
25 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
26 โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 
27 โรงเรียนวัดโพธิมงคล 
28 โรงเรียนวัดสิงห์ 
29 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา 
30 โรงเรียนสาครพิทยาคม 
31 โรงเรียนหนองเต่าวิทยา 
32 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 
33 โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 
34 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน (บ้านตลุกตาสาม) 
35 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 
36 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 
37 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 
38 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 
39 โรเงรียนชุมแสงชนูทิศ 
40 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
41 วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 
42 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองนครสวรรค์ 
43 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
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ล าดับ โรงเรียน/วิทยาลัย ที่เข้าร่วมโครงการ 
44 โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 
45 โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 
46 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 
47 โรงเรียนพยุหะวิทยา(วัดเขาแก้ว) 
48 โรงเรียนไพศาลีพิทยา 
49 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 

ล าดับ โรงเรียน/วิทยาลัย ที่เข้าร่วมโครงการ 
50 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 
51 โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 
52 โรงเรียนพนมรอกวิทยา 
53 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
54 โรงเรียนพระบางวิทยา 

 
 2. กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสารด้านวิชาการ (แนะแนวออนไลน์) มีโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วม จ านวน 22 โรงเรียน 
 

ตารางที ่3  รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ที ่ โรงเรียน 

1 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ ์

2 โรงเรียนโกรกพระ 
3 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ ์

4 โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 
5 โรงเรียนลาซาลโชตริวีนครสวรรค ์
6 โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถมัภ ์

7 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 
8 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 
9 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 
10 โรงเรียนวดัสิงห ์

11 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 

ที ่ โรงเรียน 

12 โรงเรียนพยุหะวิทยา(วัดเขาแก้ว) 
13 โรงเรียนไพศาลีพิทยา 
14 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 
15 โรงเรียนศรสีโมสรวิทยา 
16 โรงเรียนเขาทองพิทยาคม 
17 โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟนครสวรรค ์
18 โรงเรียนหนองบัว 
19 โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 
20 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 
21 โรงเรียนบ้านวังข่อย 
22 ส านักงาน กศน. นครสวรรค ์

 

 3. ด าเนินกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Line@, Line Group, Facebook, เว็บไซต์
หน่วยงาน และเว็บเพจการรับสมัคร, วิดีโอประชาสัมพันธ์ และเอกสารแผ่นพับ ใบปลิว เป็นต้น 
  4. การด าเนินกิจกรรมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในแต่ละรอบของการรับสมัคร ในปีการศึกษา 
2565 มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
     1) จ านวนนักศึกษาที่มีการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 จ านวน
ทั้งสิ้น 1,843 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ส.ค. 2565) คิดเป็นร้อยละ 67.34 ของจ านวนตามแผนการรับที่ผ่าน
การอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย (จ านวน 2,737 คน) 
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    2) นักศึกษาที่มีการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ในสาขาวิชาต่าง ๆ มี
คุณสมบัติตรงตามความต้องการของสาขาวิชา โดยผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ และกระบวนการสอบคัดเลือก 
เพ่ือให้ได้ผู้เรียนที่ตรงความต้องการของหลัก  

    3) เมื่อสิ้นสุดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ หน่วยงานด าเนินการรายงานผลการรับสมัครนักศึกษา
ใหม่ประจ าปีการศึกษา 2565 พบว่า มีสาขาวิชาที่มีจ านวนนักศึกษาใหม่ มากกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนที่เปิดรับ 
ทั้งสิ้น 30 สาขาวิชา จากจ านวนที่เปิดรับทั้งหมด 64 สาขาวิชา/แขนงวิชา คิดเป็นร้อยละ 46.88 ของจ านวนสาขาวิชา 
ที่เปิดรับทั้งหมด อ้างอิงข้อมูลจาก สถิติจ านวนผู้รายงานตัว ปีการศึกษา 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2565) 
https://regis.nsru.ac.th/new/info/static/number_students/result_students.php  

 โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิต ภาค กศ.บป. จากยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยในการ 
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล และการยกคุณภาพมาตรฐาน
อาจารย์ และบุคลากรสู่สากล มหาวิทยาลัยจึงได้เปิดรับสมัครนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาส าหรับ
บุคลากรประจ าการ (กศ.บป) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างโอการทางการศึกษาให้แก่บุ คลากรที่ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานต่าง ๆ ให้สามารถเพ่ิมพูนสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน ให้สนองตอบความต้องการของหน่วยงานต้น
สังกัด และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนจากการน านวัตกรรมทางการศึกษาไปใช้ประโยชน์  มหาวิทยาลัยโดย
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินการรับสมัครผู้สนใจเข้าเป็นนักศึกษา ตามโครงการผลิตบัณฑิต
ภาค กศ.บป รุ่นที่ 44 (ปีการศึกษา 2565) โดยมีการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้ 
     กิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษา จากงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนได้จัดงบประมาณให้แก่คณะ  ศูนย์ ส านัก สถาบันต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถด าเนินกิจกรรมที่
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาภาค กศ.บป. 
     กิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตร  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนท าการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและผ่านการรับทราบจากส านักง าน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร เช่น แผ่นพับ
การรับสมัคร เอกสารหลักสูตร  
     กิจกรรมรับสมัครนักศึกษาใหม่ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (เสาร์-อาทิตย์) รุ่นที่ 44 
ปีการศึกษา 2565 ระหว่างเดือน เมษายน – กรกฏาคม 2564 เปิดสอนจ านวน 5 สาขาวิชา มีผู้สนใจสมัครเข้า
ศึกษาต่อ และผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2565 จ านวน
ทั้งสิ้น 97 คน  
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ตารางที ่4  จ านวนนักศึกษาจากกิจกรรมรับสมัครนักศึกษาภาค กศ.บป. ระหว่างปีการศึกษา 2564-2565 

ที่ คณะ สาขาวิชา ระดับ 
จ านวนนักศึกษา 

2564 2565 รวม 
1 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์
รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวชิารัฐประศาสนศาสตร ์ ร.บ. 4 ป ี 18 22 40 

2 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

นิติศาสตรบัณฑิต น.บ. 4 ป ี - 21 21 

3 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

นิติศาสตรบัณฑิต(โครงการความร่วมมือกับ
ต ารวจ ) 

น.บ. 4 ป ี 29 20 49 

รวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 47 63 110 

3 คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  บธ.บ. 4 ป ี 18 14 32 

4 คณะวิทยาการจัดการ บัญชบีัณฑิต  บช.บ. 4 ปี 18 28 46 

5 คณะวิทยาการจัดการ การตลาด บธ.บ. 4 ป ี - 12 12 

รวมคณะวิทยาการจัดการ 36 54 90 

รวมทั้งหมด 83 117 200 
ข้อมูลจาก http://regis.nsru.ac.th/dis/officer/service/student/static ณ วันท่ี 10 ตุลาคม 2565 

 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 2565 มีการ
เบิกจ่าย จ านวน 48 ทุน รายละเอียดดังตาราง 

ตารางท่ี 5  จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2563-2564 
ปีการศึกษา ภาคการศึกษา จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุน 

2563 ภาคการศึกษาที่ 2 21 

2564 
ภาคการศึกษาที่ 1 14 
ภาคการศึกษาที่ 2 13 
หมายเหต ุ ข้อมูลจากการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2565 

 

http://regis.nsru.ac.th/dis/officer/service/student/static%20ณ
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 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) และกองบรรณาธิการฯ 
ต่อมาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555  กองบรรณาธิการและทีมงานเข้าร่วมประชุมเพ่ือสร้างเครือข่ายการ
พัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพฯ พร้อมทั้งน าเล่มวารสารวิชาการฯ 
เข้าร่วมจัดแสดงภายในงานประชุมเพ่ือเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
  ปี พ.ศ. 2556  วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาฯ ได้เปลี่ ยนชื่อเป็น 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 
 วัตถุประสงค์การจัดท าวารสารวิชาการ 
      1. เพ่ือตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิชาการและผลงานวิจัย 
      2. เพ่ือเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้และวิทยาการด้านสังคมศาสตร์  
   - สาขาศึกษาศาสตร์  - สาขารัฐศาสตร์ 
   - สาขาบริหารธุรกิจ  - สาขาพัฒนาสังคม 
   - สหวิทยาการทางด้านสังคมศาสตร์ 
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      3. เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา องค์กรต่าง ๆ รวมทั้ง
นักวิชาการอิสระ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
  ผลการจัดกิจกรรม 
  ปีงบประมาณ 2565 กองบรรณาธิการ ด าเนินการจัดท าและเผยแพร่วารสารวิชาการและวิจัย
สังคมศาสตร์ จ านวน 3 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 42 เรื่อง ดังนี้ 
     - ปีที่ 16 ฉบับที ่3 กันยายน-ธันวาคม 2564 จ านวน 14  เรื่อง 
     - ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2565  จ านวน  12  เรื่อง 

    - ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2565  จ านวน  16  เรื่อง 
 

 โครงการปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ 

   ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้มีนโยบายด้านการพัฒนาหลักสูตรให้เข้ากับสภาวการณ์ใน
ปัจจุบัน และตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาและสถานประกอบการ และให้คลอบคลุมตอบโจทย์ความ
ต้องการของผู้เรียนทุกกลุ่มในอนาคต เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานมากท่ีสุด จ าเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนและความต้องการของตลาดแรงงาน แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ 
     กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง มีสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ /พัฒนา
หลักสูตรใหม่ มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ จ านวน 3 หลักสูตร แบ่งเป็น หลักสูตรปรับปรุง จ านวน 1 
หลักสูตร และหลักสูตรใหม่ จ านวน 2 หลักสูตร คือ  
  1) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 

2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) 
3) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสมัยใหม่ 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) 
     กิจกรรมอบรมการจัดท าหลักสูตรตามแนวทาง OBE กิจกรรมอบรมการจัดท าหลักสูตรตาม
แนวทาง OBE (เปลี่ยนแปลงกิจกรรมจากเดิม “ปรับปรุง หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป”) ด าเนินการจัดส่ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมอบรมการจัดท า หลักสูตรตามแนวทาง OBE ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ระหว่างวันที่  5-6 พฤษภาคม 2565 รุ่นที่  10 จัดโดย ทปอ. เป็นการจัดท าหลักสูตรตามแนวทาง OBE 
(Backward Curriculum Design)  เพ่ือสร้างความเข้าใจในการ ปรับปรุงหลักสูตร หรือต้องการพัฒนาหลักสูตร
ขึ้นใหม่ ตามหลัก OBE และการก าหนด Program Learning Outcomes ในการจัดท าหลักสูตร โดยมี
คณาจารย์จาก 5 คณะ เข้าร่วมจ านวนทั้งสิ้น 48 คน แบ่งเป็น 
  1) คณะครุศาสตร์ จ านวน 7 คน 
  2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน 9 คน 
  3) คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 7 คน 
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  4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 11 
  5) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 14 คน 
 

 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระบบการเรียนการสอนแบบ Credit bank/CWIE 
     กิจกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน ประกอบด้วย 2 กิจกรรม 

  1. อบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร  “พัฒนาอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” 
      มหาวิทยาลัยได้ส่งอาจารย์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร “พัฒนา
อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” โดยมีอาจารย์เข้ารับการอบรม จ านวน 50 คน โดยทุกคนผ่านการรับรองจาก
สมาคมสหกิจศึกษาไทย และสามารถขับเคลื่อนงานด้านสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน
ได้ โดยผ่านเกณฑ์ประเมินตามตัวชี้วัด จ านวนอาจารย์ที่อบรมมีจ านวนมากกว่า 30 คน และคิดเป็นร้อยละ 80 
ของอาจารย์ผ่านการอบรมหลักสูตร ได้ประกาศนียบัตรอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 

  2. จัดแข่งขันประกวดผลงานนักศึกษาการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานและสหกิจศึกษา 
      1) มหาวิทยาลัยได้จัดแข่งขันประกวดผลงานนักศึกษาการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ

ท างาน และสหกิจศึกษา 4 ประเภท ได้แก่ 1) วิทยาศาสตร์ศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น 2) สังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และการจัดการดีเด่น 3) นวัตกรรมดีเด่น และ 4) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพดีเด่น โดยมี
นักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด จ านวน 13 ชิ้นงาน ได้รับรางวัลจ านวนทั้งสิ้น 11 ชิ้นงาน 

      2) มีผลงานนักศึกษาเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือ
ตอนล่าง และได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านการปฏิบัติงานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการดีเด่น คือ นาย
ภาคภูมิ อินภูมิ นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์  ชื่อผลงาน : การสร้างระบบสารสนเทศแบบ
ออนไลน์ในระดับโรงเรียนและระบบช่วยการสอนแบบ Hybrid ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายผ่าน Google Studio และ 
Glide App คณาจารย์นิเทศคือ อาจารย์พรรณี เหมะสถล และอาจารย์ไอริน ชุ่มเมืองเย็น   ผู้นิเทศในสถาน
ประกอบการ คือ นางสาวขวัญตา ลือเฟ่ือง และนางสุจิตรา เกิดสวัสดิ์  และได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันใน
ระดับประเทศ ประจ าปี พ.ศ 2564  

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

  3. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ มีการด าเนินกิจกรรม 2 กิจกรรม 
ดังนี้ 

      1) การท าความร่วมมือกับสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐ และเอกชน จัดท าในวันที่ 29 
มีนาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ มีสถานประกอบการเข้าร่วมลงนามความร่วมมือในการจัด
การศึกษาแบบสหกิจศึกษา และการศึกษาแบบบูรณาการกับการท างาน จ านวน 20 แห่ง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
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      กลุ่มที่ 1 หน่วยงานภาครัฐ จ านวน 17 แห่ง ได้แก่ 
 1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ เขต 1 
 2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ เขต 2 
 3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ เขต 3 
 4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี เขต 1 

5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี เขต 2 
6) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ 

 7) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดชัยนาท อุทัยธานี 
  8) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ 
  9) ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์) 
  10) เทศบาลต าบลท่าน้ าอ้อยม่วงหัก 
  11) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์  
  12) ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเก้าเลี้ยว 
  13) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
  14) เทศบาลนครนครสวรรค์ 
  15) องค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรค์ออก 
  16) โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 
  17) โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 

       กลุ่มที่ 2 หน่วยงานภาคเอกชน จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 
  1) ส านักงานสอบบัญชีวรรณิศาการบัญชี 
  2) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เอ็ม. การบัญชีและกฎหมาย 
  3) ห้างหุ้นส่วนจ ากัดลิ่มเชียงเส็ง 
 

      2) การอภิปรายเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรสหกิจศึกษาและการบูรณา
การกับการท างาน วันที่ 30 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม อมราวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยเชิญผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบูรณาการกับการท างานในระดับคณะ และระดับ
มหาวิทยาลัยร่วมหารือแนวทาง ตลอดจนการก าหนดนโยบายการด าเนินงาน กระบวนการ รวมถึงการพัฒนา
บุคลากรที่ เกี่ยวข้อง อาทิ อาจารย์นิ เทศสหกิจศึกษา  ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ผู้ประสานงานสถาน
ประกอบการ  และผู้บริหารมหาวิทยาลัย รวมกว่า 50 คน ผลจากการด าเนินกิจกรรมคือ ได้ต้นแบบแนวทางการ
จัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการท างานที่สอดคล้องกับศาสตร์ของสาขาวิชา ซึ่งหลักสูตรต่าง ๆ สามารถไป
แนวทางดังกล่าวไปปรับใช้ในปีการศึกษา 2565 ต่อไป  

  4. กิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
      ด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการร่วมกับการท างาน 
https://regis.nsru.ac.th/cwie/  โดยระบบสามารถให้บริการในการจัดเก็บข้อมูล และสืบค้นข้อมูลงานสหกิจ
ศึกษาและการฝึกประสบการณืวิชาชีพ  และรองรับข้อมูลพ้ืนฐานนักศึกษา อาจารย์นิเทศ พ่ีเลี้ยงดูแล ข้อมูล
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สถานประกอบการ รวมถึง พิกัด GPS สถานประกอบการ ณ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการทดสอบระบบงาน และ
วางแผนจะเริ่มน าเข้าข้อมูล ในปีการศึกษา 2565 

     การบริหารจัดการรายวิชาเพื่อการเรียนการสอนแบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) 
  1. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าบทเรียนออนไลน์ 
      การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เพ่ือสนับสนุนการจัดการระบบการเรียน
คลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา (Credit Bank) ได้ด าเนินจัดอบรมเป็นแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 
2565 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ จ ำนวน 22 คน ผล
การประเมินความรู้ก่อนเรียน เท่ากับร้อยละ 62.00 และผลการประเมินความรู้หลังเรียน เท่ากับร้อยละ 87.88 
ผ่านการอบรมร้อยละ 80 และได้รับวุฒิบัตรทุกคน 
  2. สนับสนุนการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพ่ือการเรียนการสอนแบบคลังหน่วยกิต 
      สนับสนุนบทเรียนออนไลน์ที่สามารถตอบโจทย์การจัดการเรียนการสอนแบบธนาคารหน่วยกิต 
จ านวน 40 บทเรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 6  รายชื่อหลักสูตรระยะสั้นที่ร่วมพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ปีงบประมาณ 2565 
หลักสูตร บทเรียนที่ 1 บทเรียนที่ 2 

1.หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ อาหารและโภชนาการส าหรับผู้สูงอายุ การช่วยชีวิต การใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ
อัตโนมัติ (AED) 

2.หลักสูตรสมัฤทธิบัตรบณัฑติการ
ประเมินและวิจยันวัตกรรมทาง
การศึกษา 

มโนทัศน์พ้ืนฐานของการวิจัยและพัฒนา
การศึกษา 
 

นวัตกรรมทางการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

3.หลักสูตรสมัฤทธิบัตรบณัฑติการวิจัย
และประเมินเพื่อพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 

แนวคิดการวัดและประเมินผลการศึกษา การวิจัยปฏิบตัิการ 
 

4.หลักสูตรสมัฤทธิบัตรกราฟิกดไีซน์ infographic ใคร ๆ ก็ท าได้ การใช้วัสดุ เทคโนโลยีการผลิตและการ
บรรจุ และเทคโนโลยีการพิมพ์ 

5.หลักสูตรสมัฤทธิบัตรการแปรรปู
อาหารโภชนาการเพื่อสุขภาพส าหรับ
การประกอบธุรกิจสมัยใหม ่

การเตรียมวตัถุดิบผักและผลไมเ้พื่อการ
แปรรูป 
 

เทคนิคการตรวจสอบและการประเมิน
คุณภาพอาหารด้วยวิธีทางจุลินทรีย์ 

6.หลักสูตรสมัฤทธิบัตรการจัดการ
คลังสินค้าและโลจสิติกส์แบบลีน 

การจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์หลัง
โควิค 19 

ท าความรู้จัก Lean 

7.หลักสูตรสมัฤทธิบัตรระบบไฟฟ้า
อัจฉริยะ 

ระบบควบคมุอุณหภูมิด้วย
ไมโครคอนโทรเลอร ์

การไบอัสกระแสและแรงดันไฟฟ้าของ
หลอดแอลอีดี 

8.หลักสูตรสมัฤทธิบัตรดิจิทัลคอน
เทนต์และแฟช่ันดไีซน ์

เทคนิคการท าธุรกิจแฟช่ัน การสร้างคอนเทนต์ส าหรับธรุกิจดจิิทัล
และงานโฆษณา 

9.หลักสูตรสมัฤทธิบัตร
เทคโนโลยีการเกษตรปลอดภัย 

การจ าแนกประเภทและชนิดของพรรณ
ไม้น้ า 

รูปแบบการขยายพันธ์ุพรรณไม้น้ า 
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ตารางท่ี 6  (ต่อ) 
หลักสูตร บทเรียนที่ 1 บทเรียนที่ 2 

10.หลักสูตรสมัฤทธิบัตรเถ้าแก่ใหญ่
โซลาร์เซลล ์

บทน าเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
 

การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 

11.หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการพัฒนา
นวัตกรรม IoT เพื่อต่อยอดสู่ธรุกิจดจิิทัล 

พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ประวัติ องค์ประกอบและหลักการท างาน
ของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

12.หลักสูตรสมัฤทธิบัตรการเสริมสร้าง
ผู้ประกอบการยุคใหม ่

องค์การและลักษณะของวิชาการบริหาร ทฤษฎีและแนวคิดทางการบริหาร 

13.หลักสูตรสมัฤทธิบัตรการสร้าง
นักการตลาดดิจิทัลยุคใหม ่

เทคนิคการแต่งภาพโปรไฟล์ 
เพื่อการตลาดออนไลน์อย่างมืออาชีพ 

สร้างเพจปัง ตังค์มาเอง 

14.หลักสูตรสมัฤทธิบัตรการสร้างสรรค์
สื่อดิจิทัลเพื่ออาชีพและสื่อสารองค์กร 

การเขียนส าหรับการสื่อสารในงาน
มัลตมิีเดยี 

เครื่องมือเชิงสร้างสรรค์ส าหรับสื่อดิจิทัล 

15.หลักสูตรสมัฤทธิบัตรแอนิเมชันและ
วิชวลเอฟเฟกต์ส าหรับภาพยนตร ์

โมเดลมนุษย์ 3 มิติ การท าวิดีโอฉากเขียว (Green Screen) 
ในงานวิดีโอ 

16.หลักสูตรสมัฤทธิบัตรการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

เศรษฐศาสตร์กับการจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

ระบบเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อม 

17.หลักสูตรสมัฤทธิบัตรการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

พื้นฐานทางสิ่งแวดล้อมและ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษสิ่งแวดล้อม 

18.หลักสูตรสมัฤทธิบัตรการเพิ่มมลูค่า
พืชเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีชีวภาพทาง
อุตสาหกรรมเกษตร 

การบ าบัดของเสยีโดยวิธีทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์จากของเสีย 

19.หลักสูตรสมัฤทธิบัตรการจัดการ
ข้อมูลส าหรับธุรกิจ 

การจัดการข้อมูลเบื้องต้น สถิติเบื้องต้นส าหรับธุรกิจ 

20.หลักสูตรสมัฤทธิบัตรการวิเคราะห์
ทางสถิติ 

การวิเคราะห์ตัวแบบอนุกรมเวลาเบื้องต้น เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา 

 

  3. พัฒนาฐานข้อมูลการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร Credit 
Bank โดยการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตร Credit Bank เพ่ือการเรียนรู้
ต่อเนื่องตลอดชีวิต เผยแพร่ข้อมูลผ่าน webside : https://lifelong.nsru.ac.th/NSRULifelongEducation 
      Website : https://regis.nsru.ac.th/module 
      ส าหรับอาจารย์ : https://regis.nsru.ac.th/module/login/teacher/ 
      ส าหรับเจ้าหน้าที่ : https://regis.nsru.ac.th/module/login/apr 
  4. การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณภาพบทเรียนออนไลน์หลักสูตร Credit Bank  
ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณภาพบทเรียนออนไลน์หลักสูตร Credit Bank  วันที่ 22 
มิถุนายน 2565  โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting เพ่ือร่วมกันพิจารณาคุณภาพบทเรียนออนไลน์ ให้
มีมาตรฐานการผลิตที่มีเนื้อหาการเรียนรู้สอดคล้องกับสามารถหลักสูตรระยะสั้น และสามารถน าไปเผยแพร่สู่
บทเรียนออนไลน์ในระบบคลังหน่วยกิตได้  

https://regis.nsru.ac.th/module
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการพัฒนางานให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 
 “ส่งเสริมวิชาการ  รักษามาตรฐาน  บริการด้วยใจ” คือปรัชญาที่ใช้เป็นหลักในการด าเนินงาน 
พัฒนางานให้บริการของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับพันธกิจหลักของส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการด าเนินงานด้าน
วิชาการ  จากหน้าที่ดังกล่าวหน่วยงานได้เล็งเห็นความส าคัญของคุณภาพการให้บริการ ให้ผู้รับบริการได้รับ
ความพึงพอใจสูงสุด โดยส่งเสริมให้ทุกกระบวนการได้รับการพัฒนามาตรฐาน หน่วยงานจึงได้จัดสรรงบประมาณ
ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการพัฒนารูปแบบการน าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการไปยังกลุ่มผู้รับบริการทุกภาคส่วน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ หน่วยงานมี
กิจกรรมส าคัญ ๆ ที่ช่วยสนับสนุนให้การด าเนินงานดังกล่าวบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนี้ 
     จัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการด าเนินงานให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน 
     ปรับปรุงโปรแกรมส าเร็จรูปงานทะเบียนและประมวลผล 

    พัฒนาระบบงานส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ประจ าหลักสูตร ในการติดตามผลการ
เรียน ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียเรียนของนักศึกษาในความดูแล เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ประจ า
หลักสูตรสามารถดูแลนักศึกษาได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ช่วยลดปัญหาการลาออกกลางคันได้อีกหนึ่งช่องทาง 

    ปรับปรุงระบบส่งผลการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต มีการเก็บจ านวนครั้งข้อมูลการส่งผลการ
เรียนเพ่ือให้ง่ายต่อการตรวจสอบ และเข้ารหัส QR Code เพ่ือง่ายต่อการตรวจสอบความถูกต้องระหว่างเอกสาร
ที่น ามาส่งกลุ่มงานทะเบียนกับข้อมูลในฐานข้อมูลว่ามีความถูกต้องหรื อไม่  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%  รอบที่ 2และ 3 

มาตรการการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 
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     การพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมส าคัญทางด้านวิชาการ
แก่ผู้สนใจ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
     กิจกรรม สนส. สัญจร เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานและผู้ใช้บริการ 
ระบบงานสารสนเทศ เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้บริหาร และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานข้อมูลสารสนเทศงานทะเบียนที่เกี่ยวข้อง และน า
ข้อมูลที่ได้ไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 โครงการค่าใช้จ่ายไปราชการ เป็นโครงการที่จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้บริหารและบุคลากรใน

การติดต่อ ประสานงาน การพัฒนาตนเองตามความต้องการ รวมไปถึงการด าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ ยนเรียนรู้
ระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
     กิจกรรมค่าใช้จ่ายไปราชการ เป็นกิจกรรมสนับสนุนให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน 
ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการปฏิบัติงานตามภาระงานหลัก และทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการให้บริการ 
รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก ให้ได้รับความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน 
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา และไปราชการมีบุคลากร
ได้รับการพัฒนาในทักษะที่ตรงกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และทักษะอ่ืนเพ่ิมเติม จ านวนทั้งสิ้น 25 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 
     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนยุทธศาสตร์และจัดท าแผนปฏิบัติการส านักฯ” 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการจัดการความรู้ 
วันที่ 18 - 20  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมพรไพลินริเวอร์ไซต์ รีสอร์ท อ าเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 
(แยกอบรมรายกลุ่ม ตามงานท่ีรับมอบหมาย) มีบุคลากรเข้าร่วมจ านวน 28 คน  

 โครงการบริหารส านักงาน สนับสนุนให้การบริหารจัดการภายในหน่วยงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีกิจกรรมที่เอ้ือต่อการด าเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยจัดหาสิ่งสนับสนุนที่เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงาน การบริหารงาน ตลอดไปจนถึงการให้บริการของหน่วยงาน เป็นไปด้วยความสะดวก เรียบร้อย ตาม
หลักการบริหารงานภายใต้หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 



23 

 

 

 โครงการค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา สนับสนุนด าเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาภายใน จ านวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 
     กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน เมื่อวันที่ 10 
มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 10 ชั้น 3 (ย่านมัทรี) จากการด าเนินกิจกรรมหน่วยงานมีผลการ
ประเมินตนเองในรอบ 9 เดือน อยู่ในระดับดี  
     กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน (แบบ
ออนไลน์) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 10 ชั้น 3 (ย่านมัทรี) จากการด าเนิน
กิจกรรมหน่วยงานมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อยู่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.77 จากคะแนน
เต็ม 5  
     ด าเนินกิจกรรมส ารวจความพึงพอใจผู้บริการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงาน โดยแบ่งการ
ด าเนินการออกเป็น 3 ส่วนคือ  
  1) ด้านการให้บริการผ่านเคาท์เตอร์  
  2) การใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

  3) การจัดเก็บข้อมูลสถิติการให้บริการงานตามพันธกิจ รายไตรมาส 
 

ผลการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 
    การบริหารงาน 
  การบริหารงบประมาณ ผลการบริหารงานด้านการเงินและงบประมาณของส านักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามความจ าเป็นเหมาะสม 
โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและเสนอแนะ จากที่ประชุม
คณะกรรมการติดตาม ก ากับงบประมาณมหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 7,315,000 บาท ขอจัดสรรเพ่ิมเติม
ระหว่างปีงบประมาณ จ านวน 612,430 บาท รวมทั้งสิ้น 79,27,430  บาท มีโครงการ/กิจกรรมตามแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน จ านวน 14 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณตลอดปีงบประมาณ จ านวน 
6,767,433.05 บาท มีงบประมาณคงเหลือจากการเบิกจ่าย จ านวน 1,159,996.95 บาท (ขอกันเงินงบประมาณ 
จ านวน 1,503,285 บาท) อัตราความส าเร็จของการบริหารงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 85.37 (ข้อมูล ณ วันที่ 
30 กันยายน พ.ศ. 2565) 
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แผนภูมิที่ 1  แสดงการเปรียบเทียบผลการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

   การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2564 (สิงหาคม 2564-กรกฎาคม 2565) ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย และจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  และได้รับการประเมินคุณภาพ จากคณะกรรมการประเมินฯ ที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑก์ารเป็นผู้ประเมินจาก สกอ. โดยมีผลการประเมิน ผลปรากฏดังตาราง 
ตารางท่ี 7  ผลคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน ประจ าปีการศึกษา 2564 

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  3.94 3.94 
ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม 4 4.51 คะแนน  4.22 4.22 
ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม 5 4 คะแนน ร้อยละ 64 85.76 5.00 

สรุปผลการประเมิน 4.69 
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    งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
   การรับสมัครนักศึกษา ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 
2562-2565 และนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป.  มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 8  สถิติการรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

หน่วยงาน 
จ านวนนักศึกษาที่รับเข้า ภาคปกติ 

2562 2563 2564 2565 
คณะครุศาสตร์ 453 468 453 441 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 414 513 574 457 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 164 357 177 165 
คณะวิทยาการจัดการ 358 419 301 319 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 193 184 379 302 

รวมจ านวนนักศึกษา 1,582 1,941 1,884 1,684 
หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 10 กนัยายน พ.ศ. 2565 จาก http://regis.nsru.ac.th/  

 

ตารางท่ี 9  สถิติการรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์) และระดับบัณฑิตศึกษา 

หน่วยงาน 
จ านวนนักศึกษาที่รับเข้า  

2562 2563 2564 2565 
คณะครุศาสตร์ - - - - 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 47 91 53 43 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 21 - - - 
คณะวิทยาการจัดการ 52 83 31 53 
บัณฑิตศึกษา 285 384 199 217 

รวมจ านวนนักศึกษา 405 558 283 313 
หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2565 จาก http://regis.nsru.ac.th/  

 

   การส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2562-2565 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมีผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งภาคปกติและภาค กศ.บป. มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางท่ี 10  สถิติผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562-2565 

หน่วยงาน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคปกติ 

2562 2563 2564 2565* 
คณะครุศาสตร์ 533 411 355 4 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 658 583 423 18 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 382 276 214 41 
คณะวิทยาการจัดการ 527 546 432 89 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 233 152 127 22 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 2,333 1,968 1,551 174 
หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 10  กันยายน พ.ศ. 2565 จาก http://regis.nsru.ac.th/new/info/static/charts/student_end.php 
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ตารางท่ี 11  สถิติผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2562-2565 

หน่วยงาน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ภาค กศ.บป. 

2562 2563 2564 2565 
คณะครุศาสตร์ - - - - 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 77 49 31 5 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 - - - 
คณะวิทยาการจัดการ 75 55 43 13 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6 2 2 - 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 164 106 76 18 
หมายเหต ุ ข้อมูล ณ วันที ่10  กันยายน พ.ศ. 2565  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 ในปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยฯ มีหลักสูตร ที่เปิดท าการสอนทั้งสิ้น 
จ านวน 52 หลักสูตร ดังนี้ 

ตารางท่ี 12  จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2564-2565 

หน่วยงาน จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน (ปีการศึกษา) 

 2564 2565 

คณะครุศาสตร์ 9 8 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 11 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 9 
คณะวิทยาการจัดการ 6 7 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8 9 
บัณฑิตศึกษา 3 8 

รวมทั้งสิ้น 50 52 
หมายเหต ุ ข้อมูล ณ วันที ่10 กันยายน 2565 จาก http://regis.nsru.ac.th/new/info/static/number_students/result_students.php. 
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   การส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน ตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยฯ ที่มีมาตรการส่งเสริมให้หลักสูตรจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการรายวิชาร่วมกับการปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการหรือสหกิจศึกษา เพ่ือพัฒนาสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนพัฒนาทักษะ
ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานจริง เมื่อจบการศึกษาให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปีตามความเหมาะสมของหลักสูตรและ
สาขาวิชา โดยในปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา มีหลักสูตรเข้าสู่การปรับกระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการท างาน จ านวน 45 หลักสูตร มีนักศึกษาตามแนวทางการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
จ านวน 1,418 คน และมีองค์กรผู้ใช้บัณฑิตที่ร่วมการเป็นเครือข่ายในการส่งเสริมการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างาน จ านวน 28 หน่วยงาน มีรายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี้ 

ตารางท่ี 13  จ านวนหลักสูตร/สาขาวิชาที่เข้าการปรับกระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
คณะที่สังกัด หลักสูตร/สาขาวิชา 

คณะวิทยาการจัดการ 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  
3. หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
4. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต [การโฆษณาและประชาสัมพันธ์] 
5. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต [การสื่อสารมวลชน] 
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
7. หลักสูตรการบัญชีบัณฑิต 
8. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

9. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
10. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) 
11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ [เทคโนโลยีการผลิตพืช] 
12. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ [เทคโนโลยีการผลิตสัตว์] 
13. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
14. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 
15. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและ
สิ่งแวดล้อม 
16. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมพลังงาน 
17. หลักสูตรศิลปบัณฑิต การออกแบบ [การออกแบบผลิตภัณฑ์] 
18. หลักสูตรศิลปบัณฑิต การออกแบบ [ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก] 
19. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ไฟฟ้าอุตสาหกรรม [ไฟฟ้า
อุตสาหกรรม] 
20. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
 [อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม] 
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ตารางท่ี 13  (ต่อ) 
คณะที่สังกัด หลักสูตร/สาขาวิชา 

คณะครุศาสตร์ 21. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 
22. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 
23. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 
24. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 
25. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 
26. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 
27. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
28. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

29. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
30. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต [การเมืองการปกครอง] 
31. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต [การปกครองท้องถิ่น] 
32. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต [รัฐประศาสนศาสตร์] 
33. หลักสูตรศิลปบัณฑิต ดนตรี 
34. หลักสูตรศิลปบัณฑิต ศิลปกรรม 
35. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน 
36. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร์ 
37. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 
38. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 
39. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี 
41. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ 
42. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
43. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 
44. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 
45. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ 
46. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
47. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
48. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

รวมทั้งสิ้น 45 หลักสูตร (48 แขนงวิชา) 
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ตารางท่ี 14  จ านวนองค์กร/หน่วยงานที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา 

รายช่ือองค์กร/หน่วยงาน 
หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ 

1) บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
2) Small and Medium Enterprise Development 
Bank (SME Bank) 
3) โรงพยาบาลพริ้นซ์อุทัยธานี 
4) บริษัท ปัญญธารา จ ากัด (ศูนย์ฝึกอบรม นครสวรรค์) 
5) โรงพยาบาลรวมแพทย์ 
6) ส านักงานสอบบัญชีวรรณิศาการบัญชี 
7) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เอ็ม. การบัญชีและกฎหมาย 
8) ห้างหุ้นส่วนจ ากัดลิ่มเชียงเส็ง 

1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดนครสวรรค์ เขต 1 
2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดนครสวรรค์ เขต 2 
3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดนครสวรรค์ เขต 3 
4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดอุทัยธานี เขต 1 
5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดอุทัยธานี เขต 2 
6) ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดนครสวรรค์ 
7) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดชัยนาท อุทัยธานี 
8) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครสวรรค์ 
9) ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์) 
10) เทศบาลต าบลท่าน้ าอ้อยม่วงหัก 
11) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์  
12) ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเก้าเลี้ยว 
13) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
14) เทศบาลนครนครสวรรค์ 
15) องค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรค์ออก 
16) โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 
17) โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 
18) ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค ์
19) หอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ 
20) ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
นครสวรรค์ 

8 หน่วยงาน 20 หน่วยงาน 
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  การพัฒนาระบบงานให้บริการ 
   พัฒนาระบบอ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา/อาจารย์ การพัฒนาระบบการให้บริการ
ด้านงานทะเบียน ให้มีความหลากหลาย รองรับการเปลี่ ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรม ซึ่งนิยมน าสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ และโซเชียลมีเดียเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการติดต่อสื่อสาร การติดตามข้อมูลข่าวสารในกิจกรรม 
รวมทั้งในแวดวงของการศึกษา ได้มีสื่อออนไลน์แบบต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมากยิ่งขึ้น ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงปรับปรุงรูปแบบการให้บริการที่สามารถเผยแพร่ และ
ด าเนินการผ่านระบบออนไลน์ ทั้งในส่วนของงานทะเบียนและประมวลผล งานหลักสูตรและแผนการเรียน  
   พัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร  จากการพัฒนาระบบการให้บริการ 
ดังที่กล่าวไปข้างต้นแล้วนั้น ในส่วนของการสนับสนุนปฏิบัติงานของบุคลากรจึงมีความจ าเป็นที่ต้องพัฒนาควบคู่
ไปพร้อมกัน เพ่ือให้การด าเนินงานตามพันธกิจและภารกิจของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังวิสัยทัศน์ของ
หน่วยงานในการเป็นหน่วยงานที่ทันสมัย ให้บริการถูกต้อง รวดเร็ว ก้าวสู่การเป็น Smart Organization ในยุคที่
ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็น Thailand 4.0 ภายใต้สภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หน่วยงาน
ได้มีแนวคิดในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
        ระบบการจัดการฐานข้อมูลโรงเรียน เพ่ือการประสานงานด้านข้อมูลข่าวสาร การรับ
สมัครนักศึกษา ผ่านอาจารย์แนะแนวของโรงเรียน เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการระหว่าง
หน่วยงานภายนอกกับมหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือการประชาสัมพันธ์หลักสูตรละแนะแนวการศึกษาต่อ 
        ระบบสนับสนุนการตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษา  จ าแนกตามปีที่ เข้าศึกษา โดย
ลักษณะการใช้งานนั้นมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบงานทะเบียนนักศึกษา (นักศึกษาใหม่ที่รับเข้า) จนถึงการ
ออกบันทึกขอตรวจสอบคุณวุฒิ (ระบบอัตโนมัติ) และการจัดเก็บสถิติรายงานผลการตรวจสอบคุณวุฒิ เพ่ือ
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 2565 
 (http://regis.nsru.ac/th/2017/backoffice)  
   พัฒนาระบบอ านวยความสะดวกส าหรับผู้บริหาร 
        สารสนเทศเพื่อการวางแผนเชิงรุก 
   1. การออกแบบระบบการบันทึกใบรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ เป็นกระบวนการ
ภายหลังจากผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา โดยผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ สามารถบันทึกใบรายงานตัวผ่าน
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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 สามารถใช้เป็นข้อมูล 
ในการค านวณภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ เพ่ือประกอบการวางแผนด้านการบริหารงานบุคคล การสรร
หาอัตราทดแทน (กรณีจ้างงาน) การประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ 
   3. ฐานข้อมูลสถิติผู้สมัครเรียนแยกรอบการสมัคร เป็นฐานข้อมูลที่ช่วยอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้บริหาร อาจารย์ประจ าหลักสูตร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลสถิติผู้สมัคร
เบื้องต้นในแต่ละรอบการรับสมัคร เพ่ือให้สามารถวางแผนการจัดชั่วโมงสอน รายการจัดสอน รวมไปถึงการ
พิจารณา เพ่ือจัดสรรอาจารย์ผู้สอนให้ เพียงพอและเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะเข้าเรียน 
ในปีการศึกษานั้น ๆ 
   4. ฐานข้อมูล CWIE  ส าหรับหลักสูตรการเรียนการสอนในลักษณะร่วมผลิตระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ (ภาครัฐ เอกชน ชุมชน) เพ่ือให้บัณฑิตพร้อมสู่โลกแห่งการท างานจริง
ได้ทันที มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดงาน สามารถพัฒนาอาชีพในปัจจุบันและเตรียมพร้อม 
รองรับต าแหน่งงานในอนาคต 
 

 



ผลงานเด่นประจ าป ี
 จากผลการด าเนินงานในรอบปี 2565 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. 2565  มีระบบงานที่ถูกต่อยอดและพัฒนาขึ้นใหม่หลากหลายรายการ ภายหลังการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบงานให้บริการต่าง ๆ ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกา ร
ให้บริการของหน่วยงาน ผ่านระบบออนไลน์ และการให้บริการผ่านหน้าเคาท์เตอร์  มีผลการประเมินดังนี้ 

ตารางท่ี 15  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงาน 
 

ประเด็นที่ประเมิน ผลการประเมิน 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 3.97 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3.88 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 3.96 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 3.95 

เฉลี่ยรวม 3.94 
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2. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ 

    เป็นการพัฒนาคุณภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับองค์กรระหว่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษา ถือเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนให้การด าเนินงาน
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความก้าวหน้า เกิดการพัฒนาเป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้อย่าง
ต่อเนื่อง และมีส่วนส าคัญในการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ โดยยึดหลักการผสาน
ประโยชน์และความช านาญซึ่งกันและกันให้เกิดความร่วมมืออันดีในการสนับสนุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน 
การพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการ
ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง การศึกษาดูงาน การพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การศึกษาวิจัย 
เพ่ือให้ เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ น ามาซึ่ งการเอ้ืออ านวยประโยชน์ทางการศึกษาต่อกันอย่างยั่งยืน 
ปีงบประมาณ 2564 หน่วยงานด าเนินการประสานงานเพ่ื อให้ เกิดความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาและเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนางานให้มีความก้าวหน้ากับองค์กรภาคธุรกิจต่าง 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 จ านวน 20 หน่วยงาน 

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

5. เครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและบริการวิชาการกับโรงเรียนมัธยมในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จ านวน 22 โรงเรียน 

6. เครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและบริการวิชาการกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา นครสวรรค์  อุทัยธานี  และชัยนาท 

3. การพัฒนากระบวนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
     การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ถือเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของหน่วยงาน ในฐานะการเป็นหน่วยงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยประสานความร่วมมือกับคณะและโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อ
เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การแนะแนวการศึกษาต่อ และ
ประชาสัมพันธ์แผนการรับนักศึกษาแก่ผู้สนใจ ซึ่งการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกถือเป็นอีกช่องทาง
หนึ่งในการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจในข่าวสารด้านการศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยแก่บุคคล
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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/prnsru65  เว็บไซต์ และ Line Group 

      3.1.2 ด ำเนินกำรผลิตสื่อเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัย โดยมีกำรปรับปรุงข้อมูล

มหำวิทยำลัย เพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ 

  1) ผลิตสื่อเพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ 

 
  

http://bit.ly/prnsru65
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      3.1.3 ด าเนินการสร้างช่องทางการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์ข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏ

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

Facebook และกำรโฆษณำบน Facebook  

 

 

 Facebook ที่ใช้เป็นสื่อการในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร  
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  3) สื่ออินโฟกราฟิกท่ีเผยแพร่ภายช่องทางสื่ออนไลน์ โดยเพิ่มความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  

 

 

  

ตัวอย่างการออกแบบสื่อประชาสมัพันธ์ สื่อสังคมออนไลน์ (social media) ผ่าน Facebook Ads 
 

 3.2 การสร้างเครือข่ายและการแนะแนวการศึกษา 
 กิจกรรมประชำสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวกำรศึกษำ ไปยังโรงเรียนต่ำง ๆ เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำร และกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรทำงกำรศึกษำ โดยจัดกิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำให้แก่
โรงเรียนต่ำง ๆ ทั้งในเขตพ้ืนที่บริกำร และจังหวัดใกล้เคียง ด้วยกำรไลฟ์สดผ่ำนช่องทำงออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดีย
ต่ำงๆ ได้แก่ FaceBook Life  Youtube  Google Meet  มีโรงเรียนเข้ำร่วม จ ำนวน 22 โรงเรียน 
ข้อมูลการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
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ส านักส่งเสริมฯ ได้ด าเนินการการประเมินการจัดกิจกรรมในภาพรวม โดยท าการจัดเก็บข้อมูลจาก
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมและเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ถึงประเมิน
ประสิทธิภาพการใช้สื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือการรับสมัคร (ประเมินกิจกรรม / ประสิทธิภาพสื่อที่ใช้) เข้า
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สรุปผลได้ดังนี้  
 1. การประชาสัมพันธ์แรกที่นักศึกษารับรู้การประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏนครสวรรค์ สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ช่องทางประชาสัมพันธ์ การติดต่อ/สอบถามปัญหา และ
ระบบสนับสนุน ให้ ให้ บริการด้ านการรับสมัคร   คิด เป็ น  4 .45 คะแนน  2 ) เว็บ ไซต์ รับสมัคร 
www.nsru.ac.th/pr  คิดเป็น 4.41 คะแนน  และ 3) FAEBOOK เพจ NSRUDEK65 คิดเป็น 4.38 คะแนน 
 2. อิทธิพลของสื่อ หรือกิจกรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสมัคร และเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาที่
สนใจของนักศึกษาใหม่ที่ เป็นกลุ่มตัวอย่าง สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ได้แก่  1) FAEBOOK เพจ 
NSRUDEK65 คิดเป็นร้อยละ 27.46  2) เว็บไซต์รับสมัคร www.nsru.ac.th/pr  คิดเป็นร้อยละ 21.17  
และ 3) กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยอาจารย์และรุ่นพี่ คิดเป็นร้อยละ 16.30 
 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 าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ 
2) ระบบรายงานตัวนักศึกษาออนไลน์  
      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
บันทึกใบรายงานตัว (ยังไม่ใช่นักศึกษาจนกว่าจะช าระเงินค่าลงทะเบียน 

     2) สถิตินักศึกษาและผู้บันทึกข้อมูลรายงานตัว  
      3) สถิติจ านวนนักศึกษาที่บันทึกข้อมูลรายงานตัวจากสถานศึกษา จะแสดงข้อมูลจ านวน
นักศึกษาที่บันทึกข้อมูลรายงานตัวจากสถานศึกษาต่าง ๆ และแสดงรายชื่อนักศึกษาจากสถานศึกษานั้น ๆ 
      4) ข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่บันทึกข้อมูลรายงานตัวจากสถานศึกษา ที่ เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ส าหรับคุณครูแนะแนว  
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4. โครงการประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 22 “ชีวิตวิถีใหม่ของการศึกษาในสังคมดิจิทัล” 

การจัดประชุมสัมมนาวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภาคเหนือ จัดเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของความร่วมมือระหว่างเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ทั้ง 8 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิ ตถ์  
อีกกิจกรรมหลักของความร่วมมือทางวิชาการคือการจัดท าวารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ซึ่งทั้งสองภารกิจนี้ได้ด าเนินการร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง 

โดยในปี  พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับ เกียรติ เป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 22 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานด้านการวิจัยและวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา ตลอดจน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการอันจะน าไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ทางวิชาการที่เข้มแข็ง ยั่งยืน ตอบสนองความต้องการของประเทศชาติ  
โดยผ่านเวทีน าเสนอผลงานวิชาการต่อที่ประชุมที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
กับอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ สามารถน าผลงานวิจัยไปต่อยอด
หรือใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและสามารถบูรณาการเข้ากับศาสตร์ต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้เพ่ือสร้างความแข็งแกร่ง
ทางวิชาการและงานวิจัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น  
 การด าเนินโครงการสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 22 ด าเนินงานในรูปแบบผสมผสานระหว่างกิจกรรมออนไลน์ (และ
กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้ 
 1. การสัมมนาวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่ของการศึกษา ในสังคมดิจิททัล” ได้รับเกียรติ
จาก ศาตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  ฤทธิเดช  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นองค์ปาฐกถาพิเศษ  
มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ตัวแทนเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง  คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจ านวน 288 คน  
 2. การน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ด าเนินกิจกรรมแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud 
Meeting  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานวิจัยและ
วิทยานิพนธ์ สู่สาธารณชนผ่านเวทีการประชุมวิชาการ และมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้า
ทางวิชาการและงานวิจัยในสาขาต่าง ๆ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ โดยส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เปิดรับบทความวิจัย /บทความวิชาการ
ตามกลุ่มสาขาวิชา แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มการศึกษา   2) กลุ่มการบริหารและการจัดการ  3) 
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   4) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และ 5) กลุ่มอ่ืน ๆ   ด าเนินการ
เปิดรับบทความฯ จ านวน 3 รอบ คือ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 15  เมษายน 2565   รอบที่ 2 
ระหว่างวันที่  20 เมษายน – 20 มิถุนายน  2565   และรอบที่ 3  ระหว่างวันที่ 1 – 20 กรกฏาคม  2565  



39 
 

โดยและมีจ านวนบทความสมัครเข้าร่วมน าเสนอผลงาน จ านวนทั้งสิ้น 82 บทความ  จ าแนกตามกลุ่มการ
น าเสนอได้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 16  บทความจ าแนกตามกลุ่มการน าเสนอ 
กลุ่มการน าเสนอ ภายในเครือข่าย ภายนอกเครือข่าย รวมบทความ 

กลุ่มการศึกษา 26 10 36 
กลุ่มการบริหารและการจัดการ 6 13 19 
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 8 18 
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 7 9 

รวมทั้งสิ้น 44 38 82 
 
 จากการน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้พิจารณาและประเมินผลผู้น าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral 
Presentation) ที่มีระดับการน าเสนอผลงานวิจัยดีเด่น และระดับบทความดีเด่น ผ่านระบบประเมินการ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (https://regis.nsru.ac.th/gnru/login) แบ่งตามประเภท ดังตารางที่ 2 
และ 3 
 

ตารางท่ี 17  บทความที่มีผลการประเมินระดับการน าเสนอผลงานวิจัยดีเด่น 
 

ห้องน าเสนอ ชื่อผู้น าเสนอ ชื่อเรื่อง 
กลุ่มการศึกษา (ED1) ภริดา สุขีลักษณ์   ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์

ร่วมกับผังกราฟิกท่ีมีต่อความสามารถในการท างาน
ร่วมกันและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

กลุ่มการศึกษา (ED2) จิระ จิตสุภา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ด้วยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสร้างต้นแบบนวัตกรรม
ส าหรับแก้ปัญหาให้สังคมด้วยกระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ 

กลุ่มการศึกษา (ED3) เยาวลักษณ์ เกษร
เกศรา 

การพัฒนารูปแบบบริหารการเสริมสร้างทักษะชีวิตและ
อาชีพของนักเรียน โรงเรียนบ้านหมากหัววัง อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

กลุ่มการศึกษา (ED3) ทิพย์สุดา ปรีดา
พันธุ์ 

ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

กลุ่มการบริหารและการ
จัดการ (MG1) 

ธัญลักษณ์ ศุภพล
ธร 

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์กะละแมโบราณเชียงค า  
อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 

กลุ่มการบริหารและการ
จัดการ (MG2) 

ณิชาภา รัตนพันธ์ อิทธิพลของการรับรู้ระดับการให้บริการของการท่องเที่ยว
แบบฮาลาลที่มีต่อ ความภักดีของนักท่องเที่ยวมุสลิม 
ในกรุงเทพมหานคร 
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ตารางท่ี 17  (ต่อ) 
ห้องน าเสนอ ชื่อผู้น าเสนอ ชื่อเรื่อง 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (SC1) 

สงกรานต์ อุทาธง การพัฒนาระบบฝาแฝดดิจิทัลของชุดทดลองถอด
ประกอบชิ้นงานและการวิเคราะห์การใช้พลังงานของ
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (SC2) 

เกรียงศักดิ์ ยุทโท การพัฒนาการเรียนรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินในสถานศึกษา
พ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (RD) 

วรเทพ วันกาล ระบบพยากรณ์เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจศึกษาต่อหลัง
ส าเร็จมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้อัลกอริธึมป่าสุ่ม 

 
ตารางท่ี 18  บทความที่มีผลการประเมินระดับบทความดีเด่น 

ห้องน าเสนอ ชื่อผู้น าเสนอ ชื่อเรื่อง 
กลุ่มการศึกษา (ED 1) ดวงพร จันทร์ศิริ ผลการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่มีต่อ

ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 
กลุ่มการศึกษา (ED2) จิระ จิตสุภา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ด้วยการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสร้างต้นแบบ
นวัตกรรมส าหรับแก้ปัญหาให้สังคมด้วยกระบวนการคิด
เชิงออกแบบ 

กลุ่มการศึกษา (ED3) เยาวลักษณ์ เกษร
เกศรา 

การพัฒนารูปแบบบริหารการเสริมสร้างทักษะชีวิตและ
อาชีพของนักเรียน โรงเรียนบ้านหมากหัววัง อ าเภอ
เมือง จังหวัดล าปาง 

กลุ่มการบริหารและการ
จัดการ (MG1) 

วันทนา สุขแก่น การพัฒนาข้าวพองจากข้าวพันธุ์ต่าง ๆ 

กลุ่มการบริหารและการ
จัดการ (MG2) 

วิมล เรืองเจริญ
จินดา 

แนวทางการจัดการเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน ของธุรกิจการค้าขยะรีไซเคิล 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (SC1) 

สงกรานต์ อุทาธง การพัฒนาระบบฝาแฝดดิจิทัลของชุดทดลองถอด
ประกอบชิ้นงานและการวิเคราะห์การใช้พลังงานของ
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (SC2) 

ฉวีวรรณ พูลสุข ประสบการณ์การจัดการตนเองในการป้องกันการติด
เชื้อของผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ได้รับยาเคมีบ าบัด 
ระหว่างการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (RD) 

วรเทพ วันกาล ระบบพยากรณ์เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจศึกษาต่อหลัง
ส าเร็จมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้อัลกอริธึมป่าสุ่ม 

 

 ภายหลังเสร็จสิ้นการด าเนินกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรม คณะกรรมการด าเนินงาน ได้ประเมินผลการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม จากผู้เข้าร่วมทั้ง 2 กิจกรรม โดยมีรายละเอียดการประเมิน ดังนี้ 
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 1. การประเมินการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่ของการศึกษาในสังคม
ดิจิทัล”  มีผู้เข้าร่วมตอบแบบประเมินจ านวน 288 คน  ผลการประเมิน ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 19  ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วม 
รายการประเมิน จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
  ชาย 119 41.30 
  หญิง 169 58.70 
สถานะ   
  ผู้บริหาร 14 4.90 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ   
  คณะกรรมการผู้จัดงาน 5 1.70 
  นักวิชาการ/นักวิจัย 6 2.10 
  ครู/อาจารย์ 48 16.70 
  ผู้ประกอบการ 0 0 
  ประชาชนทั่วไป 2 0.70 
  นักศึกษา/นักเรียน 207 71.90 
  บุคลากรเครือข่ายบัณฑิตศึกษา 2 0.70 
  ผู้จัดท าหลักสูตร 2 0.70 
  ครูอัตราจ้าง 1 0.30 
  เจ้าหน้าที ่ 1 0.30 

รวม 288 100 
 
 

 
 จากการสอบถามช่องทางการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดงาน พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 288 
คน รับรู้ข่าวสารจัดการงานประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 22  “ชีวิตวิถีใหม่ของการศึกษาในสังคมดิจิทัล” ในวันที่  16  
สิงหาคม  2565 ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ สูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่  ทราบข่าวจากเว็บไซต์
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มหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 68.80   รองลงมาคือ ทราบข่าวจากผู้ร่วมงาน/คนรู้จัก คิดเป็นร้อยละ 44.80   
และทราบข่าวจากสื่อสังคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 42.00 ตามล าดับ 
 

 
 เมื่อสอบถามถึงเหตุผลที่ตัดสินใจเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ฯ พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ตอบแบบประเมิน จ านวน 288 คน มีเหตุผลที่จัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมสูงสุด 
3 อันดับแรก คือ เพ่ือต้องการน าความรู้ไปใช้ในการท างาน  คิดเป็นร้อยละ 59.70  รองลงมาคือ สนใจใน
หัวข้อการประชุม คิดเป็นร้อยละ 41.00  และหน่วยงานมอบหมายให้ เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 
38.90  
 

 
 จากการสอบถามความพึงพอใจภาพร่วมต่อการจัดงานการประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 22  พบว่า ผู้ตอบแบบ
ประเมินจ านวน 285 คน มีความพึงพอใจต่อการจัดงานฯ ในระดับมากที่สุด จ านวน 178 คน คิดเป้นร้อย
ละ 62.50  รองลงมาคือระดับมาก จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 29.50 และ ระดับปานกลาง จ านวน 21 
คน คิดเป็นร้อยละ 7.40 ตามล าดับ 
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ภาพกิจกรรมการด าเนินโครงการ 
 

การบริหารจัดการรายวิชาเพื่อการเรียนการสอนแบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) 
URL: https://sites.google.com/nsru.ac.th/creditbanknsru/หน้าแรก 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าบทเรียนออนไลน์ 
2. สนับสนุนการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพ่ือการเรียนการสอนแบบคลังหน่วยกิต 
3. พัฒนาฐานข้อมูลการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร Credit Bank 
4. การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณภาพบทเรียนออนไลน์หลักสูตร Credit Bank 
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การส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
URL: https://sites.google.com/nsru.ac.th/cwie 
FaceBook: https://www.facebook.com/cwiensru 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร  “พัฒนาอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” 
2. จัดแข่งขันประกวดผลงานนักศึกษาการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานและสหกิจศึกษา 
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
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การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 22 

 

  





http://apr.nsru.ac.th  regis@nsru.ac.th

งานประกันคุณภาพ สาํนักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โทรศัพท์ : 056-219100 ต่อ 1200, 1203

www.facebook.com/aprnsru/
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