
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน                                                    
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ในคราวประชุมครัง้ที่ 3/2564 วนัพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 



398 หมู่ 9 ต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000                                                               
โทร. 0-5621-9100-29 โทรสาร 0-5688-2522-23 

 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  
ส านักงานอธิการบดี 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน ของส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบันและ
ผู้อ านวยการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการ ให้ท าหน้าที่
ประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน และผู้อ านวยการ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์
เอกสาร สัมภาษณ์ผู้อ านวยการ ผู้แทนบุคลากรของส านักงานอธิการบดี ส านักและสถาบัน  
 

  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน ได้รับความร่วมมือด้วยดีในการจัดท าเอกสาร
การศึกษาตนเองของส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน  และการให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ของผู้อ านวยการ 
ผู้แทนบุคลากรของส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน จึงขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง 
 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน 
13  มีนาคม  2564 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 ส านักงานอธิการบดี ส านักและสถาบัน เป็นหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินพันธกิจแต่ละด้านของ
มหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย  บางหน่วยงานอาจรับผิดชอบพันธกิจ   
เฉพาะด้านในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย  เช่น การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการแก่สังคม เป็นต้น   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานสนับสนุนในกลุ่มรวม 5 หน่วยงาน คือ  

1. ส านักงานอธิการบดี  ท าหน้าที่ด้านการบรหิารจัดการของมหาวิทยาลัย เช่น ด้านบรหิารทั่วไป  
ด้านบริหารงานบุคคล  ด้านการเงินและทรัพย์สิน ด้านแผนและงบประมาณ และด้านกิจการนักศึกษาเป็นต้น   
 2.  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนท าหน้าที่สนับสนุนงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย 
และคณะต่าง ๆ รวมทั้งงานทะเบียนนักศึกษา   
 3. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศท าหน้าที่สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน 
ของคณาจารย์และนักศึกษา เช่น ห้องสมุด เทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นต้น 
 4. ส านักศิลปะและวัฒนธรรมท าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งประสานการด าเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 5. สถาบันวิจัยและพัฒนาท าหน้าที่ประสานและสนับสนุนการด าเนินงานด้านวิจัยและการบริการ 
วิชาการของมหาวิทยาลัย  และหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย  
 
วัตถุประสงค์    
 1.  เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบันและ
ผู้อ านวยการ 
 2.  เพื่อจัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของส านักงานอธิการบดี 
ส านัก/สถาบันและผู้อ านวยการ 

กรอบการประเมิน 
 รายการท่ีประเมิน 
 1.  การด าเนินงานตามพันธกิจของส านัก/สถาบัน  
 2.  การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ  

 2.1 การบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์ 
 2.2 ความส าเร็จของโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  
 2.3 การบริหารงบประมาณ   

 3.  ภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล และความพึงพอใจในการบริหารของผู้อ านวยการ 
 
 เครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 
 1. แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจของส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน   
 2. แบบสัมภาษณ์ผู้อ านวยการ ผู้แทนเจ้าหน้าของส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน 



 
 

ค 

 

 3. แบบสอบถามความคิดเห็นของบคุลากรในส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน เกี่ยวกับภาวะผู้น า
ธรรมาภิบาล และความพึงพอใจในการบริหารของผู้อ านวยการ 
  4. เอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน   ได้แก่            
แผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  รายงานประจ าปี  รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา  รายงาน      
ผลการด าเนินงานของอธิการบดี ส านัก/สถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  วิธีการ 
  1.  รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจ/ตัวชี้วัด  และแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน   โดยมีผู้ ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยที่แต่งตั้งข้ึนเป็นผู้ช่วยประสานการ
ด าเนินงาน 
  2.  วิเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน   ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
  3.  วิเคราะห์เอกสาร  ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี รายงานประจ าปี  แบบ
ติดตามและประเมินตนเองตามตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการของส านักงาน
อธิการบดี ส านัก/สถาบัน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  4.  วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการ และผู้แทนบุคลากรของส านักงานอธิการบดี 
ส านัก/สถาบัน   
  5.  วิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรใน ส านัก/สถาบัน เกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล
และความพึงพอใจในการบริหารของผู้อ านวยการ 
  6.  จัดท าแบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงาน
อธิการบดี ส านัก/สถาบัน   
  เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมิน 
  การประเมินผลตามพันธกิจ ใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้   
  1. เกณฑ์ของหน่วยงานระดับชาติที่ท าหน้าที่ประเมินได้แก่ สมศ. และ สกอ.   
  2. เกณฑ์เป้าหมายที่หน่วยงานที่รับการประเมินก าหนด   
  3.  เกณฑ์ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
  4. เกณฑ์กระบวนการและหรือผลการด าเนินงานที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานก าหนด   
  น  าหนักในการประเมิน 
  1.  การด าเนินงานตามพันธกิจของส านัก/สถาบัน   ร้อยละ 50 
  2.    การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ ร้อยละ 40  

 2.1 การบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์    ร้อยละ 20 
 2.2 ความส าเร็จของโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ได้รับอนุมัติ 
      จากสภามหาวิทยาลัย   ร้อยละ 10 
 2.3 การบริหารงบประมาณ    ร้อยละ 10 

 3.  ภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล และความพึงพอใจในการบริหาร 
   ของผู้อ านวยการ   ร้อยละ 10 
 



 
 

ง 
 

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของส านักงานอธิการบดี 
 1. ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ ส านักด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 4.19 อยู่ในระดับ ดี  
      1.1   ด้านการบริหาร ส านักงานอธิการบดีด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 3.98 อยู่ในระดับ ด ี
   1.2  ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ส านักด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 4.36 อยู่ในระดับ ด ี
   1.3  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ส านักด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 4.08 อยู่ในระดับ มาก 
 2. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ  ส านักงานอธิการบดีด าเนินการ       
คิดเป็นคะแนนได้ 3.54 อยู่ในระดับ ด ี
   2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์ 
     การพัฒนาส านักงานอธิการบดีตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2563  ประกอบด้วย  5 ยุทธศาสตร์  จ านวน 18  ตัวช้ีวัด  โดยมีผลผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัด
ของแผนยุทธศาสตร์  จ านวน 15 ตัวช้ีวัด  (ร้อยละ  83.33) คิดเป็นคะแนนได้ 4.17 อยู่ในระดับ ด ี
   2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
     ส านักงานอธิการบดีได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ  จ านวน 83  โครงการ ด าเนินการได้ 
จ านวน 32 โครงการ  (ร้อยละ 38.55)  คิดเป็นคะแนนได้ 1.93 อยู่ในระดับ ควรปรับปรุง 
   2.3  การบริหารงบประมาณ 
     ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  งบประมาณได้รับการจัดสรร จ านวน 
555,650,613 บาท  สามารถด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ จ านวน 429,773,375 บาท  (ร้อยละ 77.35)  
คิดเป็นคะแนนได้ 3.87 อยู่ในระดับ ด ี

การประเมินผลงานของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ท่ี รายการท่ีประเมิน น  าหนัก คะแนน ระดับ 
1 ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ 50 4.19 ดี 

 
1.1 ด้านการบรหิาร    15 3.98 ดี 

 
1.2 ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 25 4.36 ดี 

 
1.3 ความพึงพอใจของผู้รบับริการ 10 4.08 มาก 

2 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ 40 3.54 ดี 

 
2.1 การบรรลเุป้าหมายตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร ์ 20 4.17 ดี 

  
2.2 ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติ 
     จากสภามหาวิทยาลัย 10 1.93 ควรปรับปรุง 

  2.3 การบรหิารงบประมาณ 10 3.87 ดี 
รวม 90 3.90 ดี 

3 ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาล 10 3.99 ดี 

 
ภาวะผู้น า 

 
3.92 ดี 

 
ธรรมาภิบาล 

 
4.14 ดี 

4 ความพึงพอใจในการบริหารของผู้อ านวยการ 
 

 4.00 มาก 
  
 
 



 
 

จ 
 

 
การวิเคราะห์การด าเนินงาน 
 จุดเด่น 
 ส านักงานอธิการบดีมีการด าเนินงานที่ก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดในเรื่องการพัฒนาบุคลากรให้ท า
หน้าที่ให้การบริการได้อย่างมีคุณภาพ จากต้องปรับปรุง มาเป็นดีมาก ซึ่งส านักงานอธิการบดีต้องรักษาผลงาน
นี้ไว้และพัฒนาให้ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง เพราะหัวใจส าคัญของส านักงานอธิการบดีคือ งานบริการ  
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการถือเป็นเครื่องมือส าคัญของการ
ปฏิบัติงานของส านักงานอธิการบดี แม้ว่าส านักงานอธิการบดีจะมีการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานบ้างแล้วก็
ตาม แต่อาจไม่เพียงพอและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ส านักงานอธิการบดีควรมีการส ารวจความต้องการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งของบุคลากรและผู้ใช้บริการ ติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ 
เพื่อน าข้อค้นพบมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานและบริการให้ดีย่ิงข้ึนต่อไป 
 2. จากการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดีพบว่า โครงการที่ด าเนินงานส าเร็จเพียงร้อยละ   
38.55 เป็นประเด็นที่ต้องศึกษาวิเคราะหโ์ดยละเอียดว่า ปัญหาหรือสาเหตุส าคัญที่ส่งผลให้การด าเนินโครงการ
ไม่ส าเร็จคืออะไร หากไม่ใช่ปัญหาเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ส านักงาน
อธิการบดีต้องหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงโดยด่วน  เพื่อให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายได้ดีข้ึน 
 
ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 1. ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ  ส านักด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 4.86 อยู่ในระดับ ดีมาก 
   1.1 ด้านการบริหาร ส านักด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก 
   1.2  ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ส านักด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก 
   1.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ส านักด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 4.28 อยู่ในระดับ มาก 
 2. ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ  ส านักด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 3.68 
อยู่ในระดับ ด ี
   2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์ 
     การพัฒนาส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ จ านวน 18 ตัวช้ีวัด โดยมีผลการด าเนินงานบรรลุ 
จ านวน 15 ตัวช้ีวัด (ร้อยละ 83.33) คิดเป็นคะแนน 4.17 อยู่ในระดับ ด ี
   2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
     ส านักได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ  จ านวน 16  โครงการ สามารถด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ได้ จ านวน 8 โครงการ  (ร้อยละ 50 )  คิดเป็นคะแนนได้ 2.50 อยู่ในระดับ ควรปรับปรุง 
   2.3  การบริหารงบประมาณ 
     ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  งบประมาณได้รับการจัดสรร จ านวน 
5,662,320 บาท  สามารถด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ จ านวน 4,390,910 บาท  (ร้อยละ 77.55)      
คิดเป็นคะแนนได้ 3.88 อยู่ในระดับ ด ี
  
 
 



 
 

ฉ 

 

 
การประเมินผลงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  สรุปได้ดังนี ้
 
ท่ี รายการท่ีประเมิน น  าหนัก คะแนน ระดับ 
1 ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ 50 4.86 ดีมาก 

 
1.1 ด้านการบรหิาร    15 5.00 ดีมาก 

 
1.2 ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 25 5.00 ดีมาก 

 
1.3 ความพึงพอใจของผู้รบับริการ 10 4.28 มาก 

2 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ 40 3.68 ดี 

 
2.1 การบรรลเุป้าหมายตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์ 20 4.17 ดี 

 

2.2 ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติ 
     จากสภามหาวิทยาลัย 10 2.50 

ควร
ปรับปรุง 

 
2.3 การบรหิารงบประมาณ 10 3.88 ดี 

รวม 90 4.33 ดี 
3 ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาล 10 4.62 ดีมาก 

 
ภาวะผู้น า 

 
4.57 ดีมาก 

 
ธรรมาภิบาล 

 
4.71 ดีมาก 

4 ความพึงพอใจในการบริหารของผู้อ านวยการ 
 

 4.68 มากท่ีสุด 
  
การวิเคราะห์การด าเนินงาน 
 จุดเด่น 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สามารถปฏิบัติหน้าที่ด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดได้ในระดับที่ดีมากเป็นส่วนใหญ่ ทั้งในด้านการบริหาร และความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ส าหรับ
ด้านความพึงพอใจในการบริหารงานของผู้อ านวยการส านัก บุคคลากรในส านักมีความพึงพอใจในการ
บริหารงานของผู้อ านวยการอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน  
 ข้อเสนอแนะ 
 1.  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย และด าเนินงานโดยมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยงานการให้บริการวิชาการแก่
นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอก ซึ่งแม้ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
สารสนเทศส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระบบสารสนเทศของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอยู่ในระดับ
มาก แต่ส านักควรน าผลการประเมินที่ได้รับมาปรับปรุงระบบสารสนเทศต่าง ๆ เพิ่มเติม และอาจก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ในปีงบประมาณ 2564 
 2. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนยังคงต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือ ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนและติดตามข้อมูลข่าวสาร ความรู้ทางวิชาการ และเพิ่ม
จ านวนนักศึกษา 
 3. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ควรน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน และการให้บริการอย่างต่อเนื่องต่อไป  



 
 

ช 

 

 
ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  1. ผลการด าเนินงานตามพันธกิจส านักด าเนินการ คิดเป็นคะแนนได้ 4.86 อยู่ในระดับ ดีมาก 
   1.1 ด้านการบริหาร ส านักด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 4.75 อยู่ในระดับ ดีมาก 
   1.2  ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ส านักด าเนินการ คิดเป็นคะแนนได้ 5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก 
   1.3  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักด าเนินการ คิดเป็นคะแนนได้ 4.67 อยู่ในระดับ มากที่สุด 
 2. ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ  ส านักด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 
3.53 อยู่ในระดับ ด ี
   2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์ 
    การพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ จ านวน 16 ตัวช้ีวัด  มีผลผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดในแผนยุทธศาสตร์ จ านวน 11 ตัวช้ีวัด (ร้อยละ 68.75) คิดเป็นคะแนนได้ 3.44 อยู่
ในระดับ ปานกลาง 
   2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
     ส านักได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ จ านวน 21 โครงการ สามารถด าเนินการได้ จ านวน 15
โครงการ (ร้อยละ 71.43) คิดเป็นคะแนนได้ 3.57 อยู่ในระดับ ด ี
   2.3  การบริหารงบประมาณ 
     ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม งบประมาณได้รับการจัดสรร จ านวน 
7,490,454 บาท สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ จ านวน 5,466,264 บาท (ร้อยละ 72.98) คิดเป็นคะแนนได้ 
3.65 อยู่ในระดับ ด ี
    การประเมินผลงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2563  สรุปได้ดังนี ้
 
ท่ี รายการท่ีประเมิน น  าหนัก คะแนน ระดับ 
1 ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ 50 4.86 ดีมาก 
   1.1 ด้านการบรหิาร    15 4.75 ดีมาก 

 
1.2 ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 25 5.00 ดีมาก 

  1.3 ความพึงพอใจของผู้รบับริการ 10 4.67 มากที่สุด 
2 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ 40 3.53 ดี 
  2.1 การบรรลเุป้าหมายตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์ 20 3.44 ปานกลาง 

  
2.2 ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติ 
     จากสภามหาวิทยาลัย 10 3.57 ดี 

  2.3 การบรหิารงบประมาณ 10 3.65 ดี 
รวม 90 4.27 ดี 

3 ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาล 10 4.20 ดี 
  ภาวะผู้น า 

 
4.17 ดี 

  ธรรมาภิบาล 
 

4.26 ดี 
4 ความพึงพอใจในการบริหารของผู้อ านวยการ 

 
 4.25 มาก 



 
 

ซ 

 

การวิเคราะห์การด าเนินงาน 
 จุดเด่น         
 ส านักได้พัฒนาระบบสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารข้ึนมาใหม่ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ส านักและหน่วยงานต่างๆ สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น   
ระบบแจ้งซ่อมส าหรับฝ่ายอาคารสถานที่ และงานช่างไฟฟ้าประปา ระบบการจองหอ้ง e-Booking ระบบสร้าง
เอกสารออนไลน์ ( e-Document System ) เว็บไซต์กลุ่มงานนิติกร และระบบจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น 
 ข้อเสนอแนะ  
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ในการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
เพื่อใช้ในมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต จ าเป็นต้องมีการ 
Upskills, Reskills และเตรียม  Future skills ส าหรับบุคลากร จึงควรที่จะมีการปรับโครงสร้างส านัก         
วิทยบริการฯทบทวนการก าหนดต าแหน่ง แล้วจัดท าค าบรรยายลักษณะงานพัฒนาบุคลากร และพัฒนา
บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 
ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
  1. ผลการด าเนินงานตามพันธกิจส านักด าเนินการ คิดเป็นคะแนนได้ 4.90 อยู่ในระดับ ดีมาก 
   1.1 ด้านการบริหาร ส านักด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก 
   1.2  ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ส านักด าเนินการ คิดเป็นคะแนนได้ 5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก 
   1.3  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ส านักด าเนินการ คิดเป็นคะแนนได้ 4.51 อยู่ในระดับ มาก
ที่สุด 
 2. ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ  ส านักด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 4.26 อยู่
ในระดับ ดี 
   2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์ 
     การพัฒนาส านักศิลปะและวัฒนธรรมตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์  จ านวน 14  ตัวช้ีวัด  โดยมีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตาม
ตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์ จ านวน  13  ตัวช้ีวัด  (ร้อยละ 92.86)  คิดเป็นคะแนนได้ 4.64 อยู่ในระดับ ดีมาก 
   2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
     ส านักได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ จ านวน 16 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการได้ จ านวน 9  
โครงการ (ร้อยละ 56.25)  คิดเป็นคะแนนได้ 2.81 อยู่ในระดับ ปานกลาง 
   2.3  การบริหารงบประมาณ  งบประมาณได้รับการจัดสรร จ านวน 1,950,300  บาท  สามารถ
ด าเนินการเบิกจ่ายได้ จ านวน 1,934,006 บาท (ร้อยละ 99.16)  คิดเป็นคะแนนได้ 4.96 อยู่ในระดับ ดีมาก 
 การประเมินผลงานของผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้ระดับคะแนน 4.62 อยู่ในระดับ    ดีมาก  
 การประเมินผลงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปได้ดังนี ้
 

ท่ี รายการท่ีประเมิน น  าหนัก คะแนน ระดับ 
1 ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ 50 4.90 ดีมาก 
  1.1 ด้านการบรหิาร    15 5.00 ดีมาก 
  1.2 ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 25 5.00 ดีมาก 
  1.3 ความพึงพอใจของผู้รบับริการ 10 4.51 มากที่สุด 
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ท่ี รายการท่ีประเมิน น  าหนัก คะแนน ระดับ 
2 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ 40 4.26 ดี 
  2.1 การบรรลเุป้าหมายตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร ์ 20 4.64 ดีมาก 

  
2.2 ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติ 
     จากสภามหาวิทยาลัย 10 2.81 ปานกลาง 

  2.3 การบรหิารงบประมาณ 10 4.96 
 

ดีมาก 
รวม 90 4.62 ดีมาก 

3 ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาล 10 4.02 ดี 
  ภาวะผู้น า 

 
3.96 ดี 

  ธรรมาภิบาล 
 

4.13 ดี 
4 ความพึงพอใจในการบริหารของผู้อ านวยการ 

 
 4.03 มาก 

 
การวิเคราะห์การด าเนินงาน 
 จุดเด่น 
 1.  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม รวมทั้งเช่ือมโยงระบบสารสนเทศกับทุก
หน่วยงานของมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้ งภาครัฐและเอกชน เช่น  จังหวัดนครสวรรค์ 
องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลนครสวรรค์ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ 
เจ้าแม่ทับทิม  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้ด าเนินโครงการ  19 โครงการ โดย
ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเป็นอย่างดี แต่ละโครงการมีการประเมินผลลัพธ์ซึ่งพบว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ   
 2.  มีการจัดท าองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย จ านวน 8 เรื่อง 
เช่น หัวโขนประยุกต์ : การเปลี่ยนผ่านงานประณีตศิลป์สู่พาณิชย์ศิลป์ยุคใหม่   ดนตรีในวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธ์ุจีน 
จังหวัดนครสวรรค์ วัฒนธรรมพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : ผืนผ้า สีสันและลายเส้น แนว
ทางการยกระดับการพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์  เป็นต้น 
 ข้อเสนอแนะ 
 ส านักศิลปะและวัฒนธรรมควรประสานกับคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย  ส านักงานวัฒนธรรม จังหวัด
นครสวรรค์ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
ชุมชนเชิงวัฒนธรรมและชาติพันธ์ุจังหวัดนครสวรรค์  เพื่อขยายองค์ความรู้ของคณะไปสู่การปฏิบัติที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ทั้งในด้านการเผยแพร่ความรู้  การมีงานท าและรายได้ของชุมชน 
 
ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  1. ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ สถาบันด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 4.67 อยู่ในระดับ ดีมาก 
   1.1 ด้านการบริหาร สถาบันด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก 
   1.2  ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน สถาบันด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 4.70 อยู่ในระดับ ดีมาก 
   1.3  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  สถาบันด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 4.10 อยู่ในระดับ มาก 
 2. ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ  สถาบันด าเนินการคิดเป็นคะแนน
ได้ 3.88 อยู่ในระดับ ดี 



 
 

ญ 

 

   2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์  
     การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2563  ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์  จ านวน  13 ตัวช้ีวัด  มีผลผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตาม
ตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์  จ านวน 11 ตัวช้ีวัด  (ร้อยละ 84.62)  คิดเป็นคะแนนได้ 4.23  อยู่ในระดับ ดี 
   2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
     สถาบันได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ จ านวน 8 โครงการ สามารถด าเนินการได้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ จ านวน 4 โครงการ  (ร้อยละ 50.00)  คิดเป็นคะแนนได้ 2.50  อยู่ในระดับ   ปานกลาง 
   2.3  การบริหารงบประมาณ   
     - ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม    
      งบประมาณได้รับการจัดสรร จ านวน 7,779,930 บาท  สามารถด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณได้ จ านวน 7,077,584 บาท  (ร้อยละ 90.97)   คิดเป็นคะแนนได้ 4.55 อยู่ในระดับ ดีมาก 
 การประเมินผลงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  สรุปได้ดังนี ้
 
ท่ี รายการท่ีประเมิน น  าหนัก คะแนน ระดับ 
1 ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ 50 4.67 ดีมาก 
  1.1 ด้านการบรหิาร    15 5.00 ดีมาก 
  1.2 ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 25 4.70 ดีมาก 
  1.3 ความพึงพอใจของผู้รบับริการ 10 4.10 มาก 
2 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ 40 3.88 ดี 
  2.1 การบรรลเุป้าหมายตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร ์ 20 4.23 ดี 
  2.1 ความส าเร็จของโครงการที่ได้รบัอนุมัต ิ 10 2.50 ปานกลาง 
  2.3 การบรหิารงบประมาณ 10 4.55 ดีมาก 

รวม 90 4.32 ดี 
3 ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาล 10 4.05 ดี 
  ภาวะผู้น า 

 
4.07 ดี 

  ธรรมาภิบาล 
 

4.02 ดี 
4 ความพึงพอใจในการบริหารของผู้อ านวยการ 

 
 4.10 มาก 

  
การวิเคราะห์การด าเนินงาน 
 จุดเด่น 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการด าเนินงานด้านการวิจัย 
หลายระบบ เช่น ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน ระบบ
สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และระบบ สารสนเทศเทศ NSRU e-Office เป็นต้น  ท าให้
สามารถอ านวยความสะดวกให้แก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดีย่ิง 
 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ พบว่าส่วนใหญ่น าไปใช้ในการเรียนการสอน  สถาบันวิจัยและ
พัฒนาควรให้ค าแนะน าให้ผู้ท าวิจัยน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถ่ินให้มากขึ้นเพื่อตอบสนอง
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 49 ให้มีคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยตาม
มาตรา 39 และมาตรา 50  สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการ  ซึ่งการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย  ถือว่าเป็นเครื่องมือทางการบริหารอย่างหนึ่งส าหรับองค์การที่จะสะท้อนภาพของการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานและการบริหารจัดการองค์กรของคณะผู้บริหาร  ภายใต้แนวนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้  
ดังนั้น การติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานนั้น  จ าเป็นต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากบุคคลภายใน
องค์การที่มีมุมมองต่อมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่มองมหาวิทยาลัย โดยการเช่ือมโยงและสะท้อนให้เห็น
ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ  ซึ่งจะประเมินได้เป็นค่าความส าเร็จ และจุดอ่อนที่ควรได้รับการพัฒนาให้
สามารถด าเนินงานได้บรรลุภารกิจที่ตั้งไว้ 
 

วัตถุประสงค์    
 1.  เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบันและ
ผู้อ านวยการ 
 2.  เพื่อจัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของส านักงานอธิการบดี 
ส านัก/สถาบันและผู้อ านวยการ 
 
รายการท่ีประเมินและติดตาม   
 1.  การติดตามการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน ตามข้อเสนอแนะของคณะ 
กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 2.  การด าเนินงานตามพันธกิจของส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน  
 3. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ  

 3.1 การบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์ 
 3.2 ความส าเร็จของโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  
 3.3 การบริหารงบประมาณ   

 4.  ภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล และความพึงพอใจในการบริหารของผู้อ านวยการ   
 
เครื่องมือ วิธีการ เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินและน  าหนักในการประเมิน 
 เครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 
 1. แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจของส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน   
 2. แบบสัมภาษณ์ผู้อ านวยการ ผู้แทนบุคลากรของส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน 
 3. แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรของส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน เกี่ยวกับภาวะ
ผู้น า ธรรมาภิบาล และความพึงพอใจในการบริหารของผู้อ านวยการ 
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  4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน  ได้แก่ แผน
ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  รายงานประจ าปี  รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา  รายงานผล
การด าเนินงานของอธิการบดี ส านัก/สถาบัน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  วิธีการ 
  1.  รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจ/ตัวชี้วัด  และแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน   โดยมีผู้ ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยที่แต่งตั้งข้ึนเป็นผู้ช่วยประสานการ
ด าเนินงาน 
  2.  วิเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน   ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
  3.  วิเคราะห์เอกสาร  ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี รายงานประจ าปี  แบบ
ติดตามและประเมินตนเองตามตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการของส านักงาน
อธิการบดี ส านัก/สถาบัน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  4.  วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการ และผู้แทนบุคลากรของส านักงานอธิการบดี 
ส านัก/สถาบัน   
  5.  วิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรในส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน เกี่ยวกับ
ภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล และความพึงพอใจในการบริหารของผู้อ านวยการ 
  6.  จัดท าแบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน
อธิการบดี ส านัก/สถาบัน   
  เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมิน 
  การประเมินผลตามพันธกิจ ใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้   
  1. เกณฑ์ของหน่วยงานระดับชาติที่ท าหน้าที่ประเมินได้แก่ สมศ. และ สกอ.   
  2. เกณฑ์เป้าหมายที่หน่วยงานที่รับการประเมินก าหนด   
  3.  เกณฑ์ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
  4. เกณฑ์กระบวนการและหรือผลการด าเนินงานที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานก าหนด   
  น  าหนักในการประเมิน 
  1.  การด าเนินงานตามพันธกิจของส านัก/สถาบัน   ร้อยละ 50 
  2.    การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ ร้อยละ 40  

 2.1 การบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์    ร้อยละ 20 
 2.2 ความส าเร็จของโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ได้รับอนุมัติ 
      จากสภามหาวิทยาลัย   ร้อยละ 10 
 2.3 การบริหารงบประมาณ    ร้อยละ 10 

 3.  ภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล และความพึงพอใจในการบริหาร 
   ของผู้อ านวยการ        ร้อยละ 10 
 
 
 



บทท่ี 2 
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของส านักงานอธิการบดี 

 
 ส ำนักงำนอธิกำรบดีเป็นหน่วยงำนที่เป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำรและกำรบริหำรของมหำวิทยำลัย    
เป็นหน่วยงำนที่จ ำเป็นต้องมีกำรประสำนงำนกับบุคลำกรในทุกฝ่ำย ทุกหน่วยงำนของมหำวิทยำลัย ไม่ว่ำจะ
เป็นผู้บริหำร อำจำรย์ ข้ำรำชกำร บุคลำกร นักศึกษำ และผู้มำติดต่องำน  เป็นหน่วยงำนที่จัดตั้งควบคู่กับ
มหำวิทยำลัยมำโดยตลอด ตั้งแต่มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ยังเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู วิทยำลัยครู สถำบัน
รำชภัฏ และมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ตำมล ำดับ   ในปัจจุบันส ำนักงำนอธิกำรบดีโดยประกอบด้วย
หน่วยงำน จ ำนวน 3 หน่วยงำน คือกองกลำง   กองนโยบำยและแผนและกองพัฒนำนักศึกษำ 
 
ข้อมูลพ้ืนฐาน  
 ผู้บริหาร 
 นำยมงคล           แพทองค ำ    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 อำจำรย์ปรัศนีย์   นัยนำนนท์   ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ 
 นำงสุกัญญำ         มีวงษ์           ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 
 นำงนภัสนันท์       บัวแก้ว ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 
 ปรัชญา 
  บริกำรล้ ำ  น ำเทคโนโลยี  มีควำมโปร่งใส  ใส่ใจนักศึกษำ 
 วิสัยทัศน์ 
  บริกำรดี  ใช้เทคโนโลยีทันสมัย  ใส่ใจทุกระดับ  ปรับสู่มำตรฐำน 
 พันธกิจ 
  1.  พัฒนำกำรบริกำรและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัย 
  2. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของมหำวิทยำลัย 
  3. ศึกษำ วิเครำะห์ เสนอแนะ ข้อมูล เพื่อกำรจัดท ำนโยบำยและยุทธศำสตร์ให้มหำวิทยำลัย 
  4. ติดตำม ตรวจสอบ  และประเมินผล กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย 
  5. พัฒนำนักศึกษำให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหำวิทยำลัย  
 บุคลากร 
 ในปีงบประมำณ 2563 ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีบุคลำกรสำยสนับสนุน จ ำนวน  214 คน  ดังนี้ 
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หน่วยงาน 

 
 

 
รวม 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

  จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

สายวิชาการ - - - - 9 4.21  -  - 9 4.21 
พนักงำน
มหำวิทยำลัย 

 -  -  -  - 9 4.21  -  - 9 4.21 

สายสนับสนุน
วิชาการ 133 62.15 56 26.17 16 7.48  -  - 205 95.79 

ข้ำรำชกำร  -  -  -  - 5 2.34  -  - 5 2.34 
พนักงำน
มหำวิทยำลัย 

83 38.79 37 17.29 8 3.74  -  - 128 59.81 

พนักงำนรำชกำร  -  - 10 4.67 2 0.93  -  - 12 5.61 
ลูกจ้ำงประจ ำ 5 2.34 2 0.93 1 0.47  -  - 8 3.74 
ลูกจ้ำงชั่วครำว 45 21.03 7 3.27 0 0.00  -  - 52 24.30 

รวม 133 62.15 56 26.17 25 11.68  -  - 214 100.00 

ที่มำ : รำยงำนประจ ำปี  พ.ศ. 2563  ส ำนักงำนอธิกำรบดี  ข้อมูล ณ วันที่  ( ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 ) 
*หมายเหตุ   บุคลำกรสำยวิชำกำรมำช่วยงำนในส่วนกลำงของส ำนักงำนอธิกำรบดีน้ันมีต้นสงักัดจรงิอยู่ที่คณะ  
 
การประเมินผลงานของส านักงานอธิการบดี 
 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนอธิกำรบดีและผู้อ ำนวยกำรจำกเอกสำรต่ำงๆ ได้แก่ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของส ำนัก 
แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี รำยงำนกำรประเมินตนเอง รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน และ
เอกสำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ผู้อ ำนวยกำร ผู้แทนเจ้ำหน้ำที่ส ำนัก ตลอดจนข้อมูลจำก
แบบสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำลของผู้อ ำนวยกำรจำกบุคลำกรในส ำนัก  ผลจำก
กำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้น ำมำสรุปเป็นผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด  ในรำยงำนนี้แบ่งกำรประเมินเป็น
สำมส่วนคือ กำรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของ
มหำวิทยำลัยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  
และกำรประเมินผลงำนของส ำนัก/สถำบันประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
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 การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ การด าเนินงานและผลท่ีได้รับ ปัญหา/อุปสรรค 

1. กำรพัฒนำบุคลำกรให้ท ำหน้ำที่
ให้บรกิำรได้อย่ำงมีคุณภำพ ซึ่งในปีนี้
ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรงุ 
ส ำนักงำนอธิกำรบดีควรตรวจสอบท ำ
ควำมเข้ำใจกับเกณฑ์กำรประเมินให้
ชัดเจน ถ้ำยังไม่มีกำรด ำเนินกำรใน
เรื่องใด ก็ต้องจัดให้มีกระบวนงำนให้
ถูกต้อง โดยมุ่งพฒันำบุคลำกรแตล่ะ
คนสำมำรถปฏิบัติงำนทมีี
ประสิทธิภำพ มำกกว่ำกำรมีวุฒิ
กำรศึกษำเพิม่ขึ้น  และควรพัฒนำให้
บุคลำกรแต่ละคนสำมำรถปฏิบัติงำน
ได้มำกกว่ำ 1 หน้ำที่ รองรบักำร
เปลี่ยนแปลงของมหำวิทยำลัย 

 ในปีงบประมำณ 2563 ส ำนักงำน
อธิกำรบดีได้ข้อเสนอไปด ำเนินกำร
โดยสนับสนุนบุคลำกรของส ำนักได้
เพิ่มประสิทธิภำพด้ำนทักษะ ควำม
ช ำนำญในกำรท ำงำน ตลอดจน
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลำกรให้
พัฒนำตนเองเพือ่รองรบักำรเปลี่ยน
ขององค์กำรที่จะเกิดในอนำคต เพือ่
เพิ่มควำมสำมำรถของบุคลำกร 
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ทักษะทำง
เทคโนโลยี และภำษำ ที่เกิดควำม
คล่องตัวในกำรท ำงำนมำกยิง่ข้ึน  
และยังรวมถึงกำรแลกเปลี่ยนรูก้ัน
กับหน่วยงำนอื่น อำทิ เช่น กับ
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่เข้ำช่วยเหลือในกำร
พัฒนำระบบสำรสนเทศต่ำงๆให้ 
ส ำนักงำนอธิกำรบดีได้ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

 

2. ระบบสำรสนเทศเพือ่กำรบรหิำร
และกำรตัดสินใจ  ที่แม้ว่ำมีกำร
ด ำเนินกำรต่อเนื่อง จำกปีทีผ่่ำนมำ แต่
ส่วนส ำคัญที่ยงัขำดอยู่และต้องจัดให้มี
ในปีถัดไป คือ ควำมส ำรวจควำม
ต้องกำรระบบสำรสนเทศ ในด้ำน
ต่ำงๆ ของส่วนงำนต่ำงๆ และกำร
ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ
ระบบสำรสนเทศทีม่ีอยู่ เพื่อน ำข้อ
ค้นพบที่ได้มำพจิำรณำใช้ประโยชน์ใน
กำรพัฒนำงำนใหม้ีประสทิธิภำพย่ิงข้ึน 

ในปีงบประมำณ 2563 ส ำนักงำน
อธิกำรบดีได้น ำข้อเสนอไป
ด ำเนินกำรแต่ด้วยระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ นั้น 
บุคลำกรของส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ไม่ใช่ผู้เชียวชำญในกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ จงึได้รบัควำมช่วยเหลือ
จำกส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศได้ด ำเนินกำร
ช่วยจัดท ำระบบสำรสนเทศของแต่
ละกลุ่มงำน  
     

- ระบบสำรสนเทศบำงตัว 
อำทิเช่น ระบบสำรบรรณ
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-office) 
ต้องปรับปรุงระบบไป
เรื่อยๆให้ตรงกำร
ปฏิบัติงำนจริง 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ การด าเนินงานและผลท่ีได้รับ ปัญหา/อุปสรรค 

     - ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนกิส์ 
(e-office) โดยกลุม่งำนธุรกำรและ
กำรประชุม น ำมำใช้กำรรับ-สง่
หนังสือ กำรเวียนหนังสือ และกำร
เก็บหนังสือรำชกำรต่ำงๆ 
     - ระบบแจง้เตือนพัสดุและ
จดหมำย (ems tracking) โดยกลุม่
งำนประชำสัมพันธ์ได้น ำใช้
บรหิำรงำนจดหมำยและพัสดเุพื่อ
แจ้งใหห้น่วยงำนและบุคลำกร
ภำยในมหำวิทยำลัย 
     - ระบบกำรจองใช้สถำนที่ของ
มหำวิทยำลัยผ่ำนเว็บไซต์ของกลุ่ม
งำนทรัพยส์ินและรำยได้   
    - ระบบสนับสนุนกำรบริกำร 
(Helpdesk) โดยกลุม่งำนอำคำร
สถำนที่และบรกิำร ได้น ำมำบริกำร
แจ้งซ่อมอุปกรณ์ต่ำงๆ 
    - ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Meeting) มำใช้ในงำนประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำรมหำวิทยำลัย  
คณะกรรมกำรจัดหำผลประโยชน์
จำกทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย  
 

 

 
 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจและประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั 
 ส ำนักงำนอธิกำรบดีได้ด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะได้ดี ยกเว้นเรื่องระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและ
กำรตัดสินใจ ที่ยังมปีัญหำ/อุปสรรค และข้อจ ำกัดอยู่บ้ำง ซึง่ส ำนักงำนอธิกำรบดีควรแสวงหำควำมร่วมมือจำก
หน่วยงำนที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญทำงด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศให้มำกขึ้น 
 
 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ส านักงานอธิการบดี 
 กำรพัฒนำส ำนักงำนอธิกำรบดีตำมแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563  
ประกอบด้วย 5 ยุทธศำสตร์  จ ำนวน  18  ตัวช้ีวัด  โดยมีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวช้ีวัดของแผน
ยุทธศำสตร์  จ ำนวน 15 ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ  83.33  ดังนี ้
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ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ประเด็นยุทธศำสตรท์ี่ 1 พัฒนำกำรบรกิำรและ
สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัย 

5 5 27.78 - - 

ประเด็นยุทธศำสตรท์ี่  2 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรของมหำวิทยำลัย 

6 4 22.22 2 11.11 

ประเด็นยุทธศำสตรท์ี่  3 ศึกษำ วิเครำะห์ เสนอแนะ 
ข้อมูล เพื่อกำรจัดท ำนโยบำยและยทุธศำสตร์ให้
มหำวิทยำลัย 

2 2 11.11 - - 

ประเด็นยุทธศำสตรท์ี่  4 ติดตำม ตรวจสอบ  และ
ประเมินผล กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัย 

2 2 11.11 - - 

ประเด็นยุทธศำสตรท์ี่  5 พัฒนำนักศึกษำให้เป็น
บัณฑิตที่มีคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของมหำวิทยำลัย 

3 2 11.11 1 5.56 

รวม 18 15 83.33 3 16.67 

 
 การด าเนินงานตามพันธกิจ 
 1. การบริหาร 
 ตัวชี้วัดท่ี 1.1 การบริหารองค์การ   
 1. ส ำนักงำนอธิกำรบดีได้มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์และแผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนอธิกำรบดี
ประจ ำปี พ.ศ.2560 – 2564  (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2563) ไว้ดังนี้ 
  ปรัชญา  
   บริกำรล้ ำ  น ำเทคโนโลยี  มีควำมโปร่งใส  ใส่ใจนักศึกษำ 
  วิสัยทัศน์ 
   บริกำรดี  ใช้เทคโนโลยีทันสมัย   ใส่ใจทุกระดับ  ปรับสู่มำตรฐำน 
  พันธกิจ   
   1. พัฒนำกำรบริกำรและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัย 
   2. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของมหำวิทยำลัย 
   3. ศึกษำ วิเครำะห์ เสนอแนะ ข้อมูล เพื่อกำรจัดท ำนโยบำยและยุทธศำสตร์ให้
มหำวิทยำลัย 
   4. ติดตำม ตรวจสอบ  และประเมินผล กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย 
   5. พัฒนำนักศึกษำให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหำวิทยำลัย 
  ยุทธศาสตร์ 
   1.  พัฒนำกำรบริกำรและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัย   
   2.  พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของมหำวิทยำลัย 
   3. ศึกษำ วิเครำะห์ เสนอแนะ ข้อมูล เพื่อกำรจัดท ำนโยบำยและยุทธศำสตร์ให้
มหำวิทยำลัย 



8 
 

   4. ติดตำม ตรวจสอบ  และประเมินผล กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย   
   5. พัฒนำนักศึกษำให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหำวิทยำลัย  
 
   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์   
    1.  มีกำรพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพเพื่อควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร  

2.  มีกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคลำกรให้มีศักยภำพที่เหมำะสมต่อกำรท ำงำน   
    2.  มีกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร และทรัพย์สินของมหำวิทยำลัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
    3. เพื่อสนับสนุนและเสนอแนะแนวทำงกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยและหน่วยงำน
ภำยในให้ด ำเนินงำนตำมแผนงำน และบริหำรงบประมำณที่จ ำกัดอย่ำงมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูลที่ทันสมัย  
    4. ทุกหน่วยงำนมีกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่ส่งเสริมให้มี
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กำรตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ และกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำทั้งภำยใน
และภำยนอกอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับหลักสูตร/คณะส ำนักและสถำบันที่มีคุณภำพได้มำตรฐำน 
    5. เพื่อให้นักศึกษำให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   กลยุทธ์ 
    1. พัฒนำระบบกำรให้บริกำรอย่ำงมีคุณภำพด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย 
    2. พัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่เพิ่มประสิทธิภำพให้แก่กำรบริกำร 
    3. ส่งเสริมให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และองค์ควำมรู้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
    4. สง่เสริมและพัฒนำทรัพยำกรบุคลำกรให้มีทักษะและควำมรู้ควำมสำมำรถทีเ่หมำะสม
ตำมสำยงำน 
    5. สร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนโดยสร้ำงควำมก้ำวหน้ำให้บุคลำกรและมีระบบ
สวัสดิกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต 
    6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรและทรัพย์สินของมหำวิทยำลัยเพื่อสนับสนุน
กำรจัดหำรำยได้ 
    7. ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและฐำนข้อมูลให้มีประสิทธิภำพ 
    8. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงำนของมหำวิทยำลัยจัดท ำแผน ติดตำมและประเมินผลตำมแผน 
    9. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล 
    10. ส่งเสริมและประสำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอกอย่ำง
ต่อเนื่องทุกระดับ ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับส ำนักและสถำบัน 
    11. ส่งเสริมและประสำนกำรตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอกอย่ำง
ต่อเนื่องทุกระดับ ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับส ำนักและสถำบัน 
    12. ส่งเสริมและประสำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอก อย่ำง
ต่อเนื่องทุกระดับตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับส ำนักและสถำบัน  
    13 ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำนักศึกษำให้เป็นบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
    โดย คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนอธิกำรบดีได้ พิจำรณำทบทวนแผนยุทธศำสตร์
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2563)  เพื่อจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ 2563  แผนบริหำรควำมเสี่ยง  2563 และแผนพัฒนำบุคลำกร จำกกำรค ำสั่งส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ที่ 015/2562 แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
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ลงวันที่  10 กันยำยน 2562 ได้มีกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้ทบทวนกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนยุทธ์ศำสตร์เดิมของส ำนักงำนอธิกำรบดีให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยและร่วมกัน
ด ำเนินกำรจัดท ำ(ร่ำง )แผนปฏิบัติรำชกำรและแผนปฏิบัติกำร ส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปีงบประมำณ 2563  
โดย ด ำเนินกำรวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมที่เป็นปจัจยัภำยในและปัจจัยภำยในและภำยนอก 
   และในล ำดับต่อมำได้มีกำรน ำ (ร่ำง )แผนปฏิบัติรำชกำรและแผนปฏิบัติกำร ส ำนักงำน
อธิกำรบดี ประจ ำปีงบประมำณ 2563  ดังกล่ำว เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก ครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวันที่  10 กันยำยน 2562  เพื่อพิจำรณำ โดยมีประชุม ทบทวน และพิจำรณำข้อเสนอแนะจำก
คณะกรรมกำรต่ำงๆ ที่เข้ำมำด ำเนินกำรประเมินกำรบริหำรงำนของส ำนักปรับปรุงแผนในปีต่อไป 
 2. ตำมแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยที่สภำมหำวิทยำลัยเห็นชอบให้ส ำนักงำนอธิกำรบดีไป
ด ำเนินกำรนั้น ส ำนักงำนอธิกำรบดีได้ด ำเนินกำรทบทวน ปรับแผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนอธิกำรบดี ให้ มีควำม
เช่ือมโยงระหว่ำงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยและสำมำรถน ำไปปฏิบัติ โดยกำร
จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนอธิกำรบดี พ.ศ.2560 – 2564  (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2563) มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อก ำหนดทิศทำงในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดีให้สอดคล้องและบรรลุตำมนโยบำยของ
มหำวิทยำลัย พร้อมทั้งมีกำรประเมินผลที่มีประสิทธิภำพ โดยมีหน่วยงำนหลัก ทั้ง 3 กองงำนเป็นผู้รับผิดชอบ
ตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย  ผู้อ ำนวยส ำนักงำนอธิกำรบดี และผู้อ ำนวยกำรทั้ง 3 กองงำน จะเป็นผู้รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินต่อผู้บริหำรมหำวิทยำลัย ทั้งโดยตรงและต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย 
 3. ส ำนักได้มีกำรประเมินแผนแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนโดยมีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนิน
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรเป็น ประจ ำทุกปี เพื่อประเมินโครงกำรตำมตัวช้ีวัดของกลยุทธ์ในแผนยุทธศำสตร์ 
พบว่ำจำกจ ำนวนโครงกำรทั้งสิ้น 83 โครงกำร ส ำนักด ำเนินกำรแล้วเสร็จและบรรลุเป้ำหมำยตัวช้ีวัดของ
โครงกำร 32 โครงกำรคิดเป็นร้อยละ 38.55 
 4. ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีระบบสำรสนเทศและเว็บไซต์ของส ำนักไว้จัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศด้ำน
กำรบริหำร และได้น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอื่นๆ มำใช้บริหำรงำน อันได้แก่  
  4.1 เว็บไซต์ของส ำนักงำนอธิกำรบดี อันได้แก่  
   -  หน้ำเว็บเพจของส ำนักงำนอธิกำรบดี 
   - หน้ำเว็บเพจของกองงำนทั้ง 3 กอง(กองกลำง ,กองนโยบำยและแผน,กองพัฒนำ
นักศึกษำ) 
   - หน้ำเว็บเพจของกลุ่มงำนหลักๆ  อันได้แก่ กลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ,กลุ่มงำนทรัพย์สิน
และรำยได้กลุ่มงำนมำตรฐำนกำรศึกษำ 
   - หน้ำเว็บเพจของงำนอื่น ๆ ที่ต้องกำรเผยแพร่ข้อมูล เช่น งำนวินัยและนิติกร  งำน
ยำนพำหนะ งำนประกันคุณภำพ ส ำนักงำนอธิกำรบดี  กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ 
  4.2 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำนภำยในส ำนักงำน 
   - ระบบบริหำรงบประมำณและกำรเงิน  Naga 
   - ระบบรับ-ส่งและติดตำมเอกสำรกำรเบิกจ่ำยเงิน ผ่ำนระบบอินทรำเน็ตของ
มหำวิทยำลัย 
   - ระบบกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ e-Meeting 
   - ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  NSRU Office  
   - ระบบแจ้งเตือนพัสดุ EMS  
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   และได้น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอื่นๆ มำใช้บริหำรงำนและเช่ือมโยงกับภำยนอกดังนี้   
   -   ด้ำนกำรเงิน กลุ่มงำนกำรคลัง ใช้ระบบกำรเงินกำรคลังภำครัฐ  GFMIS ของ
กรมบัญชีกลำง  
   - ด้ำนกำรพัสดุ กลุ่มงำนพัสดุใช้ระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ EGP ของกรมบัญชีกลำง 
   - ด้ำนบุคลำกร กลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ใช้  
    1)  ระบบฐำนข้อมูลทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ  
    2)  ระบบสำรสนเทศพนักงำนรำชกำร 3)ระบบสำรสนเทศ  NSRU MIS ของ
มหำวิทยำลัยเพื่อส่งข้อมูลให้แก่ ส ำนักงำนกำรกำรอุดมศึกษำแห่งชำติ และมีหน้ำเว็บของ กลุ่มงำนส ำหรับ
เผยแพร่ข้อมูลให้แก่บุคลำกรได้รับทรำบ 
   - ด้ำนอำคำรสถำนที่  กลุ่มงำนทรัพย์สินและรำยได้ในกำรให้ข้อมูลบริกำรจองสถำนที่
ต่ำงๆ ห้องประชุม ล่วงหน้ำ พร้อมตำรำงสอบรำยกำรจองสถำนที่ตำมเพจ http://ai.nsru.ac.th/      
   - ด้ำนกำรประกันคุณภำพ  ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีกำรจัดส่งข้อมูลรำยงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำของส ำนักฯ  ผ่ำนระบบ CHE QA ONLINE เพื่อรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในไป
ยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) 
 5. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรทุกระดับที่มีต่อองค์กร ส ำนักงำนอธิกำรบดี  ประจ ำปี
งบประมำณ 2563 ซึ่งมีผลกำรประเมินตำมหัวข้อ ดังนี ้
  5.1 ลักษณะภำวะผู้น ำมีคะแนนเฉลี่ย 4.00  ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
  5.2 กำรพัฒนำองค์กรมีคะแนนเฉลี่ย 4.05  ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
  5.3 กำรเป็นผู้ก ำกับดูแลที่ดีภำยใต้กรอบจริยธรรมและคุณธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 4.09 ควำมพึง
พอใจอยู่ในระดับมำก 
  5.4 ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรจูงใจมีคะแนนเฉลี่ย 4.08 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
  5.5 กำรจัดระบบ/กลไก กำรบริหำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีคะแนนเฉลี่ย 4.02 ควำมพึง
พอใจอยู่ในระดับมำก 
  5.6 กำรมีส่วนร่วมในองค์กรมีคะแนนเฉลี่ย 4.17 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
   เฉลี่ยรวมทุกด้าน  มีคะแนนเฉลี่ย 4.07 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
   หมำยเหตุ บุคลำกรผู้ประเมิน คือบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร และบุคลำกรสำย
สนับสนุนวิชำกำร งำนบริกำร ทั้งหมด จ ำนวน 202 คน   
 6. คะแนนระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรทุกระดับ เท่ำกับ 4.07 คะแนน 
 ตัวชี้วัดท่ี 1.2  ผลการบริหารงบประมาณ 
  1.2.1 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
   ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม 
   งบประมำณได้รับกำรจัดสรร จ ำนวน 540,748,153  บำท 
   งบประมำณที่มีกำรรับโอนเปลี่ยนแปลง จ ำนวน 14,902,460 บำท 
   รวมเป็นงบประมำณ จ ำนวน 555,650,613 บำท 
   งบประมำณที่เบิกจ่ำย จ ำนวน 429,773,375 บำท 
   คิดเป็น ร้อยละ 77.36 
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  1.2.2   ความสามารถในการหารายได้ของส านักงานอธิการบดี 
     รำยไดใ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เท่ำกับ 14,326,862 บำท 
     รำยไดใ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เท่ำกับ  9,058,316.77 บำท 
     รำยได้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ลดลง  คิดเป็นร้อยละ 36.77 
 ส ำนักงำนอธิกำรบดีโดยกลุ่มงำนทรัพย์สินและรำยได้ด ำเนินงำนตำมแผนกำรหำรำยได้ 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2563  โดยมีเป้ำหมำยในกำรจัดเก็บรำยได้ เป็นจ ำนวน 10,900,000 บำท จัดเก็บได้จริง
เป็นจ ำนวน  9,058,316.77 บำท คิดร้อยละ 83.10  โดยด ำเนินงำนตำมพันธกิจโดยมีผลกำรด ำเนินงำนแผนฯ  
ดังนี้ 
 1. รำยรับค่ำเช่ำสถำนที่ ร้ำนค้ำ ศูนย์อำหำร ได้แก่ ค่ำเช่ำสถำนที่ประกอบกำรศูนย์อำหำร ( อ.
เมือง), ค่ำเช่ำร้ำนค้ำภำยในศูนย์อำหำร (ย่ำนมัทรี),ค่ำเช่ำพื้นที่ (อ.เมือง),ค่ำเช่ำพื้นที่ (ย่ำนมัทรี),ค่ำบริกำรพื้นที่ 
(ย่ำนมัทรี),ค่ำเช่ำห้องประชุมและค่ำบริกำรพื้นที่,ค่ำบริกำรสถำนที่จัดอำหำร,ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรสนำมกีฬำ
ต่ำงๆ,ค่ำเช่ำทรัพย์สินต่ำงๆของมหำวิทยำลัยฯ ร้อยละ 40 จำกกำรให้เช่ำทรัพย์สินส่วนกลำง 
  ผลกำรด ำเนินกำร   กลุ่มงำนทรัพย์สินและรำยได้ จัดเก็บรำยได้ จำกกำรให้เช่ำสถำนที่ ร้ำนค้ำ 
ศูนย์อำหำร เป็นต้น ปีงบประมำณ 2563  เป็นเงิน 3,987,940.12 บำท คิดเป็นร้อยละ  84.85  ซึ่งไม่บรรลุ
เป้ำหมำยที่ตั้งไว้ จำกที่คำดกำรณ์ไว้ 4,700,000 บำท  และเมื่อเทียบกับปีงบประมำณ 2562 (สำมำรถจัดเก็บ
ไว้ได้ 4,772,550.93บำท)  ซึ่งลดลง  784,610.81 บำท คิดเป็น ร้อยละ 16.44 
 2. รำยรับค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำง หอพักและคอนโด ได้แก่ ค่ำธรรมเนียม หอเทวำ
พิทักษ์,ค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำง หอเทวำพิทักษ์,ค่ำธรรมเนียม หอพักเจ้ำหน้ำที่ (อ.เมือง),ค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำง หอพัก
เจ้ำหน้ำที่ (อ.เมือง),ค่ำบ ำรุงหอพักนักศึกษำ (นศ.จีน และนศ.โครงกำร สกอ.ภำคใต้) 
  ผลกำรด ำเนินกำร   กลุ่มงำนทรัพย์สินและรำยได้จัดเก็บจำกส่วนนี้ ปีงบประมำณ 2563 เป็น
จ ำนวนเงิน   710,035 บำท คิดเป็นร้อยละ 71.00 ซึ่งไม่บรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ จำกที่คำดกำรณ์ไว้ 1,000,000 
บำท 
 3. รำยรับค่ำไฟฟ้ำและค่ำน้ ำประปำ ได้แก่ ค่ำไฟฟ้ำ หอเทวำพิทักษ์ ,ค่ำน้ ำประปำ หอเทวำพิทักษ์
,ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน้ ำประปำ หอพักนักศึกษำ (อ.เมือง) 
  ผลกำรด ำเนินกำร   กลุ่มงำนทรัพย์สินและรำยได้จัดเก็บจำกส่วนนี้ ปีงบประมำณ 2563 เป็น
จ ำนวนเงิน   456,685 บำท คิดเป็นร้อยละ 91.34  ซึ่ง บรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ จำกที่คำดกำรณ์ไว้ 500 ,000  
บำท 
 4. รำยรับจำกกำรผลิตและจ ำหน่ำย  ได้แก่ กำรจ ำหน่ำยคู่มือนักศึกษำ ,กำรจ ำหน่ำยเครื่องหมำย
ตรำสัญลักษณ์ประดับชุดนักศึกษำ,กำรจ ำหน่ำยพระพุทธสัญพัญญู,กำรจ ำหน่ำยน้ ำด่ืม NSRU 
  ผลกำรด ำเนินกำร   กลุ่มงำนทรัพย์สินและรำยได้จัดเก็บจำกส่วนนี้ ปีงบประมำณ 2563 เป็น
จ ำนวนเงิน     708,639  บำท คิดเป็นร้อยละ 101.23  ซึ่ง บรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ จำกที่คำดกำรณ์ไว้  
700,000  บำท 
 5. รำยรับจำกบริกำรทำงวิชำกำร ได้แก่ โครงกำรบริกำรวิชำกำรที่มีค่ำตอบแทน 
  ผลกำรด ำเนินกำร   กลุ่มงำนทรัพย์สินและรำยได้จัดเก็บจำกส่วนนี้ ปีงบประมำณ 2563 เป็น
จ ำนวนเงิน  3,195,017.65 บำท คิดเป็นร้อยละ 79.86  ซึ่ง ไม่บรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ จำกที่คำดกำรณ์ไว้ 
4,000,000  บำท 
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 ตัวชี้วัดท่ี  1.3  ผลการพัฒนาบุคลากร 
 ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีจ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด   จ ำนวน  214  คน โดยจ ำแนกบุคลำกรในสังกัด
ส ำนักงำนอธิกำรบดี  ซึ่งประกอบด้วย บุคลำกรฝ่ำยบริหำร  อันได้แก่  ข้ำรำชกำรพลเรือน จ ำนวน  5 คน  
คณำจำรย์  จ ำนวน 9  คน (ด ำรงต ำแหน่งรักษำกำรหน่วยงำนภำยใน) บุคลำกรประจ ำส ำนักงำน อันได้แก่  
ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 5 คน  พนักงำนรำชกำร จ ำนวน  12 คน พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุนสำยวิชำกำร 
จ ำนวน  53 คน  ลูกจ้ำงช่ัวครำว จ ำนวน 8 คนและบุคลำกรสำยบริกำร  อันได้แก่  ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 3 คน 
พนักงำนมหำวิทยำลัย สำยสนับสนุนวิชำกำร งำนบริกำร จ ำนวน 75 คน ลูกจ้ำงช่ัวครำว จ ำนวน 44 คน 
 บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำร้อยละ 29.44 
 *หมายเหตุ  ด้วยสถำนกำรณ์โรคระบำด โควิด-19 ท ำให้กำรลดโครงกำรศึกษำดูงำนและอบรม
ต่ำงๆ ทั้งภำยใน ภำยนอก มหำวิทยำลัย  
 **หมายเหตุ  จ ำนวนบุคลำกรรวมหน่วยงำนเกี่ยวข้อง อันได้แก่ ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยและ
หน่วยตรวจสอบภำยใน 
 ตัวชี้วดัท่ี 1.4 การบริหารจัดการความเสี่ยง   
 1. ส ำนักงำนอธิกำรบดีได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี  ประจ ำปีงบประมำณ 2563  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้   
  1.1 น ำนโยบำย กำรบริหำรควำมเสี่ยง/กำรควบคุมภำยในสู่กำรปฏิบัติ                     
  1.2 รวบรวม/ระบุ/วิเครำะห์/ประเมินควำมเสี่ยงภำยในหน่วยงำนของตน  
  1.3 จัดท ำแผนป้องกันหรือลดควำมเสี่ยง/กำรควบคุมภำยใน 
  1.4 เสนอมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยง/กำรควบคุมภำยใน  
  1.5 เสนอรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง/กำรควบคุมภำยในต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 2. คณะกรรมกำรควำมเสี่ยงส ำนักงำนอธิกำรบดีได้มีกำรทบทวนกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรควำม
เสี่ยงโดยน ำข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินฯ และข้อเสนอแนะคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก  เข้ำที่
ประชุมคณะกรรมกำรควำมเสี่ยงส ำนักงำนอธิกำรบดี  ครั้งที่ 2/2562  เมื่อ วันที่  13 พฤศจิกำยน  2562 เพื่อ
น ำผลกำรประเมินพร้อมน ำข้อเสนอแนะมำเป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงใน
ปีงบประมำณ 2563 ส่วนในกำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงในปีงบประมำณ 2563  มีรำยละเอียดดังนี้ 
  2.1 กำรทบทวนนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงฯ ของส ำนักและแต่งตั้งค ำสั่งคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยงประจ ำปีงบประมำณ 2563 
  2.2 คณะกรรมกำรมีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 โดย จำกกำร
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงทั้ง 6 ด้ำน ตำมยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนอธิกำรบดี  ทั้ง 5 ยุทธศำสตร์  และสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยทั้ง 5 ยุทธศำสตร์  ตำมแบบฟอร์ม ตำรำงวิเครำะห์ปัจจัยเสี่ยง (RM1_NSRU) ที่อำจ
เกิดข้ึนในกำรปฏิบัติงำน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงฯ ได้มีกำรก ำหนดระดับควำมเสี่ยงโดยพิจำรณำ
โอกำสและควำมรุนแรงที่อำจเกิดผลกระทบมำจัดล ำดับปัจจัยควำมเสี่ยง เพื่อเลือกปัจจัยควำมเสีย่งน ำมำจดัท ำ
แผนบริหำรควำมเสี่ยง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ตำมแบบฟอร์ม (RM2 NSRU) ดังนี้    
   - ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ท่ี : 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น   
    สอดคล้องประเด็นยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนอธิกำรบดี  ที่ 1 : พัฒนำกำรบริกำรและ
สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัยให้มีคุณภำพ 
     กำรทุจริตในระหว่ำงปฏิบัติงำน 
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     กระบวนกำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพและทันสมัย 
    สอดคล้องประเด็นยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนอธิกำรบดี  ที่  2 : พัฒนำกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรของมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพ  
     งบประมำณเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัยลดลง 
     สภำพทรัพย์สินเสียหำยอันเนื่องมำจำกภัยพิบัติทำงธรรมชำติ(อัคคีภัย) 
 

ความเสีย่ง ปัจจัยเสี่ยง 

1. กำรทุจริตในระหว่ำงปฏิบัติงำน 1. กำรเสนอผลประโยชนจ์ำกบริษัทหรือห้ำงร้ำนต่ำงๆที่มี
ธุรกรรมกบัหน่วยงำน 
2. กำรตระหนักรูเ้ท่ำทันกำรทุจริตคอรร์ัปชันในองค์กรของ
บุคลำกร 

2. กระบวนกำรปฏิบัตงิำนที่มี
ประสิทธิภำพและทันสมัย 

1.ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศที ่
ยังได้รับกำรพฒันำเพื่อตอบสนองต่อกระบวนกำรให้กำร
ปฏิบัติงำนประจ ำ 

3. งบประมำณเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย
ลดลง 

1. รำยได้จำกค่ำลงทะเบียนของนักศึกษำลดลง 
2.ประสิทธิภำพในกำรจัดหำรำยได้จำกกำรบริหำรทรัพยส์ินของ
มหำวิทยำลัย 

4. สภำพทรัพยส์ินเสียหำยอันเนื่องมำจำก
ภัยพิบัตทิำงธรรมชำติ(อัคคีภัย) 

1. สภำพอำกำศที่ร้อนและแหง้แลง้ 
2. อุปกรณ์ไฟฟ้ำเสื่อมสภำพ 
3. สัตว์บำงชนิด (อำทิเช่น กระรอก) ก่อกวนอปุกรณ์ไฟฟ้ำและ
สำยไฟจนเสียหำย 

 
3.  ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงมีควำมเหมำะสม 
  มีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงอย่ำงเหมำะสม ดังนี้ 

ความเสีย่ง ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง (คะแนน) 

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ระดับ 

1. กำรทุจริตใน
ระหว่ำงปฏิบัติงำน 

1. กำรเสนอผลประโยชนจ์ำก
บริษัทหรือห้ำงร้ำนต่ำงๆที่มี
ธุรกรรมกบัหน่วยงำน 
2. กำรตระหนักรูเ้ท่ำทันกำร
ทุจริตคอร์รปัชันในองค์กรของ
บุคลำกร 
 

2 
 
 
 
3 

4 
 
 
 
3 

8 
(ปำนกลำง) 

 
9 

(ปำนกลำง) 
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ความเสีย่ง ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง (คะแนน) 

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ระดับ 

2. กระบวนกำร
ปฏิบัติงำนทีม่ี
ประสิทธิภำพและ
ทันสมัย 

1.ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศที่
ยังได้รับกำรพฒันำเพื่อตอบสนอง
ต่อกระบวนกำรใหก้ำรปฏิบัติงำน
ประจ ำ 

3 4 12 
(สูง) 

 

3. งบประมำณเงิน
รำยได้ของ
มหำวิทยำลัยลดลง 

1. รำยได้จำกค่ำลงทะเบียนของ
นักศึกษำลดลง 
2. ประสทิธิภำพในกำรจัดหำ
รำยได้จำกกำรบริหำรทรัพย์สิน
ของมหำวิทยำลัย 

4 
 
 
4 

 

5 
 
 
4 

 

20 
(สูงมำก) 

16 
(สูงมำก) 

 
4. สภำพทรัพยส์ิน
เสียหำยอัน
เนื่องมำจำกภัย
พิบัติทำงธรรมชำติ
(อัคคีภัย) 

1. สภำพอำกำศที่ร้อนและแหง้
แล้ง 
 
2. อุปกรณ์ไฟฟ้ำเสื่อมสภำพ 
 
 
3. สัตว์บำงชนิด (อำทิเช่น 
กระรอก) ก่อกวนอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
และสำยไฟจนเสียหำย 

4 
 
 
2 

 
 

3 

5 
 
 
4 
 
 
3 

20 
(สูงมำก) 

8 
(ปำนกลำง) 

9 
(ปำนกลำง) 

 
 4. คณะกรรมกำรควำมเสี่ยงส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้น ำเสนอแผนบริหำรควำมเสี่ยงปีงบประมำณ 
2563 โดยได้มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่ระบุปัจจัยเสี่ยง 1 ยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 2 
ยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนอธิกำรบดี ดังนี้ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ท่ี : 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหาร
จัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  สอดคล้องประเด็นยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนอธิกำรบดี  ที่ 1 : พัฒนำกำรบริกำรและสนับสนุน
กำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัยให้มีคุณภำพ 
  1.  การทุจริตในระหว่างปฏิบัติงาน 
   แนวทำงกำรป้องกัน/แก้ไขควำมเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 
   1) มีประกำศมหำวิทยำลัยเรื่อง นโยบำยกำรด ำเนินงำนด้วยคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
   2) มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนด้ำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของมหำวิทยำลัยโดยตรง 
   3) มีกำรประกำศเจตนำรมณ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
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   4) จัดโครงกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต “โครงกำรกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรม และ
กระบวนทัศน์ให้บุคลำกรมีควำมตระหนักรู้เท่ำทันกำรทุจริตคอร์รัปชัน และกำรส่งเสริมค่ำนิยมไม่เพิกเฉยต่อ
กำรทุจริต” 
  2. กระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
   แนวทำงกำรป้องกัน/แก้ไขควำมเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของกำรควบคุม    
   1) กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในบริหำรจัดกำรและกำรปฏิบัติงำนในแต่ละกลุ่มงำน
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
   2) กำรทบทวนกระบวนกำรกำรปฏิบัติงำนประจ ำต่ำงๆของกลุ่มงำนภำยในส ำนักงำน
อธิกำรบดี ที่สำมำรถจะด ำเนินกำรพัฒนำกระบวนกำรด้วยระบบสำรสนเทศ   
   3) กำรประสำนให้ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้ด ำเนินกำรช่วยจัดท ำ
ระบบสำรสนเทศของแต่ละกลุ่มงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดี  
   4) กำรเผยแพร่ระบบสำรสนเทศที่น ำมำพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนประจ ำต่ำงๆของ
กลุ่มงำนภำยในส ำนักงำนอธิกำรบดีให้หน่วยงำนต่ำงๆได้ใช้งำน 
  สอดคล้องประเด็นยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนอธิกำรบดี  ที่ : 2 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรของมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพ  
  3. งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยลดลง 
   แนวทำงกำรป้องกัน/แก้ไขควำมเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของกำรควบคุม   
   1) กำรเพิ่มกำรจัดหำรำยได้จำกกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม หรือกำรจัดหลักสูตรอบรมระยะ
สั้นให้กับนักศึกษำหรือบุคคลทั่วไปภำยนอก  
   2) กำรเพิ่มกำรจัดหำรำยได้อื่นๆ จำกทำงด้ำนวิชำกำร 
   3) กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรทรัพย์สินของมหำวิทยำลัยโดยกำรจัดเก็บรำยได้ 
ดังนี้  กำรจัดเก็บรำยได้จำกกำรเช่ำพื้นที่ภำยในศูนย์อำหำร ,กำรจัดเก็บรำยได้ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรห้องประชุม 
,กำรจัดเก็บรำยได้จำกกลุ่มธุรกิจ ธนำคำร และร้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรต่ำงๆ 
  4.  สภาพทรัพย์สินเสียหายอันเน่ืองมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ(อัคคีภัย) 
   แนวทำงกำรป้องกัน/แก้ไขควำมเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของกำรควบคุม   
   1)  มหำวิทยำลัยโดยส ำนักงำนอธิกำรบดี มอบหมำยให้กลุ่มงำนอำคำรสถำนที่และบริกำร
เป็นผู้รับผิดชอบหลัก มอบหมำยหน้ำที่ให้บุคลำกรส่วนงำนอำคำรสถำนที่ ส่วนงำนรักษำควำมปลอดภัยในกำร
เฝ้ำระวัง ตรวจสอบพื้นที่ ในช่วงสภำพอำกำศในหน้ำแล้งโดยเฉพำะสภำพแวดล้อมภำยในมหำวิทยำลัยที่เสี่ยง
ต่อกำรเกิดอัคคีภัย 
  5. ผลจากการแก้ไขความเสี่ยงท าให้ความเสี่ยงลดลง/หมดไป ท้ัง 3 เรื่อง  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ท่ี : 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหาร
จัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น   
  สอดคล้องประเด็นยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนอธิกำรบดี  ที่ 1 : พัฒนำกำรบริกำรและสนับสนุน
กำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัยให้มีคุณภำพ 
  1. การทุจริตในระหว่างปฏิบัติงาน 
   ผลของกำรด ำเนินงำน 
   1) มหำวิทยำลัยโดยส ำนักงำนอธิกำรบดีได้จัดท ำประกำศมหำวิทยำลัยเรื่อง นโยบำยกำร
ด ำเนินงำนด้วยคุณธรรมและควำมโปร่งใสของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 



16 
 

   2) มหำวิทยำลัยได้แต่งตั้งคณะท ำงำนด้ำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยโดยตรง 
   3) มหำวิทยำลัยประกำศเจตนำรมณ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต   
   4) มหำวิทยำลัยโดยส ำนักงำนอธิกำรบดีได้จัดโครงกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
จัดโครงกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต “โครงกำรกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรม และกระบวนทัศน์ให้
บุคลำกรมีควำมตระหนักรู้เท่ำทันกำรทุจริตคอร์รัปชัน และกำรส่งเสริมค่ำนิยมไม่เพิกเฉยต่อกำรทุจริต”สุจริต 
ตรวจสอบได้ 
   ผลหลังกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร คือ 
   1)  มหำวิทยำลัยและส ำนักงำนอธิกำรบดีส่งเสริมให้สร้ำงวัฒนธรรม และกระบวนทัศน์ให้
บุคลำกรมีควำมตระหนักรู้เท่ำทันกำรทุจริตคอร์รัปชัน และกำรส่งเสริมค่ำนิยมไม่เพิกเฉยต่อกำรทุจริต 
  2.  กระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
   ผลของกำรด ำเนินงำน 
   1) ส ำนักงำนอธิกำรบดีได้มีกำรด ำเนินกำรพัฒนำกระบวนกำรกำรปฏิบัติงำนประจ ำของ
หน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ 
   2) ส ำนักงำนอธิกำรบดีได้น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้บริหำรจัดกำรและกำรปฏิบัติงำน
ได้ตำมควำมเป็นจริง 
   ผลหลังกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร คือ 
   1)  มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำร ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏนครสวรรค์ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  เฉลี่ยรวมทุกด้ำนมีคะแนนเฉลี่ย 4.08 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ มำก     
  ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ท่ี : 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหาร
จัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น   
  สอดคล้องประเด็นยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนอธิกำรบดี  ที่  2 : พัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรของมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพ 
  1. งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยลดลง 
   ผลของกำรด ำเนินงำน 
   รำยได้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  คิดเป็นร้อยละ   83.10 ของกำรประมำณกำรรับ 
   1) ผู้บริหำรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโดยตรงในกำรดูแลผลประโยชน์จำกทรัพย์สินมหำวิทยำลัย 
   2) ผู้บริหำรมอบหมำยให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำร
จัดหำรำยได้จำกทรัพย์สินมหำวิทยำลัย 
   3) ผู้บริหำรติดตำมกำรด ำเนินงำนผู้รับผิดชอบให้ด ำเนินกำรตำมแผนกำรจัดหำรำยได้จำก
ทรัพย์สินมหำวิทยำลัย 
   4) ผู้รับผิดชอบด ำเนินงำนตำมแผนกำรจัดหำรำยได้จำกทรัพย์สินมหำวิทยำลัยและรำยงำน
ผลกำรด ำเนินตำมแผนต่อผู้บริหำรให้รับทรำบ 
   ผลหลังกำรด ำเนินโครงกำร คือ 
   รำยไดใ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เท่ำกับ 14,326,862 บำท 
   รำยไดใ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เท่ำกับ 9,058,316.77 บำท 
   รำยได้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ลดลง คิดเป็นร้อยละ   36.77 
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   ส ำนักงำนอธิกำรบดีโดยกลุ่มงำนทรัพย์สินและรำยได้ด ำเนินงำนตำมแผนกำรหำรำยได้ 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2563  โดยมีเป้ำหมำยในกำรจัดเก็บรำยได้ เป็นจ ำนวน 10,900,000  บำท จัดเก็บได้จริงเป็น
จ ำนวน  9,058,316.77 บำท คิดร้อยละ 83.10 โดยด ำเนินงำนตำมพันธกิจโดยมีผลกำรด ำเนินงำนแผนฯ  ดังนี้ 
   1. รำยรับค่ำเช่ำสถำนที่ ร้ำนค้ำ ศูนย์อำหำร       
   2. รำยรับค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำง หอพักและคอนโด  
   3. รำยรับค่ำไฟฟ้ำและค่ำน้ ำประปำ  
   4. รำยรับจำกกำรผลิตและจ ำหน่ำย   
   5. รำยรับจำกบริกำรทำงวิชำกำร ได้แก่ โครงกำรบริกำรวิชำกำรที่มีค่ำตอบแทน 
  2. สภาพทรัพย์สินเสียหายอันเน่ืองมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ(อัคคีภัย)     
   ผลของกำรด ำเนินงำน 
   1. กลุ่มงำนอำคำรสถำนที่และบริกำรเป็นผู้รับผิดชอบหลัก และบุคลำกรส่วนงำนอำคำร
สถำนที่ ส่วนงำนรักษำควำมปลอดภัยด ำเนินกำรเฝ้ำระวัง ตรวจสอบพื้นที่ ในช่วงสภำพอำกำศในหน้ำแล้งโดย
ปรับปรุงสภำพแวดล้อมภำยในมหำวิทยำลัยไม่ให้เสี่ยงต่อกำรเกิดอัคคีภัย 
   ผลหลังกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร คือ 
   1. ไม่เกิดเหตุกำรณ์อัคคีภัยเนื่องมำจำกสภำพแวดล้อมแห้งแล้ง 
 ตัวชี้วัดท่ี 1.5 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศหรือต่างประเทศ 
 1. ควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนักกับมหำวิทยำลัย ส ำนัก/สถำบัน ภำยในประเทศ 
  ไม่ได้ด ำเนินกำร 
 2. จ ำนวนควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนักกับหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน หรือองค์กำรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  ด ำเนินกำรดังนี ้
  โครงกำรรณรงค์อำหำรปลอดภัย ใส่ใจสุขภำพ  กลุ่มงำนพยำบำลฯ กองพัฒนำนักศึกษำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงกำรรณรงค์อำหำรปลอดภัย ใส่ใจสุขภำพ ตั้งแต่  วันที่ 31 ส.ค.2562 
– 1 ก.ย.2562 จังหวัดนครสวรรค์นี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในเรื่องอำหำร
ปลอดภัย และกำรสุขำภิบำลอำหำร ตลอดจนได้ฝึกปฏิบัติกำรทดสอบสำรปนเปื้อนในอำหำร ตระหนักและเหน็
ควำมส ำคัญดังกล่ำว ได้รับควำมอนุเครำะห์ทีมวิทยำกรจำกกลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดนครสวรรค์ ผู้เข้ำรับกำรอบรม ได้แก่ นักศึกษำสำขำสำธำรณสุขศำสตร์  นักศึกษำสำขำ คหกรรมศำสตร์ 
ตัวแทนผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำร เข้ำร่วมฝึกอบรมโครงกำร ณ ห้องอมรำวดี อำคำร 14 ช้ัน 3 มหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครสวรรค์  โดยมี บุคลำกรส ำนักงำนร่วมแลกเปลี่ยน 5 คน 
 3. ควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนัก/สถำบันกับหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ในต่ำงประเทศ 
  โครงกำรที่ด ำเนินงำน 
  เมื่อ วันที่ 5 พฤษภำคม 2563 และวันที่ 13 เดือนพฤษภำคม พ.ศ.2563  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์     
ดร.ไชยรัตน์ ปรำณี รักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธำนในกำรมอบถุงยัง
ชีพให้แก่ประชำชนในเขตพื้นที่เทศบำลนครนครสวรรค์ ต ำบลนครสวรรค์ตก ต ำบลนครสวรรค์ออก และต ำบล
ย่ำนมัทรี อ ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของเช้ือไวรัสโควิด 
– 19 รวมทั้งสิ้น 1,000 ชุด ในโครงกำร “จิตอำสำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ร่วมใจต้ำนภัยโควิด-19” 
โดยกำรประสำนของกองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  ซึ่งมีคณะผู้บริหำร อำจำรย์ 
บุคลำกรของมหำวิทยำลัยฯ ร่วมบริจำค นอกจำกนี้ยังได้รับกำรสนับสนุนจำกหลำยหน่วยงำน อำทิ เทศบำล
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นครนครสวรรค์ สมำคมศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ บริษัท ตำตง บริษัท เกียร์  19 ก่อสร้ำง 
ประธำนชมรมโรงสีข้ำว จ.นครสวรรค์ บริษัท โตโยต้ำนครสวรรค์ 1981 หจก.ต้องตำมเบญจ์ ร้ำนนรินทร์ขำย
ผ้ำ บริษัท ณัฐรดำ เท็กไทล์โปรดักส์ บริษัท ทรำยทองนครสวรรค์ บริษัท เอพี เฟอร์นิเจอร์ บริษัท นิภำ 
(สุธำสินีฟู๊ด) ร้ำนระพีพรรณดอกไม้สด ร้ำนคลีนเฮด โมเดิร์น อี สโมสรฟุตบอลสี่แควซิตี้ โรงแรมรำชำวดี และ
ได้รับกำรสนับสนุนจำกนักศึกษำองค์กำรบริหำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ที่มีจิตอำสำ มำช่วย
จัดชุดถุงยังชีพเพื่อมอบให้แก่ประชำชนที่เดือนร้อนในครั้งนี้ ทั้งนี้มหำวิทยำลัยฯ ได้มีมำตรกำรคัดกรอง วัด
อุณหภูมิ และเว้นระยะห่ำงประชำชนที่มำรับถุงยังชีพ และมีกำรท ำควำมสะอำดฆ่ำเช้ือโรคอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อ
ป้องกันกำรแพร่กระจำยของเช้ือไวรัสโควิด-19 
 2.  ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
 ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระบบงานบริหารส านักงาน 
 1. ส ำนักสนับสนุนให้บุคลำกรในส ำนักทุกคนจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มงำนและคู่มือกำร
ปฏิบัติงำนของตนเอง ดังนี้ 
  กลุ่มงำนธุรกำรและกำรประชุม 
   คู่มือกำรบริหำรหนังสือรำชกำร (กำรรับหนังสือรำชกำร) โดย นำงพรทิพย์ บัวประทุม 
(เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป) 
  กลุ่มงำนเลขำนุกำรและพิธีกำร 
   คู่มือกำรปฏิบัติงำนเลขำนุกำร  โดย น.ส.จิตติมำ จำรุวรรณ์ (เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป) 
  กลุ่มงำนเลขำนุกำรและพิธีกำร (งำนประกัน สนอ.) 
   คู่มือกำรปฏิบัติงำน งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี โดยน.ส.ศิริรัตน์ 
อ้นหมี (เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป) 
  กลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 
   คู่มือกำรปฏิบัติงำน ขอปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ 
และศำสตรำจำรย์  โดย น.ส.กำญจน์วริน สิทธิปรีชำพงษ์ (บุคลำกร) 
   คู่มือกำรปฏิบัติงำน แนวทำงปฏิบัติงำนตำมระเบียบส ำนักนำยกฯ ว่ำเรื่องกำรลำฯ โดย 
น.ส.อังศนำ ดีสุข  (เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป) 
  กลุ่มงำนคลัง 
   คู่มือกำรปฏิบัติงำนเบิกจ่ำยเงินเดือนระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ โดย น.ส.ธนิ
ดำ ยินดี (นักวิชำกำรเงินและบัญชี)  
   คู่มือกำรปฏิบัติงำน เรื่อง กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนเงินรำยได้เงินโครงกำรจัดกำรศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำ โดย นส. นภัสรัญช์ อ่อนเขต (พนักงำนพิมพ์)  
   คู่มือกำรปฏิบัติงำน เรื่อง กำรจัดท ำบัญชีด้ำนรับ เงินรำยได้ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
โดย น.ส.สำยรุ้ง วิชัย (นักวิชำกำรเงินและบัญชี)  
   คู่มือกำรปฏิบัติงำน เรื่อง กำรตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนพัฒนำบุคลำกร โดย น.ส.สมัย 
ประสำทเขตกำร (นักวิชำกำรเงินและบัญชี) 
   คู่มือกำรปฏิบัติงำน เรื่อง กำรตั้งเบิกจ่ำยเงินงบประมำณแผ่นดินเพื่อจ่ำยบุคลำกรภำยนอก โดย 
อ้ำงอิงใบสั่งซื้อ (กรณีจ่ำยตรงให้เจ้ำหนี้) บันทึกผ่ำนเครื่อง GFMIS โดย น.ส.กวิตำ เค้ำศรีวงษ์ (นักวิชำกำรเงินและบัญชี) 
   คู่มือกำรปฏิบัติงำน เจ้ำหน้ำทีกำรเงิน  โดย นำงเสำวภำ ปิ่นทอง(ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร) 
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   คู่มือกำรปฏิบัติงำน เรื่อง กำรบันทึกกำรตัดจ่ำยรำยกำรขอเบิกช ำระเงิน เงินงบประมำณแผ่นดิน 
โดยส่วนรำชกำร ผ่ำนเครื่อง GFMIS Terminal โดย น.ส.สิรินภำ จุนทศรี (นักวิชำกำรเงินและบัญชี) 
   คู่มือกำรปฏิบัติงำน เรื่อง กำรบันทึกรำยกำรเงินยืมลงในระบบเงินยืม โดย น.ส.ปำรวี โพธ์ิค ำ 
(เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและกำรบัญชี) 
   คู่มือกำรปฏิบัติงำน เรื่อง กำรค ำนวณและน ำส่งเงินสมทบประกันสังคม โดย น.ส.ปัทมพร  บุญไทย 
(เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและกำรบัญชี) 
   คู่มือกำรปฏิบัติงำน เรื่อง กำรลงบัญชีด้ำนรับ โดย น.ส.หัตถำภรณ์  ศรีสง่ำ (นักวิชำกำรเงินและ
บัญชี) 
  กลุ่มงำนพัสดุ 
   คู่มือกำรปฏิบัติงำน เรื่อง กำรจ ำหน่ำยพัสดุเสื่อมสภำพ  โดย น.ส.พิชชำพร ชำตะรูปะ 
(นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร) 
   คู่มือกำรปฏิบัติงำน เรื่อง กำรท ำใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้ำง (PO) โดย น.ส.ณัฐสุพิชฌำญ์ สำยยนต์ 
(เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป) 
   คู่มือกำรปฏิบัติงำน กำรตรวจรับพัสดุ/ตรวจกำรจ้ำงและลงทะเบียนครุภัณฑ์ โดย         
น.ส.ลักขณำ  แกล้วกล้ำ (นักวิชำกำรพัสดุ) 
  กลุ่มงำนประชำสัมพันธ์ 
   คู่มือกำรปฏิบัติงำน เรื่อง กำรถ่ำยภำพเพื่อกำรประชำสัมพันธ์   โดย  นำยอภิชำต จุมพล 
(นักประชำสัมพันธ์) 
   คู่มือกำรปฏิบัติงำน เรื่อง งำนบริกำรติดต่อสอบถำม  โดย น.ส.รัชดำพร  ละครชัยมงคล  
(ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร) 
   คู่มือกำรปฏิบัติงำน เรื่อง กำรจัดรำยกำรวิทยุกระจำยเสียง   โดย น.ส.นฤภร   ศรีบรรเทำ  
(เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป) 
   คู่มือกำรปฏิบัติงำน เรื่อง กำรพูดเสียงตำมสำย    โดย   น.ส.นฤภร  ศรีบรรเทำ (เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำนทั่วไป) 
   คู่มือกำรปฏิบัติงำน เรื่อง กำรเป็นพิธีกร  โดย น.ส.นฤภร   ศรีบรรเทำ (เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำนทั่วไป) 
   คู่มือกำรปฏิบัติงำน เรื่อง กำรเผยแพร่ข่ำวประชำสัมพันธ์ของกลุ่มงำนประชำสัมพันธ์     
โดย น.ส.นฤภร   ศรีบรรเทำ (เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป) 
  กลุ่มงำนทรัพย์สินและรำยได้ 
   คู่มือกำรปฏิบัติงำน เรื่อง งำนจองใช้สถำนที่  โดย น.ส.คนึงนิจ อินทรีย์สุข 
  กลุ่มงำนอำคำรสถำนที่และบริกำร 
   คู่มือกำรปฏิบัติงำน เรื่อง กำรปฏิบัติกำรควบคุมงำน   โดย  นำยธนวิทย์  ฉุนฉ่ ำ 
   คู่มือกำรใช้งำนระบบงำนยำนพำหนะ  งำนยำนพำหนะ   
   คู่มือกำรปฏิบัติงำน วิศวกรโยธำ โดย นำยฐำนันดร์ หล่วนพำนิช 
  กลุ่มงำนบริหำรกองนโยบำยและแผน 
   คู่มือกำรจัดท ำงบประมำณ ปี 2562 
  กลุ่มงำนวิเทศสัมพันธ์ 
   คู่มือกำรปฏิบัติงำนวิเทศสัมพันธ์ โดย นำยพรเทพ  ศรีสมบัติ(นักวิเทศสัมพันธ์) 
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  กลุ่มงำนมำตรฐำนและประกันคุณภำพ 
   คู่มือกำรปฏิบัติงำน กลุ่มงำนมำตรฐำนและประกันคุณภำพ  โดย  กลุ่มงำนมำตรฐำนและ
ประกันคุณภำพ 
   คู่มือกำรปฏิบัติงำน  ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร สังกัดกองนโยบำยและแผนฯ  โดย  น.ส.รจนำ  
ขันกสิกรรม 
   คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  โดย  นำยจิณณวัฒน์   สุวรรณ์ 
  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไปและบริกำรนักศึกษำ 
   คู่มือกำรปฏิบัติงำน กำรจัดกิจกรรมนักศึกษำ  โดย นำยไพโรจน์  ไกรวิริยะ(เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำนทั่วไป) 
   คู่มือกำรปฏิบัติงำน งำนพัสดุ   โดย น.ส.รุจนี  บ่ำงศรีวงษ์ (เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป) 
   คู่มือกำรปฏิบัติงำน ระบบ E –Audit กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  โดย นำยศรัณย์ 
เกตกรณ์ (ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร) 
  กลุ่มงำนกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ 
   คู่มือกำรปฏิบัติงำน เรื่อง งำนธุรกำรกองพัฒนำนักศึกษำ  โดย น.ส.ชัชฎำ ถีติปริวัตร์ 
(เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป) 
  กลุ่มงำนแนะแนวและทุนกำรศึกษำ  
   คู่มือกำรปฏิบัติงำน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  โดย นำงรุจิวันทน์  อิ่มสมบัติ 
(เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป) 
   คู่มือกำรปฏิบัติงำน ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนกองทุนให้กู้ยืมเพื่อให้กำรศึกษำ  โดย  นำง
สัญชำนี สุขพิทักษ์ (พนักงำนพิมพ์ ) 
  งำนหอพักนักศึกษำ 
   คู่มือกำรปฏิบัติงำน กำรด ำเนินกำรงำนหอพักกองพัฒนำนักศึกษำ  โดย น.ส.นันทิยำ ไตร
ทศกุล (เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป) 
  โดยในปีงบประมำณนี้ได้มีกำรจัดส่งคู่มือปฏิบัติงำนมำเพิ่ม รวมเป็นจ ำนวน 40 เล่ม 
 2. ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีระบบสำรสนเทศและเว็บไซต์ของส ำนักไว้จัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศด้ำน
กำรบริหำร และได้น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอื่นๆ มำใช้บริหำรงำน อันได้แก่  
  2.1 เว็บไซต์ของส ำนักงำนอธิกำรบดี อันได้แก่  
   -  หน้ำเว็บเพจของส ำนักงำนอธิกำรบดี 
   -  หน้ำเว็บเพจของกองงำนทั้ง 3 กอง(กองกลำง,กองนโยบำยและแผน,กองพัฒนำนักศึกษำ) 
   - หน้ำเว็บเพจของกลุ่มงำนหลักๆ  อันได้แก่ กลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ,กลุ่มงำนทรัพย์สิน
และรำยได,้กลุ่มงำนมำตรฐำนกำรศึกษำ 
   - หน้ำเว็บเพจของงำนอื่น ๆ ที่ต้องกำรเผยแพร่ข้อมูล เช่น งำนวินัยและนิติกร,งำน
ยำนพำหนะ,งำนประกันคุณภำพ ส ำนักงำนอธิกำรบดี,กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ 
  2.2 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำนภำยในส ำนักงำน 
   - ระบบบริหำรงบประมำณและกำรเงิน  Naga 
   - ระบบรับ-ส่งและติดตำมเอกสำรกำรเบิกจ่ำยเงิน ผ่ำนระบบอินทรำเน็ตของ
มหำวิทยำลัย 
   - ระบบกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ e-Meeting 
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   - ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  NSRU Office  
   - ระบบแจ้งเตือนพัสดุ EMS  
   และได้น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอื่นๆ มำใช้บริหำรงำนและเช่ือมโยงกับภำยนอกดังนี้ 
   - ด้ำนกำรเงิน  กลุ่มงำนกำรคลั งใช้ระบบกำรเงินกำรคลังภำครัฐ GFMIS ของ
กรมบัญชีกลำง 
   - ด้ำนกำรพัสดุ กลุ่มงำนพัสดุใช้ระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ EGP ของกรมบัญชีกลำง 
   - ด้ำนบุคลำกร  กลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ใช้  
     1) ระบบฐำนข้อมูลทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ  
     2) ระบบสำรสนเทศพนักงำนรำชกำร 3)ระบบสำรสนเทศ  NSRU MIS ของ
มหำวิทยำลัยเพื่อส่งข้อมูลให้แก่ ส ำนักงำนกำรกำรอุดมศึกษำแห่งชำติ  และมีหน้ำเว็บของ กลุ่มงำนส ำหรับ
เผยแพร่ข้อมูลให้แก่บุคลำกรได้รับทรำบ 
   - ด้ำนอำคำรสถำนที่ กลุ่มงำนทรัพย์สินและรำยได้ในกำรให้ข้อมูลบริกำรจองสถำนที่
ต่ำงๆ ห้องประชุม ล่วงหน้ำ พร้อมตำรำงสอบรำยกำรจองสถำนที่ตำมเพจ http://ai.nsru.ac.th/     
   - ด้ำนกำรประกันคุณภำพ ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีกำรจัดส่งข้อมูลรำยงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำของส ำนักฯ  ผ่ำนระบบ CHE QA ONLINE เพื่อรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในไป
ยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) 
 ตัวชี้วัดท่ี 2.2 การพัฒนาบุคลากรให้ท าหน้าท่ีการบริการได้อย่างมีคุณภาพ   
 1.   มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนอธิกำรบดี  ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน  
2563  ณ ห้องประชุมดุสิตำ อำคำร 14 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ เพื่อพิจำรณำแผนพัฒนำบุคลำกร 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 เพื่อท ำให้บุคลำกรในหน่วยงำนซึ่งเป็นทรัพยำกรมนุษย์ที่มีประสิทธิภำพอันจะ
ส่งผลส ำเร็จต่อเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ กำรพัฒนำบุคลำกรเป็นข้ันตอนหนึ่งของกระบวนกำร
บริหำรงำนบุคคลที่ต้องปฏิบัติอยู่ตลอดเวลำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพให้กับบุคลำกร ตลอดจนท ำให้บุคลำกรมี
ควำมเติบโตก้ำวหน้ำ และปฏิบัติงำนได้ดียิ่งขึ้น 
  ผลกำรด ำเนินงำนจำกกำรประชุม ได้มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรเพื่อกำรให้บริกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ของส ำนักงำนอธิกำรบดี โดยได้ก ำหนดจุดมุ่งหมำยที่ส ำคัญดังนี้ 
  1.1 ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้และทักษะที่เหมำะสมกับกำรท ำงำน 
  1.2 พัฒนำระบบสวัสดิกำรของบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี 
  1.3 สร้ำงควำมก้ำวหน้ำให้บุคลำกรในส ำนักงำนอธิกำรบดี   
  1.4 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกร  
 2.   มีทรัพยำกรที่ใช้ในกำรสนับสนุนกำรบริหำรงำนกำรให้บริกำรของส ำนักฯ ดังนี้ 
  2.1 ทรัพยำกรอำคำร/ห้องเรียน/ห้องประชุม 
  - อำคำร  5  ห้องเรียนรวมและร้ำนสหกรณ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ มี ห้องเรียน 2 ห้อง  
  - อำคำร  8  ส ำนักวิทยบริกำร ฯ ห้องประชุมร่มพะยอม มี ห้องเรียน 1 ห้อง มี ห้องประชุม 1 ห้อง 
   - อำคำร 14  อำคำรเรียนรวมและส ำนักงำนอธิกำรบดี มี ห้องเรียน 40 ห้อง มี ห้อง
ประชุม 8 ห้อง และ ห้องโถง 1 ห้อง (ไว้ให้บริกำรงำนธุรกำร กำรพัสดุ กำรเงิน ประชำสัมพันธ์) 
   -  หอประชุมใหญ่ จ ำนวน  1  หลัง  
   - อำคำรเทวำพิทักษ์ 2 ห้อง (ไว้ให้บริกำรงำนอนำมัยและพยำบำล และศูนย์เวชศึกษำป้องกัน) 
   - อำคำรกิจกำรนักศึกษำ 1 หลัง (ไว้ให้บริกำรนักศึกษำ) 
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   - อำคำร 10  อำคำรศูนย์ปฏิบัติกำรกิจกรรมนักศึกษำ 1 หลัง (ย่ำนมัทรี) มีห้องประชุม 1 หลัง 
   - อำคำรที่พักบุคลำกร(ย่ำนมัทรี) 1 หลัง 
   - ศูนย์ประชุมและนิทรรศกำรนำนำชำติ(ย่ำนมัทรี) 1 หลัง 
  2.2 จ ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพำที่ใช้เข้ำถึงสำรสนเทศ 
   - คอมพิวเตอร์ส ำนักงำนของส่วนตัวของบุคลำกร และใช้ในกำรบริหำรจัดกำรงำน
บริกำร จ ำนวน  99  เครื่อง 
   - คอมพิวเตอร์แบบพกพำ (note book) ของส ำนักงำน จ ำนวน 16 เครื่อง 
   - เครื่องปริ้นเตอร์  ของส ำนักงำน จ ำนวน 93 เครื่อง 
   - เครื่องเครื่องสแกนเอกสำร ของส ำนักงำน จ ำนวน 4 เครื่อง 
   - เครื่องเครื่องถ่ำยเอกสำร ของส ำนักงำน จ ำนวน 9 เครื่อง 
   - เครื่องกล้องถ่ำยรูปดิจิตอล  ของส ำนักงำน จ ำนวน 4 เครื่อง 
   - กล้องวิดีโอ  ของส ำนักงำน จ ำนวน 8  เครื่อง 
   - เครื่องเครื่องโปรเจคเตอร์  ของส ำนักงำน จ ำนวน 7 เครื่อง 
   - เครื่องเสียงห้องประชุม ของส ำนักงำน จ ำนวน 6 เครื่อง 
   - ทีวี จอ LED  ของส ำนักงำน จ ำนวน 37 เครื่อง 
   - เครื่อง FAX ของส ำนักงำน จ ำนวน 2 เครื่อง 
 3. มีกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม/โครงกำร เพื่อพัฒนำบุคลำกรตำมแผนพัฒนำบุคลำกร ส ำนักงำน
อธิกำรบดี ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 จ ำนวน 3 กิจกรรม/โครงกำร ดังนี้ 
  3.1 โครงกำรค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำร : ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  
  3.2 โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกร(กองนโยบำยและแผน)  
  3.3 โครงกำรค่ำใช้จ่ำยบริหำรงำนกองพัฒนำนักศึกษำ 
 4. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำร ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ซึ่ง  ใช้ผลกำรประเมินเดียวกับ ผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพ
ภำยใน  ส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 เมื่อ วันที่ 18  สิงหำคม 2563 ที่ผ่ำนมำ โดยได้ผลกำร
ด ำเนินงำนดังนี้ 
  4.1 ประเด็นควำมพึงพอใจด้ำนกำรให้บริกำรของส ำนักงำนอธิกำรบดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.13 
ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
  4.2 ประเด็นควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำร ข้ันตอน และอุปกรณ์กำรให้บริกำรของส ำนักงำน
อธิกำรบดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.10 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
  4.3 ประเด็นควำมพึงพอใจด้ำนสถำนที่ของส ำนักงำนอธิกำรบดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.03 ควำมพึง
พอใจอยู่ในระดับมำก 
  เฉลี่ยรวมทุกด้ำน  มีคะแนนเฉลี่ย 4.08 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
 5. ได้มีกำรน ำผลกำรประเมินมำเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรในปีงบประมำณ 2562 
ของส ำนักงำนอธิกำรบดี ดังนี ้
  5.1 ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้และทักษะที่เหมำะสมกับกำรท ำงำน 
  5.2 พัฒนำระบบสวัสดิกำรของบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี 
  5.3 สร้ำงควำมก้ำวหน้ำให้บุคลำกรในส ำนักงำนอธิกำรบดี   
  5.4 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกร  
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 ตัวชี้วัดที่  2.3  การอ านวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย    
 1.  มีระบบกำรอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอก ในกำร
ให้บริกำรห้องประชุม กำรยืมวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆ  โดยมีรำยละเอียดข้อมูล ดังนี้ 
  กองกลาง  เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีหลักในการกำรอ ำนวยควำมสะดวกและ ประสำนงำน 
ภำยในและภำยนอก  ซึ่งมีกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
   กลุ่มงานธุรการและการประชุม มีหน้ำที่ ปฏิบัติงำนสำรบรรณของมหำวิทยำลัย 
   กลุ่มงานเลขานุการและพิธีการ มีหน้ำที่ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนช่วยอ ำนวยกำรและงำน
เลขำนุกำรของมหำวิทยำลัย  
   กลุ่มงานการเจ้าหน้าท่ี มีหน้ำที่  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลในมหำวิทยำลัย
ได้แก่ กำรสรรหำ บรรจุเลื่อนระดับต ำแหน่ง กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคล
ภำยในมหำวิทยำลัย ด ำเนินกำรเกี่ยวกับสวัสดิกำร บ ำเหน็จบ ำนำญ และเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรฝึกอบรมและพัฒนำข้ำรำชกำร จัดท ำทะเบียนประวัติและข้อมูลบุคลำกรในมหำวิทยำลัย 
   กลุ่มงานคลัง มีหน้ำที่ ด าเนินงานบริการทางด้าน งำนกำรเงิน   งำนบัญชีงำนเงินนอก
งบประมำณ    งำนเงินงบประมำณ     
   กลุ่มงานพัสดุ มีหน้ำที่  งำนบริหำรพัสดุ กำรจ ำหน่ำยพัสดุ  งำนจัดหำพัสดุโดยวิธีตกลง
รำคำ  กำรจัดหำพัสดุโดยวิธีสอบรำคำ/วิธีพิเศษ 
   กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มีหน้ำที่  เป็นหน่วยงำนประชำสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัยรวมทั้ง
เผยแพร่กิจกรรม ควำมรู้ ควำมก้ำวหน้ำ และผลงำนของมหำวิทยำลัย ให้บุคคลภำยในและนอกได้รับรู้ 
   กลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้  มีหน้ำที่ งำนบริหำรจัดกำรทรัพย์สินและรำยได้  และ งำน
สวัสดิกำร อีกทั้งยังมีหน้ำที่ ให้บริกำรห้องประชุมแก่หน่วยงำนและองค์กรทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 
ตั้งแต่กำรจองห้องประชุม ตลอดจนกำรติดต่อประสำนงำนกำรจัดห้องประชุม และอุปกรณ์โสตทัศน์ ต่ำงๆ   
    กลุ่มงานอาคารสถานท่ีและบริการ มีหน้ำที่ งำนอำคำรสถำนที่/อนำมัยสุขำภิบำล  
งำนสวนรักษำควำมสะอำดและสิ่งแวดล้อม รักษำควำมปลอดภัยและจรำจร  งำนไฟฟ้ำ ประปำ และซ่อมบ ำรุง  
อีกทั้งยังมีหน้ำที่ ให้บริกำรยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีกำร วัสดุส ำนักงำน ที่มีอยู่แก่หน่วยงำนภำยในและ
ภำยนอก 
  กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่หลักในกำรอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำน 
ภำยในและภำยนอกให้แก่นักศึกษำ  
  1.  จัดบริกำรและสวัสดิกำรต่ำงๆ แก่นักศึกษำ 
  2. จัดบริกำรแนะแนวสนเทศและบริกำรอำชีพให้แก่นักศึกษำ 
  3. ประสำนงำนสนับสนุนส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ของนักศึกษำทั้งภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย 
  4. ประสำนด ำเนินกำรพัฒนำบุคลิกภำพนักศึกษำ สร้ำงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ควบคุมดูแลควำมประพฤติของนักศึกษำ 
  5. ควบคุมดูแล ส่งเสริมและประสำนงำนกำรจัดกิจกรรม กีฬำและนันทนำกำรภำยในและ
ภำยนอกมหำวิทยำลัย 
  6. จัดบริกำรเงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำให้แก่นักศึกษำ 
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  7. ปฏิบัติงำนร่วมหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมำย 
 2. มีกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนในเพื่อกำรอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนของส ำนักฯ โดย
มีขั้นตอนรำยละเอียดในกำรปฏิบัติงำน โดยจัดท ำเป็นแผนภูมิขั้นตอนและรำยละเอียดในกำรปฏิบัติงำน โดยมี
รำยละเอียดข้อมูล ตำม ภำระหน้ำที่ของแต่ละกลุ่มงำน ตำมโครงสร้ำงของหน่วยงำน   
 3. มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนกำรอ ำนวยควำมสะดวกและ
ประสำนงำน ดังนี้ 
  3.1 มีเว็บไซต์ส ำนักงำนอธิกำรบดี ไว้เผยแพร่ ข่ำวสำรและข้อมูล ต่ำงๆ ของหน่วยงำน      
http://general.nsru.ac.th/ 
  3.2 มีระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  NSRU Office ส ำหรับกำรให้บริกำรรับ-ส่งหนังสือภำยใน 
และภำยนอก  
  3.3 มีระบบแจ้งเตือนพัสดุ EMS ส ำหรับ แจ้งเตือนพัสดุ EMS  และจดหมำยเอกสำรต่ำงๆ เพื่อ
ป้องกันเอกสำรพัสดุสูญหำย 
  3.4 มีเว็บไซต์ส ำนักงำนอธิกำรบดีโดยกลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ในกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริหำรงำน
บุคคล http://personel.nsru.ac.th/ 
  3.5 มีเว็บไซต์ส ำนักงำนอธิกำรบดีโดยงำนวินัยและนิติกรในกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับเผยแพร่ 
กฎหมำย  ระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย http://personel.nsru.ac.th/law/index.php 
  3.6 มีเว็บไซต์ส ำนักงำนอธิกำรบดีโดยกลุ่มงำนทรัพย์สินและรำยได้ในกำรให้ข้อมูลบริกำรจอง
สถำนที่ต่ำงๆ ห้องประชุม ล่วงหน้ำ พร้อมตำรำงสอบรำยกำรจองสถำนที่ตำมเพจ http://ai.nsru.ac.th/      
  3.7 มีเฟสบุ๊คของมหำวิทยำลัย และกลุ่มงำนประชำสัมพันธ์ โดย มีกลุ่มงำนประชำสัมพันธ์เป็น
ผู้ดูแล  
   - https://www.facebook.com/nsrunews/?fref=ts 
   - https://www.facebook.com/groups/219114234820953/  
  3.8 มีเว็บไซต์กองนโยบำยและแผนในกำรให้บริกำรข้อมูล เอกสำร ข่ำวสำร และกิจกรรมต่ำงๆ 
ของกองนโยบำยและแผน http://plan.nsru.ac.th/ 
  3.9 มีเว็บไซตก์องพัฒนำนักศึกษำในกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรในกำรกิจกรรมของนักศึกษำ  
http://sd.nsru.ac.th/ 
 4. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำร ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ซึ่ง  ใช้ผลกำรประเมินเดียวกับ ผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพ
ภำยใน  ส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 เมื่อ วันที่ 18  สิงหำคม 2563 ที่ผ่ำนมำ โดยได้ผลกำร
ด ำเนินงำนดังนี้ 
  4.1 ประเด็นควำมพึงพอใจด้ำนกำรให้บริกำรของส ำนักงำนอธิกำรบดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.13 
ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
  4.2 ประเด็นควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำร ข้ันตอน และอุปกรณ์กำรให้บริกำรของส ำนักงำน
อธิกำรบดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.10 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
  4.3 ประเด็นควำมพึงพอใจด้ำนสถำนที่ของส ำนักงำนอธิกำรบดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.03 ควำมพึง
พอใจอยู่ในระดับมำก 
  เฉลี่ยรวมทุกด้ำน  มีคะแนนเฉลี่ย 4.08 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 

http://general.nsru.ac.th/
http://personel.nsru.ac.th/
http://personel.nsru.ac.th/law/index.php
https://www.facebook.com/nsrunews/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/219114234820953/
http://plan.nsru.ac.th/
http://sd.nsru.ac.th/
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 5. ได้มีกำรน ำผลกำรประเมินมำเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนกำรอ ำนวยควำม
สะดวกและประสำนงำน ปีงบประมำณ 2563 ของส ำนักงำนอธิกำรบดี  ดังนี้ 
  5.1 ปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดีในกำรอ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรให้บริกำรข้อมูล และข่ำวสำร  
  5.2 ปรับปรุงกำรให้บริกำรกำรอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนให้ดีย่ิงข้ึน 
  5.3 จัดซื้อ ซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ที่เกิดควำมช ำรุดเสียหำยจำกกำรให้บริกำร 
  5.4 ปรับปรุงควำมรวดเร็วในกำรอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนให้ดีย่ิงข้ึน 
 ตัวชี้วัดท่ี 2.4  การประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีส านักรับผิดชอบ   
 1.   ในกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนอธิกำรบดี  และคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อควำมเพื่อแจ้งให้คณะกรรมกำรทุกท่ำนทรำบ โดยมีกำรจัดส่ง
บันทึกข้อควำมล่วงหน้ำ ก่อนกำรประชุม ดังนี ้
  1.1 บันทึกข้อควำมเชิญประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนอธิกำรบดี  
   - บันทึกข้อควำม ส ำนักงำนอธิกำรบดี ที่ อว 0616.01/ว048  เรื่อง ขอเชิญประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนอธิกำรบดี  ครั้ง 1/2563 ลงวันที่  17  มิถุนำยน  พ.ศ. 2563 
   - บันทึกข้อควำม ส ำนักงำนอธิกำรบดี ที่ อว 0616.01/ว084  เรื่อง ขอเชิญประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนอธิกำรบดี  ครั้ง 2/2563 ลงวันที่  31  สิงหำคม พ.ศ. 2563 
  1.2 บันทึกข้อควำมเชิญประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี  
   - บันทึกข้อควำม ส ำนักงำนอธิกำรบดี ที่ อว 0616.01/ว047 เรื่อง ขอเชิญกรรมกำร
ประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี ครั้งที่ 1/2562 ลงวันที่ 9 กันยำยน พ.ศ. 2562 
   - บันทึกข้อควำม ส ำนักงำนอธิกำรบดี ที่ อว 0616.01/ว087 เรื่อง ขอเชิญกรรมกำร
ประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 31  สิงหำคม พ.ศ. 2563 
  1.3 บันทึกข้อควำมเชิญประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
   - บันทึกข้อควำม ส ำนักงำนอธิกำรบดี ที่ อว 0616.01/ว070 เรื่อง ขอเชิญประชุม รับ
กำรตรวจประเมินประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับส ำนัก ลงวันที่ 11 สิงหำคม พ.ศ. 2563 
   - บันทึกข้อควำม ส ำนักงำนอธิกำรบดี ที่ อว 0616.01/ว071 เรื่อง ขอเรียนเชิญ
คณะกรรมกำรประเมินประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับส ำนัก ลงวันที่ 13 สิงหำคม พ.ศ. 2563 
 2. มีกำรจัดท ำวำระกำรประชุมในแต่ละวำระ โดยมีกำรด ำเนินกำรจัดส่งล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม 
และมีกำรจัดส่งข้อมูลให้กับคณะกรรมกำรทุกท่ำนผ่ำนทำงบันทึกข้อควำม (เอกสำรแนบ) หรือ ทำงอีเมล์ของ
คณะกรรมกำร ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 2 ครั้ง 
   - ระเบียบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ครั้งที่ 1/2563   
วันพุธที่  24 มิถุนำยน  2563  เวลำ  13.30 น. ณ ห้องประชุมอมรำวด ีช้ัน 3 อำคำร 14 มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ 
   - ระเบียบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ครั้งที่ 2/2563 วัน
พฤหัสบดีที่  10 กันยำยน  2563  เวลำ  13.30 น. ณ ห้องประชุมดุสิตำ ช้ัน 2 อำคำร 14 มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏนครสวรรค์ 
   - ระเบียบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี  2 ครั้ง 
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   - ระเบียบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี  ครั้งที่ 1/2562 ใน
วันศุกร์ที่ 20 กันยำยน พ.ศ. 2562 เวลำ 13.30 น. ณ ห้องประชุมกินรี ช้ัน 2 อำคำร 14 มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ 
   - ระเบียบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี  ครั้งที่ 1/2563 ใน
วันพุธที่ 11 กันยำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 13.30 น. ณ ห้องประชุมดำ ช้ัน 2 อำคำร 14 มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ 
  2.2 ก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 1 ครั้ง 
   - ก ำหนดกำรประชุมรับกำรตรวจประเมินประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับส ำนัก 
(คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ ส ำนักงำนอธิกำรบดี) ในวันอังคำรที่ 18 สิงหำคม  พ.ศ.2563 เวลำ 8.30 น. ณ 
ห้องประชุมดุสิตำ ช้ัน 2 อำคำร 14 
 3. มีกำรจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุมในแต่ละวำระเป็นเอกสำรประกอบกำรประชุมอย่ำง
ครบถ้วน ก่อนกำรประชุม ดังนี ้
  3.1 เอกสำรประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 2 ครั้ง 
   - เอกสำรประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ครั้งที่ 1/2563 
วันพุธที่  24 มิถุนำยน  2563  เวลำ  13.30 น. ณ ห้องประชุมอมรำวดี ช้ัน 3 อำคำร 14 
   - เอกสำรประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ครั้งที่ 2/2563 
วันพฤหัสบดีที่  10 กันยำยน  2563  เวลำ  13.30 น. ณ ห้องประชุมดุสิตำ ช้ัน 2 อำคำร 14 มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏนครสวรรค์ 
  3.2 เอกสำรประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี 2 ครั้ง 
   - เอกสำรประกอบประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี  ครั้งที่ 1/2562 ใน
วันศุกร์ที่ 20 กันยำยน พ.ศ. 2562 เวลำ 13.30 น. ณ ห้องประชุมกินรี ช้ัน 2 อำคำร 14 มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ 
   - เอกสำรประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี  ครั้งที่ 1/2563 
ในวันพุธที่ 11 กันยำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 13.30 น. ณ ห้องประชุมดำ ช้ัน 2 อำคำร 14 มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ 
  3.3 เอกสำรประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 1 ครั้ง 
   - เอกสำรประกอบกำรประชุมรับกำรตรวจประเมินประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ระดับส ำนัก (คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ ส ำนักงำนอธิกำรบดี) วันอังคำรที่ 18 สิงหำคม  พ.ศ.2563 เวลำ 
8.30 น. ณ ห้องประชุมดุสิตำ ช้ัน 2 อำคำร 14 
 4. มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุมในแต่ละวำระเป็นเอกสำรประกอบกำรประชุมอย่ำงครบถ้วน แต่
ยังไม่ทันก ำหนดตำมเกณฑ์(ภำยใน15 วันหลังกำรประชุม) ดังนี้ 
  4.1 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 2 ครั้ง 
   - รำยงำนประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่  24 
มิถุนำยน  2563  เวลำ  13.30 น. ณ ห้องประชุมอมรำวดี ช้ัน 3 อำคำร 14 
   - รำยงำนประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดี
ที่  10 กันยำยน  2563  เวลำ  13.30 น. ณ ห้องประชุมดุสิตำ ช้ัน 2 อำคำร 14 มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ 
  4.2 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี 2 ครั้ง 
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   - รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี  ครั้งที่ 1/2562 ในวัน
ศุกร์ที่ 20 กันยำยน พ.ศ. 2562 เวลำ 13.30 น. ณ ห้องประชุมกินรี ช้ัน 2 อำคำร 14 มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ 
   - รำยงำนประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี  ครั้งที่ 1/2563 ในวันพุธที่ 
11 กันยำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 13.30 น. ณ ห้องประชุมดำ ช้ัน 2 อำคำร 14 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
  4.3 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 1 ครั้ง   
   - ไม่มี แต่มีรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพส ำนักงำนอธิกำรบดี 
  4.5 รำยงำนประเมินตนเอง (SAR) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 จำกกำรตรวจประเมินประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับส ำนัก โดยคณะกรรมกำรภำยนอกส ำนัก วันอังคำรที่ 18 สิงหำคม  พ.ศ.2563 
เวลำ 8.30 น. ณ ห้องประชุมดุสิตำ ช้ัน 2 อำคำร 14 
 ตัวชี้วัดท่ี 2.5 การให้บริการข้อมูลแก่บุคลากรและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   
 1.  มีระบบกำรให้บริกำรข้อมูลโดยมีรำยละเอียดข้อมูล ดังนี้   
  1.1  มีบุคลำกรของแต่ละหน่วยงำนให้ค ำแนะน ำทั่วไป โดยมีภำรกิจในกำรให้ค ำแนะน ำให้
ค ำปรึกษำที่เป็นประโยชน์ กับบุคลำกร หน่วยงำนภำยใน ภำยนอก และประชำชนทั่วไป ที่มำขอรับบริกำร
ได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว และได้รับข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน อีกทั่งรับเรื่องรำวร้องทุกข์เกี่ยวกับหน่วยงำน
และเผยแพร่ผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนด้วย  
  1.2 มีกระบวนกำรในกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรตำมผังกระบวนกำรปปฏิบัติงำนในแต่ละงำนกลุ่ม
งำน โดย ในบำงเรื่อง  ก็จะแบบฟอร์มให้กรอกเพื่อเป็นค ำร้องในกำรขอข้อมูลหรือด ำเนินกำรต่ำงๆ  
 2. ส ำนักงำนอธิกำรบดีใช้คู่มือกำรปฏิบัติงำนในเพื่อเป็นคู่มือในกำรให้บริกำรข้อมูล โดยมีข้ันตอน
รำยละเอียดในกำรปฏิบัติงำน โดยจัดท ำเป็นแผนภูมิข้ันตอนและรำยละเอียดในกำรปฏิบัติงำน โดยมี
รำยละเอียดข้อมูล ตำม ภำระหน้ำที่ของแต่ละกลุ่มงำน ตำมโครงสร้ำงของหน่วยงำน   
 3. ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีระบบสำรสนเทศและเว็บไซต์ของส ำนักไว้จัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศด้ำน
กำรบริหำร และได้น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอื่นๆ มำใช้บริหำรงำน อันได้แก่  
  3.1 เว็บไซต์ของส ำนักงำนอธิกำรบดี อันได้แก่  
   - หน้ำเว็บเพจของส ำนักงำนอธิกำรบดี 
   - หน้ำเว็บเพจของกองงำนทั้ง 3 กอง(กองกลำง ,กองนโยบำยและแผน,กองพัฒนำ
นักศึกษำ) 
   - หน้ำเว็บเพจของกลุ่มงำนหลักๆ  อันได้แก่ กลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำที่,กลุ่มงำนทรัพย์สิน
และรำยได,้กลุ่มงำนมำตรฐำนกำรศึกษำ 
   - หน้ำเว็บเพจของงำนอื่น ๆ ที่ต้องกำรเผยแพร่ข้อมูล เช่น งำนวินัยและนิติกร,งำน
ยำนพำหนะ,งำนประกันคุณภำพ ส ำนักงำนอธิกำรบดี,กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ 
  3.2 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำนภำยในส ำนักงำน 
   - ระบบบริหำรงบประมำณและกำรเงิน  Naga 
   - ระบบรับ-ส่งและติดตำมเอกสำรกำรเบิกจ่ำยเงิน ผ่ำนระบบอินทรำเน็ตของ
มหำวิทยำลัย 
   - ระบบกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ e-Meeting 
   - ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  NSRU Office  
   - ระบบแจ้งเตือนพัสดุ EMS  
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   และได้น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอื่นๆ มำใช้บริหำรงำนและเช่ือมโยงกับภำยนอกดังนี้ 
   - ด้ำนกำรเงิน  กลุ่มงำนกำรคลังใช้ระบบกำรเงินกำรคลังภำครัฐ GFMIS ของ
กรมบัญชีกลำง 
   - ด้ำนกำรพัสดุ กลุ่มงำนพัสดุใช้ระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ EGP ของกรมบัญชีกลำง 
   - ด้ำนบุคลำกร กลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ใช้  
    1) ระบบฐำนข้อมูลทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ  
    2) ระบบสำรสนเทศพนักงำนรำชกำร  
    3)ระบบสำรสนเทศ  NSRU MIS ของมหำวิทยำลัยเพื่อส่งข้อมูลให้แก่ ส ำนักงำนกำร
กำรอุดมศึกษำแห่งชำติ และมีหน้ำเว็บของ กลุ่มงำนส ำหรับเผยแพร่ข้อมูลให้แก่บุคลำกรได้รับทรำบ  
   - ด้ำนอำคำรสถำนที่ กลุ่มงำนทรัพย์สินและรำยได้ในกำรให้ข้อมูลบริกำรจองสถำนที่
ต่ำงๆ ห้องประชุม ล่วงหน้ำ พร้อมตำรำงสอบรำยกำรจองสถำนที่ตำมเพจ http://ai.nsru.ac.th/      
   - ด้ำนกำรประกันคุณภำพ  ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีกำรจัดส่งข้อมูลรำยงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำของส ำนักฯ  ผ่ำนระบบ CHE QA ONLINE เพื่อรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) 
 4. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำร ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ซึ่ง  ใช้ผลกำรประเมินเดียวกับ ผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพ
ภำยใน  ส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 เมื่อ วันที่ 18  สิงหำคม 2563 ที่ผ่ำนมำ โดยได้ผลกำร
ด ำเนินงำนดังนี้ 
  4.1 ประเด็นควำมพึงพอใจด้ำนกำรให้บริกำรของส ำนักงำนอธิกำรบดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.13 
ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
  4.2 ประเด็นควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำร ข้ันตอน และอุปกรณ์กำรให้บริกำรของส ำนักงำน
อธิกำรบดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.10 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
  4.3 ประเด็นควำมพึงพอใจด้ำนสถำนที่ของส ำนักงำนอธิกำรบดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.03 ควำมพึง
พอใจอยู่ในระดับมำก   
  เฉลี่ยรวมทุกด้ำน  มีคะแนนเฉลี่ย 4.08 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
 5. น ำผลกำรประเมินมำเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนกำรอ ำนวยควำมสะดวกและ
ประสำนงำน ปกีำรศึกษำ 2562 ของส ำนักงำนอธิกำรบดี  ดังนี้ 
  5.1 ปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดีในกำรอ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรให้บริกำรข้อมูล และข่ำวสำร  
  5.2 ปรับปรุงกำรให้บริกำรกำรอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนให้ดีย่ิงข้ึน 
  5.3 จัดซื้อ ซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ที่เกิดควำมช ำรุดเสียหำยจำกกำรให้บริกำร 
  5.4 ปรับปรุงควำมรวดเร็วในกำรอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนให้ดีย่ิงข้ึน 
 ตัวชี้วัดท่ี  2.6. ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
 ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีจ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด   จ ำนวน  214  คน โดยจ ำแนก  โดยจ ำแนกบุคลำกร
ในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี  ซึ่งประกอบด้วย บุคลำกรฝ่ำยบริหำร  ได้แก่  ข้ำรำชกำรพลเรือน จ ำนวน 5 คน  
คณำจำรย์  จ ำนวน 9  คน (ด ำรงต ำแหน่งรักษำกำรหน่วยงำนภำยใน) บุคลำกรประจ ำส ำนักงำน ได้แก่  
ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 5 คน  พนักงำนรำชกำร จ ำนวน  12 คน พนักงำนมหำวิทยำลัย สำยสนับสนุนสำย
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วิชำกำร จ ำนวน  53 คน  ลูกจ้ำงช่ัวครำว จ ำนวน 8 คนและบุคลำกรสำยบริกำร  ได้แก่  ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 
3 คน พนักงำนมหำวิทยำลัย สำยสนับสนุนวิชำกำร งำนบริกำร  จ ำนวน  75 คน ลูกจ้ำงช่ัวครำว จ ำนวน  44 
คน   
 1. กำรศึกษำ อบรม เข้ำร่วมประชุมทำงวิชำกำร ของบุคลำกร 
  บุคลำกรเข้ำรับกำรพัฒนำ จ ำนวน 63 คน 
  โครงกำรพัฒนำบุคลำกร(ศึกษำดูงำน) 
  1.1 โครงกำรผู้รับชอบด้ำนพลังงำนสำมัญ  (อำคำร) ของ กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงำน  เมื่อวันที่ 18-23  พฤศจิกำยน 2563 ผู้เข้ำร่วม จ ำนวน  2 คน คือ  นำยอนุชำ กุลณำ และ
นำยคมศร  เขม้นกิจ  และมีผู้ผ่ำนกำรทดสอบเป็นผู้รับผู้รับชอบด้ำนพลังงำนสำมัญ  (อำคำร ) ได้ 1คน คือ 
นำยคมศร  เขม้นกิจ     
  1.2  โครงกำร เรื่อง กำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน  ของกรมบัญชีกลำง เมื่อวันที่ 17  ตุลำคม 
2562 ผู้เข้ำร่วม จ ำนวน  3 คน คือ  น.ส.สุกัญญำ มีวงษ์  น.ส.สำยรุ้ง วิชัย  และน.ส.หัตถำภรณ์  ศรีสง่ำ 
 2. โครงกำรแลกเปลี่ยนบุคลำกร 
  บุคลำกรเข้ำรับกำรพัฒนำ จ ำนวน 40  คน 
 3.  โครงกำรแลกเปลี่ยนบุคลำกร 
  3.1 โครงกำร “กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบ งำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์” วันที่ 24  
มิถุนำยน 2563 ห้องประชุมอมรำวดี ช้ัน 2 อำคำร 14 จ ำนวน 40 คน 
 บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำร้อยละ 29.44 
 * หมายเหตุ  ด้วยสถำนกำรณ์โรคระบำด โควิด-19 ท ำให้กำรลดโครงกำรศึกษำดูงำนและอบรม
ต่ำงๆ ทั้งภำยใน ภำยนอก มหำวิทยำลัย  
 **หมายเหตุ  จ ำนวนบุคลำกรรวมหน่วยงำนเกี่ยวข้อง อันได้แก่ ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยและ
หน่วยตรวจสอบภำยใน 
 ตัวชี้วัดท่ี 2.7  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ   
 1.  มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่  24 มิถุนำยน  
2563  เวลำ  13.30 น. ณ ห้องประชุมอมรำวดี ช้ัน 3 อำคำร 14  ที่ประชุมได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำร
จัดท ำแผนระบบสำรสนเทศของส ำนักงำนอธิกำรบดี  ซึ่งมีกำรจัดท ำข้ึนเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจตำม 
พันธกิจของส ำนักโดยน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำเป็นกลไกในกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 ผลกำรด ำเนินงำนจำกกำรประชุม ได้มีกำรจัดท ำแผนระบบสำรสนเทศ ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
ได้ก ำหนดจุดมุ่งหมำยที่ส ำคัญดังนี้ 
  1.1 เพื่อจัดหำอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่จ ำเป็นตำมประเด็นยุทธศำสตร์ของ
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
  1.2 เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของส ำนักฯมีประสิทธิภำพบรรลุตำม  พันธกิจของมหำวิทยำลัย 
  1.3 เพื่อเป็นกำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ กำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 2. ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีระบบสำรสนเทศและเว็บไซต์ของส ำนักไว้จัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศด้ำน
กำรบริหำร และได้น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอื่นๆ มำใช้บริหำรงำน อันได้แก่  
  2.1 เว็บไซต์ของส ำนักงำนอธิกำรบดี อันได้แก่  
   - หน้ำเว็บเพจของส ำนักงำนอธิกำรบดี 
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   - หน้ำเว็บเพจของกองงำนทั้ง 3 กอง(กองกลำง ,กองนโยบำยและแผน,กองพัฒนำ
นักศึกษำ) 
   - หน้ำเว็บเพจของกลุ่มงำนหลักๆ  อันได้แก่ กลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำที่,กลุ่มงำนทรัพย์สิน
และรำยได,้กลุ่มงำนมำตรฐำนกำรศึกษำ 
   - หน้ำเว็บเพจของงำนอื่น ๆ ที่ต้องกำรเผยแพร่ข้อมูล เช่น งำนวินัยและนิติกร ,งำน
ยำนพำหนะ,งำนประกันคุณภำพ ส ำนักงำนอธิกำรบดี,กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ 
  2.2 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำนภำยในส ำนักงำน 
   - ระบบบริหำรงบประมำณและกำรเงิน  Naga 
   - ระบบรับ-ส่งและติดตำมเอกสำรกำรเบิกจ่ำยเงิน ผ่ำนระบบอินทรำเน็ตของ
มหำวิทยำลัย 
   - ระบบกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ e-Meeting 
   - ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  NSRU Office  
   - ระบบแจ้งเตือนพัสดุ EMS  
   และได้น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอื่นๆ มำใช้บริหำรงำนและเช่ือมโยงกับภำยนอกดังนี้ 
   - ด้ำนกำรเงิน  กลุ่มงำนกำรคลังใช้ระบบกำรเงินกำรคลังภำครัฐ GFMIS ของ
กรมบัญชีกลำง 
   - ด้ำนกำรพัสดุ กลุ่มงำนพัสดุใช้ระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ EGP ของกรมบัญชีกลำง 
   - ด้ำนบุคลำกร กลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ใช้  
    1) ระบบฐำนข้อมูลทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ  
    2) ระบบสำรสนเทศพนักงำนรำชกำร  
    3)ระบบสำรสนเทศ  NSRU MIS ของมหำวิทยำลัยเพื่อส่งข้อมูลให้แก่ ส ำนักงำนกำร
กำรอุดมศึกษำแห่งชำติ และมีหน้ำเว็บของ กลุ่มงำนส ำหรับเผยแพร่ข้อมูลให้แก่บุคลำกรได้รับทรำบ  
   - ด้ำนอำคำรสถำนที่ กลุ่มงำนทรัพย์สินและรำยได้ในกำรให้ข้อมูลบริกำรจองสถำนที่
ต่ำงๆ ห้องประชุม ล่วงหน้ำ พร้อมตำรำงสอบรำยกำรจองสถำนที่ตำมเพจ http://ai.nsru.ac.th/      
   - ด้ำนกำรประกันคุณภำพ  ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีกำรจัดส่งข้อมูลรำยงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำของส ำนักฯ  ผ่ำนระบบ CHE QA ONLINE เพื่อรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) 
 3. มีกำรส่งข้อมูลผ่ำนระบบเครือข่ำยของหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้องตำมที่ก ำหนด  ด ำเนินกำร
ดังนี้ 
   - ด้ำนกำรเงิน  กลุ่มงำนกำรคลังใช้ระบบกำรเงินกำรคลังภำครัฐ GFMIS ของ
กรมบัญชีกลำง 
   - ด้ำนกำรพัสดุ กลุ่มงำนพัสดุใช้ระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ EGP ของกรมบัญชีกลำง 
   - ด้ำนบุคลำกร กลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ใช้  
    1) ระบบฐำนข้อมูลทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ  
    2) ระบบสำรสนเทศพนักงำนรำชกำร  
    3)ระบบสำรสนเทศ  NSRU MIS ของมหำวิทยำลัยเพื่อส่งข้อมูลให้แก่ ส ำนักงำนกำร
กำรอุดมศึกษำแห่งชำติ และมีหน้ำเว็บของ กลุ่มงำนส ำหรับเผยแพร่ข้อมูลให้แก่บุคลำกรได้รับทรำบ  
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   - ด้ำนอำคำรสถำนที่ กลุ่มงำนทรัพย์สินและรำยได้ในกำรให้ข้อมูลบริกำรจองสถำนที่
ต่ำงๆ ห้องประชุม ล่วงหน้ำ พร้อมตำรำงสอบรำยกำรจองสถำนที่ตำมเพจ http://ai.nsru.ac.th/      
   - ด้ำนกำรประกันคุณภำพ  ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีกำรจัดส่งข้อมูลรำยงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำของส ำนักฯ  ผ่ำนระบบ CHE QA ONLINE เพื่อรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) 
 ตัวชี้วัดท่ี 2.8 การด าเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพ่ือเป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์   
 1. ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์โดยกองพัฒนำนักศึกษำ ร่วมกับ องค์กำร
บริหำรนักศึกษำ สภำนักศึกษำ สโมสรนักศึกษำ 5 คณะ ได้ร่วมกันจัดท ำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำนักศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 โดยส่งเสริมกำรมีส่วนรวมของนักศึกษำผ่ำนทำงตัวแทนสภำนักศึกษำภำคปกติ 
คณะกรรมกำรองค์กำรบริหำรนักศึกษำภำคปกติและประธำนสโมสรนักศึกษำทั้ง 5 คณะในกำรร่วมกันคิดท ำ
วำงแผนกำรพัฒนำนักศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัย ผู้บริหำรและอัตลักษณ์ของ
มหำวิทยำลัย โดยมีคณะอนุกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับนักศึกษำในกำรก ำหนด
รูปแบบกำรจัดกิจกรรมตำมถนัด ควำมสนใจและศักยภำพของนักศึกษำภำยใต้กรอบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ (กิจกรรมครบทั้ง 5 ด้ำน) กรอบอัตลักษณ์มหำวิทยำลัย คือ ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม น ำทักษะสู่
กำรปฏิบัติงำน เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำนักศึกษำต่อไป โดยจัดท ำแผนกำรพัฒนำนักศึกษำเมื่อวันที่ 15 
พฤษภำคม 2562  ณ ห้องประชุมดุสิตำ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ โดยก ำหนดวัตถุประสงคและตัวช้ีวัด
ควำมส ำเร็จของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำประจ ำปกำรศึกษำ 2562 ไวดังนี ้
 วัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 เพื่อพัฒนำนักศึกษำให้เป็นคนดีหรือมีจิตสำธำรณะตำมอัตลักษณ์ของ
มหำวิทยำลัย 
 ตัวชี้วัด : เกิดกลุ่มนักศึกษำ จิตอำสำ/จิตสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ 10 กลุ่มในกำรท ำงำนจิตอำสำ/จิต
สำธำรณะ เพื่อบริกำรสังคมและท้องถ่ิน 
 วัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 : เพื่อพัฒนำนักศึกษำและด ำเนินกิจกรรมนักศึกษำให้เป็นไปตำมกรอบกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี ทั้ง 5 ด้ำน 
 ตัวชี้วัด : มีกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำตำมกรอบประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
ครบทั้ง 5 ด้ำนและผลกำรด ำเนินงำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80.00 
 วัตถุประสงค์ข้อท่ี 3 เพื่อพัฒนำนักศึกษำและด ำเนินกิจกรรมนักศึกษำส่งเสริมคุณภำพบัณฑิตให้
เป็นไปตำมกรอบอัตลักษณ์มหำวิทยำลัย คือใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม น ำทักษะสู่กำรปฏิบัติงำน 
 ตัวชี้วัด : มีกำรจัดกิจกรรมโครงกำรพัฒนำนักศึกษำตำมกรอบอัตลักษณ์มหำวิทยำลัย ครบทั้ง 3 
ประเด็นและผลกำรด ำเนินงำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80.00 
 2. ส ำนักงำนอธิกำรบดีโดยกองพัฒนำนักศึกษำได้จัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่เอื้อต่อ กำร
พัฒนำกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ  ดังนี้  
  2.1 หน่วยงำนและบุคลำกรไว้ให้อ ำนวยควำมสะดวกในด้ำนต่ำงๆ  
   - กลุ่มงำนแนะแนวและทุนกำรศึกษำ ให้ข้อมูลแหล่งทุนกำรศึกษำ ข้อมูลหลักเกณฑ์ 
วิธีกำรรับสมัครขอรับทุนกำรศึกษำ พิจำรณำกำรให้ทุนกำรศึกษำโดยประสำนงำนคณะ ให้บริกำรงำนกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ให้ค ำปรึกษำด้ำนวิชำกำร ด้ำนกำรใช้ชีวิต และด้ำนอำชีพ รำยบุคคล บริกำรด้ำนกำร
ให้ข้อมูลด้ำนอำชีพ จัดหำงำน    
   - กลุ่มงำนกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ให้บริกำรจัดกิจกรรมหลัก กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะ
และประสบกำรณ์ กำรจัดต้ังชมรมและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินงำนของชมรม 
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   - กลุ่มงำนกีฬำและนันทนำกำร  ให้บริกำรด้ำนกิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำและนันทนำกำร 
   - กลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไปและบริกำรนักศึกษำ ให้บริกำรกำรผ่อนผันเข้ำรับรำชกำร
ทหำร กำรยื่นค ำร้องขอส ำเร็จกำรศึกษำ 
   - กลุ่มงำนศูนย์พยำบำลและส่งเสริมสุขภำพ  ให้บริกำรด้ำนกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น 
กำรขอสินไหมชดเชยประกันอุบัติเหตุ กิจกรรม To be number one ให้ค ำปรึกษำด้ำนสุขภำวะทำงเพศ
รณรงค์กำรต่อต้ำนยำเสพติด 
   - งำนหอพักนักศึกษำ ให้บริกำรจัดห้องพักให้นักศึกษำ ให้ค ำปรึกษำกำรใช้ชีวิตในหอพัก 
จัดกิจกรรมหอพักนักศึกษำ 
 
 
 
  2.2 อำคำรสถำนที่ 
   - กองพัฒนำนักศึกษำได้จัดให้มีพื้นที่ส่วนกลำงส ำหรับให้นักศึกษำใช้บริกำรได้ เพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมของนักศึกษำให้มีประสิทธิภำพมำก 
    ที่กล่ำวมำนี้ยังไม่รวม องค์กำรนักศึกษำ และสภำนักศึกษำ ที่เป็นกลุ่มกิจกรรมหลักที่มี
บทบำทในกำรขับเคลื่อนกิจกรรมของนักศึกษำ 
 3. กองพัฒนำนักศึกษำ โดยกลุ่มงำนแนะแนวและทุนกำรศึกษำ มีขั้นตอนกำรให้บริกำรดังนี้ 
  3.1 จัดท ำแผนปฏิบัติงำน / ก ำหนดผู้รับผิดชอบ 
  3.2 จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 
  3.3 จัดท ำตำรำงกำรปฏิบัติงำน 
  3.4 จัดสถำนที่ให้ค ำปรึกษำ 
  3.5 ให้ค ำปรึกษำแนะแนวด้ำนกำรใช้ชีวิต/กำรเข้ำสู่อำชีพ  
  3.6 เก็บข้อมูลสถิติกำรให้บริกำร 
  3.7 แยกประเภทข้อมูล จัดล ำดับควำมส ำคัญ  
  3.8 ประสำนงำนผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  3.9 จัดท ำคู่มือปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ โดยมีข้อมูลสำระส ำคัญกำรให้บริกำร 
  3.10 ทบทวนแก้ไขกระบวนกำร ข้อจ ำกัด 
   - ตำรำงเวลำกำรให้ค ำปรึกษำไม่สอดคล้องกับตำรำงเรียนของนักศึกษำ ท ำให้นักศึกษำ
ไม่มีเวลำมำขอรับค ำปรึกษำ จึงปรับปรุงแก้ไขดังนี้ 
       เปิดให้บริกำรนอกเวลำรำชกำร เวลำ 16.30 – 17.00 น. 
       ปรับเปลี่ยนเวลำพักกลำงวันอยู่ระหว่ำงเวลำ 11.00 – 12.00 น. 
       เพิ่มช่องทำงกำรให้บริกำร เช่น สร้ำงเพจกลุ่มงำนแนะแนวและทุนกำรศึกษำ 
   - นักศึกษำใหม่ ยังไม่ทรำบว่ำมีกำรให้บริกำร จึงแก้ไขด้วยกำรประสำนงำนองค์กำร
นักศึกษำ สโมสรนักศึกษำคณะ ในกำรให้บริกำร 
     กำรแนะแนวด้ำนวิชำกำร มหำวิทยำลัยจัดท ำคู่มือนักศึกษำเพื่อให้ข้อมูลด้ำน
วิชำกำรที่จ ำเป็น เช่น ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ รำยละเอียดสำระส ำคัญของหลักสูตร 
     กำรแนะแนวเพื่อเข้ำสู่อำชีพ จัดปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ โดยเชิญวิทยำกรที่มีควำมรู้ 
มีประสบกำรณ์ และประสบควำมส ำเร็จในวิชำชีพ มำให้ข้อมูลเพื่อสร้ำงแรงบันดำลใจในสำขำที่นักศึกษำเรียน 
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จัดปัจฉิมนิเทศ โดยเชิญวิทยำกรที่ประสบควำมส ำเร็จในวิชำชีพมำให้ข้อมูลวิธีกำรสมัครงำน ให้ควำมรู้ด้ำน
บุคลิกภำพ 
 4. ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่สนับสนุนให้ข้อมูลกำรให้บริกำรแก่นักศึกษำ ดังนี้  
  4.1 ข้อมูลทั่วไป โดย กองพัฒนำนักศึกษำ มีดังนี้ 
   - กลุ่มงำนแนะแนวและทุนกำรศึกษำ ให้ข้อมูลแหล่งทุนกำรศึกษำ ข้อมูลหลักเกณฑ์ 
วิธีกำรรับสมัครขอรับทุนกำรศึกษำ พิจำรณำกำรให้ทุนกำรศึกษำโดยประสำนงำนคณะ ให้บริกำรงำนกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ให้ค ำปรึกษำด้ำนวิชำกำร ด้ำนกำรใช้ชีวิต และด้ำนอำชีพ รำยบุคคล บริกำรด้ำนกำร
ให้ข้อมูลด้ำนอำชีพ จัดหำงำน    
   - กลุ่มงำนกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ให้บริกำรจัดกิจกรรมหลัก กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะ
และประสบกำรณ์ กำรจัดต้ังชมรมและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินงำนของชมรม 
   - กลุ่มงำนกีฬำและนันทนำกำร  ให้บริกำรด้ำนกิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำและนันทนำกำร 
   - กลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไปและบริกำรนักศึกษำ ให้บริกำรกำรผ่อนผันเข้ำรับรำชกำร
ทหำร กำรยื่นค ำร้องขอส ำเร็จกำรศึกษำ 
   - กลุ่มงำนศูนย์พยำบำลและส่งเสริมสุขภำพ  ให้บริกำรด้ำนกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น 
กำรขอสินไหมชดเชยประกันอุบัติเหตุ กิจกรรม To be number one ให้ค ำปรึกษำด้ำนสุขภำวะทำงเพศ
รณรงค์กำรต่อต้ำนยำเสพติด 
   - งำนหอพักนักศึกษำ ให้บริกำรจัดห้องพักให้นักศึกษำ ให้ค ำปรึกษำกำรใช้ชีวิตในหอพัก 
จัดกิจกรรมหอพักนักศึกษำ 
  4.2 ข้อมูลทำงกำรเงิน โดย กลุ่มงำนคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ให้บริกำรรับเงินลงทะเบียน 
กำรขอคืนเงินและออกใบเสร็จรับเงินโดยมีช่องทำงในกำรให้ข้อมูล ดังนี้ 
   - ประสำนงำนแจ้งข้อมูลให้คณะรับทรำบ  
   - ประกำศประชำสัมพันธ์ 
   - ประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำย 
   - เว็ปไซต์ของมหำวิทยำลัย 
   - เว็ปเพจของกองพัฒนำนักศึกษำ 
   - เว็ปเพจของกลุ่มงำนแนะแนวและทุนกำรศึกษำ 
   - ประสำนงำนองค์กำรนักศึกษำ สโมสรนักศึกษำคณะ 
   - จดหมำยข่ำว 
   - ติดต่อนักศึกษำโดยตรง 
  4.3 ข้อมูลกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร อำทิเช่น  จำก หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย  โดย 
กองพัฒนำนักศึกษำ  
   - กลุ่มงำนแนะแนวและทุนกำรศึกษำ จัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร คือ 
     โครงกำรจิตอำสำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  
     โครงกำร/กิจกรรมขององค์กำรบริหำรกำรศึกษำ สโมสรนักศึกษำคณะ ชมรม 
  4.4 ข้อมูลแหล่งงำนเต็มเวลำ และ ข้อมูลแหล่งงำนนอกเวลำผ่ำนช่องทำง ได้แก่  
   - ป้ำยประชำสัมพันธ์ 
   - ลงเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย 
   - ลงเว็บไซต์ของกองพัฒนำนักศึกษำ 
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   - ลงเพจกลุ่มงำนแนะแนวและทุนกำรศึกษำ 
   - ประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำย 
   - ประสำนแจ้งข้อมูลให้คณะรับทรำบ 
   - ประสำนแจ้งองค์กำรนักศึกษำ สโมสรนักศึกษำคณะ 
   - แจ้งนักศึกษำโดยตรง 
    กลุมงำนแนะแนวและทุนกำรศึกษำ กองพัฒนำนักศึกษำ มีบริกำรดำนทุนกำรศึกษำ
เพื่อช่วยเหลือใหนักศึกษำมีโอกำสทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 419 ทุน โดยแบงเปนประเภททุนตอเนื่อง และทุนไม
ตอเนื่อง ดังนี้  
   - ประเภททุนตอเนื่อง จ ำนวน 192 ทุน 
    1) ท ุนกำรศึกษำพระรำชทำนกำรศึกษำสงเครำะห จ ำนวน 1 คน ทุนละ 30,000 บำท  
รวมเป็น จ ำนวนเง ินท ั้งส ิ้น 30,000 บำท 
    2) ทุนกำรศึกษำพระรำชทำนสมเด็จพระบรมโอรสำธริำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร 
จ ำนวน 7 คน ทุนละ 58,000 บำท  บำท รวมเปนจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 406,000 บำท (ยังไมรวมคำเทอมและค
ำหอพัก) 
    3) ทุนกำรศึกษำเฉลิมรำชกุมำรี จ ำนวน 11 คน ทุนละ 55,000 บำท รวมจ ำนวนเงิน
ทั้งสิ้น 605,000 บำท 
    4)  ทุนนักเรียนในพระรำชำนุเครำะห จ ำนวน 2 คน ทุนละ 48,000 บำท รวมจ ำนวน
เงินทั้งสิ้น 96,000 บำท 
    5) ทุนมูลนิธิรวมจติ ตนอมเกลำฯ เพื่อเยำวชน ในพระบรมรำชินูปถัมภ จ ำนวน 2 คน 
ทุนละ 8,000 บำท รวมเปนจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 16,000 บำท 
    6)  ทุนมูลนิธิ SET ภำคเรียนที่ 1/2562 จ ำนวน 133 ทุน ทุนละ 10,000 บำท รวมเป
นจ ำนวนเงิน 1,330,000 บำท และภำคเรียนที่ 2/2562 จ ำนวน 132 ทุน ทุนละ 10,000 บำท รวมเปนจ ำนวน
เงิน 1,320,000 บำท รวมเปนจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 2,650,000 บำท 
    7) ทุนมูลนิธินำยหำงโรงปูนผูหนึ่ง จ ำนวน 8 คน ทุนละ 40,000 บำท รวมเปนจ ำนวน
เงินทั้งสิ้น 320,000 บำท 
    8) ทุนบริษัทกรุงไทยกำรไฟฟำ จ ำกัด จ ำนวน 3 ทุน ทุนละ 40,000 บำท รวมเปนจ ำนวน
เงินทั้งสิ้น 120,000  บำท 
    9) ทุนมูลนิธิทิสโก เพื่อกำรกุศล จ ำนวน 8 คน ทุนละ 12,000 บำท รวมเปนจ ำนวนเงิน
ทั้งสิ้น 96,000 บำท 
    10) ทุนอำยิโนะโมะโตะ จ ำนวน 1 คน ทุนละ 30,000 บำท รวมเปนจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 
30,000 บำท 
    11) ทุนปตท. จ ำนวน 2 คน ทุนละ 10,000 บำท รวมเปนจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 20,000 บำท 
    12)  ทุนธนำคำรไทยพำณิชย จ ำกดั  (มหำชน) จ ำนวน 2 คน ทุนละ 10,000 บำท 
รวมเปนจ ำนวนเงินทั้งสิ้น  20,000 บำท 
    13) ทุนมูลนิธิคุวำนันท จ ำนวน 1 คน ทุนละ 8,000 บำท รวมเปนจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 
8,000 บำท 
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    14) เงินอุดหนุนทำงกำรศึกษำส ำหรับนิสิตนักศึกษำพิกำรในระดับปริญญำตรี จ ำนวน 
5 คน   (จำยเปนคำลงทะเบียน) ไดแก จ ำนวน 1 คน ทุนละ 27,300 บำท  จ ำนวน 2 คน ทุนละ 19,200 บำท 
จ ำนวน 1 คน ทุนละ 10,000 บำท  จ ำนวน 1 ทุน ทุนละ 2,080 บำท รวมเปนจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 58,580 บำท 
    15) ทุนเทสโก โลตัส เพื่อนิสิต นักศึกษำ มหำวิทยำลัย จ ำนวน 2 คน ทุนละ 15,000 
บำท รวมเปนจ ำนวนเงิน 30,000 บำท   
   ประเภททุนไมตอเนื่อง จ ำนวน 227 คน 
    1) ทุนคณะกรรมกำรสงเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัยประเภททุนสงเครำะห จ ำนวน 40 
คน ทุนละ 5,000 บำท รวม เปนจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 200,000 บำท 
    2)  ทุนคณะกรรมกำรสงเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัยประเภททุนเรียนดี จ ำนวน 10 คน 
ทุนละ 10,000 บำท รวม เปนจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 100,000 บำท 
    3) ทุนสงเครำะห (มูลนิธิ SET)  จ ำนวน 101 คน ทุนละ 5,000 บำท รวมเปนจ ำนวน
เงินทั้งสิ้น 505,000 บำท 
    4)  ทุนมูลนิธิคุวำนันท จ ำนวน 4 คน ทุนละ 8,000 บำท รวมเปนจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 
32,000 บำท 
    5)  ทุนพิธีไหวครู (จำกผูมีจิตศรัทธำ) จ ำนวนทั้งสิ้น 72 ทุน ไดแก จ ำนวน 2 ทุน ทุนละ 
5,000 บำท, จ ำนวน 1 ทุน ทุนละ 3,600 บำท, จ ำนวน 3 ทุน ทุนละ 3,000 บำท, จ ำนวน 3 ทุน ทุนละ 4,000 
บำท, จ ำนวน 4 ทุน ทุนละ 2,500 บำท, จ ำนวน 36 ทุน ทุนละ 2,000 บำท, จ ำนวน 22 ทุน ทุนละ 1,000 
บำท และจ ำนวน 1 ทุน ทุนละ 500 บำท รวมเปนจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 139,100 บำท 
 5. มหำวิทยำลัยจัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรท ำงำนเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำต้ังแต่เริ่มต้นที่
นักศึกษำเข้ำมำศึกษำ ระหว่ำงที่ศึกษำและใกล้ส ำเร็จกำรศึกษำ ดังนี้    
  โครงกำรเตรียมควำมพรอมสูอำชีพเพื่อกำวสูกำรท ำงำน(ปจฉิมนิเทศ) ประจ ำปกำรศึกษำ 2562 
จัดวันที่ 28  พฤศจิกำยน 2562 ณ หอประชุมมหำวิทยำลัย ใหขอมูลกำรเตรียมควำมพรอมใหแกนักศึกษำใน
กำรวำงแผนชีวิตเพื่อเขำสูมีขอเกณฑกำรประเมินกำรประกอบอำชีพ  กำรสมัครงำน ทักษะกำรใชชีวิต ทักษะ
กำรท ำงำน โดยมีกิจกรรมนัดพบแรงงำน กำรสมัครงำนกับผูประกอบกำร และมีกำรจัดบูธของหนวยงำนสังกัด
กระทรวงแรงงำน กลุมเปำหมำยเปนนักศึกษำช้ันปสุดทำย มีผูเขำรวมโครงกำร  จ ำนวน 2,246 คน โดยมีกอง
พัฒนำนักศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี เปนผูรับผิดชอบ 
 6. กองพัฒนำนักศึกษำมหำวิทยำลัยให้นักศึกษำประเมินคุณภำพกำรจัดกิจกรรมและกำร
จัดบริกำร โดยสุ่มผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน  603 คน โดยใช้ตำรำงกำรก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงของ  ทำโร 
ยำมำเน่  ที่ระดับควำมเช่ือมั่น 95% มีผลกำรประเมินดังนี้ 
  กำรประเมินคุณภำพกำรจัดกิจกรรม  
  มหำวิทยำลัยโดยกองพัฒนำนักศึกษำ น ำผลกำรประเมิน ขอเสนอแนะ มำเปนขอพิจำรณำใน
กำรปรับปรุง ส ำหรับปกำรศึกษำ 2562 ดังนี้ 
  6.1 ดำนกำรบริกำรใหค ำปรึกษำ แนะแนวดำนกำรใชชีวิตและกำรเขำสูอำชีพ 
   - คุณภำพกำรใหค ำปรึกษำด้ำนอำชีพ ท ำใหเกิดเปำหมำย มีกำรเตรียมควำมพรอมใน
กำรประกอบอำชีพ ซึ่งผลกำรประเมินได 3.83 คณะกรรมกำรมีควำมเห็นวำ โดยปรับปรุงดังนี้ 
   - ชองทำงกำรใหขอมูลงำนอำชีพผำนงำนประชำสัมพันธ เว็บไซตม หำวิทยำลัย เว็บไซต
กองพัฒนำนักศึกษำ และเพจงำนแนะแนวและทุนกำรศึกษำ NSRU และกลุม Line 
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  6.2 ดำนกำรใหขอมูลของหนวยงำนที่ใหบริกำร กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงำนทั้งเต็ม
เวลำและนอกเวลำใหแกนักศึกษำ 
   มีชองทำงกำรใหบริกำรหลำกหลำย เขำถึงไดงำย สะดวกรวดเร็ว ซึ่งผลกำรประเมินได
3.43 คณะกรรมกำรมีควำมเห็นวำ โดยก ำหนดปรับปรุง ดังนี้ 
   - ประสำนงำนกับหนวยงำนที่เกี่ยวของ ใหมำกยิ่งข้ึน เชน ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด
นครสวรรค 
   - ประสำนงำนองคกำรบริหำรนักศึกษำ สโมสรนักศึกษำคณะ 
   - ประชำสัมพันธขอมูลทำงเว็บไซตกองพัฒนำนักศึกษำ เพจงำนแนะแนวและทน
กำรศึกษำ เพจของสโมสรนักศึกษำคณะ เพจงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ปำยประชำสัมพันธในสวนพื้นที่
ของกองพัฒนำนักศึกษำ 
   - เพิ่มระบบโซเชียล ทำงกลุ่มไลน์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์   (NSRU) และเพจ
เกี่ยวกับงำนต่ำง ๆ 
  6.3 กิจกรรมเตรียมควำมพรอมเพื่อกำรท ำงำนเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำแก่นักศึกษำ 
   - ไดรับประโยชนจำกกิจกรรมกำรปจฉิมนิเทศท ำใหไดรับทรำบขอมูลที่จ ำเปนและส ำคัญ
ในกำรประกอบอำชีพและกำรศึกษำตอ ซึ่งผลกำรประเมินได 3.79 จำกขอเสนอแนะ จึงก ำหนดวิเครำะห
ปรับปรุง โดยคณะกรรมกำรเห็นว่ำ 
    ควรจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับควำมตองกำรของนักศึกษำ โดยเพิ่มขอมูลเกี่ยวกับ
อำชีพและกำรสมัครงำน ซึ่งน ำมำปรับปรุงในกิจกรรมปกำรศึกษำ 2562 
    จัดกิจกรรมดำนใหควำมรูบุคลิกภำพเพื่อกำรสมัครงงำน 
 ตัวชี้วัดท่ี  2.9 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 1. มหำวิทยำลัยจัดบริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนวิชำกำร แนะแนวด้ำนกำรใช้ชีวิตและกำรเข้ำสู่อำชีพ
ให้แก่นักศึกษำ ดังนี้ 
  1.1 กำรจัดบริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนวิชำกำร 
   -  มีคณะกรรมกำรกิจกำรนักศึกษำ ประกอบด้วยอธิกำรบดีเป็นประธำนที่ปรึกษำ ผู้ช่วย
อธิกำรบดี รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำหัวหน้ำกลุ่มงำนสังกัดกองพัฒนำ
นักศึกษำ  ประธำนสภำนักศึกษำ นำยกองค์กำรบริหำร นักศึกษำ เป็นคณะอนุกรรมกำร ท ำหน้ำที่ก ำหนด
นโยบำย ร่วมกันน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ร่วมกันพิจำรณำแก้ไขข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินงำน โดยมีส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน และส ำนักงำนอธิกำรบดี กองพัฒนำนักศึกษำ (กลุ่มงำนแนะแนวและทุนกำรศึกษำ)
เป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนวิชำกำร โดยมีแนวทำงปฏิบัติ และข้ันตอนกำรให้บริกำรเป็นไปตำม
ระบบงำนที่มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนก ำหนดไว้โดยมีนักศึกษำทุกระดับช้ันปีเข้ำรับบริกำร 
  1.2 จัดบริกำรให้ค ำปรึกษำแนะแนวด้ำนกำรใช้ชีวิต 
   - มีคณะกรรมกำรกิจกำรนักศึกษำ ประกอบด้วยอธิกำรบดีเป็นประธำนที่ปรึกษำ ผู้ช่วย
อธิกำรบดี รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำหัวหน้ำกลุ่มงำนสังกัดกองพัฒนำ
นักศึกษำประธำนสภำนักศึกษำ นำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำ เป็นคณะอนุกรรมกำร ท ำหน้ำที่ก ำหนด
นโยบำย ร่วมกันน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ร่วมกันพิจำรณำแก้ไขข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินงำน โดยมีส ำนักงำน
อธิกำรบดี กองพัฒนำนักศึกษำ (กลุ่มงำนแนะแนวและทุนกำรศึกษำ)เป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำรให้ค ำ ปรึกษำ
ด้ำนกำรใช้ชีวิต โดยมีแนวทำงปฏิบัติ และข้ันตอนกำรให้บริกำรเป็นไปตำมระบบงำนที่มหำวิทยำลัยและ
หน่วยงำนก ำหนดไว้ โดยมีนักศึกษำทุกระดับช้ันปีเข้ำรับบริกำร 
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  1.3 จัดบริกำรให้ค ำปรึกษำ แนะแนวด้ำนกำรเข้ำสู่อำชีพ 
   -  มีคณะกรรมกำรกิจกำรนักศึกษำ ประกอบด้วยอธิกำรบดีเป็นประธำนที่ปรึกษำ ผู้ช่วย
อธิกำรบดี รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ หัวหน้ำกลุ่มงำนสังกัดกองพัฒนำ
นักศึกษำประธำนสภำนักศึกษำ นำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำ เป็นคณะอนุกรรมกำร ท ำหน้ำที่ก ำหนด
นโยบำย ร่วมกันน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ร่วมกันพิจำรณำแก้ไขข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินงำน โดยมีส ำนักงำน
อธิกำรบดี กองพัฒนำนักศึกษำ (กลุ่มงำนแนะแนวและทุนกำรศึกษำ)เป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำรให้ค ำปรึกษำ
ด้ำนกำรเข้ำสู่อำชีพ โดยมีแนวทำงปฏิบัติ และข้ันตอนกำรให้บริกำรเป็นไป 
   ตำมระบบงำนที่มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนก ำหนดไว้ โดยมีนักศึกษำทุกระดับช้ันปีเข้ำรับ
บริกำรกำรแนะแนวเพื่อเข้ำสู่อำชีพ จัดปัจฉิมนิเทศโดยเชิญวิทยำกรที่มีควำมรู้ มีประสบกำรณ์ และประสบ
ควำมส ำเร็จในวิชำชีพ มำให้ข้อมูลเพื่อสร้ำงแรงบันดำลใจ ให้ควำมรู้วิธีกำรสมัครงำน ด้ำนบุคลิกภำพ ทักษะ
กำรท ำงำนร่วมกับผู้อื่น 
   กองพัฒนำนักศึกษำ โดยกลุ่มงำนแนะแนวและทุนกำรศึกษำ มีขั้นตอนกำรให้บริกำรให้
ค ำปรึกษำ ด้ำนวิชำกำร แนะแนวกำรใช้ชีวิต และกำรเข้ำสู่อำชีพแก่นักศึกษำในสถำบัน ดังนี ้
   - จัดท ำแผนปฏิบัติงำน/ก ำหนดผู้รับผิดชอบ 
   - จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 
   - จัดท ำตำรำงกำรปฏิบัติงำน 
   - จัดสถำนที่ให้ค ำปรึกษำ 
   - ให้ค ำปรึกษำแนะแนวด้ำนกำรใช้ชีวิต/กำรเข้ำสู่อำชีพ 
   - เก็บข้อมูลสถิติกำรให้บริกำร 
   - แยกประเภทข้อมูล จัดล ำดับควำมส ำคัญ 
   - ประสำนงำนผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   - จัดท ำคู่มือปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ โดยมีข้อมูลสำระส ำคัญกำรให้บริกำร 
   - ทบทวนแก้ไขกระบวนกำร ข้อจ ำกัด 
    ตำรำงเวลำกำรให้ค ำ ปรึกษำไม่สอดคล้องกับตำรำงเรียนของนักศึกษำ ท ำให้นักศึกษำ
ไม่มีเวลำมำขอรับค ำปรึกษำ จึงปรับปรุงแก้ไขดังนี้ 
     เปิดให้บริกำรนอกเวลำรำชกำร เวลำ16.30 – 17.00 น. 
     ปรับเปลี่ยนเวลำพักกลำงวันอยู่ระหว่ำงเวลำ 11.00 – 12.00 น. 
     เพิ่มช่องทำงกำรให้บริกำร เช่น เพจงำนแนะแนวและทุนกำรศึกษำ NSRU 
โทรศัพทมือถือ 
    นักศึกษำใหม่ ยังไม่ทรำบว่ำมีกำรให้บริกำร จึงแก้ไขด้วยจึงแกไขดวยกำรแจงขงข้อมูล
ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษำ ประสำนงำนองคกำรน ักศึกษำ สโมสรน ักศึกษำคณะ ในกำรใหบริกำร 
   กลุมงำนแนะแนวและทุนกำรศึกษำ กองพัฒนำนักศึกษำ มีบริกำรดำนทุนกำรศึกษำเพื่อ
ช่วยเหลือใหนักศึกษำมีโอกำสทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 419 ทุน โดยแบงเปนประเภททุนตอเนื่อง และทุนไมต
อเนื่อง ดังนี้  
   -  ประเภททุนตอเนื่อง จ ำนวน 192 ทุน 
    1) ท ุนกำรศึกษำพระรำชทำนกำรศึกษำสงเครำะห จ ำนวน 1 คน ทุนละ 30,000 บำท  
รวมเป็น จ ำนวนเง ินท ั้งส ิ้น 30,000 บำท 
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    2) ทุนกำรศึกษำพระรำชทำนสมเด็จพระบรมโอรสำธริำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร 
จ ำนวน 7 คน ทุนละ 58,000 บำท  บำท รวมเปนจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 406,000 บำท (ยังไมรวมคำเทอมและ     
คำหอพัก) 
    3) ทุนกำรศึกษำเฉลิมรำชกุมำรี จ ำนวน 11 คน ทุนละ 55,000 บำท รวมจ ำนวนเงิน
ทั้งสิ้น 605,000 บำท 
    4)  ทุนนักเรียนในพระรำชำนุเครำะห จ ำนวน 2 คน ทุนละ 48,000 บำท รวมจ ำนวน
เงินทั้งสิ้น 96,000 บำท 
    5) ทุนมูลนิธิรวมจติ ตนอมเกลำฯ เพื่อเยำวชน ในพระบรมรำชินูปถัมภ จ ำนวน 2 คน 
ทุนละ 8,000 บำท รวมเปนจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 16,000 บำท 
    6)  ทุนมูลนิธิ SET ภำคเรียนที่ 1/2562 จ ำนวน 133 ทุน ทุนละ 10,000 บำท รวมเป
นจ ำนวนเงิน 1,330,000 บำท และภำคเรียนที่ 2/2562 จ ำนวน 132 ทุน ทุนละ 10,000 บำท รวมเปนจ ำนวนเงิน 
1,320,000 บำท รวมเปนจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 2,650,000 บำท 
    7) ทุนมูลนิธินำยหำงโรงปูนผูหนึ่ง จ ำนวน 8 คน ทุนละ 40,000 บำท รวมเปนจ ำนวนเงิน
ทั้งสิ้น 320,000 บำท 
    8) ทุนบริษัทกรุงไทยกำรไฟฟำ จ ำกัด จ ำนวน 3 ทุน ทุนละ 40,000 บำท รวมเปนจ ำนวน
เงินทั้งสิ้น 120,000 บำท 
    9) ทุนมูลนิธิทิสโก เพื่อกำรกุศล จ ำนวน 8 คน ทุนละ 12,000 บำท รวมเปนจ ำนวนเงิน
ทั้งสิ้น 96,000 บำท 
    10) ทุนอำยิโนะโมะโตะ จ ำนวน 1 คน ทุนละ 30,000 บำท รวมเปนจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 
30,000 บำท 
    11) ทุนปตท. จ ำนวน 2 คน ทุนละ 10,000 บำท รวมเปนจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 20,000 บำท 
    12)  ทุนธนำคำรไทยพำณิชย จ ำกัด  (มหำชน) จ ำนวน 2 คน ทุนละ 10,000 บำท รวมเป
นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น  20,000 บำท 
    13) ทุนมูลนิธิคุวำนันท จ ำนวน 1 คน ทุนละ 8,000 บำท รวมเปนจ ำนวนเงินทั้งสิ้น      
8,000 บำท 
    14) เงินอุดหนุนทำงกำรศึกษำส ำหรับนิสิตนักศึกษำพิกำรในระดับปริญญำตรี จ ำนวน 
5 คน   (จำยเปนคำลงทะเบียน) ไดแก จ ำนวน 1 คน ทุนละ 27,300 บำท,  จ ำนวน 2 คน ทุนละ 19,200 บำท 
,จ ำนวน 1 คน ทุนละ 10,000 บำท ,จ ำนวน 1 ทุน ทุนละ 2,080 บำท รวมเปนจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 58,580 บำท 
    15) ทุนเทสโก โลตัส เพื่อนิสิต นักศึกษำ มหำวิทยำลัย จ ำนวน 2 คน ทุนละ 15,000 
บำท รวมเปนจ ำนวนเงิน 30,000 บำท   
   - ประเภททุนไมตอเนื่อง จ ำนวน 227 คน 
    1) ทุนคณะกรรมกำรสงเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัยประเภททุนสงเครำะห จ ำนวน 40 
คน ทุนละ 5,000 บำท รวม เปนจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 200,000 บำท 
    2)  ทุนคณะกรรมกำรสงเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัยประเภททุนเรียนดี จ ำนวน 10 คน 
ทุนละ 10,000 บำท รวม เปนจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 100,000 บำท 
    3) ทุนสงเครำะห (มูลนิธิ SET)  จ ำนวน 101 คน ทุนละ 5,000 บำท รวมเปนจ ำนวน
เงินทั้งสิ้น 505,000 บำท 
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    4)  ทุนมูลนิธิคุวำนันท จ ำนวน 4 คน ทุนละ 8,000 บำท รวมเปนจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 
32,000 บำท 
    5)  ทุนพิธีไหวครู (จำกผูมีจิตศรัทธำ) จ ำนวนทั้งสิ้น 72 ทุน ไดแก จ ำนวน 2 ทุน ทุนละ 
5,000 บำท, จ ำนวน 1 ทุน ทุนละ 3,600 บำท, จ ำนวน 3 ทุน ทุนละ 3,000 บำท, จ ำนวน 3 ทุน ทุนละ 4,000 
บำท, จ ำนวน 4 ทุน ทุนละ 2,500 บำท, จ ำนวน 36 ทุน ทุนละ 2,000 บำท, จ ำนวน 22 ทุน ทุนละ 1,000 
บำท และจ ำนวน 1 ทุน ทุนละ 500 บำท รวมเปนจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 139,100 บำท 
 2. มหำวิทยำลัยมีหน่วยงำนที่ท ำ หน้ำที่สนับสนุนให้ข้อมูลบริกำรแก่นักศึกษำ โดยมำจำก
หน่วยงำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
 
  2.1 กองพัฒนำนักศึกษำ 
   - กลุ่มงำนแนะแนวและทุนกำรศึกษำ ให้ข้อมูลแหล่งทุนกำรศึกษำ ข้อมูลหลักเกณฑ์ 
วิธีกำรรับสมัครขอรับทุนกำรศึกษำ พิจำรณำกำรให้ทุนกำรศึกษำโดยประสำนงำนคณะ ให้บริกำรงำนกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ให้ค ำปรึกษำด้ำนวิชำกำร ด้ำนกำรใช้ชีวิต และด้ำนอำชีพ รำยบุคคลบริกำรด้ำนกำร
ให้ข้อมูลด้ำนอำชีพ จัดหำงำน 
   - กลุ่มงำนกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำให้บริกำรจัดกิจกรรมหลัก กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะ
และประสบกำรณ์ กำรจัดต้ังชมรมและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินงำนของชมรม 
   - กลุ่มงำนกีฬำและนันทนำกำรให้บริกำรด้ำนกิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำและนันทนำกำร 
   - กลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไปและบริกำรนักศึกษำ ให้บริกำรกำรผ่อนผันเข้ำรับรำชกำร
ทหำร กำรยื่นค ำร้องขอส ำเร็จกำรศึกษำ 
   - กลุ่มงำนศูนย์พยำบำลและส่งเสริมสุขภำพ ให้บริกำรด้ำนกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น
กำรขอสินไหมชดเชยประกันอุบัติเหตุ กิจกรรม To be number one ให้ค ำปรึกษำด้ำนสุขภำวะทำงเพศ
รณรงค์กำรต่อต้ำนยำเสพติด 
   - งำนหอพักนักศึกษำ ให้บริกำรจัดห้องพักให้นักศึกษำ ให้ค ำปรึกษำกำรใช้ชีวิตในหอพัก 
จัดกิจกรรมหอพักนักศึกษำ 
  2.2 กองคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ให้บริกำรรับเงินลงทะเบียน กำรขอคืนเงินและออก
ใบเสร็จรับเงินนักศึกษำสำมำรถรับข้อมูลข่ำวสำรโดยผ่ำนช่องทำง ดังต่อไปนี้ 
   - ประสำนงำนแจ้งข้อมูลให้คณะรับทรำบ 
   -  ประกำศประชำสัมพันธ์ 
   - ประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำย 
   - เว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย 
   - เว็บเพจของกองพัฒนำนักศึกษำ 
   - เว็บเพจของกลุ่มงำนแนะแนวและทุนกำรศึกษำ 
   - ประสำนงำนองค์กำรนักศึกษำ สโมสรนักศึกษำคณะ 
   - ติดต่อนักศึกษำโดยตรง 
   - ขอมูลกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
  2.3 กองพัฒนำนักศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี จัด กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร คือ 
   - โครงกำรจิตอำสำกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อกำรศึกษำ 
   - โครงกำร/กิจกรรมขององคกำรบริหำรกำรศึกษำ/สโมสรนักศึกษำคณะ/ชมรม 
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   ข้อมูลแหล่งงานเต็มเวลา และนอกเวลา ผ่านช่องทาง ได้แก่ 
   -  ป้ำยประชำสัมพันธ์ 
   - ลงเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย 
   - ลงเว็บไซต์ของกองพัฒนำนักศึกษำ 
   - ลงเพจกลุ่มงำนแนะแนวและทุนกำรศึกษำ 
   -  ประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำย 
   - ประสำนแจ้งข้อมูลให้คณะรับทรำบ 
   -  ประสำนแจ้งองค์กำรนักศึกษำ สโมสรนักศึกษำคณะ 
   -  แจ้งนักศึกษำโดยตรง 
   ซึ่งมีหน่วยงำนที่เปิดโอกำสให้นักศึกษำได้รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง เช่น  
แหล่งงำน และกิจกรรมต่ำง ๆ ดังนี้  
   หนวยงานราชการ 
   -  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค,ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครสวรรค,ส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ, ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ, ส ำนักงำนต ำรวจแหงชำต,ิ กระทรวง
กลำโหม,กระทรวงมหำดไทย,กระทรวงสำธำรณสุข 
   หนวยงานเอกชน 
   - บริษัททรู คอรปอเรช่ัน จ ำกัด ,บริษัทประกันชีวิต เอไอเอ จ ำกัด, ศูนยดัชมิลลนคร
สวรรค,บริษัท เสริมสุข จ ำกัด (มหำชน), บริษัท อินเด็กซ ลิฟว่ิงมอลล จ ำกัด (มหำชน),บริษัท โฮม โปรดักส
เซ็นเตอร จ ำกัด 
   ขอมูลแหลงงานนอกเวลา (หารายไดระหวางเรียน) 
   - เทสโก โลตัส เดอะวอลคนครสวรรค, Big C นครสวรรค, แม็คโครสำขำนครสวรรค,ห
ำงสรรพสินคำวีสแควรนครสวรรค,หำงสรรพสินคำแฟรี่แลนดนครสวรรค,รำน KFC บิ๊กซีนครสวรรค,   รำน 
MK บิ๊กซีเดอะวอลค นครสวรรค, รำนPizza บิ๊กซี นครสวรรค, รำน Sizzler วี–สแควร พลำซำนครสวรรค, ร
ำนชำบู บิ๊กซี เดอะวอลค นครสวรรค, รำนมิสเตอรโดนัท บิ๊กซี นครสวรรค, รำนอำหำรจันทรเสวย นครสวรรค, 
บริษัทเซเวนอีเลฟเวน, รำน April Brasseries,     รำนอำหำรลำบนัว นครสวรรค 
   ผลจำกกำรด ำเนินงำนมีนักศึกษำที่ไดรับขอมูลไปท ำงำนนอกเวลำ จ ำนวน 162 คน ดังนี้ 
   -  นักศึกษำคณะครุศำสตร จ ำนวน 64 คน 
   -  นักศึกษำคณะมนุษยศำสตรและสังคมศำสตร จ ำนวน 45 คน 
   - นักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร จ ำนวน 20 คน 
   - นักศึกษำคณะวิทยำศำสตรและเทคโนโลยี จ ำนวน 27 คน 
   - นักศึกษำคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม จ ำนวน 6 คน 
 3. มหำวิทยำลัยจัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรท ำงำนเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำต้ังแต่เริ่มต้นที่
นักศึกษำเข้ำมำศึกษำ ระหว่ำงที่ศึกษำและใกล้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
  3.1 โครงกำรเตรียมควำมพรอมสูอำชีพเพื่อกำวสูกำรท ำงำน(ปจฉิมนิเทศ) ประจ ำปกำรศึกษำ 
2562 จัดวันที่ 28  พฤศจิกำยน 2562 ณ หอประชุมมหำวิทยำลัย ใหขอมูลกำรเตรียมควำมพรอมใหแก
นักศึกษำในกำรวำงแผนชีวิตเพื่อเขำสูมีขอเกณฑกำรประเมินกำรประกอบอำชีพ  กำรสมัครงำน ทักษะกำรใช
ชีวิต ทักษะกำรท ำงำน โดยมีกิจกรรมนัดพบแรงงำน กำรสมัครงำนกับผูประกอบกำร และมีกำรจัดบูธของหน
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วยงำนสังกัดกระทรวงแรงงำน กลุมเปำหมำยเปนนักศึกษำช้ันปสุดทำย มีผูเขำรวมโครงกำร  จ ำนวน 2,246 
คน โดยมีกองพัฒนำนักศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี เปนผูรับผิดชอบ 
 4. กองพัฒนำนักศึกษำได้ให้นักศึกษำประเมินคุณภำพกำรจัดกิจกรรมและกำรจัดบริกำร มีผลกำร
ประเมินดังนี้ 
  4.1 กำรประเมินคุณภำพกำรจัดกิจกรรม 
   - ด้านการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา     
ผลการประเมินเฉลี่ย 3.83 
    คุณภำพกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนวิชำกำร ท ำให้เกิดแรงบันดำลใจ ควำมมุ่งมั่นในกำรเรียน  
ผลกำรประเมิน คะแนน 3.94 
    คุณภำพกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรใช้ชีวิต ท ำให้เกิดก ำลังใจ ไม่ท้อถอย มีแนวทำงใน
กำรด ำเนินชีวิตอย่ำงมีควำมสุข  ผลกำรประเมิน คะแนน 3.91 
    คุณภำพกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนอำชีพ ท ำให้เกิดเป้ำหมำย มีกำรเตรียมควำมพร้อมใน
กำรประกอบอำชีพ ผลกำรประเมิน คะแนน 3.83 
    คุณภำพของบุคลำกรผู้ให้ค ำปรึกษำ เป็นกันเอง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ไว้ใจได้ ได้รับ
ค ำแนะน ำที่เป็นประโยชน์และมั่นใจว่ำถ้ำปฏิบัติตำมค ำแนะน ำแล้วจะคลี่คลำยปัญหำได้   ผลกำรประเมิน 
คะแนน 3.85 
    คุณภำพของสถำนที่ให้บริกำร สะอำด มีบรรยำกำศผ่อนคลำย มีควำมเป็นส่วนตัว  ผล
กำรประเมิน คะแนน 3.91 
   - มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานท้ัง
เต็มเวลาและนอกเวลาให้แก่นักศึกษา  ผลการประเมินเฉลี่ย 3.58 
    มีช่องทำงกำรให้บริกำรหลำกหลำย เข้ำถึงได้ง่ำย สะดวกรวดเร็ว ผลกำรประเมิน 
คะแนน 3.43 
    ข้อมูลข่ำวสำรที่มหำวิทยำลัยแจ้ง เป็นประโยชน์ สร้ำงโอกำสที่ดีในด้ำนกำรเรียน กำร
ใช้ชีวิตและกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่อำชีพ  ผลกำรประเมิน คะแนน 3.40 
    ข้อมูลของหน่วยงำนที่ให้บริกำรมีรำยละเอียดกำรให้บริกำร มีขั้นตอนกำรขอรับบรกิำร
ที่ชัดเจน  ผลกำรประเมิน คะแนน 3.77 
    ได้รับข้อมูลข่ำวสำรกำรจัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรที่มหำวิทยำลัยจัด ไม่เคยพลำด
โอกำสในกำรรับทรำบข้อมูลข่ำวสำร ผลกำรประเมิน คะแนน 3.60 
    ได้รับข้อมูลข่ำวสำรแหล่งงำนเต็มเวลำและนอกเวลำที่มหำวิทยำลัยแจ้งตำมช่องทำง
ต่ำงๆ ไม่เคยพลำดโอกำสในกำรรับทรำบข้อมูลข่ำวสำร ผลกำรประเมิน คะแนน 3.48 
    ได้รับประโยชน์จำกข้อมูลข่ำวสำรกำรจัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร  ผลกำรประเมิน 
คะแนน 3.70 
    ได้รับประโยชน์จำกข้อมูลแหล่งงำนเต็มเวลำและนอกเวลำที่มหำวิทยำลัยแจ้งตำม
ช่องทำงต่ำงๆ ท ำให้ทรำบ และ/หรือมีรำยได้จำกแหล่งงำนที่ใช้เวลำนอกเวลำเรียนและแหล่งงำนที่รับสมัคร
เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ  ผลกำรประเมิน คะแนน 3.66 
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   - ด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา ผลการประเมิน เฉลี่ย 4.14 
    ได้รับประโยชน์จำกกิจกรรมกำรปัจฉิมนิเทศ ท ำให้ได้รับทรำบข้อมูลที่จ ำเป็นและ
ส ำคัญในกำรประกอบอำชีพและกำรศึกษำต่อ  ผลกำรประเมิน คะแนน 3.79 
    คุณภำพในกำรอ ำนวยควำมสะดวกที่มหำวิทยำลัยจัดให้ กำรให้ข้อมูลแหล่งงำน กำร
ออกเอกสำรรับรองเพื่อประกอบกำรสมัครงำน  ผลกำรประเมิน คะแนน 4.48 
   ผลกำรประเมินเฉลี่ยรวม ได้คะแนน 3.85 
 5. มหำวิทยำลัยโดยกองพัฒนำนักศึกษำ น ำผลกำรประเมิน ขอเสนอแนะ มำเปนขอพิจำรณำใน
กำรปรับปรุง ส ำหรับปกำรศึกษำ 2562 ดังนี้ 
  5.1 ดำนกำรบริกำรใหค ำปรึกษำ แนะแนวดำนกำรใชชีวิตและกำรเขำสูอำชีพ 
   - คุณภำพกำรใหค ำปรึกษำด้ำนอำชีพ ท ำใหเกิดเปำหมำย มีกำรเตรียมควำมพรอมใน
กำรประกอบอำชีพ ซึ่งผลกำรประเมินได 3.83 คณะกรรมกำรมีควำมเห็นวำ โดยปรับปรุงดังนี้ 
    ชองทำงกำรใหขอมูลงำนอำชีพผำนงำนประชำสัมพันธ เว็บไซตม หำวิทยำลัย เว็บไซต
กองพัฒนำนักศึกษำ และเพจงำนแนะแนวและทุนกำรศึกษำ NSRU และกลุม Line 
  5.2 ดำนกำรใหขอมูลของหนวยงำนที่ใหบริกำร กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงำนทั้งเต็ม
เวลำและนอกเวลำใหแกนักศึกษำ 
   -  มีชองทำงกำรใหบริกำรหลำกหลำย เขำถึงไดงำย สะดวกรวดเร็ว ซึ่งผลกำรประเมินได
3.43 คณะกรรมกำรมีควำมเห็นวำ โดยก ำหนดปรับปรุง ดังนี้ 
    ประสำนงำนกับหนวยงำนที่เกี่ยวของ ใหมำกยิ่งข้ึน เชน ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด
นครสวรรค 
    ประสำนงำนองคกำรบริหำรนักศึกษำ สโมสรนักศึกษำคณะ 
    ประชำสัมพันธขอมูลทำงเว็บไซตกองพัฒนำนักศึกษำ เพจงำนแนะแนวและทน
กำรศึกษำ เพจของสโมสร 
    นักศึกษำคณะ เพจงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ปำยประชำสัมพันธในสวนพื้นที่
ของกองพัฒนำนักศึกษำ 
    เพิ่มระบบโซเชียล ทำงกลุ่มไลน์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์   (NSRU) และเพจ
เกี่ยวกับงำนต่ำง ๆ 
  5.3 กิจกรรมเตรียมควำมพรอมเพื่อกำรท ำงำนเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำแก่นักศึกษำ 
   - ไดรับประโยชนจำกกิจกรรมกำรปจฉิมนิเทศท ำใหไดรับทรำบขอมูลที่จ ำเปนและส ำคัญ
ในกำรประกอบอำชีพ และกำรศึกษำตอ ซึ่งผลกำรประเมินได 3.79 จำกขอเสนอแนะ จึงก ำหนดวิเครำะห
ปรับปรุง โดยคณะกรรมกำรเห็นวำ ดังนี ้
    จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับควำมตองกำรของนักศึกษำ โดยเพมิ่ ขอมูลเกี่ยวกับอำชีพ
และกำรสมัครงำน ซึ่งน ำมำปรับปรุงในกิจกรรมปกำรศึกษำ 2562 
    จัดกิจกรรมดำนใหควำมรูบคุลิกภำพเพื่อกำรสมัครงงำน 
 6. มหำวิทยำลัยใหขอมูลและควำมรูที่เปนประโยชนแกศิษยเกำ ดังนี้ 
  6.1 ขอมูลและควำมรูที่เปนประโยชนแกศิษยเกำ ไดแก 
   - บทควำมทำงวิชำกำร ขอมูลกำรจัดกำรควำมรูของอำจำรย/คณะ ที่เผยแพรในวำรสำร
ทำงวิชำกำร เว็บไซตของมหำวิทยำลัย/กองพัฒนำนักศึกษำ/คณะ/หนวยบมเพำะวิสำหกิจ 
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  6.2 ชองทำงกำรใหขอมูลที่เปนประโยชนแกศิษยเกำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค 
   - ประสำนงำนแจงขอมูลใหคณะทรำบเพื่อประชำสัมพันธตำมชองทำงที่คณะมี 
    ติดปำยประกำศประชำสัมพันธ 
    เว็บไซตของมหำวิทยำลัย/คณะ 
    ประสำนงำนสมำคมศิษยเกำ 
 ตัวชี้วัดท่ี 2.10  การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี   
 1.   มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์โดยกองพัฒนำนักศึกษำ ร่วมกับ องค์กำรบริหำรนักศึกษำ สภำ
นักศึกษำ สโมสรนักศึกษำ 5 คณะ ได้ร่วมกันจัดท ำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
โดยส่งเสริมกำรมีส่วนรวมของนักศึกษำผ่ำนทำงตัวแทนสภำนักศึกษำภำคปกติ คณะกรรมกำรองค์กำรบริหำร
นักศึกษำภำคปกติและประธำนสโมสรนักศึกษำทั้ง 5 คณะในกำรร่วมกันคิดท ำวำงแผนกำรพัฒนำนักศึกษำให้
สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัย ผู้บริหำรและอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย โดยมีคณะอนุกิจกำร
นักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับนักศึกษำในกำรก ำหนดรูปแบบกำรจัดกิจกรรมตำมถนัด 
ควำมสนใจและศักยภำพของนักศึกษำภำยใต้กรอบประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ (กิจกรรมครบ
ทั้ง 5 ด้ำน) กรอบอัตลักษณ์มหำวิทยำลัย คือ ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม น ำทักษะสู่กำรปฏิบัติงำน เป็นแนวทำงใน
กำรพัฒนำนักศึกษำต่อไป โดยจัดท ำแผนกำรพัฒนำนักศึกษำเมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2562  ณ ห้องประชุมดุ
สิตำ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ โดยก ำหนดวัตถุประสงคและตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของแผนกำรจัดกิจกรรม
พัฒนำนักศึกษำประจ ำปกำรศึกษำ 2562 ไวดังนี้  
 วัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 เพื่อพัฒนำนักศึกษำให้เป็นคนดีหรือมีจิตสำธำรณะตำมอัตลักษณ์ของ
มหำวิทยำลัย 
 ตัวชี้วัด : เกิดกลุ่มนักศึกษำ จิตอำสำ/จิตสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ 10 กลุ่มในกำรท ำงำนจิตอำสำ/จิต
สำธำรณะ เพื่อบริกำรสังคมและท้องถ่ิน 
 วัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 : เพื่อพัฒนำนักศึกษำและด ำเนินกิจกรรมนักศึกษำให้เป็นไปตำมกรอบกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี ทั้ง 5 ด้ำน 
 ตัวชี้วัด : มีกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำตำมกรอบประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
ครบทั้ง 5 ด้ำนและผลกำรด ำเนินงำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80.00 
 วัตถุประสงค์ข้อท่ี 3 เพื่อพัฒนำนักศึกษำและด ำเนินกิจกรรมนักศึกษำส่งเสริมคุณภำพบัณฑิตให้
เป็นไปตำมกรอบอัตลักษณ์มหำวิทยำลัย คือใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม น ำทักษะสู่กำรปฏิบัติงำน 
 ตัวชี้วัด : มีกำรจัดกิจกรรมโครงกำรพัฒนำนักศึกษำตำมกรอบอัตลักษณ์มหำวิทยำลัย ครบทั้ง 3 
ประเด็นและผลกำรด ำเนินงำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80.00 
 2. ส ำนักงำนอธิกำรบดี โดย กองพัฒนำนักศึกษำได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมตำมแผนกำรจัดกิจกรรม
พัฒนำนักศึกษำ เพื่อพัฒนำและส่งเสริมนักศึกษำครบทั้ง 5 ด้ำนตำมกระบวนกำร PDCA ดังต่อไปนี้ 
  2.1 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก ำหนดโดยสถำบัน 
   - ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม น ำทักษะสู่กำรปฏิบัติงำน 
    1) โครงกำรอบรมมำรยำทและวัฒนธรรมไทย ประจ ำปกำรศึกษำ 2562 ว ันท ี่จัด
โครงกำร 8 ธ ันวำคม 2562 
    2) โครงกำรฝกอบรมและใหควำมรูกำรประก ันคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปกำรศึกษำ 
2562 ว ันท ี่จัดโครงกำร 28 มีนำคม 2563 
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    3) โครงกำร Y.E.S IDEA CHALLENGE ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 วันที่จัดโครงกำร
วันที่ 12 ธันวำคม 2562 
    4) กิจกรรมปจฉิมนิเทศ ประจ ำป 2562 จัดเมื่อว ันท ี่ 28 พฤศจิกำยน 2562 
  2.2 กิจกรรมจิตอำสำหรือรักษำสิ่งแวดล้อม 
   - โครงกำร ค่ำยอำสำทุนมูลนิธิ SET 2562 วันที่จัดโครงกำรวันที่ 16 – 30 พฤษภำคม 2563   
  2.3 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  
   - โครงกำรกีฬำน้องใหม่และกีฬำภำยในระหว่ำงคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 วันที่จัด
โครงกำร  21 – 26 ตุลำคม 2562 
  2.4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
   - โครงกำรอบรมมำรยำทและวัฒนธรรมไทย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 วันที่จัดโครงกำร 
8 ธันวำคม 2562  
  2.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
   - โครงกำรแห่เทียนจ ำน ำพรรษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 วันที่จัดโครงกำรวันที่ 15 
กรกฎำคม 2562 
   - โครงกำรประเพณีสงกรำนต์สืบสำนวัฒนธรรมไทย ปีกำรศึกษำ 2562 วันที่จัดโครงกำร
วันที่ 20 เมษำยน 2562 
 3. ส ำนักงำนอธิกำรบดี มอบให้กองพัฒนำนักศึกษำด ำเนินกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรโดยมีกำร
ประเมินควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อสรุปและน ำแสนอต่อคณะอนุกรรมกำรกิจกำรนักศึกษำ
และน ำเข้ำที่ประชุมสภำนักศึกษำภำคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อน ำข้อเสนอแนะมำปรับปรุงพัฒนำผลกำรด ำเนินงำน
ในครั้งต่อไปและยังมีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรม/โครงกำรในปีกำรศึกษำ 2562 ดังนี้ 
 
    กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ที่ก ำหนดโดยสถำบัน 
   - ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม น ำทักษะสู่กำรปฏิบัติงำน 
 

โครงกำร วันที่จัด วัตถุประสงค์ ตัวชีวัด/ผล ปัญหำอุปสรรค 
1. โครงกำรอบรม
มำรยำทและ
วัฒนธรรมไทย 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2562  

8  ธั น ว ำ ค ม 
2562 

1.เพื่อเสริมสร้ำงจิตส ำนึก
ในกำรอนุรกัษ์ ส่งเสริม
และสบืสำนวัฒนธรรม
ไทย 

1.ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้
หลังจำกได้รับควำมรู้ ไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 80  
2.ผู้เข้ำร่วมโครงกำรเกิด
ควำมเข้ำใจหลังกำรอบรม
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80   

- ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
อยำกให้จัดโครงกำรอีก
เพื่อต่อยอดควำมรู้
ทำงด้ำนกำรใช้
ภำษำไทย 
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โครงกำร วันที่จัด วัตถุประสงค์ ตัวชีวัด/ผล ปัญหำอุปสรรค 
2.เพื่อเป็นกำรพัฒนำ
ทักษะกำรใช้ภำษำไทยให้
ถูกต้องตำมกำลเทศะ 

1. ผลกำรด ำเนินงำน   
ร้อยละ 94.80)ผล 
2. กำรด ำเนินงำนร้อยละ 
95.00) 

- ควำมจัดให้นักศึกษำ
ชั้นปีที่ 1 
แนวทำงปรับปรุง 
- จัดโครงกำรต่อเน่ือง 
-  จั ด โ ค ร ง ก ำ ร ใ ห้
นักศึกษำทุกชั้นปี 

2. โครงกำร
ฝึกอบรมและให้
ควำมรู้กำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2562  
 

28  มี น ำค ม 
2563 

1. เพื่อให้นักศึกษำเกิด
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 
2. เพื่อให้นักศึกษำ
สำมำรถเข้ำใจหลัก 
PCDA ในกำรพัฒนำกำร
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 
3. เพื่อให้นักศึกษำ
สำมำรถน ำหลกั PCDA 
ไปประยกุต์ใช้ในกำรจัด
กิจกรรมของนักศึกษำ 
 

1. มีนักศึกษำเข้ำร่วม
โครงกำร ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้ำหมำย  
2. นักศึกษำมีระดับ
คุณภำพในกำรจัด
กิจกรรม ระดับมำก 
คะแนนไม่น้อยกว่ำ 
3.51  

1. ต้องเรง่ด ำเนินกำร
เนื่องจำกเป็น
กิจกรรมที่จัดในช่วง
เปิดภำคกำรศึกษำ
แรก  
2. ผู้น ำบำงคน ไม่
ตรงต่อเวลำ ส่งผลให้
กำรด ำเนินกจิกรรม
ล่ำช้ำ 
แนวทางปรับปรุง 
1. ประชำสัมพันธ์กำร
จัดกิจกรรมล่วงหน้ำ
ให้หลำกหลำย
ช่องทำง 
2. วำงแผนกำรจัด
กิจกรรมให้ไม่ตรงกบั
ตำรำงเรียนของ
นักศึกษำ 
3. ควรนัดหมำยเวลำ
อย่ำงเครง่ครัด 
เพื่อใหก้ำรจัด
กิจกรรม  

1. ผลกำรด ำเนินงำน    
ร้อยละ 90.12 
2. ผลกำรด ำเนินงำน 
คะแนน 4.27 ระดับ
คุณภำพระดับ มำก 
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โครงกำร วันที่จัด วัตถุประสงค์ ตัวชีวัด/ผล ปัญหำอุปสรรค 
3. กิจกรรมปจัฉิม
นิเทศประจ ำปี 
2562 

1 พฤศจิกำยน 
2562 
 
 
 

1.เพื่อพฒันำนักศึกษำให้
มีควำมพร้อมก่อนส ำเรจ็
กำรศึกษำ 
2.เพื่อใหผู้้ประกอบกำร
ได้รับสมัครงำนให้กับ
นักศึกษำท ำงำนหลัง
ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 
 

- ผู้เข้ำร่วมโครงกำรไม่
น้อยกว่ำ 2000 คน  
- มีระดับคุณภำพใน
กำรจัดโครงกำร
คะแนนไม่น้อยกว่ำ 
3.51  

เป็นไปตำมขั้นตอนที่
วำงไว้ 
1.สถำนที่คับแคบ  
2.เวลำในกำรร่วม 
3.กิจกรรมไม่ชัดเจน  
4.บริษัทจัดหำงำน
สำมำรถ รบัเข้ำ
ท ำงำนได้ย่ิงดี  
5.ควรมีอำหำรว่ำงให้
ทำน  
6.ควรจัดระเบียบใน
7.กำรนั่งให้เรียบร้อย 
8.กำรต่อแถวสแกน
บัตรนักศึกษำไม่
เรียบร้อย 
แนวทางปรับปรุง 
จัดหำสถำนที่ ห รื อ
แบ่ งกลุ่ม ในกำรท ำ
กิจกรรม จัดระเบียบ
กำรเข้ำกิจกรรมให้ 

1. ผลกำรด ำเนินงำน 
มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
2114 คน 
2. ผลกำรด ำเนินงำน 
คะแนน 3.76  

4. โครงกำร Y.E.S 
IDEA CHALLENGE 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2562  
 

12 ธันวำคม 
2562 

1.เพื่อส่งเสริม
ผู้ประกอบกำรธุรกจิรำย
ใหม่ส ำหรบันักศึกษำที่
ก ำลังศึกษำระดับปรญิญำ
ตรี ให้สำมำรถสร้ำง
โอกำศประกอบธุรกจิด้วย
ตนเอง 

- ผู้เข้ำร่วมโครงกำรไม่
น้อยกว่ำ 100 คน  
- ผู้ เ ข้ำร่วมโครงกำร
สำมำรถน ำเสนอแผน
ธุรกิจได้ ไม่น้อยกว่ำ 5 
โครงกำร 

เ ป็ น ร ะ บ บ ม ำ ก
กว่ำเดิม 
1. ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
เข้ำร่วมกิจกรรมช้ำ 
2.  เ วลำในกำรจั ด
โครงกำรน้อยเกินไป 
แนวทำงปรับปรุง 
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โครงกำร วันที่จัด วัตถุประสงค์ ตัวชีวัด/ผล ปัญหำอุปสรรค 
2.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษำ
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
เล็งเห้นควำมส ำคัญใน
กำรวำงแผนเริ่มำสร้ำง
ธุรกิจใหม่ 

1. ผลกำรด ำเนินงำนมี
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 62 
คน 
2. ผลกำรด ำเนินงำน 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรทกุ
คนสำมำรถน ำเสนอ
แผนธุรกิจได้ 4 
โครงกำร 

1. จัดกลุ่มผู้เข้ำร่วม
โครงกำรใหม่ 
2.ก ำหนดเวลำกำรจัด
กิจกรรมใหม่ 

 
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสขุภาพ  

โครงกำร วันที่จัด วัตถุประสงค์ ตัวชีวัด/ผล ปัญหำอุปสรรค 
โครงกำรกีฬำน้อง
ใหม่และกีฬำ
ภำยในระหว่ำง
คณะ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2562 

21 – 26 
ตุลำคม 
2562 

1. เพื่อคัดเลอืก
ตัวแทนนักศึกษำเข้ำ
ร่วมกำรแข่งขันกีฬำใน
ระดับทีสู่งข้ึน 
2. เพื่อสง่เสรมิให้
นักศึกษำแสดงออก
ทำงด้ำนกีฬำและใช้
เวลำว่ำให้เป็น
ประโยชน ์
 

1. มีผู้เข้ำร่วม
โครงกำรไม่น้อย
กว่ำ 2,500 คน  
2. ได้ตัวแทน
นักกีฬำเข้ำร่วม
กำรแข่งขันใน
ระดับเขตและ
ระดับชำติ  

1.ช่วงเวลำในกำรจัด
กิจกรรมกระทบกับ
กำรเรียน 
2.สภำพอำกำศมผีล
ต่อกำรจัดกิจกรรม 
แ น ว ท า ง ก า ร
ปรับปรุง 
1. เปลี่ยนแปลงเวลำ
จัดกิจกรรม 
 

1. ผลกำรเนินงำน 
ผู้เข้ำร่วม 3000 
คน 
2. ผลกำร
ด ำเนินงำน มี
นักกีฬำเข้ำร่วม
กำรแข่งขันกีฬำ
มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏภำคเหนือ 
จ ำนวน 225คน 
และกีฬำ
มหำวิทยำลัยแห่ง
ประเทศไทย 
จ ำนวน 52 คน 
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- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

โครงกำร วันที่จัด วัตถุประสงค์ ตัวชีวัด/ผล ปัญหำอุปสรรค 
โครงกำรอบรม
มำรยำทและ
วัฒนธรรมไทย 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2562 

8 ธันวำคม 
2562 

1. เพิ่งสง่เสรมิ
จิตส ำนึกในกำร
อนุรักษ์ ส่งเสริม และ
สืบทอดวัฒนธรรมไทย 
2. เพื่อพัฒนำทักษำ
กำรใช้ภำษำไทยให้
ถูกต้องกำลเทศะ 
 

1.นักศึกษำเกิด
ควำมรู้ควำมเช้ำ
ใจ ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80  
2.นักศึกษำสำมำรถ
ท ำไปใช้ประโยชน์ 
ไม้น้อยกว่ำร้อยละ 
80  

1. เนื่องจำกเป็น
กิจกรรมนอกเวลำ
เรียน จงึท ำใหก้ลุ่ม
นักศึกษำที่อยู่ใน
กลุ่มเป้ำหมำยมี
จ ำนวนจ ำกัด 
2. สิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรจัด
กิจกรรมไม่เพียงพอ 
แนวทางการ
ปรับปรุง 
1. ปรับเวลำในกำร
จัดกิจกิจกรรม 
2. จัดหำสถำนที่และ
สิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกใหเ้พียงพอ
ต่อกำรจัดกิจกรรม 

1. ผลกำร
ด ำเนินงำน ร้อย
ละ 95 
2. ผลกำร
ด ำเนินงำน ร้อย
ละ 94.50 

 
 4. มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์โดยกองพัฒนำนักศึกษำ มีกำรประเมินควำมส ำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ โดยด ำเนินกำรประเมินวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัด
ควำมส ำเร็จของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 ดังนี้ 
 

วัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 เพื่อพัฒนำนักศึกษำใหเ้ป็นคนดีหรือมจีิตสำธำรณะ 
ตัวชี้วัด ผลการประเมิน บรรลุ/ไม่บรรลุ 

เกิดกลุ่มนักศึกษำ จิตอำสำ/จิต
สำธำรณะไม่น้อยกว่ำ 10 กลุ่ม
ในกำรท ำงำนจิตอำสำ/จิต
สำธำรณะ เพื่อบริกำรสังคมและ
ท้องถ่ิน 

มีกลุม่นักศึกษำจิตอำสำ/ชมรมนักศึกษำ ท ำกิจกรรมจิต
อำสำ/จิตสำธำรณะ จ ำนวน 10 กลุ่ม 

บรรุลผล 

 
วัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 : เพื่อพัฒนำนักศึกษำและด ำเนินกิจกรรมนักศึกษำให้เป็นไปตำมกรอบกำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ตัวบ่งช้ีที่1.5 กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี ทั้ง 5 ด้ำน 
1) กิจกรรมส่งเสริมคุณลกัษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ 
2) กิจกรรมกีฬำ หรือกำรสง่เสรมิสุขภำพ 
3) กิจกรรมบ ำเพญ็ประโยชน์ หรือรกัษำสิ่งแวดลอ้ม 
4) กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม 
5) กิจกรรมส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรม 
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ตัวชี้วัด ผลการประเมิน บรรลุ/ไม่บรรลุ 

มีกำรจัดกิจกรรมพฒันำ
นักศึกษำตำมกรอบประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำครบทั้ง 5 ด้ำน 
มีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำม  

มหำวิทยำลัยมีกำรจัดกจิกรรมโครงกำรพฒันำนักศึกษำ
ตำมกรอบประกันคุณภำพ 
1) กิจกรรมส่งเสริมคุณลกัษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ 
จ ำนวน 4 โครงกำร บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 3 โครงกำร 
2) กิจกรรมกีฬำ หรือกำรสง่เสรมิสุขภำพ จ ำนวน  1 
โครงกำร  
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 1 โครงกำร 
3) กิจกรรมจิตอำสำหรือรกัษำสิ่งแวดลอ้ม จ ำนวน 1 
โครงกำร 
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 1 โครงกำร 
4) กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม จ ำนวน 1 
โครงกำร 
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 1 โครงกำร 
5) กิจกรรมส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรม จ ำนวน 2 
โครงกำร 
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 2 โครงกำร 
รวมโครงกำรทั้งหมด 9 โครงกำร บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
9 โครงกำร  
บรรลุตำมตัวช้ีวัดคิดเป็นรอ้ยละ 100.00  

บรรลุผล 

 
วัตถุประสงค์ข้อท่ี 3 เพื่อพัฒนำนักศึกษำและด ำเนินกจิกรรมนักศึกษำส่งเสริมคุณภำพบัณฑิตให้

เป็นไปตำมกรอบอัตลักษณ์มหำวิทยำลัย คือใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม น ำทักษะสู่กำรปฏิบัตงิำน 
 

ตัวชี้วัด ผลการประเมิน บรรลุ/ไม่บรรลุ 
มีกำรจัดกิจกรรมโครงกำรพัฒนำ
นักศึกษำตำมกรอบอัตลักษณ์
มหำวิทยำลัย ครบทัง้ 3 ประเด็น 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ มีกำรจัดกิจกรรม
โคร ง กำ ร พัฒ นำนั ก ศึ กษำตำมก รอบอั ตลั กษ ณ์
มหำวิทยำลัยครบทั้ง 3 ประเด็น ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม 
น ำทักษะสู่กำรปฏิบัติงำน 
กิจกรรมสง่เสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
จ ำนวน 4 โครงกำร บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 3 โครงกำร  
บรรลุตำมตัวช้ีวัดคิดเป็นรอ้ยละ 75.00 

ไม่บรรลุ 

 
 จำกผลกำรประเมินแผนกำรพัฒนำนักศึกษำประจ ำปี 2562 วัตถุประสงค์ข้อ 3 มีกำรจัดกิจกรรม
โครงกำรพัฒนำนักศึกษำตำมกรอบอัตลักษณ์มหำวิทยำลัย ครบทั้ง 3 ประเด็น เป็นวัตถุประสงค์ของแผนที่ยัง
ไม่บรรลุผล มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ โดย กองพัฒนำนักศึกษำ ได้มีกำรจัดประชุมคณะอนุกรรมกำร
กิจกำรนักศึกษำ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่   19 เมษำยน 2562 ณ ห้องประชุมดุสิตำ อำคำร 14 มหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครสวรรค์ ได้น ำข้อมูลกำรประเมินแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำเข้ำสู่วำระกำรประชุมเพื่อเป็น
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แนวทำงในกำรจัดท ำแผนพัฒนำนักศึกษำในปีกำรศึกษำ 2562 โดย บรรจุไว้ในวำระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อ
พิจำรณำ ข้อ 4.1 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 โดยมีกำรรำยงำนผล
กำรประเมินควำมส ำเร็จของแผนโดยมีวัตถุประสงค์ที่ยังไม่บรรลุเป้ำหมำย คือ วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อพัฒนำ
นักศึกษำและด ำเนินกิจกรรมนักศึกษำส่งเสริมคุณภำพบัณฑิตให้เป็นไปตำมกรอบอัตลักษณ์มหำวิทยำลัย คือใฝ่
เรียนรู้ มีคุณธรรม น ำทักษะสู่กำรปฏิบัติงำน  
 ซึ่งคณะกรรมกำรเห็นว่ำควรน ำไปพัฒนำต่อในปีกำรศึกษำถัดไป ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะ
แนวทำงในกำรปรับปรุงแผนพัฒนำนักศึกษำในปีกำรศึกษำ 2562 ไว้ดังนี้ 
 1.  จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำนักศึกษำให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยให้มำกข้ึนเพิ่ม
รูปแบบกำรประชำสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้ำหมำยที่จะเข้ำร่วมโครงกำรมำกขึ้นเพื่อส่งผลให้กำรประเมินผลโครงกำร
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 2. ปรับหรือเพิ่มรูปแบบกำรจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยให้มำกขึ้นโดย
ดูตำมวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงกำร เพื่อให้กำรจัดกิจกรรมสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 
 จำกกำรผลกำรประชุมดังกล่ำวมหำวิทยำลัยโดยกองพัฒนำนักศึกษำได้น ำข้อเสนอแนะในกำรจัด
กิจกรรมและก ำหนด แนวทำงกำรด ำเนินงำนร่วมกันในกำรพัฒนำกิจกรรมนักศึกษำให้มีควำม เหมำะสมยิ่งข้ึน 
เพื่อกำรจัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำในปีถัดไป โดยให้บรรจุกิจกรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของมหำวิทยำลัยให้มำกขึ้น 
 
 ตัวชี้วัดท่ี  2.11  การบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
 1. ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีหน่วยงำนและคณะกรรมกำรประจ ำก ำกับ ดูแล กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย  ดังนี้  
  1.1 ส ำนักงำนอธิกำรบดี โดย กลุ่มงำนทรัพย์สินและรำยได้ มีวัตถุประสงค์และหน้ำที่ ดังนี้  
   - เพื่อจัดหำรำยได้และผลประโยชน์จำกทรัพย์สิน ของมหำวิทยำลัยรำชภัฎนครสวรรค์ 
   - เพื่อเป็นหน่วยงำนที่ควบคุมดูแลสถำนที่ และรับช ำระเงินจำกกำรขอใช้สถำนที่ของ
บุคคลภำยในและภำยนอก 
   - เพื่อควบคุมดูแลและรวบรวมรำยละเอียดกำรให้บริกำรด้ำนเอกสำร  หลักฐำนกำรขอ
ใช้สถำนที่   
   - เพื่อควบคุมดูแล  อำคำร  ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้ำง  บนที่รำชพัสดุของมหำวิทยำลัย  
  1.2 คณะกรรมกำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  มี
หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
   - ท ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ สนับสนุน และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดท ำแผน
ระบบสำรสนเทศ 
   - ให้ควำมเห็นชอบ และก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด 
   - ปฏิบัติหน้ำที่อื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตำมที่ได้รับมอบหมำยหรือตำมที่ได้ร้องขอ 
 2. ส ำนักงำนอธิกำรบดีโดยกลุ่มงำนทรัพย์สินและรำยได้ด ำเนินงำนตำมแผนกำรหำรำยได้ 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2563  โดยด ำเนินงำนตำมพันธกิจ ดังนี้ 
  2.1 รำยรับค่ำเช่ำสถำนที่ ร้ำนค้ำ ศูนย์อำหำร ได้แก่ ค่ำเช่ำสถำนที่ประกอบกำรศูนย์อำหำร 
(อ.เมือง), ค่ำเช่ำร้ำนค้ำภำยในศูนย์อำหำร (ย่ำนมัทรี),ค่ำเช่ำพื้นที่ (อ.เมือง),ค่ำเช่ำพื้นที่ (ย่ำนมัทรี),ค่ำบริกำร
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พื้นที่ (ย่ำนมัทรี),ค่ำเช่ำห้องประชุมและค่ำบริกำรพื้นที่,ค่ำบริกำรสถำนที่จัดอำหำร,ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรสนำม
กีฬำต่ำงๆ,ค่ำเช่ำทรัพย์สินต่ำงๆของมหำวิทยำลัยฯ ,ร้อยละ 40 จำกกำรให้เช่ำทรัพย์สินส่วนกลำง  
  2.2 รำยรับค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำง หอพักและคอนโด ได้แก่ ค่ำธรรมเนียม หอเทวำ
พิทักษ์,ค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำง หอเทวำพิทักษ์,ค่ำธรรมเนียม หอพักเจ้ำหน้ำที่ (อ.เมือง),ค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำง หอพัก
เจ้ำหน้ำที่ (อ.เมือง),ค่ำบ ำรุงหอพักนักศึกษำ (นศ.จีน และนศ.โครงกำร สกอ.ภำคใต้) 
  2.3 รำยรับค่ำไฟฟ้ำและค่ำน้ ำประปำ ได้แก่ ค่ำไฟฟ้ำ หอเทวำพิทักษ์ ,ค่ำน้ ำประปำ หอเทวำ
พิทักษ์,ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน้ ำประปำ หอพักนักศึกษำ (อ.เมือง) 
  2.4 รำยรับจำกกำรผลิตและจ ำหน่ำย  ได้แก่ กำรจ ำหน่ำยคู่มือนักศึกษำ ,ร้อยละ 80 กำร
จ ำหน่ำยเครื่องหมำยตรำสัญลักษณ์ประดับชุดนักศึกษำ , กำรจ ำหน่ำยพระพุทธสัญพัญญู ,ร้อยละ 20 กำร
จ ำหน่ำยน้ ำด่ืม NSRU 
  2.5 รำยรับจำกบริกำรทำงวิชำกำร ได้แก่ โครงกำรบริกำรวิชำกำรที่มีค่ำตอบแทน 
 3. กำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
  รำยไดใ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เท่ำกับ 14,326,862 บำท 
  รำยไดใ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เท่ำกับ  9,058,316.77 บำท 
  รำยได้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ลดลง  คิดเป็นร้อยละ   36.77 
  ส ำนักงำนอธิกำรบดีโดยกลุ่มงำนทรัพย์สินและรำยได้ด ำเนินงำนตำมแผนกำรหำรำยได้ ปีงบประมำณ 
พ.ศ.2563  โดยมีเป้ำหมำยในกำรจัดเก็บรำยได้ เป็นจ ำนวน 10 ,900,000 บำท จัดเก็บได้จริงเป็นจ ำนวน  
9,058,316.77 บำท คิดร้อยละ 83.10  โดยด ำเนินงำนตำมพันธกิจโดยมีผลกำรด ำเนินงำนแผนฯ  ดังนี ้
  3.1 รำยรับค่ำเช่ำสถำนที่ ร้ำนค้ำ ศูนย์อำหำร ได้แก่ ค่ำเช่ำสถำนที่ประกอบกำรศูนย์อำหำร 
(อ.เมือง), ค่ำเช่ำร้ำนค้ำภำยในศูนย์อำหำร (ย่ำนมัทรี),ค่ำเช่ำพื้นที่ (อ.เมือง),ค่ำเช่ำพื้นที่ (ย่ำนมัทรี),ค่ำบริกำร
พื้นที่ (ย่ำนมัทรี),ค่ำเช่ำห้องประชุมและค่ำบริกำรพื้นที่,ค่ำบริกำรสถำนที่จัดอำหำร,ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรสนำม
กีฬำต่ำงๆ,ค่ำเช่ำทรัพย์สินต่ำงๆของมหำวิทยำลัยฯ ,ร้อยละ 40 จำกกำรให้เช่ำทรัพย์สินส่วนกลำง 
   ผลกำรด ำเนินกำร   กลุ่มงำนทรัพย์สินและรำยได้ จัดเก็บรำยได้  จำกกำรให้เช่ำสถำนที่ 
ร้ำนค้ำ ศูนย์อำหำร เป็นต้น ปีงบประมำณ 2563  เป็นเงิน 3,987,940.12 บำท คิดเป็นร้อยละ  84.85  ซึ่งไม่
บรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ จำกที่คำดกำรณ์ไว้ 4,700,000 บำท  และเมื่อเทียบกับปีงบประมำณ 2562 (สำมำรถ
จัดเก็บไว้ได้ 4,772,550.93บำท)  ซึ่งลดลง  784,610.81 บำท คิดเป็น ร้อยละ 16.44 
  3.2 รำยรับค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำง หอพักและคอนโด ได้แก่ ค่ำธรรมเนียม หอเทวำ
พิทักษ์,ค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำง หอเทวำพิทักษ์,ค่ำธรรมเนียม หอพักเจ้ำหน้ำที่ (อ.เมือง),ค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำง หอพัก
เจ้ำหน้ำที่ (อ.เมือง),ค่ำบ ำรุงหอพักนักศึกษำ (นศ.จีน และนศ.โครงกำร สกอ.ภำคใต้) 
   ผลกำรด ำเนินกำร   กลุ่มงำนทรัพย์สินและรำยได้จัดเก็บจำกส่วนน้ี ปีงบประมำณ 2563 
เป็นจ ำนวนเงิน   710,035 บำท คิดเป็นร้อยละ 71.00 ซึ่งไม่บรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ จำกที่คำดกำรณ์ไว้ 
1,000,000 บำท 
  3.3 รำยรับค่ำไฟฟ้ำและค่ำน้ ำประปำ ได้แก่ ค่ำไฟฟ้ำ หอเทวำพิทักษ์ ,ค่ำน้ ำประปำ หอเทวำ
พิทักษ์,ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน้ ำประปำ หอพักนักศึกษำ (อ.เมือง) 
   ผลกำรด ำเนินกำร   กลุ่มงำนทรัพย์สินและรำยได้จัดเก็บจำกส่วนนี้ ปีงบประมำณ 2563 เป็น
จ ำนวนเงิน 456,685 บำท คิดเป็นร้อยละ 91.34  ซึ่งบรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ จำกที่คำดกำรณ์ไว้ 500,000  บำท 
  3.4 รำยรับจำกกำรผลิตและจ ำหน่ำย  ได้แก่ กำรจ ำหน่ำยคู่มือนักศึกษำ ,กำรจ ำหน่ำย
เครื่องหมำยตรำสัญลักษณ์ประดับชุดนักศึกษำ,กำรจ ำหน่ำยพระพุทธสัญพัญญู,กำรจ ำหน่ำยน้ ำด่ืม NSRU 
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   ผลกำรด ำเนินกำร   กลุ่มงำนทรัพย์สินและรำยได้จัดเก็บจำกส่วนน้ี ปีงบประมำณ 2563 
เป็นจ ำนวนเงิน  708,639  บำท คิดเป็นร้อยละ 101.23  ซึ่งบรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ จำกที่คำดกำรณ์ไว้  
700,000  บำท 
  3.5 รำยรับจำกบริกำรทำงวิชำกำร ได้แก่ โครงกำรบริกำรวิชำกำรที่มีค่ำตอบแทน 
   ผลกำรด ำเนินกำร   กลุ่มงำนทรัพย์สินและรำยได้จัดเก็บจำกส่วนน้ี ปีงบประมำณ 2563 
เป็นจ ำนวนเงิน  3,195,017.65 บำท คิดเป็นร้อยละ 79.86  ซึ่ง ไม่บรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ จำกที่คำดกำรณ์ไว้ 
4,000,000  บำท 
 4. คณะกรรมกำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ มีหน้ำที่
ด ำเนินงำน กำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนทุกปี  จำก  รำยงำนทำงกำรเงินของ โดย กลุ่มงำนทรัพย์สิน
และรำยได้รำยไตรมำสและรำยงำนผลกำรด ำเนินตำมแผนกำรหำรำยได้จำกพันธกิจของส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 5. คณะกรรมกำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ติดตำมกำร
ด ำเนินงำนรำยงำนทำงกำรเงินของ โดย กลุ่มงำนทรัพย์สินและรำยได้  และประเมินผลรำยงำนผลกำรด ำเนิน
ตำมแผนกำรหำรำยได้จำกพันธกิจของส ำนักงำนอธิกำรบดี เพื่อให้ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 
 
 3.  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ตัวชี้วัดที่  3.1  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำร ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ซึ่งใช้ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน  ส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2562 ซึ่งได้ผลกำรด ำเนินงำนดังนี้   
 1.  ประเด็นควำมพึงพอใจด้ำนกำรให้บริกำรของส ำนักงำนอธิกำรบดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.13 ควำม
พึงพอใจอยู่ในระดับ มำก   
 2.   ประเด็นควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำร ข้ันตอน และอุปกรณ์กำรให้บริกำรของส ำนักงำน
อธิกำรบดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.10 ควำมพึงพอใจ อยู่ในระดับ มำก 
 3. ประเด็นควำมพึงพอใจด้ำนสถำนที่ของส ำนักงำนอธิกำรบดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.03 ควำมพึงพอใจ
อยู่ในระดับ มำก 
  เฉลี่ยรวมทุกด้ำน  มีคะแนนเฉลี่ย 4.08 ควำมพึงพอใจ อยู่ในระดับ มำก 

ผลกำรประเมินผลงำนตำมพันธกิจของส ำนักงำนอธิกำรบดีแสดงในตำรำงที่ 2.1 
ตารางท่ี 2.1  กำรประเมินผลงำนตำมพันธกจิของส ำนักงำนอธิกำรบดี 

ท่ี ตัวชี้วัด คะแนน 
1. การบริหาร 15.91 
1.1 กระบวนกำรบริหำรองค์กำร 5.00 
1.2 ผลกำรบรหิำรงบประมำณ * 
  1. ผลกำรบริหำรงบประมำณ  (2.5) * 
  2. ควำมสำมำรถในกำรหำรำยได้ (2.5) * 

1.3 ผลกำรพฒันำบุคลำกร 4.91 
1.4 กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 4.00 
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ท่ี ตัวชี้วัด คะแนน 
1.5 กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ 2.00 

2. ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 47.91 
2.1 ระบบงำนบรหิำรส ำนักงำน 5.00 
2.2 กำรพัฒนำบุคลำกรใหท้ ำหน้ำที่ให้กำรบริกำรได้อย่ำงมีคุณภำพ 5.00 

2.3 
กำรอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนกบัหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย 

5.00 

2.4 กำรประชุมคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ทีส่ ำนัก/สถำบันรับผิดชอบ 4.00 
2.5 กำรใหบ้ริกำรข้อมลูแก่บุคลำกรและหน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้อง 5.00 
2.6 ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รบักำรพัฒนำตำมหน้ำที่ทีร่ับผิดชอบ 4.91 
2.7 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 2.00 
2.8 กำรด ำเนินโครงกำรพฒันำนักศึกษำเพื่อเป็นบัณฑิตที่พงึประสงค์ 4.00 
2.9 กำรบริกำรนักศึกษำระดบัปริญญำตร ี 4.00 
2.10 กำรจัดกจิกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำระดับปรญิญำตรี 5.00 
2.11 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยส์ินของมหำวิทยำลัย 4.00 
3. ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.08 

  3.1 ควำมพึงพอใจของผู้รบับริกำร 4.08 
รวม 67.90 

* ไม่น ำมำคิดค่ำระดับคะแนนเนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด 19 ท ำให้มีผลกระทบต่อกำรบริหำรงบประมำณ 
 
 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ 
  1. การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์  
   ส ำนักงำนอธิกำรบดีได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยตำมแผนยุทธศำสตร์
ส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563  ประกอบด้วย  5 ยุทธศำสตร์  จ ำนวน  18  ตัวช้ีวัด  
โดยมีผลผลกำรด ำเนินงำนบรรลุ  จ ำนวน 15 ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ  83.33   
  2. ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
   ส ำนักงำนอธิกำรบดีได้รับอนุมัติให้ด ำเนินโครงกำร  จ ำนวน 83 โครงกำร สำมำรถด ำเนินกำรได้  
จ ำนวน  32 โครงกำร  คิดเป็นร้อยละ 38.55 
  3. การบริหารงบประมาณ  
   ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม  งบประมำณได้รับกำรจัดสรร จ ำนวน 
555,650,613 บำท    สำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณได้ จ ำนวน 429,773,375 บำท  คิดเป็น ร้อยละ 77.35 
 หมำยเหตุ 

1. พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ประกำศในรำชกิจจำ 
นุเบกษำ ลงวันที่ 24 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 ส่งผลให้กำรบริหำรงบประมำณและกำรขับเคลื่อนโครงกำรของ
มหำวิทยำลัย ด ำเนินกำรภำยใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรใช้งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ไป
พลำงก่อน จนถึงไตรมำสที่ 2 และระหว่ำงปีงบประมำณส ำนัก งบประมำณปรับลดงบประมำณตำม
พระรำชบัญญัติโอนงบประมำณ พ.ศ. 2563 จ ำนวน 9,452,700 บำท   



54 
 

 2.  จำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ส่งผลให้กำรขับเคลื่อนโครงกำรไม่
สอดคล้องตำมแผนปฏิบัติกำร หน่วยงำนขอยุติกำรด ำเนินโครงกำร บำงส่วนขอเปลี่ยนแปลงโครงกำรเพื่อให้
สำมำรถขับเคลื่อนได้สอดคล้องกับมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019   
 ประกอบกับสถำนกำรณ์ดังกล่ำวส่งผลต่อสภำวะทำงเศรษฐกิจท ำให้นักศึกษำขำดแคลนทุนทรัพย์ ใน
กำรช ำระเงินค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ และค่ำธรรมเนียมนักศึกษำ มหำวิทยำลัยได้ออกประกำศ เรื่อง กำรเก็บเงินค่ำ
บ ำรุงกำรศึกษำและค่ำธรรมเนียมนักศึกษำในช่วงระยะเวลำกำรระบำดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 โดยเรียก
เก็บค่ำเงินค่ำบ ำรุงกำรศึกษำแบบเหมำจ่ำยในอัตรำร้อยละเก้ำสิบ และให้แบ่งจ่ำยเป็นงวด โดยงดเว้นค่ำปรับกำร
ช ำระเงินหลังก ำหนด 
 
 การสัมภาษณ์ผู้อ านวยการและผู้แทนเจ้าหน้าท่ี 
 การสัมภาษณ์ผู้อ านวยการ  สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้   
 1.   การประสานเพ่ือน านโยบายมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติของส านัก   
  ส ำนักงำนอธิกำรบดี เป็นหน่วยปฏิบัติงำนประจ ำที่สนับสนุนภำรกิจมหำวิทยำลัย ทั้งทำงด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคลำกร กำรเงิน พัสดุ งำนบริกำรอำคำรสถำนที่ มีกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักในทุกปี
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย  มีกำรจัดท ำแผนเป็นรำยปีเพื่อจัดท ำค ำของบประมำณ
ในด้ำนต่ำง ๆ  ทั้งในส่วนกำรบริหำรงำนส่วนกลำง และส่วนโครงกำรในส่วนของส ำนักงำน โดยส่วนมำกเป็นกำร
บริหำรงำนงบประจ ำต่ำง ๆ โดยมีหน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่อปฏิบัติงำนตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย มีงบประมำณ
ที่จะต้องด ำเนินกำรในฐำนะหน่วยงำนกลำงจ ำนวนมำก และได้ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเป็นไปตำมเป้ำหมำย  ตำมที่
ส ำนักงำนอธิกำรบดีได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 536,888,540 บำท โดยแยกเป็นเงินงบประมำณแผ่นดิน 
จ ำนวน 482,215,700 บำท และงบประมำณเงินรำยได้ จ ำนวน 54,672,750 บำท มีผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
เป็นไปตำมก ำหนดทุกโครงกำร โดยเฉพำะงบประมำณแผ่นดิน งบลงทุน ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นตำมข้อก ำหนด
นโยบำยของรัฐบำลทุกประกำร และได้เบิกจ่ำยงบประมำณได้เสร็จสิ้น ส ำหรับกำรจัดเก็บรำยได้มีกำรจัดเก็บ
รำยได้เป็นไปตำมประมำณกำรที่ก ำหนดไว้ถึงแม้จะมีกำรลดค่ำบ ำรุงกำรศึกษำลงร้อยละ 10 ของค่ำธรรมเนียม
แบบเหมำจ่ำย และกำรผ่อนผันกำรช ำระค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ 
 2. การปรับแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับการท่ีรัฐบาลปรับลดงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 และปรับลดค่าธรรมเนียมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  
  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มหำวิทยำลัยได้รับงบประมำณแผ่นดินเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนที่เพิ่มขึ้น
เป็นงบอุดหนุน ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร และงบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้ำง มหำวิทยำลัยได้ปรับลด
งบประมำณในโครงกำรส่วนอื่น ๆ โดยจัดงบประมำณส ำหรับรำยจ่ำยประจ ำข้ันต่ ำ ที่เป็นรำยจ่ำยตำมสิทธิและ
ที่กฎหมำยก ำหนด  ได้แก่เงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำ เงินประจ ำต ำแหน่ง ตลอดจนเงินเดือนพนักงำนมหำวิทยำลัย 
และรำยจ่ำยภำระผูกพัน แต่ก็ยังไม่เพียงพอในบำงรำยกำร เช่น ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรที่ใช้เงินรำยไ ด้ของ
มหำวิทยำลัย ซึ่งได้ด ำเนินกำรขอรับจัดสรรงบประมำณเพิ่มเติมจำกเงินรำยได้กลำงปี 
  ในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ เนื่องจำกเกิดสถำนกำรณ์ COVID-19 รัฐบำลได้มีนโยบำยโอน
งบประมำณแผ่นดินคืน ในรำยกำรที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมก ำหนด ซึ่งมหำวิทยำลัยได้โอนงบประมำณ
คืน 9,452,700 บำท ท ำให้โครงกำรต้องยกเลิกไป 
  ในสถำนกำรณ์ COVID-19 มหำวิทยำลัยมีนโยบำยลดค่ำบ ำรุงกำรศึกษำลงร้อยละ 10 ของ
ค่ำธรรมเนียมแบบเหมำจ่ำย และกำรผ่อนผันกำรช ำระค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ   และกำรลดค่ำหอพักนักศึกษำลง   
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ร้อยละ 30 เพื่อเป็นกำรบรรเทำภำระของผู้ปกครอง แต่กำรจัดเก็บรำยได้ของมหำวิทยำลัยก็ยังเป็นไปตำม
ประมำณกำรที่ตั้งไว้ 
 3. ส านักมีแนวทางการพัฒนาเจ้าหน้าท่ีให้มีคุณภาพและมีทักษะท่ีสามารถท างานได้หลากหลาย
ซึ่งเป็นความต้องการจ าเป็นส าหรับมหาวิทยาลัยไทยท่ีต้องพัฒนาให้พร้อมส าหรับบริบทท่ีเปลี่ยนไป  
  คุณภำพของบุคลำกร เป็นปัจจัยส ำคัญที่จะน ำพำองค์กรไปสู่เป้ำหมำยได้ ในฐำนะเป็นผู้ปฏิบัตงิำน
ที่มีคุณภำพ งำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์เป็นงำนที่มุ่งเลือกสรรคนดี มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เข้ำมำ
ปฏิบัติงำน และเมื่อได้คัดสรรให้บุคลำกรเหล่ำนี้เข้ำมำอยู่ในองค์กรแล้ว จะต้องส่งเสริมพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะและประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร มหำวิทยำลัย มีกำรสนับสนุนบุคลำกรไป
อบรมโครงกำรต่ำง ๆ ด้ำนทักษะและควำมรู้ เช่น โครงกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมและกระบวนทัศน์ให้บุคลำกร
ในองค์กรมีควำมตระหนักรู้เท่ำทันกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน และกำรส่งเสริมค่ำนิยมไม่เพิกเฉยต่อกำรทุจริต เพื่อ
เป็นกำร่อยอดกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ในมหำวิทยำลัย ตลอดจนกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ใหก้บั
คณำจำรย์ และบุคลำกรให้รู้เท่ำทัน กำรทุจริตคอรัปช่ันไม่ว่ำจะมำในรูปแบบใด ตลอดจนเสริมสร้ำงค่ำนิยมกำร
ไม่เพิกเฉยต่อกำรทุจริตคอรัปช่ันของทุกคนในองค์กรอีกทำงหนึ่ง  
  กำรสนับสนุนบุคลำกรไปอบรมจำกหน่วยงำนภำยนอก เช่น ช่ำงไฟฟ้ำ ไปฝึกอบรมโครงกำร
ผู้รับผิดชอบด้ำนพลังงำนสำมัญ (อำคำร) เพื่อเสริมทักษะและควำมรู้เกี่ยวกับ กฎหมำยและควำมรู้พื้นฐำนด้ำน
กำรอนุรักษ์พลังงำน รวมถึงทักษะกำรใช้เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ทำงไฟฟ้ำ ในระบบไฟฟ้ำทั้งหมดในองค์กร 
เพื่อสอบเป็นผู้รับผิดชอบด้ำนพลังงำนสำมัญ (อำคำร) นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชี ไปฝึกอบรม โครงกำร
จัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินตำมพระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เป็นต้น 
  สนับสนุนให้บุคลำกรสร้ำงองค์ควำมรู้ในศำสตร์ที่ตนเองปฏิบัติงำน กำรจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนหลัก 
และกำรจัดท ำตัวช้ีวัดของกลุ่มงำน พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญในกำรบูรณำกำรประสำนงำนและ
ท ำงำนเป็นทีม สร้ำงวัฒนธรรมที่สนับสนุนให้บุคลำกรมีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง มีควำมคิดสร้ำงสรรค์
และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศในกำรให้บริกำรทุกด้ำนเสริมสร้ำงกำรท ำงำนให้มีควำมสุข 
เสริมสร้ำงทัศนคติที่ดีรักและซื่อสัตย์ต่อองค์กร 
 
 การสัมภาษณ์ผู้แทนบุคลากร  สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้    
 1.   การประสานเพ่ือน านโยบายจากมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติของส านัก  
  1.1  มีกำรถ่ำยทอดยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย สู่ระดับส ำนักงำนโดยกำรช้ีแจงท ำควำมเข้ำใจแต่ละ
ประเด็น จัดประชุมเพื่อจัดท ำแผนปฏิบัติงำน ก ำหนดค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์ โครงกำร กิจกรรม ตลอดจน
ทรัพยำกรที่ต้องกำรส ำหรับจัดท ำงบประมำณประจ ำปีและกำรก ำกับผลปฏิบัติงำนต่อไป 
  1.2  บุคลำกรได้รับกำรถ่ำยทอดนโยบำยต่ำงๆ จำกผู้บริหำรมหำวิทยำลัย เพื่อให้สำมำรถน ำไป
ปฏิบัติงำนของตนเองไปในทิศทำงเดียวกันก่อนกำรเปิดภำคกำรศึกษำ 
  1.3  ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศออนไลน์ เข้ำมำเป็นสื่อกลำงในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน กำรประชุม กำรอบรมต่ำงๆ  
  1.4  ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญกับระบบห้องเรียนอัจฉริยะ โดยมีนโยบำยให้แต่ละคณะมีระบบ
ห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2.   ส านักมีแนวทางในการจ้าหน้าท่ีให้มีคุณภาพและมีทักษะท่ีสามารถท างานได้หลากหลาย ซึ่ง     
เป็นความต้องการจ าเป็นส าหรับมหาวิทยาลัยไทยท่ีต้องพัฒนาให้พร้อมส าหรับบริบทท่ีเปลี่ยนไป  
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  2.1  มหำวิทยำลัยมีกำรจัดกำรอบรมเพื่อกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถของเจ้ำหน้ำที่ให้มี
คุณภำพ เพื่อเตรียมควำมพร้อมส ำหรับบริบทที่จะเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันมำกข้ึน โดยเฉพำะกำรใช้
เทคโนโลยี ที่สำมำรถน ำมำช่วยลดข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนจำกเดิม ในส่วนของกองพัฒนำนักศึกษำ ได้มีนโยบำย
พัฒนำคุณภำพของบุคลำกร คือ บุคลำกร 1 คน ปฏิบัติงำนได้ 2 งำน เพื่อเป็นกำรทดแทนเมื่อบุคลำกรคนใด
คนหนึ่งไม่สำมำรถเข้ำปฏิบัติงำนได้ 
  2.2  มีกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อจัดส่งเจ้ำหน้ำที่ไปเข้ำร่วมประชุม/อบรมสัมมนำ กับหน่วยงำน
ภำยนอก เพื่อที่จะพัฒนำทักษะกำรปฏิบัติงำนเดิมที่มีอยู่ ควบคู่ไปกับกำรเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ  
  2.3 ส่งเสริมและมุ่งเน้นให้เจ้ำหน้ำที่ปรับ Mindset ในกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้สำมำรถปรับเปลี่ยน
และพัฒนำตนเองให้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่จะสำมำรถมำช่วยปรับลดข้ันตอนในกำรปฏิบัติงำนให้สะดวกและรวดเรว็
มำกยิ่งข้ึน 
 3.  การน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้การท างานของท่านมีความถูกต้อง     
สะดวกและรวดเร็ว  
  3.1  ปัจจุบันเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำมีบทบำทในกำรปฏิบัติงำนมำกข้ึน จึงได้น ำเทคโนโลยี
เข้ำมำใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำน เช่น กำรท ำระบบ QR CODE แจ้งเตือนทำง Application Line เข้ำ
ระบบแจ้งใช้งำน แจ้งซ่อมอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนในห้องเรียนอำคำรเรียนรวม กำรน ำแอปพลิเคช่ัน               
Line Group,  E-mail และ QR - Code มำใช้ในกำรจัดส่งเอกสำร กำรประสำนงำน และกำรแลกเปลี่ยน
ข้อมูลต่ำงๆ ภำยในหน่วยงำน ท ำให้สำมำรถลดข้ันตอนระหว่ำงกำรด ำเนินกำร ลดปริมำณกำรใช้ทรัพยำกร
ภำยในหน่วยงำน ประหยัดเนื้อที่ในกำรจัดเก็บเอกสำร และสะดวกรวดเร็วในกำรปฏิบัติงำน 
  3.2  เพื่อให้กำรท ำงำนของงำนธุรกำร มีควำมถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว และเป็นไปในทิศทำง
เดียวกันกับมหำวิทยำลัย กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้เหมำะสม เช่น ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) ใช้
ในงำนกำรรับ – ส่งเอกสำร ให้มีควำมถูกต้อง แม่นย ำ และรวดเร็วมำกข้ึน โดยไม่จ ำเป็นต้องอยู่ในส ำนักงำน 
กำรใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ผ่ำนระบบออนไลน์ หรือกำรบริกำรแจกเครื่องหมำย
นักศึกษำ โดยผ่ำนระบบกำรใช้ QR Code ซึ่งเหมำะแก่สถำนกำรณ์ในยุคปัจจุบัน   
  
ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมคิดเห็นต่อภำวะผู ้น ำและธรรมำภิบำลของผู ้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
อธิกำรบดี จำกกำรตอบแบบสอบถำมของบุคลำกร  จ ำนวน 76 คน จำกบุคลำกร จ ำนวน 86 คน หรือร้อยละ 
88.37 ปรำกฏดังตำรำงที่  2.2 – ตำรำงที่ 2.4 ดังนี้ 

ตารางท่ี 2.2 แสดงค่ำเฉลี่ย ระดับและล ำดับที่ควำมคิดเห็นต่อภำวะผู้น ำของผู้อ ำนวยกำร                     
                ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
1. ภาวะผู้น า ค่าเฉลี่ย ระดับ ล าดับท่ี 
1.1 ควำมเป็นผู้น ำในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย คุณค่ำและ

ยุทธศำสตร์ของส ำนัก 3.97 ดี 3 
1.2 ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร กำรถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย และ

ยุทธศำสตร์ใหป้ระชำคมของส ำนัก/สถำบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.93 ดี 5 
1.3 ควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนได้ทันกำรเปลี่ยนแปลงของ 

สังคมโลก 3.90 ดี 8 
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1. ภาวะผู้น า ค่าเฉลี่ย ระดับ ล าดับท่ี 
1.4 ทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปญัหำกำรบรหิำรงำน 3.88 ดี 10 
1.5 ทักษะในกำรคิดแสวงหำวิธีกำรหรือทำงเลือกที่ดีทีสุ่ดส ำหรบัอนำคต

ของส ำนัก/สถำบัน 3.85 ดี 11 
1.6 ควำมมุ่งมั่นและควำมทุ่มเทในกำรท ำงำนใหบ้รรลุผลสมัฤทธ์ิตำม

แผนยุทธศำสตร ์ 4.04 ดี 2 
1.7 ควำมสำมำรถในกำรบริหำรทรพัยำกรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อส ำนัก 4.05 ดี 1 
1.8 ควำมสำมำรถในกำรแสวงหำทรัพยำกรมำสนับสนุนกำรบริหำรงำนของ

ส ำนัก 3.89 ดี 9 
1.9 กำรสร้ำงทีมและใช้แนวทำงในกำรท ำงำนเป็นทีมในกำรบริหำรงำน 3.92 ดี 6 
1.10 กำรบริหำรและกำรพฒันำทรัพยำกรบุคคลในส ำนัก 3.95 ดี 4 
1.11 กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือจำกบุคคลและองค์กำรภำยนอก 3.73 ดี 12 
1.12 กำรสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้ทำงวิชำกำรในส ำนัก 3.92 ดี 6 

รวม 3.92 ดี  
 จำกตำรำงที่ 2.2 โดยภำพรวม บุคลำกรเห็นว่ำภำวะผู้น ำของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี อยู่ใน
ระดับ ”ดี” ทุกข้อ 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยควำมคิดเห็นสูงสุดสำมอันดับคือ ควำมสำมำรถในกำร
บริหำรทรัพยำกรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส ำนัก ควำมมุ่งมั่นและควำมทุ่มเทในกำรท ำงำนให้บรรลุผล
สัมฤทธ์ิตำมแผนยุทธศำสตร์  ควำมเป็นผู้น ำในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย คุณค่ำและยุทธศำสตร์ของ
ส ำนัก ส่วนข้อที่มีค่ำเฉลี่ยควำมคิดเห็นน้อยสุดสำมอันดับคือ ทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำกำร
บริหำรงำน ควำมมุ่งมั่นและควำมทุ่มเทในกำรท ำงำนให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิตำมแผนยุทธศำสตร์  และกำรสร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมือจำกบุคคลและองค์กำรภำยนอก  

ตารางท่ี 2.3 แสดงค่ำเฉลี่ย ระดับและล ำดับที่ควำมคิดเห็นต่อธรรมำภิบำลของผู้อ ำนวยกำร 
                ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
2. ธรรมาภิบาล ค่าเฉลี่ย ระดับ ล าดับท่ี 
2.1 หลักนิติธรรม : กำรใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับกติกำต่ำงๆ อยำ่งเป็นธรรม

และเสมอภำค 4.12 ดี 3 
2.2 หลักคุณธรรม : กำรยึดถือและเช่ือมั่นในควำมถูกต้องดีงำม ควำม

ซื่อสัตย์สุจริต ควำมเสียสละ ควำมอดทน ขยันหมั่นเพียร ควำมมี
ระเบียบวินัย 4.19 ดี 1 

2.3 หลักควำมโปรง่ใส : กำรท ำใหส้ ำนัก/สถำบันเป็นสงัคมทีเ่ปิดเผยข้อมลู
อย่ำงตรงไปตรงมำ มีระบบและกลไกกำรท ำงำนที่โปร่งใส สำมำรถ
ตรวจสอบควำมถูกต้องได ้ 4.19 ดี 1 
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2. ธรรมาภิบาล ค่าเฉลี่ย ระดับ ล าดับท่ี 
2.4 หลักกำรมสี่วนร่วม : เปิดโอกำสใหม้ีส่วนร่วมในกำรรับรู้ เรียนรู้ ท ำควำม

เข้ำใจร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปญัหำ/ประเด็นส ำคัญที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมกันคิดแนวทำงกำรท ำงำน ร่วมแกป้ัญหำ ร่วมในกระบวนกำร
ตัดสินใจและกระบวนกำรพัฒนำ 4.10 ดี 5 

2.5 หลักควำมรับผิดชอบ : แสดงควำมรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบตัิหน้ำที่ให้
บรรลผุลตำมวัตถุประสงค์/เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ กำรแสดงถึงควำม
ส ำนึกในควำมรับผิดชอบต่อควำมบกพร่องและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข 4.12 ดี 3 

2.6 หลักควำมคุ้มค่ำ : กำรใช้ทรัพยำกรในกำรบรหิำรงำนที่มีอยูจ่ ำกัดใหเ้กิด
ประโยชนส์ูงสุด ประหยัดและคุ้มค่ำ 4.10 ดี 5 

 รวม 4.14 ดี  
 
 จำกตำรำงที่ 2.3 โดยภำพรวมบุคลำกรเห็นว่ำ ธรรมำภิบำลของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี อยู่ใน
ระดับ ดี ทุกข้อ 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยควำมคิดเห็นสูงสุดสองอันดับคือ หลักคุณธรรม: กำร
ยึดถือและเช่ือมั่นในควำมถูกต้องดีงำม ควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมเสียสละ ควำมอดทน ขยันหมั่นเพียร ควำมมี
ระเบียบวินัย  และหลักควำมโปร่งใส: กำรท ำให้ส ำนัก/สถำบันเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลอย่ำงตรงไปตรงมำ มี
ระบบและกลไกกำรท ำงำนที่โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องได้   ส่วนข้อที่มีค่ำเฉลี่ยควำมคิดเห็นน้อย
สุดคือ หลักกำรมีส่วนร่วม: เปิดโอกำสให้มีส่วนร่วมในกำรรับรู้ เรียนรู้ ท ำควำมเข้ำใจร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหำ/ประเด็นส ำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันคิดแนวทำงกำรท ำงำน ร่วมแก้ปัญหำ ร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจ
และกระบวนกำรพัฒนำ  และหลักควำมคุ้มค่ำ : กำรใช้ทรัพยำกรในกำรบริหำรงำนที่มีอยู่จ ำกัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ประหยัดและคุ้มค่ำ  
 
ตารางท่ี 2.4 แสดงค่ำเฉลี่ย ระดับและล ำดับที่ควำมคิดเห็นต่อภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำลของ  
                ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 

1 ภาวะผู้น า 3.92 ดี 2 

2 ธรรมมาภิบาล 4.14 ดี 1 

รวม 3.96 ดี  
 
  จำกตำรำงที่ 2.4 โดยภำพรวมบุคลำกรเห็นว่ำ ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำลของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
อธิกำรบดี อยู่ในระดับ ดี 
 
ความพึงพอใจในการบริหารของผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมคิดเห็นต่อควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
อธิกำรบดี  จำกกำรตอบแบบสอบถำมของบุคลำกร  จ ำนวน 76 คน จำกบุคลำกร จ ำนวน 86 คน หรือร้อยละ 
88.37  ปรำกฏดังตำรำงที่  2.5 
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ตารางท่ี 2.5 แสดงค่ำเฉลี่ย ระดับและล ำดับที่ควำมคิดเห็นต่อควำมพึงพอใจในกำรบรหิำรของ 

               ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 

ความพึงพอใจในการบริหารของผู้อ านวยการ ค่าเฉลี่ย ระดับ ล าดับท่ี 
1. การบริหาร 3.98 มำก  
1.1  แผนยุทธศำสตร์ของส ำนัก/สถำบัน 3.93 มำก 3 
1.2 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีทีเ่กิดจำกควำมร่วมมอืของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก

ระดับ และสอดคล้องกบัแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย  3.99 มำก 2 
1.3 ส ำนัก/สถำบันมีกลไกในกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผล ให้กำร

ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมแผน 4.03 มำก 1 
2. บทบาทหน้าท่ี 4.01 มำก  
2.1 กำรก ำหนดเป้ำประสงค์ และผลสมัฤทธ์ิที่ต้องกำรโดยให้ผูเ้กีย่วข้องมีส่วน

ร่วมและอธิบำยให้เข้ำใจตรงกัน 4.03 มำก 1 
2.2 กำรเป็นผูอ้ ำนวยกำร (Facilitator) หรอืสง่เสรมิให้เกิดผลสมัฤทธ์ิในกำร

ด ำเนินงำน  3.99 มำก 2 
3. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในส านัก/สถาบัน 3.98 มำก  
3.1 กำรใช้ประโยชน์จำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีเพื่อกำรบริหำรและกำร

ปฏิบัติงำน 4.00 มำก 1 
3.2 กำรใช้ประโยชน์จำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีเพื่อกำรบริกำร

นักศึกษำและศิษย์เก่ำ 3.96 มำก 2 
4. แนวทางการท างาน 4.06 มำก  
4.1 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคณำจำรย์ บุคลำกรภำยในและภำยนอกหน่วยงำน 

และนักศึกษำ 4.10 มำก 1 
4.2 กำรจัดหำ กำรบรหิำรทรัพยำกร และทรัพยส์ินของมหำวิทยำลัยอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 4.03 มำก 2 
รวม 4.00 มำก  

 จำกตำรำงที่ 2.5 โดยภำพรวม บุคลำกรมีควำมพึงพอใจในกำรบริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
อธิกำรบดี อยู่ในระดับ “มำก” ทุกข้อ 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ 
 1. ด้ำนกำรบริหำร ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจสูงสุดคือ ส ำนักมีกลไกในกำรก ำกับ ติดตำม และ
ประเมินผล ให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมแผน  
 2.  ด้ำนบทบำทหน้ำที่ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจสูงสุดคือ กำรก ำหนดเป้ำประสงค์ และผลสัมฤทธ์ิ
ที่ต้องกำรโดยให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและอธิบำยให้เข้ำใจตรงกัน  
 3.  ด้ำนกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในส ำนัก/สถำบัน  ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจสูงสุด อ กำรใช้
ประโยชน์จำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีเพื่อกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำน  
 4. ด้ำนแนวทำงกำรท ำงำนข้อที่มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจสูงสุดคือ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคณำจำรย์ 
บุคลำกรภำยในและภำยนอกหน่วยงำน และนักศึกษำ  



60 
 

 
 สรุปค าถามปลายเปิดของผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
 ก. ด้านภาวะผู้น า  

  ควรคอยสัพยอกลูกน้องในเรื่องกำรท ำงำน คอยให้ค ำปรึกษำ และจะต้องเข้ำใจในงำนทุกเรื่อง 
(ควำมถ่ี 1) 
  มีภำวะควำมเป็นผู้น ำสูง  (ควำมถ่ี 1) 

  ข. ด้านธรรมาภิบาล   
    ดี   (ควำมถ่ี 1) 
    มีกำรบริหำรที่ดี  (ควำมถ่ี 1) 

  ค. ความพีงพอใจในการบริหารงานของผู้อ านวยการ 
    พีงพอใจในระดับมำก   (ควำมถ่ี 1) 
 
สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของส านักงานอธิการบดี 
 1. ผลกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ ส ำนักด ำเนินกำรคิดเป็นคะแนนได้ 4.19 อยู่ในระดับ ดี  
      1.1   ด้ำนกำรบริหำร ส ำนักงำนอธิกำรบดีด ำเนินกำรคิดเป็นคะแนนได้ 3.98 อยู่ในระดับ ด ี
   1.2  ควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำน ส ำนักด ำเนินกำรคิดเป็นคะแนนได้ 4.36 อยู่ในระดับ ด ี
   1.3  ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร  ส ำนักด ำเนินกำรคิดเป็นคะแนนได้ 4.08 อยู่ในระดับ มำก 
 2. กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์และกำรบริหำรงบประมำณ  ส ำนักงำนอธิกำรบดีด ำเนินกำร       
คิดเป็นคะแนนได้ 3.54 อยู่ในระดับ ด ี
   2.1  กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวช้ีวัดของแผนยุทธศำสตร์ 
     กำรพัฒนำส ำนักงำนอธิกำรบดีตำมแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  
2563  ประกอบด้วย  5 ยุทธศำสตร์  จ ำนวน 18  ตัวช้ีวัด  โดยมีผลผลกำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวช้ีวัด
ของแผนยุทธศำสตร์  จ ำนวน 15 ตัวช้ีวัด  (ร้อยละ  83.33) คิดเป็นคะแนนได้ 4.17 อยู่ในระดับ ด ี
   2.2  ควำมส ำเร็จของโครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ที่ได้รับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย 
     ส ำนักงำนอธิกำรบดีได้รับอนุมัติให้ด ำเนินโครงกำร  จ ำนวน 83  โครงกำร ด ำเนินกำรได้ 
จ ำนวน 32 โครงกำร  (ร้อยละ 38.55)  คิดเป็นคะแนนได้ 1.93 อยู่ในระดับ ควรปรับปรุง 
   2.3  กำรบริหำรงบประมำณ 
     ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม  งบประมำณได้รับกำรจัดสรร จ ำนวน 
555,650,613 บำท  สำมำรถด ำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณได้ จ ำนวน 429,773,375 บำท  (ร้อยละ 77.35)  
คิดเป็นคะแนนได้ 3.87 อยู่ในระดับ ด ี
 กำรประเมินผลงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  สรุปได้ดังตำรำงที่ 2.6 
ตารางท่ี  2.6  สรุปกำรประเมินผลงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ท่ี รายการท่ีประเมิน น้ าหนัก คะแนน ระดับ 
1 ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ 50 4.19 ดี 
 1.1 ด้ำนกำรบรหิำร    15 3.98 ดี 
 1.2 ควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำน 25 4.36 ดี 
 1.3 ควำมพึงพอใจของผู้รบับริกำร 10 4.08 มำก 
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ท่ี รายการท่ีประเมิน น้ าหนัก คะแนน ระดับ 
2 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ 40 3.54 ดี 
 2.1 กำรบรรลเุป้ำหมำยตำมตัวช้ีวัดของแผนยุทธศำสตร์ 20 4.17 ดี 

  

2.2 ควำมส ำเร็จของโครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ที่รับอนุมัติ 
     จำกสภำมหำวิทยำลัย 

10 1.93 ควรปรับปรุง 

  2.3 กำรบรหิำรงบประมำณ 10 3.87 ดี 
รวม 90 3.90 ดี 

3 ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการ 10 3.99 ดี 
 ภำวะผู้น ำ  3.92 ดี 
 ธรรมำภิบำล  4.14 ดี 
4 ความพึงพอใจในการบริหารของผู้อ านวยการ 

 
 4.00 มาก 

  จำกตำรำงที่ 2.6 พบว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ อยู่ในระดับดี  ผลกำรด ำเนินงำนตำม
ยุทธศำสตร์และกำรบริหำรงบประมำณ อยู่ในระดับ ดี  ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำลของผู้อ ำนวยกำร อยู่ใน
ระดับ ดี  และควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของผู้อ ำนวยกำร  อยู่ในระดับ มำก 
 
การวิเคราะห์การด าเนินงาน 
 จุดเด่น 
 ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีกำรด ำเนินงำนที่ก้ำวหน้ำอย่ำงก้ำวกระโดดในเรื่องกำรพัฒนำบุคลำกรให้ท ำ
หน้ำที่ให้กำรบริกำรได้อย่ำงมีคุณภำพ จำกต้องปรับปรุง มำเป็นดีมำก ซึ่งส ำนักงำนอธิกำรบดีต้องรักษำผลงำน
นี้ไว้และพัฒนำให้ดีข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง เพรำะหัวใจส ำคัญของส ำนักงำนอธิกำรบดีคือ งำนบริกำร  
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรบริกำรถือเป็นเครื่องมือส ำคัญของกำร
ปฏิบัติงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดี แม้ว่ำส ำนักงำนอธิกำรบดีจะมีกำรใช้เทคโนโลยีในกำรปฏิบัติงำนบ้ำงแล้วก็
ตำม แต่อำจไม่เพียงพอและไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร ส ำนักงำนอธิกำรบดีควรมีกำรส ำรวจควำมต้องกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศทั้งของบุคลำกรและผู้ใช้บริกำร ติดตำมประเมินผลกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีอยู่ 
เพื่อน ำข้อค้นพบมำใช้ประโยชน์ในกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนและบริกำรให้ดีย่ิงข้ึนต่อไป 
 2. จำกกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดีพบว่ำ โครงกำรที่ด ำเนินงำนส ำเร็จเพียงร้อยละ   
38.55 เป็นประเด็นที่ต้องศึกษำวิเครำะห์โดยละเอียดว่ำ ปัญหำหรือสำเหตุส ำคัญที่ส่งผลให้กำรด ำเนินโครงกำร
ไม่ส ำเร็จคืออะไร หำกไม่ใช่ปัญหำเนื่องจำกสถำนกำรณ์โรคระบำดไวรัสโคโรน่ำ (COVID 19) ส ำนักงำน
อธิกำรบดีต้องหำแนวทำงในกำรแก้ไขปรับปรุงโดยด่วน  เพื่อให้ประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยได้ดีข้ึน 
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บทที่ 3   
 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ เป็นหน่วยงำนที่ปฏิบัติหน้ำที่
สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2518 ตำมโครงสร้ำงของพระรำชบัญญัติวิทยำลัยครู โดย
มีชื่อว่ำ “ฝ่ายทะเบียนและวัดผล” ต่อมำมีภำรกิจเพ่ิมขึ้น จึงได้จัดตั้งเป็น ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร ตำมพระรำช
บัญญัติวิทยำลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ตำมมำตรำ 7 และเมื่อมีพระรำชบัญญัติสถำบันรำชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 
2538 และประกำศส ำนักงำนสภำสถำบันรำชภัฏ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรแบ่งส่วนรำชกำรสถำบันรำชภัฏ ประกำศ 
ณ วันที่ 25 ตุลำคม พ.ศ. 2538 สถำบันรำชภัฏนครสวรรค์ จึงได้แบ่งส่วนรำชกำรเป็น “ส านักส่งเสริมวิชาการ”  
และในปี พ.ศ. 2548 ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกสถำบันรำชภัฏนครสวรรค์ มำเป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
จึงมีกำรแบ่งส่วนรำชกำรใหม่เป็น “ส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” ตำมกฎกระทรวงจัดตั้งส่วน
รำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2548 
 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 ปรัชญา 

  ส่งเสริมวิชำกำร รักษำมำตรฐำน บริกำรด้วยน้ ำใจ 

 วิสัยทัศน์ 

  “ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนเป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริกำรถูกต้อง รวดเร็ว” 

 พันธกิจ 

  1.  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทั้งในระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ 

  2. พัฒนำระบบงำนกำรให้บริกำรวิชำกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 ผู้บริหาร 

  1. อำจำรย์ปรำณี  เนรมิตร   ผู้อ ำนวยกำร 

  2. อำจำรย์ ดร.บัณฑิตำ  อินสมบัติ  รองผู้อ ำนวยกำร 

  3. อำจำรย์ธนพัฒน์  วัฒนชัยธรรม  รองผู้อ ำนวยกำร 

  4. อำจำรย์เอกวิทย์  สิทธิวะ   รองผู้อ ำนวยกำร 
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 บุคลากร 

  ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนักมีบุคลำกรสำยสนับสนุน จ ำนวน 18 คน  ดังนี้ 

ต าแหน่ง 
วุฒิการศึกษา 

รวม 
ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก 

บุคลากรสายสนับสนุน       

   พนักงำนมหำวิทยำลัย - 13 - 3 - 16 

   พนักงำนรำชกำร - - - 1 - 1 

   ลูกจ้ำงประจ ำ - 1 - - - 1 

   ข้ำรำชกำร - - - - - - 

รวม - 14 - 4 - 18 
 
การประเมินผลงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนและผู้อ ำนวยกำรจำกเอกสำรต่ำงๆ ได้แก่ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ตำมพันธกิจของส ำนัก แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี รำยงำนกำรประเมินตนเอง รำยงำนกำร
ประเมินคุณภำพภำยใน และเอกสำรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ผู้อ ำนวยกำร ผู้แทนเจ้ำหน้ำที่
ส ำนัก ตลอดจนข้อมูลจำกแบบสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำลของผู้อ ำนวยกำรจำก
บุคลำกรในส ำนัก  ผลจำกกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้น ำมำสรุปเป็นผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด  ในรำยงำน
นี้แบ่งกำรประเมินเป็นสองส่วนคือ กำรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และกำรประเมินผลงำนของส ำนักประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563  โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
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การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียนยังคงต้องให้
ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำ
ระบบงำน โดยน ำ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ำมำ
ช่วยสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่องให้
ทันกับกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงรวดเร็วของ
เทคโนโลยี 

     หน่วยงำนมีกำรพัฒนำระบบงำนใหม่ ๆ และกำรปรับปรุง
พัฒนำระบบงำนเดิมอยู่สม่ ำเสมอ เพ่ือให้ทันต่อสภำวกำรณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปในยุคที่เทคโนโลยีมีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง 
กำรน ำเทคโนโลยีมำสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำร 
มีจุดมุ่งหมำยส ำคัญที่จะช่วยอ ำนวยควำมสะดวก ในกำร
ให้บริกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำน ให้ได้รับกำรบริกำร 
และข้อมูลข่ำวสำรภำยใต้มำตรฐำนกำรให้บริกำรของหน่วยงำน 
ปีงบประมำณ 2563 หน่วยงำนพัฒนำระบบงำนใหม่ๆ เพ่ือ
น ำมำใช้สนับสนุนกำรให้บริกำร ดังนี้ 
 ระบบงานที่พัฒนาใหม่ 
 1. กำรตรวจสอบกำรจองรำยวิชำของนักศึกษำ ส ำหรับ
อำจำรย์ที่ปรึกษำ/อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
 2. ระบบตรวจสอบเอกสำร/คุณวุฒิออนไลน์  
 3. ระบบตรวจสอบคุณวุฒิทำงกำรศึกษำนักศึกษำใหม่
ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำน 
 4. ระบบรับสมัครนักศึกษำใหม่ และระบบรับสมัคร
นักศึกษำ ส ำหรับอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบำยกำรรับสมัครนักศึกษำของมหำวิทยำลัย 
 5. ระบบกำรรำยงำนตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษำใหม่
ออนไลน์ (พัฒนำขึ้นใหม่แบบเร่งด่วน ในช่วงวิกฤตเชื้อไวรัส    
โควิด-19) 
 6. ระบบยื่นควำมประสงค์ขอรับเอกสำรทำงกำรศึกษำ 
เช่น ทรำนสคริป ใบรับรอง ด้วยกำรจัดส่งเอกสำรไปรษณีย์ โดย
ไม่ต้องเข้ำมำติดต่อด้วยตนเอง (พัฒนำขึ้นใหม่แบบเร่งด่วน 
ในช่วงวิกฤตเชื้อไวรัสโควิด-19) 
 
 
 
 
 

ข้อจ ากัดในการ
ด าเนินงาน 
     1. รอบปีที่ผ่ำนมำ 
ขำดแคลนงบประมำณ
สนับสนุนกำรพัฒนำ
ระบบงำนที่จ ำเป็นและ
ส ำคัญต่อกำร
ด ำเนินงำนของ
หน่วยงำน ระบบงำน
ทะเบียนและ
ประมวลผลนักศึกษำ 
ระบบงำนด้ำนหลักสูตร
และแผนกำรเรียน)  
     2. ขำดแคลน
บุคลำกรที่มี
ควำมสำมำรถในกำร
ดูแล พัฒนำระบบงำน 
ให้ทันและเพียงพอต่อ
ควำมต้องกำรใช้งำน 
ของผู้รับบริกำร 
(ปัจจุบันมีบุคลำกร
รับผิดชอบงำนดังกล่ำว
เพียง 1 อัตรำ) 
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ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียนยังคงต้องให้
ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำ
ระบบงำน โดยน ำ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ำมำ
ช่วยสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่องให้
ทันกับกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงรวดเร็วของ
เทคโนโลยี (ต่อ) 

 ระบบงานเดิมที่มีการปรับปรุงพัฒนา 
 1. ระบบบริหำรจัดกำรกำรลงทะเบียนเพ่ิม -ถอน
รำยวิชำ โดยไม่ต้องพิมพ์ค ำร้อง ใช้กำรอนุมัติโดยกำรให้อำจำรย์
ผู้สอนสแกน QR-Code 
 2. พัฒนำ Barcode ส ำหรับกำรช ำระเงินค่ำสมัคร ค่ำ
ขึ้ น ท ะ เ บี ย น นั ก ศึ ก ษ ำ ใ ห ม่  ผ่ ำ น ช่ อ ง ท ำ ง เ ค ำ น์ เ ต อ ร์
ธนำคำรกรุงไทย และ เคำน์เตอร์เซอร์วิส 
 นอกเหนือจำกพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ืองำนภำยใน
หน่วยงำนแล้วนั้น บุคลำกรของหน่วยงำน ได้มีโอกำสในกำร
พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนอ่ืนๆ ที่มีภำระงำนที่มีควำมเกี่ยวข้องกัน ให้มี
ระบบงำนที่สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนได้ เช่น 
ระบบกำรรับส่งเอกสำรกำรเงิน (กลุ่มงำนกำรคลัง ส ำนักงำน
อธิกำรบดี)  ระบบกำรจัดกำรหอพัก (กองพัฒนำนักศึกษำ) เป็น
ต้น 

 

แม้ผลกำรประเมินควำมพึง
พอใจในกำรให้บริกำรของ
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียน ซึ่ง
ผู้รับบริกำรส่วนใหญ่มี
ควำมพึงพอใจกำร
ให้บริกำรของส ำนักอยู่ใน
ระดับมำก แต่ส ำนักควรน ำ
ผลกำรประเมินที่ได้รับมำ
ใช้ในกำรปรับปรุงกำร
ให้บริกำรที่ดียิ่งขึ้น  

     จำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจผู้ใช้บริกำรของหน่วยงำน
ทุกกลุ่ม (นักศึกษำ อำจำรย์ บุคคลภำยนอก) ที่มีค่ำคะแนนใน
กำรประเมินที่สูงขึ้นทุกปี เพ่ือให้ผู้รับบริกำรได้รับกำรบริกำรที่ดี 
ภำยใต้วิสัยทัศน์ของหน่วยงำน “เป็นองค์กรที่ทันสมัย 
ให้บริกำรถูกต้อง รวดเร็ว” จึงได้มีกำรพัฒนำหน่วยงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง ดังนี้ 
 1. มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่ม เพื่อรับฟังขอเสนอแนะในกำรพัฒนำระบบงำนใหม่ให้ตอบ
โจทย์ควำมต้องกำร 
 2. จัดให้มีกำรประเมินกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ 
โดยแยกเป็นรำยระบบ เพ่ือรับทรำบถึงปัญหำ และ
ข้อเสนอแนะในกำรใช้งำนระบบงำนที่มีอยู่ เพ่ือน ำผลนั้นไป
ตรวจสอบ และปรับปรุงระบบงำนให้มีเสถียรภำพมำกยิ่งข้ึน 

ระบบงำนบำงรำยกำร
ไม่สำมำรถด ำเนินกำร
ไ ด้ ค ร บ ทุ ก ค ว ำ ม
ต้ อ งกำร ใช้ ง ำนขอ ง
ผู้ รับบริกำรที่มีควำม
ต้องกำรหลำกหลำย 
เนื่องจำกข้อจ ำกัดด้ำน
บุคลำกร 

  
 ความเห็นของคณะกรรมการต่อการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ ปี 2562 

 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนได้ด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะเป็นอย่ำงดีและมีกำรพัฒนำใน 
เรื่องดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรสัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้องพบว่ำ ยังมีข้อจ ำกัดเรื่องขำดแคลน  
งบประมำณสนับสนุนกำรพัฒนำระบบงำนที่จ ำเป็น และ    ขำดแคลนบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ 
ระบบงำนให้ทันต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
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การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ของส านักประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2563 
 มหำวิทยำลัยได้รับจัดสรรงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำกเงินรำยได้ จำกกำรจัดกำรศึกษำ  
จ ำนวน 7,929,720 บำท  เพ่ือเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยตำมแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 3 ยุทธศำสตร์ จ ำนวน 18 ตัวชี้วัด โดยมผีลผลกำรด ำเนินงำนบรรลุ 
จ ำนวน 15 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ  83.33 
 ผลกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ส านักฯ ตัวช้ีวัด 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
ทั้งระดับปริญญำตรีและระดับบัณฑิตศึกษำ 

9 7 77.78 2 22.22 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  2 ส่งเสริมกำรพัฒนำงำน
บริกำรของหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ 

4 4 100 - - 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  3 ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำร
ที่ได้มำตรฐำนและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

5 4 80.00 1 20.00 

รวม 18 15 83.33 3 16.67 
 
 โดยมผีลกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

เป้าประสงค์ท่ี  1 มีหลกัสูตรทีส่อดคล้องกับทศิทางการพัฒนาประเทศและเปน็ไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

กลยุทธ์ที่  1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่และประเทศชาติ 
1 จ ำนวนหลักสตูรทีส่อดคล้องกับนโยบำยกำรกู้ยมืเพื่อกำรศึกษำ

ตำม 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย 
ไม่น้อยกว่ำ 5 

หลักสตูร 
4 หลักสูตร   

2 ร้อยละหลักสูตรทีไ่ดร้ับกำรปรับปรุงพัฒนำให้ตอบสนองต่อกำร
พัฒนำชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชำติ และผำ่นเกณฑ์รับรอง
มำตรฐำนในระดับดี (ตัวช้ีวัดตำมแผนฯ ของมหำวิทยำลยั) 

ร้อยละ 100 96.49   

3 จ ำนวนช่องทำงกำรรับสมัครนักศกึษำใหม่ 3 ช่องทำง 4 ช่องทำง   
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กลยุทธ์ที่  2 สร้างโอกาสทางการศึกษา ให้แก่นักเรียน นักศึกษา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างท่ัวถึง (กลยุทธ์มหาวิทยาลัย) 
4 ผลกำรประเมินประสิทธิภำพกระบวนกำรรับสมัครนักศึกษำ 3.51 คะแนน 4.36   
5 ร้อยละของผูเ้ข้ำเรียนระดับอุดมศกึษำเพิ่มขึ้น  

(ใช้ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นปีฐำน) 
ร้อยละ 5 8.27   

เป้าประสงค์ท่ี  2 มีระบบสารสนเทศที่สนับสนนุการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่  1 ปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการสื่อสารการประชาสมัพันธ์ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
6 ผลส ำเร็จของกำรด ำเนินกจิกรรมรว่มกันระหว่ำงหน่วยงำน /

โรงเรียน /สถำบันเครือข่ำย (จ ำนวนเครือข่ำย 32 แห่ง) 
ร้อยละ 60 ร้อยละ 60   

7 จ ำนวนช่องทำงกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ข้อมูลทำงวิชำกำร 5 ช่องทำง 5 ช่องทำง   
กลยุทธ์ที่  2 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

8 ร้อยละของอำจำรย์ที่ได้รับต ำแหนง่ทำงวิชำกำร ร้อยละ 42.12 43.72   

9 จ ำนวนระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน ท่ี
ได้รับกำรปรับปรุง พัฒนำ 

จ ำนวน 5 
ระบบ 

6 ระบบงำน   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2   
ส่งเสริมการพัฒนางานให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ท่ี  1 ระบบให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
                  2 มีพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนนุงานด้านวิชาการ งานทะเบียนและประมวลผลให้มีความทันสมัย 
          ข้อมูลถูกต้อง เชื่อถือได้ 

กลยุทธ์ /ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

กลยุทธ์ที่  1 พัฒนานวัตกรรมโดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการท างานเพ่ือลดขั้นตอน หรือเพ่ิมประสิทธิภาพของหน่วยงาน 
1 จ ำนวนงำนท่ีด ำเนินกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน /เพิ่ม

ประสิทธิภำพของหน่วยงำน 
ไม่น้อยกว่ำ 

 5 งำน 
16 งำน   

กลยุทธ์ /ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

2 ระดับควำมส ำเร็จของกำรปรับปรงุพัฒนำระบบสำรสนเทศของ
หน่วยงำน 

ระดับ 4  
(ร้อยละ 80) 

ระดับ 5 
ร้อยละ 94.6 

  

กลยุทธ์ที่  2 สร้างมาตรฐานการให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน 
3 ร้อยละของกระบวนงำนให้บริกำรที่ปรับปรุงกำรให้บริกำรแบบ

ออนไลน ์
ร้อยละ 80 ร้อยละ 95   

4 ควำมส ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรรักษำมำตรฐำน
ระยะเวลำกำรให้บริกำร (ร้อยละ 80 เท่ำกับ 5 คะแนน) 
 
 
 
 

4.51 คะแนน 5.00 คะแนน 
ร้อยละ 89.40 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3   
ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธกีารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

เป้าประสงค์ท่ี  1. เพ่ือให้การบริหารหน่วยงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
      2. เพ่ือพัฒนาและเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สอดคลอ้งกับนโยบาย Thailand 4.0 สู่การเป็น  
          Smart Organization 
      3. เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานให้มีมาตรฐาน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
     4. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 

กลยุทธ์ /ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

กลยุทธ์ที่  1  บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีธรรมาภิบาล 
 ผลกำรประเมินกำรบรหิำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล ตำมเกณฑ์กำร

ประกันคุณภำพฯ 
ผ่ำนเกณฑ์กำร

ประเมิน 
ผ่ำนเกณฑ์กำร

ประเมิน 
  

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบิกจำ่ยงบประมำณ ร้อยละ 94 ร้อยละ 81.03   
กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนนุการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
 จ ำนวนระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรที่

ได้รับกำรพัฒนำ 
2 ระบบงำน 4 ระบบงำน   

กลยุทธ์ที่  3  ส่งสริมการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการพัฒนางานของบุคลากรที่สอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
 ร้อยละของบคุลำกรทีไ่ดร้ับกำรพัฒนำสมรรถนะทีต่รงกับสำยงำน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100   
 ร้อยละของงำนตำมโครงสรำ้งที่มีกำรจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100   

 
การด าเนินงานตามพันธกิจ 
 1. การบริหาร 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.1 การบริหารองค์การ   
 1. คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ตำม
บริบทของส ำนัก รวมถึงวำงแผนกลยุทธ์ต่ำง ๆ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจน และเปิดโอกำส
ให้บุคลำกรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน กำรทบทวน
แผนปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับภำระงำน/สถำนกำรณ์ในปัจจุบัน หน่วยงำนมีกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้ได้ มำซึ่ง
แผนยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
  1.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เพ่ือก ำหนดนโยบำย กรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำน ในกำรทบทวนแผนกล
ยุทธ์กำรด ำเนินงำน 
  1.2 ทบทวนแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรส ำนักฯ เมื่อวันที่ 20-21 ตุลำคม 2562 ณ 
ห้องกินรี เพ่ือมีส่วนร่วมในกำรทบทวนผลของกิจกรรม/โครงกำร ที่ก ำหนดตำมแผนปฏิบัติกำรและแผน
งบประมำณจำกปีที่ผ่ำนมำ และพิจำรณำทบทวนแผนยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติกำร แนวทำงปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำน ให้สอดคล้องกับนโยบำย /แผนพัฒนำมหำวิทยำลัย /แผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 
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  1.3 คณะกรรมกำรฯ ร่วมกันวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยง สอดคล้องระหว่ำงปรัชญำ วิสัยทัศน์ 
พันธกิจระดับหน่วยงำน กับระดับมหำวิทยำลัย พร้อมทั้งวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน-ภำยนอก เพ่ือปรับ  
กลยุทธ์กำรด ำเนินงำน 
  1.4 น ำผลกำรด ำเนินงำนมำทบทวนและระดมควำมคิดเห็นร่วมกันของบุคลำกร ซึ่ง
สำระส ำคัญของแผนยุทธศำสตร์ได้ ก ำหนดจุดมุ่งหมำยที่ส ำคัญเพ่ือยกระดับกำรด ำเนินงำนทุกส่วนงำน ไม่ว่ำ
จะเป็นกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี หรือกำรปฏิบัติงำนที่เป็นงำนประจ ำตำมขอบข่ำย
ภำระหน้ำที่ ให้มีกำรปฏิบัติในเชิงรุกมำกยิ่งขึ้น และมุ่งเน้นกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนให้มีรูปแบบที่หลำกหลำย 
ทันสมัย ตอบสนอง ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใต้ทรัพยำกรกำรด ำเนินงำนที่จ ำกัดอย่ำงคุ้มค่ำ 
  1.5 น ำผลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์มำทบทวนจัดท ำร่ำงแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักฯ และเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ในครำวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่              
31 ตุลำคม 2562 
  1.6 เสนอแผนยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน แก่
มหำวิทยำลัย เพ่ือขออนุมัติแผนประจ ำปีงบประมำณ ตำมบันทึกข้อควำม ที่ 595/2562 ลงวันที่ 31 ตุลำคม 2562  
เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์พิจำรณำอนุมัติแผนกลยุทธ์กำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 2. คณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก ประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมแผนงบประมำณและ
แผนยุทธศำสตร์ น ำไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยก ำหนดตัวชี้วัดกำร
ด ำเนินงำน และตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมำยจำกมหำวิทยำลัย โดยมอบหมำยผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนอย่ำง
ชัดเจน เพ่ือให้ง่ำยต่อกำรน ำจุดเน้น เป้ำประสงค์ กลยุทธ์/มำตรกำรด ำเนินงำน และตัวชี้วัดพร้อมค่ำเป้ำหมำย
มำปฏิบัติให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม ก ำหนดผู้รับผิดชอบโครงกำรและระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร พร้อมทั้ง
มอบหมำยให้หัวหน้ำงำนในแต่ละระดับเป็นผู้ก ำกับดูแล และจัดเก็บข้อมูลตำมตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ระบุ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตำมแผนไว้อย่ำงชัดเจน 
 3. หน่วยงำนฯ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน โดยใช้เทคโนโลยีมำเป็นเครื่องมือสนับสนุน
หลัก เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนและกำรรำยงำนผลเป็นไปอย่ำงคอบคลุม ครบถ้วนในทุกขั้นตอนทั้งในส่วนของ
ผู้ปฏิบัติงำน และผู้รับบริกำร ซึ่งเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ใช้งำนอยู่ปัจจุบันได้แก่ 
  3.1 ระบบจัดกำรเว็บไซต์ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน (APR-Back Office) >> เมนู
ระบบติดตำมเอกสำรภำยใน 
  3.2 กำรติดตำมผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ โดยผู้บริหำรและหัวหน้ำงำนที่ได้รับมอบหมำย 
(รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยไตรมำส)  
  3.3 กำรติดตำมกำรเบิกจ่ำย และกำรจัดท ำเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ โดย
ระบบบริหำรงบประมำณ กำรเงินและกำรบัญชี ระดับหน่วยงำน (http://3dgf.nsru.ac.th/)  
    นอกจำกนี้หน่วยงำนยังมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเพ่ิมเติม โดยกำรติดตำมจำกกำร
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมรอบระยะเวลำ รวมถึงกำรพูดคุยระหว่ำงผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนเป็นกำรช่วย
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สร้ำงบรรยำกำศควำมเป็นกันเอง เกิดกำรมีส่วนร่วม และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่ำง ๆ ระหว่ำงกัน ส่งผลให้กำร
ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย 
 4. หน่วยงำนส่งเสริมกำรพัฒนำระบบงำน โดยน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรบริหำรงำนด้ำนต่ำงๆ โดย
พัฒนำให้สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ อำทิเช่น 
  4.1 กำรจัดท ำระบบงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับงำนทะเบียนและประมวลผล อ ำนวยควำมสะดวก
ให้แก่อำจำรย์ และนักศึกษำ เช่น กำรตรวจสอบโครงสร้ำงด้วยตัวเอง กำรตรวจสอบสถำนะทำงงำนทะเบียน 
กำรคำดคะเนผลกำรเรียนของนักศึกษำ เพ่ือป้องกันและลดอัตรำกำรพ้นสภำพเพรำะผลกำรเรียน 
  4.2 พัฒนำระบบสำรสนเทศเผยแพร่และเชื่อมโยงข้อมูลจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ โดยเริ่มจำก
ระหว่ำงหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย เช่น ระบบกำรลงทะเบียนและกำรช ำระเงินโดยเชื่อมโยงระบบกำรเงิน
กำรช ำระเงินจำกกลุ่มงำนกำรเงิน สังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดีกับระบบกำรลงทะเบียนนักศึกษำของกลุ่มงำน
ทะเบียนและประมวลผล สังกัดส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
  4.3 น ำระบบ NSRU-MIS มำช่วยงำนงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลในด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำร      
บริหำรจัดกำรด้ำนวันลำ  กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร  กำรจัดเก็บข้อมูลกำรเข้ำรับกำรพัฒนำตนเอง
ของบุคลำกรรำยบุคคล เป็นต้น 
  4.4  น ำระบบติดตำมกำรเบิก-จ่ำยงบประมำณ มำช่วยในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินและ
งบประมำณ โดยผู้บริหำรสำมำรถเรียกดูรำยงำนกำรเงินได้ทันที ช่วยให้กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 5. คณะผู้บริหำรหน่วยงำน มีนโยบำยให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรงำนของ
ส ำนักโดยจัดให้มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน และกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 10 ด้ำน เพ่ือน ำผล
กำรประเมินมำพัฒนำ และแก้ไขปัญหำที่ได้รับทรำบข้อมูลจำกบุคลำกร 
 6. ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน จัดให้มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรภำยใน
หน่วยงำน ที่มีต่อกำรบริหำรงำนภำยใต้หลักธรรมำภิบำล ตำมแผนยุทธศำสตร์ที่ก ำหนดไว้ โดยมีผลกำร
ประเมิน 4.86 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 5.00 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.2  ผลการบริหารงบประมาณ   
 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม 
  งบประมำณได้รับกำรจัดสรร จ ำนวน 5,662,320  บำท 
  งบประมำณท่ีเบิกจ่ำย จ ำนวน 4,390,910.12  บำท 
  คิดเป็น ร้อยละ 77.55 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.3 ผลการพัฒนาบุคลากร 
 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีบุคลำกร (ไม่นับรวมผู้บริหำรตำมวำระ) จ ำนวน 18  คน  
ได้รับกำรพัฒนำจ ำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00  แบ่งกำรพัฒนำออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 1.  กำรศึกษำ อบรม เข้ำร่วมประชุมทำงวิชำกำรของบุคลำกร โดยมีบุคลำกรเข้ำรับกำรพัฒนำ 
จ ำนวน 18 คน ผ่ำนโครงกำรต่ำง ๆ ดังนี้ 
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  1.1 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ สกอ. มำให้ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนด้ำน
กำรประกันคุณภำพภำยใน เมื่อวันที่ 26 มิถุนำยน 2563  มีบุคลำกรเข้ำร่วมจ ำนวน 7 คน 
  1.2 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภำยในมหำวิทยำลัยที่มีควำมเชี่ยวชำญ ในงำนประกันคุณภำพ มำให้
ควำมรู้แก่บุคลำกร ในกำรเตรียมควำมพร้อมรับกำรตรวจประเมิน และมีกำรเสริมจุดแข็ง และน ำจุดอ่อนจำก ผล
กำรประเมินไปปรับปรุงแก้ไข ในโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือรับกำรตรวจติดตำมประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำน เมื่อวันที่ 13 สิงหำคม  2563  มีบุคลำกรเข้ำร่วมจ ำนวน 25 คน 
  1.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร กำรอบรม      
เชิงปฏิบัติกำร "กำรใช้ระบบงำน NSRU E-Office" วันที่ 4 มิถุนำยน 2563 ณ ห้อง Computer Training 1 
ชั้น 2 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ โดยส ำนักวิทยบริกำรฯ 
  1.4  กำรเข้ำร่วมประชุมเครือข่ำยบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภำคเหนือ ณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 
 2.  โครงกำรแลกเปลี่ยนบุคลำกร  
  หน่วยงำนมีบุคลำกรที่มีศักยภำพ มีควำมสำมำรถและควำมรู้ในด้ำนต่ำง ๆ ที่หลำกหลำย และ
ได้รับเชิญให้เป็นตัวแทนของหน่วยงำนเข้ำร่วมแลกเปลี่ยนควำมรู้ ดังนี้ 
  2.1 อำจำรย์ปรำณี   เนรมิตร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯและอำจำรย์ เอกวิทย์   สิทธิวะ                 
รองผู้อ ำนวยกำรฯ เป็นตัวแทนหน่วยงำน เข้ำร่วมเป็นคณะด ำเนินงำนสหกิจศึกษำเครือข่ำยภำคเหนือ 
    บุคลำกรของหน่วยงำน ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรเครือข่ำยสหกิจศึกษำภำคเหนือ 
จ ำนวน 3 คน 
    บุคลำกรของหน่วยงำนเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ร่วมกับคณะกรรมกำรจำก ทปอ. มรภ. จ ำนวน  2  คน 
    บุคลำกรของหน่วยงำน ได้รับแต่งตั้ งเป็นคณะกรรมกำรเครือข่ำยบัณฑิตศึกษำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏภำคเหนือ 8 แห่ง 4 คน 
    บุคลำกรของหน่วยงำน ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรวำรสำรวิชำกำรเครือข่ำย
บัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภำคเหนือ 8 แห่ง จ ำนวน 3 คน 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.4 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 1. ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนมีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงและควบคุม
ภำยใน ด้วยกระบวนกำรตำมหลักเกณฑ์ของ COSO-ERM ด ำเนินกำรผ่ำนคณะกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยงและ
ควบคุมภำยใน ระดับหน่วยงำน ตำมค ำสั่งแต่งตั้ง มีหน้ำที่ดังนี้ 
  1.1 น ำนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในจำกมหำวิทยำลัย มำสู่กำรปฏิบัติ
ในระดับหน่วยงำน 
  1.2 รวบรวม วิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนภำยใน 
  1.3 เสนอมำตรกำรกำรป้องกันและควบคุมภำยใน 
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  1.4 ก ำกับ ติดตำม และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนักฯ /คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับมหำวิทยำลัย และหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
 2. หน่วยงำนมีแผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ 2563 โดยมีกระบวนกำร เพ่ือ
ด ำเนินกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
  2.1 ประชุมกลุ่มย่อยบุคลำกรภำยในหน่วยงำน เพ่ือชี้แจงแนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยงและ
กำรควบคุมภำยใน และให้บุคลำกรร่วมกันส ำรวจปัจจัยที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนและมหำวิทยำลัย ตำมแบบฟอร์ม RM 1 ระดับกลุ่มงำน ในกำรประชุมกลุ่มย่อยของบุคลำกร 
  2.2 ด ำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน โดยน ำข้อมูล
วิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำนของแต่ละกลุ่มงำน รวมถึงข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนัก คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ และหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มำประกอบกำรจัดท ำแผนกำร
จัดกำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ 2563 และผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนัก 
 3. หน่วยงำนมีกระบวนกำรวิเครำะห์ และค้นหำปัจจัยเสี่ยงที่คำดว่ำจะส่งผลกระทบกับกำร
ด ำเนินงำนตำมพันธกิจของหน่วยงำน จำกกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกระดับ โดยได้จัดให้มีกำรประชุมกลุ่ม
ย่อยเพ่ือร่วมกันประเมินโอกำส ผลกระทบของแต่ละปัจจัย พร้อมทั้งเรียงล ำดับผลกำรประเมินควำมเสี่ยงที่ได้
จำกกำรประเมิน ซึ่งมีผลกำรประเมินที่มีควำมเสี่ยงอยู่ในระดับสูง และท ำกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและปัจจัยที่
อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อกำรด ำเนินงำนของแต่ละกลุ่มงำน คณะกรรมกำรฯ รวบรวมข้อมูลที่ได้ ตำม
แบบฟอร์ม RM1 มำท ำกำรคัดกรองแยกเรื่องที่มีลักษณะเป็นปัญหำกับเรื่องที่มีลักษณะเป็นปัจจัยเสี่ยง โดยน ำ
เรื่องท่ีเป็นปัจจัยเสี่ยงมำจัดล ำดับควำมเสี่ยง จำกกำรวิเครำะห์และจัดล ำดับปัจจัยเสี่ยง 3 ประเด็น จำกสำเหตุ
ของควำมเสี่ยงต่ำง ๆ (RM 1 ระดับหน่วยงำน) ดังนี้ 
  3.1 การร้องเรียน/กระท าผิดต่อการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  สำเหตุ
เนื่องมำจำก  
    - หน่วยงำนขำดระบบกำรตรวจสอบและสอบทำนที่ดี 
    - บุคลำกรขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
  3.2 ระบบสารสนเทศเกิดความเสียหาย สำเหตุเนื่องมำจำก 
    - กำรลักลอบเข้ำถึงฐำนข้อมูลส ำคัญของหน่วยงำนโดยบุคคลอ่ืน (ปัจจัยภำยนอก) 
    - กำรขำดแคลนบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน 
    - อุปกรณ์เครื่องมือส่วนประกอบเสียหำย 
  3.3 นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนการเรียน  สำเหตุ
เนื่องมำจำก  
    - อำจำรย์ที่ปรึกษำและนักศึกษำไม่เข้ำใจโครงสร้ำงหลักสูตร   
    - อำจำรย์ผู้สอนส่งผลกำรเรียนล่ำช้ำ 
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 4. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงำน  
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงฯ  พิจำรณำควำมเป็นไปได้ หรือโอกำสที่จะเกิด ตลอดจนผลกระทบหำก
ประเด็นดังกล่ำวเกิดขึ้น และก ำหนดแนวทำงป้องกันปัจจัยเสี่ยงภำยใต้หลักกำรตอบสนองควำมเสี่ยงด้วยวิธี
ต่ำง ๆ ให้สอดคล้องเหมำะสมกับปัจจัยเสี่ยงนั้น ๆ มีรำยละเอียดดังนี้ 
  4.1 กำรร้องเรียน/กำรกระท ำผิดต่อกำรปฏิบัติงำนตำม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เนื่องมำจำก  
    - บุคลำกรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกฎระเบียบข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
    แนวทำงกำรแก้ไข 
   - มีระบบสำรสนเทศรวบรวม จัดเก็บเอกสำร ประกำศ ระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรปฏิบัติงำนตำมพันธกิจของหน่วยงำน 
   - มีกำรประชุมบุคลำกรภำยในหน่วยงำน เพ่ือชี้แจงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน เพ่ือให้
เป็นไปตำมระเบียบ ข้อบังคับ 
   - เพ่ิมมำตรกำรตรวจสอบ สอบทำนกำรปฏิบัติงำน ให้อยู่ภำยใต้กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ 
  4.2 ระบบสำรสนเทศเกิดควำมเสียหำย สำเหตุเนื่องมำจำก 
   - กำรลักลอบเข้ำถึงฐำนข้อมูลของหน่วยงำนโดยบุคคลอ่ืน  
   แนวทำงกำรแก้ไข 
   - ก ำหนด Account ในกำรเข้ำถึงงำนระบบของผู้ใช้งำนรำยบุคคล 
   - ก ำหนดสิทธิ์กำรใช้งำนให้แก่ผู้ใช้เฉพำะงำนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ 
   - มีกำรติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัส 
   - มีกำรส ำรองข้อมูลอย่ำงต่อเนื่อง 
   -   กำรขำดแคลนบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน 
   แนวทำงกำรแก้ไข 
   - มีกำรขอควำมร่วมมือผู้ปฏิบัติงำนจำกหน่วยงำนอ่ืนร่วมเป็นผู้ดูแล และพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
   - จัดหำระบบเทคโนโลยี เครื่องมือ เพ่ือทดแทน เช่น กำรจัดซื้อโปรแกรมส ำเร็จรูป 
   -  อุปกรณ์เครื่องมือส่วนประกอบเสียหำย 
   แนวทำงกำรแก้ไข 
   - จัดท ำบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือให้ทรำบอำยุกำรใช้งำนของอุปกรณ์ เครื่องมือ 
ส่วนประกอบต่ำง ๆ เพื่อวำงแผนกำรเปลี่ยนถ่ำย ติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ทดแทนตำมรอบระยะเวลำ 
   - จัดสรรงบประมำณเพ่ือกำรซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์เครื่องมือ ส่วนประกอบ 
  4.3 นักศึกษำไม่ส ำเร็จกำรศึกษำตำมระยะเวลำที่ก ำหนดตำมแผนกำรเรียน สำเหตุ
เนื่องมำจำก 
   - อำจำรย์ที่ปรึกษำและนักศึกษำไม่เข้ำใจโครงสร้ำงหลักสูตร 
   - อำจำรย์ผู้สอนส่งผลกำรเรียนล่ำช้ำ  
   แนวทำงกำรแก้ไข 



74 

 

   - สนับสนุนกำรใช้ระบบสำรสนเทศตรวจสอบโครงสร้ำงหลักสูตรส ำหรับอำจำรย์ที่
ปรึกษำและนักศึกษำ 
   - ประชำสัมพันธ์กำรสร้ำงควำมเข้ำใจให้แก่อำจำรย์ที่ปรึกษำและนักศึกษำ 
   - ก ำหนดให้มีกำรก ำกับติดตำม กำรส่งผลกำรเรียนทุกเดือน 
   - รำยงำนต่อรองอธิกำรบดี/อธิกำรบดีเพ่ือพิจำรณำ 
   - รำยงำนต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ 
   โดยรำยละเอียดกิจกรรม/โครงกำรเพ่ือแก้ไข/ป้องกันควำมเสี่ยงนั้น ๆ ได้ก ำหนดไว้ใน
แผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
 5. จำกกำรก ำหนดแผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ 2563 เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัจจัย
อันเป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยแก่หน่วยงำน ทั้งควำมเสี่ยงที่เกิดจำกปัจจัยภำยใน และควำมเสี่ยงที่เกิดจำกปัจจัย
ภำยนอก ก ำหนดแนวทำงและรำยละเอียดของกิจกรรม/โครงกำรที่ช่วยลดและควบคุมควำมเสี่ยงดังกล่ำว  ภำยใต้กำร
ก ำกับติดตำม ดูแลให้กำรปฏิบัติเป็นไปตำมแผนงำนที่ก ำหนด โดยจัดท ำแบบรำยงำน ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
ตำมแบบ RM-3 และ RM-4 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน รำยงำนต่อผู้บริหำรและเสนอต่อมหำวิทยำลัยรับทรำบ 
นอกจำกนี้ยังจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ตำมแบบ ปค. 4 และรำยงำนผลกำร
ประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน ตำมแบบ ปค. 5 รำยงำนต่องำนตรวจสอบภำยในของมหำวิทยำลัย 
จำกรำยงำนดังกล่ำวมีผลกำรแก้ไขควำมเสี่ยงตำมแผน ดังนี้ 
  5.1 กำรร้องเรียน/กระท ำผิดต่อกำรปฏิบัติงำนตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ สำเหตุเนื่องมำจำก
กำรขำดระบบกำรตรวจสอบและสอบทำนที่ดี และบุคลำกรขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของมหำวิทยำลัย 
   จำกกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรป้องกันควำมเสี่ยง พบว่า ในปีงบประมำณ 2563  
หน่วยงำนไม่พบเรื่องร้องเรียนกำรปฏิบัติงำน ที่ขัดต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหำวิทยำลัย  
   ผลของเป้ำหมำย : บรรลุ  
  5.2 ระบบสำรสนเทศเกิดควำมเสียหำย สำเหตุเนื่องมำจำก 
   - กำรลักลอบเข้ำถึงฐำนข้อมูลส ำคัญของหน่วยงำนโดยบุคคลอ่ืน (ปัจจัยภำยนอก)  
   - กำรขำดแคลนบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน 
   - อุปกรณ์เครื่องมือส่วนประกอบเสียหำย 
   จำกกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรป้องกันควำมเสี่ยง พบว่ำ  
   ด้ำนระบบงำนและกำรป้องกัน 
   ยังไม่พบปัญหำที่เกิดจำกกำรลักลอบเข้ำใช้งำน ทั้งนี้เป็นผลมำจำกกำรปรับปรุงระบบงำน
อย่ำงสม่ ำเสมอ ทั้งในเรื่องกำรส ำรองข้อมูล กำรก ำหนดสิทธิ์กำรเข้ำใช้งำน และกำรตรวจสอบบันทึกข้อมูลกำร
เข้ำใช้งำนระบบฐำนข้อมูลส ำคัญ 
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   ด้ำนบุคลำกร 
   ยังขำดแคลนบุคลำกรผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน (ปัจจุบันมีผู้ปฏิบัติงำนที่รับมอบหมำยดูแล
ระบบงำน ตลอดจนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศงำนทะเบียนและประมวลผล เพียง 1 คน)  
   ด้ำนอุปกรณ์และงบประมำณ 
   มีกำรทบทวนบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์ภำยในหน่วยงำน และท ำกำรบันทึกข้อมูลส่งคืนครุภัณฑ์
เสื่อมสภำพไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (ส ำนักงำนอธิกำรบดี) ต่อไป พร้อมทั้งวำงแผนกำรจัดหำครุภัณฑ์
ทดแทนในปีงบประมำณถัดไป 
   ผลของเป้ำหมำย : บรรลุ   
  5.3 นักศึกษำไม่ส ำเร็จกำรศึกษำตำมระยะเวลำที่ก ำหนดตำมแผนกำรเรียน สำเหตุ
เนื่องมำจำก  
   - อำจำรย์ที่ปรึกษำและนักศึกษำไม่เข้ำใจโครงสร้ำงหลักสูตร  
   - อำจำรย์ผู้สอนส่งผลกำรเรียนล่ำช้ำ 
   กำรประเมินควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้น หน่วยงำนแบ่งกำรด ำเนินกำรออกเป็น 2 ส่วน คือ 
(ขอบเขตกำรติดตำม คือ ปีกำรศึกษำ 2562) 
   - กำรตรวจสอบโครงสร้ำง และกำรประสำนควำมร่วมมือกับอำจำรย์ที่ปรึกษำ ในกำร
ตรวจสอบโครงสร้ำงหลักสูตรของนักศึกษำในควำมรับผิดชอบของตนเองผ่ำนระบบงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
   - ด ำเนินกำรติดตำมผลกำรเรียนรำยวิชำที่เปิดสอนในปีกำรศึกษำ 2562 ดังนี้ 
    ก ำหนดวันสุดท้ำยของกำรส่งผลกำรเรียนในแต่ละภำคกำรศึกษำลงในปฏิทินกิจกรรมวิชำกำร  
    ด ำเนินกำรจัดท ำบันทึกข้อควำมติดตำมผลกำรเรียนไปยังคณะต่ำง ๆ ที่มีอำจำรย์
ผู้สอนค้ำงส่งผลกำรเรียน ในแต่ละรำยวิชำ ในภำคกำรศึกษำนั้น จ ำนวนทั้งสิ้น 1,719 วิชำ (ภำคกำรศึกษำที่ 1 
จ ำนวน 878 วิชำ ภำคกำรศึกษำที่ 2 จ ำนวน 844 วิชำ) ผลกำรติดตำมพบว่ำ มีรำยวิชำที่จัดส่งผลกำรเรียน
ทั้งสิ้น 1,717 วิชำ และยังคงค้ำงส่งผลกำรเรียนจ ำนวน 2 วิชำ คิดเป็นผลส ำเร็จ ร้อยละ 99.88  ทั้งนี้ในรำยวิชำ
ที่ยังค้ำงส่งผลกำรเรียน หน่วยงำนได้ด ำเนินกำรรำยงำนผลดังกล่ำวไปยังผู้บริหำรหน่วยงำนตำมล ำดับ 
    ผลของเป้ำหมำย : บรรลุ  
    จำกรำยงำนผลกำรจัดกำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำน ทั้ง 3 ปัจจัยเสี่ยง จึงสรุปได้ว่ำ ผล
กำรจัดกำรเหตุแห่งควำมเสี่ยงนั้นลดลงอย่ำงต่อเนื่อง แต่ยังไม่สำมำรถขจัดให้หมดไปได้ ทั้งนี้ได้น ำปัจจัยเสี่ยง
ดังกล่ำวมำด ำเนินกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่อง   
 ตัวช้ีวัดที่ 1.5 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศและต่างประเทศ 
 1. ควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนัก/สถำบัน กับมหำวิทยำลัย ส ำนัก/สถำบัน ภำยในประเทศ โดยมี
รำยละเอียด ดังนี้ 
  1.1 โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ กับวิทยำลัย
พยำบำลบรมรำชชนนี สวรรค์ประชำรักษ์นครสวรรค์ เพ่ือจัดกำรเรียนกำรสอนหมวดวิชำกำรศึกษำทั่วไป 
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  1.2 โครงกำรเครือข่ำยสหกิจศึกษำภำคเหนือ เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำน ภำยใต้โครงกำรสหกิจศึกษำ Co-Operative Education 
  1.3 โครงกำรเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนงำนทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ กับ
มหำวิทยำลัยทั่วประเทศ 
  1.4 โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำรเรื่อง "กำรตรวจสอบกำรลอกเลียนงำนวรรณกรรมด้วย
ระบบอักขรำวิสุทธิ์" กับ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
  1.5 โครงกำรควำมร่วมมือด้ ำนวิชำกำร กับ เครือข่ ำยบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏภำคเหนือ 
  1.6 โครงกำรควำมร่วมมือด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภฏัใน
เครือข่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
 2. เครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนัก/สถำบัน กับหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน หรือองค์กำร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
  2.1 โครงกำรควำมร่วมมือในกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงิน ผ่ำนระบบ Krungthai Digital 
Platform ในโครงกำร NSRU Smart University เพ่ือพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทำงกำรเงิน และบริกำร   
ต่ำง ๆ กับบริษัทธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 
  2.2 โครงกำรควำมควำมร่วมมือในกำรพัฒนำบริกำรทำงกำรเงิน หรือบริกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทเคำน์เตอร์เซอร์วิส จ ำกัด 
  2.3 โครงกำรควำมร่วมมือในโครงกำรนวัตกรรมกำรพัฒนำ ระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ กับบริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) และบริษัท แพคกอน จ ำกัด 
  2.4 โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ กับบริษัท
พัฒนำกำรศึกษำจีน-ไทย จ ำกัด ณ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนจีน เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร และ
ควำมรู้ทำงวิชำกำร 
  2.5 โครงกำรเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนระบบกำรให้บริกำรต่ำง ๆ  ได้แก่ กำรเพ่ิมช่องทำงกำรรับ
ช ำระเงินค่ำลงทะเบียนเรียนและช ำระค่ำสมัครเรียน ผ่ำนระบบออนไลน์ กับบริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกัด 
 3. เครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนัก/สถำบันกับหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ในต่ำงประเทศ 
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
  3.1 โครงกำรควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำร ระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ กับ Fuqing 
Branch of Fujian Normal University ณ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนจีน เพ่ือแสวงหำนักศึกษำ
แบบเต็มเวลำและแบบแลกเปลี่ยน 
  3.2 โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ กับ 
Wanzhou Vocational Education Center (Chongqing, China) ณ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนจีน  
เพ่ือแสวงหำนักศึกษำแบบเต็มเวลำ และแบบแลกเปลี่ยน 
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  3.3 โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ กับ 
ChongQing Technology and business Institute ณ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนจีน  เพ่ือแสวงหำ
นักศึกษำแบบเต็มเวลำและแบบแลกเปลี่ยน  
  3.4 โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ กับ 
Quanzhou Sea Silk Trade School ณ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนจีน  
  3.5 โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ กับ Yangtze 
Normal University ณ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนจีน  เพ่ือแสวงหำนักศึกษำแบบเต็มเวลำและแบบ
แลกเปลี่ยน  
  3.6 โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ กับ 
Macheng Boda School ณ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนจีน 
  3.7 โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ กับ 
Chongqing Nan'an Hi Teacher Training School ณ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนจีน  เพื่อแสวงหำ
นักศึกษำแบบเต็มเวลำและแบบแลกเปลี่ยน  
 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ระบบงานบริหารส านักงาน   
 1.   คณะผู้บริหำรส่งเสริมให้บุคลำกรจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบตำมโครงสร้ำงและต ำแหน่ง
งำน อย่ำงน้อยคนละ 1 เรื่อง เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน ให้แก่บุคลำกรใหม่ และผู้บริหำรสำมำรถ
ศึกษำรำยละเอียดของงำนได้จำกคู่มือดังกล่ำว เพ่ือติดตำมกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรได้ในทุกขั้นตอน คู่มือ
กำรปฏิบัติงำน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทำงกำรท ำงำนที่มีจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของ
กระบวนกำร ระบุถึงขั้นตอนและรำยละเอียดของกระบวนกำรต่ำงๆ  มักจัดท ำขึ้นส ำหรับงำนที่มีควำมซับซ้อน 
หลำยขั้นตอน และเกี่ยวกับหลำยคน สำมำรถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือสำมำรถด ำเนินงำนทดแทนกันได้โดย
ได้ให้บุคลำกรจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนของบุคลำกรในส ำนัก ปัจจุบันหน่วยงำนมีกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน
ครบถ้วนทุกภำระงำนตำมโครงสร้ำง ซึ่งประกอบไปด้วย 
  1.1 คู่มือกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน   
  1.2  คู่มือกำรจัดเตรียมฐำนข้อมูลกำรจองรำยวิชำเรียนทำงอินเตอร์เน็ต ส ำหรับนักศึกษำภำคปกติ 
  1.3 คู่มือปฏิบัติงำนข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
  1.4 คู่มือกำรออกค ำสั่งพ้นสภำพเพรำะผลกำรเรียนของนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
  1.5 แนวทำงกำรปฏิบัติกำรจัดกำรประชุม 
  1.6 มำตรฐำนกำรลดรอบระยะเวลำ 
  1.7 คู่มือกำรปฏิบัติงำน กำรจัดเก็บเอกสำรผลกำรศึกษำ 
  1.8 คู่มือกำรปฏิบัติกำรรับส่งหนังสือรำชกำร 
  1.9 คู่มือปฏิบัติงำนเลือกเสรี 
  1.10 คู่มือปฏิบัติงำนจัดพิมพ์ปริญญำบัตร 
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  1.11 คู่มือปฎิบัติงำนพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้ำง) 
  1.12 คู่มือปฏิบัติงำน เลขำนุกำรกำรประชุม 
  1.13 คู่มือปฏิบัติงำน ระบบตรวจและวิเครำะห์ข้อสอบแบบปรนัย 
  1.14 คู่มือปฏิบัติงำนกำรน ำเข้ำข้อมุลระบบกำรวำงแผนกำรศึกษำต่อ 
  1.15 คู่มือปฏิบัติงำนกำรขออนุมัติผลกำรส ำเร็จกำรศึกษำ 
  1.16 คู่มือปฏิบัติงำน กำรจัดตำรำงเรียนตำรำงสอน (กศ.บป.) 
  1.17 คู่มือกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ ส ำหรับอำจำรย์ 
  1.18 คู่มือกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศงำนทะเบียน ส ำหรับนักศึกษำ 
  1.19 คู่มือกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรบริหำรหลักสูตร 
  1.20 คู่มืออำจำรย์ที่ปรึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  
  1.21 คู่มือปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบคุณวุฒิ 
  1.22 คู่มือปฏิบัติงำนกำรรับสมัครนักศึกษำ 
  1.23 คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรเบิกจ่ำยทุนวิทยำศำสตร์รำชภัฏนครสวรรค์ 
  1.24 คู่มือปฏิบัติงำนกำรตรวจรูปแบบหลักสูตร 
  1.25 คู่มือปฏิบัติงำนรับสมัครนักศึกษำ (ขั้นตอนกำรรับสมัครและตรวจคุณสมบัติ) 
  1.26 คู่มือปฏิบัติงำนกำรพ้นสภำพนักศึกษำ (กรณีไม่ลงทะเบียน) 
  1.27 คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรตรวจรูปแบบวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระ 
  1.28 คู่มือปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบโครงสร้ำงหลักสูตร 
  1.29 คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรจัดเตรียมฐำนข้อมูลกำรจองรำยวิชำเรียนทำงอินเทอร์เน็ตของ
นักศึกษำภำคปกติ 
  1.30 คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำรสอบวิทยำนิพนธ์ 
  1.31 คู่มือกำรจัดท ำวำรสำรวิชำกำรและวิจัยสังคมศำสตร์ ThaiJo2  
  1.32 คู่มือกำรใช้งำน  Mobile Application  
  1.33 คู่มือกำรปฏิบัติกำรรับสมัคร ผ่ำนระบบออนไลน์  
  1.34 คู่มือกำรปฏิบัติงำนของอำจำรย์ใหม่   
 2.  หน่วยงำนมีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนทั้งด้ำนกำรบริหำร 
งบประมำณ และกำรประกันคุณภำพ ดังนี้ 
  2.1 มีระบบ e-office ส ำหรับกำรบริหำรงำนธุรกำร เช่น หนังสือรำชกำรภำยใน หนังสือ
รำชกำรภำยนอก http://e-office.nsru.ac.th/ 
  2.2 ระบบวำระงำนผู้บริหำร e-Schedule ส ำหรับบอกตำรำงกำรประชุมในแต่ละเดือนของ
ผู้บริหำร http://intra.nsru.ac.th/es/ 
  2.3 ระบบบัญชี 3 มิติ ในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินและงบประมำณของส ำนัก 
http://acct๓d.nsru.ac.th/ 

http://e-office.nsru.ac.th/
http://intra.nsru.ac.th/es/
http://acct๓d.nsru.ac.th/
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  2.4 เว็บไซต์ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ http://apr.nsru.ac.th/home.php  ในกำรจัดเก็บข้อมูล
สำรสนเทศด้ำนกำรบริหำร แผนงำนต่ำงๆ 
  2.5 ระบบกำรจัดเก็บข้อมูลปริญญำกิตติมศักดิ์ 
  2.6 เว็บไซต์งำนทะเบียนและประมวลผล http://regis.nsru.ac.th/ ส ำหรับสำรสนเทศที่
เผยแพร่ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียรับทรำบข้อมูล ข่ำวสำร กำรสืบคืนข้อมูลด้ำนงำนทะเบียนนักศึกษำ 
  2.7 เว็บไซต์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ที่ใช้ในกำรจัดเก็บ
ข้อมูลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำทั้งหมดที่ส ำนักรับผิดชอบด ำเนินกำร 
  2.8 ระบบให้บริกำรอำจำรย์ที่ปรึกษำผ่ำน NSRU-Mentor ระบบปฏิบัติกำร Android 
  2.9 ระบบสนับสนุนกำรตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษำ ระหว่ำงหน่วยงำน กับโรงเรียนภำยนอก 
http://regis.nsru.ac.th/new/reportTabian/qualification/ 
  2.10 ระบบจัดกำรส ำหรับเจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล-ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน http://regis.nsru.ac.th/new/backoffice/ 
  2.11 ระบบสนับสนุนกำรด ำเนินกำรรับสมัครนักศึกษำ  
  2.12 ระบบบริหำรงำนประชุม ภำยในส ำนัก 
  2.13 ระบบติดตำมเอกสำรหลักฐำนกำรรำยงำนตวัของนักศึกษำ 
http://apr.nsru.ac.th/Admin/stu_evidence/search_form.php 
  2.14 ระบบบริหำรจัดกำรตำรำงเรียน ตำรำงสอน ตำรำงสอบ  
  2.15 ปรับปรุงระบบกำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ ภำคปกติ และภำค กศ.บป. ระดับปริญญำตรี  และ
ระดับบัณฑิตศึกษำ  
  2.16 ระบบส่งผลกำรเรียนผ่ำนอินเทอร์เน็ต โดยมีกำรแจ้งเตือนอำจำรย์เจ้ำของวิชำเมื่อมีนักศึกษำ
ลงทะเบียนย้อนหลัง หลังจำกผู้สอนส่งผลกำรเรียนแล้ว 
  2.17 กำรคำดคะเนผลกำรเรียนส ำหรับอำจำรย์ที่ปรึกษำ ให้สำมำรถติดตำมและให้ค ำปรึกษำแก่
นักศึกษำที่อยู่ในควำมดูแล ซึ่งจะช่วยลดปัญหำกำรออกกลำงคันของนักศึกษำ 
  2.18 เมนูกำรตรวจสอบกำรจองรำยวิชำของนักศึกษำ ส ำหรับอำจำรย์ที่ปรึกษำ /อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
  2.19 ระบบกำรตรวจสอบเอกสำร /คุณวุฒิออนไลน์ ผ่ำน QR-Code 
  2.20 ระบบเพ่ิม-ถอนรำยวิชำออนไลน์ (ปรับปรุงใหม่) โดยไม่ต้องพิมพ์เอกสำร โดยอำจำรย์เจ้ำของ
รำยวิชำใช้กำรอนุมัติผ่ำน QR – Code 
  2.21 เพ่ิมเติมกำรส่งออกข้อมูลแจ้งผู้ปกครอง (กรณีพ้นสภำพ, ไม่ช ำระเงินค่ำลงทะเบียน) 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.2 การพัฒนาบุคลากรให้ท าหน้าที่ในการบริการได้อย่างมีคุณภาพ   
 1.  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน จัดท ำแผนบริหำรงำนบุคคล และแผนพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรส่งเสริมและพัฒนำสมรรถนะของบุคลำกรภำยใน
หน่วยงำน ดังนี้ 
  1.1 สนับสนุนเกิดกำรพัฒนำกระบวนกำรให้บริกำร ให้ทันสมัย รวดเร็ว ด้วยกำรปรับลดขั้นตอน 

http://regis.nsru.ac.th/new/reportTabian/qualification/
http://regis.nsru.ac.th/new/backoffice/
http://apr.nsru.ac.th/Admin/stu_evidence/search_form.php
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  1.2 เพ่ือพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรให้มีมำตรฐำน โดยน ำเกณฑ์
มำตรฐำนระยะเวลำกำรให้บริกำรมำเป็นตัวชี้วัดกำรให้บริกำร 
  1.3 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรให้บริกำรให้มีประสิทธิภำพ สนองต่อควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำร 
  1.4 กำรพัฒนำทักษะเพ่ือยกระดับคุณภำพงำนของผู้ปฏิบัติงำน 
  1.5 พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีในกำรให้บริกำร   
 2.  หน่วยงำนมีทรัพยำกรสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกร ตำมสมรรถนะท่ีคำดหวังของหน่วยงำน ตำม
ควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกมหำวิทยำลัย มีรำยละเอียด ดังนี้ 
  2.1 ด้านงบประมาณ 
   หน่วยงำนได้รับจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน และ
ให้บริกำร เนื่องจำกมีกำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำสนับสนุนกำรปฏิบัติ ซึ่งเทคโนโลยีที่น ำมำสนับสนุนกำร
บริหำรงำน และกำรให้บริกำรนั้นเป็นกำรพัฒนำโดยบุคลำกรภำยในหน่วยงำน ท ำให้สำมำรถพัฒนำให้ตรงกับ
ควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนได้เป็นอย่ำงดี ครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงำน 
  2.2 ด้านสิ่งสนับสนุนการบริหารงานและการพัฒนาบุคลากร  
   มีควำมเพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้งำน เนื่องจำกมีกำรส ำรวจควำมต้องกำรใช้งำนอย่ำง
สม่ ำเสมอ พร้อมทั้งจัดหำระบบสนับสนุน เครื่องมือ อุปกรณ์ต่ำง ๆ ให้มีควำมทันสมัย รองรับแผนกำรพัฒนำ
บุคลำกรของหน่วยงำน อีกทั้งยังมีแหล่งทรัพยำกรภำยนอกให้บุคลำกรสำมำรถน ำมำใช้สนับสนุนกำรพัฒนำ
ตนเองเพ่ิมเติมได้นอกเหนือจำกที่มหำวิทยำลัยจัดสรรให้ 
 3. คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ ก ำกับติดตำม ให้มีกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรตำม
แผนพัฒนำบุคลำกร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรให้กับบุคลำกร ดังนี้ 
  3.1 โครงกำรกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2563  
  3.2 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมกำรติดตำมและตรวจสอบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ปีกำรศึกษำ 2562  
  3.3 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2562  
  3.4 จัดส่งบุคลำกรเข้ำร่วมกำรอบรม ประชุม สัมมนำ กับหน่วยงำต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก 
เพ่ือพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถของตนเอง โดยน ำมำปรับใช้กับกำรปฏิบัติงำนตำมควำมรับผิดชอบของตนเอง 
  3.5 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรปฏิบัติงำน กับหน่วยงำนที่มี
ลักษณะกำรด ำเนินงำนที่คล้ำยกัน ณ ส ำนักทะเบียนและประมวลผล มหำวิทยำลัยเชียงใหม่   
 4.  จำกกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปีงบประมำณ 2563 ของหน่วยงำน ผู้บริหำรและ
หัวหน้ำงำน มีกำรประเมินผลกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี ด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ ได้แก่ 
  4.1 ประเมินผลส ำเร็จของกำรพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ 2563 พบว่า ตลอด
ปีงบประมำณ บุคลำกรภำยในหน่วยงำนได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตรงสำยงำน สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับมำพัฒนำ
งำนตำมควำมรับผิดชอบของตนเอง โดยบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมสำยงำน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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  4.2 พิจำรณำและประเมินผลกำรพัฒนำบุคลำกร จำกรำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
รำยบุคคล เพ่ือกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน ซึ่งสำมำรถแสดงให้เห็นถึงกำรน ำ
ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรพัฒนำสมรรถนะ มำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนของตนเองได้อย่ำงชัดเจน และเป็นรูปธรรม 
   นอกจำกกำรประเมินผลกำรพัฒนำบุคลำกรดังกล่ำวข้ำงต้น ผู้บริหำรและหัวหน้ำงำนยัง
น ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของหน่วยงำน และผลกำรประเมินควำม
พึงพอใจของผู้ใช้สำรสนเทศของหน่วยงำน มำใช้ประกอบกำรพิจำรณำผลกำรน ำควำมรู้ของบุคลำกรที่ได้รับ
กำรพัฒนำสมรรถนะ มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนที่ส่งผลต่อควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร  
 5. หน่วยงำนน ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
ในประเด็นส ำคัญ ๆ ดังนี้   
 5.1  พัฒนำบุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่ให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรโดยตรง (บริกำรหน้ำเคำท์เตอร์) 
ด ำเนินกำรโดยสนับสนุนให้บุคลำกรเข้ำรับกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรให้บริกำรด้วยเทคโนโลยีที่หลำกหลำย 
และทันสมัย สอดคล้องกับกำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำสนับสนุนกำรให้บริกำร  
 5.2 พัฒนำบุคลำกรในสมรรถนะประจ ำสำยงำน ได้แก่ ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน  กำรรักษำ
ระเบียบวินัยและจรรยำบรรณ  และควำมอุตสำหะในกำรปฏิบัติงำน โดยเปิดโอกำสให้บุคลำกรทุกส่วนงำน ได้มี
โอกำสเลือกพัฒนำตนเองในแหล่งเรียนรู้  ในเรื่องที่ตนเองสนใจตำมสำยงำนควำมรับผิดชอบ ตำมควำมเหมำะสม 
 
 ตัวชี้วัดที่ 2.3. การอ านวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้ง ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย   
 1.   มีระบบกำรอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอก ในกำร
ประสำนงำนด้ำนวิชำกำรตำมพันธกิจของหน่วยงำน โดยจัดกลุ่มควำมรับผิดชอบกำรอ ำนวยควำมสะดวกและ
ประสำนงำนเพื่อลดควำมซ้ ำซ้อนของงำน และมีผู้ปฏิบัติอย่ำงชัดเจน ดังนี้ 
  1.1 กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำน มีขอบข่ำยกำรประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกในเรื่อง
ต่อไปนี้ 
   - ประสำนงำน และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรออกระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนวิชำกำร 
   - ประสำนงำนในกำรจัดท ำปฏิทินงำน ก ำหนดกำรด้ำนวิชำกำร 
   - ประสำนกำรเบิกจ่ำยค่ำด ำเนินกำรต่ำงๆ ให้แก่คณะ/ส ำนัก/สถำบัน 
   - กำรประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรด้ำนวิชำกำรชุดต่ำงๆ   
   - กำรประสำนข้อมูล และอ ำนวยควำมสะดวกแก่กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ในกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
   - กำรประสำนงำนด้ำนข้อมูลเพ่ือกำรประกันคุณภำพ และกำรตรวจประเมินจำก
หน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก 
   - กำรประสำนงำนด้ำนฐำนข้อมูลผู้ได้รับปริญญำกิตติมศักดิ์ 
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  1.2 กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร มีขอบข่ำยกำรประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องต่อไปนี้ 
   - ประสำนงำน และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรกำรสอน 
ระหว่ำงคณะกับมหำวิทยำลัย  และระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
   - ประสำนงำนด้ำนข้อมูลในกำรจัดท ำแผนกำรเรียนส ำหรับนักศึกษำ กำรเปลี่ยนแปลง
กำรสอน กำรโยกย้ำยเวลำสอน 
   - ประสำนงำนด้ำนข้อมูลรำยกำรจัดสอน เพ่ือจัดท ำตำรำงเรียน ตำรำงสอน ตำรำงสอบ 
ระดับปริญญำตรี และระดับบัณฑิตศึกษำ 
   - กำรประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
หลักสูตรหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 
   - กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลหลักสูตร และ มคอ.2 -7 
ให้แก่สำขำวิชำต่ำงๆ 
   - กำรประสำนงำนด้ำนระบบบริหำรจัดกำรหลักสูตร CHE-CO  
  1.3 กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล มีขอบข่ำยกำรประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกใน
เรื่องต่อไปนี้ 
   - ประสำนงำน และอ ำนวยควำมสะดวกในข้อมูลงำนทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ 
ระหว่ำงคณะ กับมหำวิทยำลัย  และระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
   - ประสำนงำนด้ำนข้อมูลบัณฑิต และจ ำนวนนักศึกษำ ระหว่ำงมหำวิทยำลัย กับ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
   - ประสำนงำน และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรอนุมัติผลส ำเร็จ
กำรศึกษำ 
   - อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงำนทะเบียนนักศึกษำ 
ปัญหำ ข้อซักถำมต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 
   - อ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนกับผู้รับบริกำร ผ่ำนกำรพัฒนำระบบสนับสนุน 
และบริกำรออนไลน์ต่ำง ๆ 
   - ประสำนงำนกับโรงเรียนต่ำง ๆ ในกำรรับสมัครนักศึกษำใหม่   
 2.   หน่วยงำนมีกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนในกำรอ ำนวยควำมสะดวก และกำรประสำนงำนด้ำน
ต่ำงๆ พร้อมทั้งจัดท ำเป็นแผนภูมิขั้นตอน รำยละเอียดในกำรปฏิบัติงำน พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงกำร
ประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำน ปัจจุบันหน่วยงำนมีกำรทบทวนและปรับปรุง ตลอดจนจัดท ำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน/กำรใช้งำน ด้ำนต่ำง ๆ ครอบคลุมพันธกิจทุกด้ำนของหน่วยงำน  
 3. ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรประสำนงำน และกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่หน่วยงำน และ
บุคคลภำยนอกนั้น หน่วยงำนได้น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนกำรอ ำนวยควำม
สะดวกและประสำนงำน ดังนี้ 
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  3.1 ส ำหรับหน่วยงำนภำยใน 
   - หน่วยงำนระดับคณะภำยในมหำวิทยำลัย 
    เว็บไซต์ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เพ่ือดูข่ำวประชำสัมพันธ์  ประกำศ 
ข้อมูลหลักสูตร เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
    เว็บไซต์กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล มีสถิติต่ำงๆ ปฏิทินวิชำกำร ตำรำงเรี ยน 
ตำรำงสอน ตำรำงสอบ ตำรำงคุมสอบ แผนกำรเรียนนักศึกษำ ข้อมูลกำรใช้ห้องเรียน รำยวิชำที่เปิดสอนใน   
แต่ละภำคเรียน 
    ระบบรับผลกำรเรียนส ำหรับคณะ เพ่ือตรวจสอบรำยวิชำที่ส่งผลกำรเรียน 
    ระบบงำนส ำหรับบุคลำกรคณะ 
   - กองพัฒนำนักศึกษำ 
    มีกำรส ำเนำข้อมูลนักศึกษำแบบ Real time เพ่ือใช้ร่วมกับระบบกิจกรรมนักศึกษำ 
    ระบบตรวจสอบกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ ส ำหรับตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลนักศึกษำท่ีกู้ยืมกองทุน กยศ. 
    กำรสร้ำงเมสเซสไดเจสต์ของไฟล์ข้อมูล เป็นกำรเข้ำรหัสไฟล์ข้อมูล กยศ. และ กรอ . 
เพ่ือใช้ในกำรตรวจสอบกำรเปลี่ียนแปลงของไฟล์ข้อมูลที่รับ-ส่งระหว่ำงหน่วยงำนกับส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียนได ้
    เชื่อมโยงข้อมูลนักศึกษำ เพ่ือใช้กับระบบงำนหอพักนักศึกษำ 
   - ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
    มีกำรส ำเนำข้อมูลนักศึกษำแบบ Real time เพ่ือไปใช้กับระบบประกันคุณภำพด้ำน
คอมพิวเตอร์ และใช้ในระบบ NSRU-MIS 
    มีกำรน ำเข้ำผลสอบประกันคุณภำพด้ำนคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ผ่ำนระบบงำน
ทะเบียนและวัดผล 
   - ศูนย์ภำษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
    กำรสร้ำงเมสเซสไดเจสต์ของไฟล์ข้อมูล  เป็นกำรเข้ำรหัสไฟล์ข้อมูลผลกำรสอบประกัน
คุณภำพภำษำอังกฤษ  เพ่ือใช้ในกำรตรวจสอบกำรเปลี่ียนแปลงของไฟล์ข้อมูลผลกำรสอบประกันคุณภำพ
ภำษำอังกฤษ ที่รับ-ส่งระหว่ำงหน่วยงำนกับส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนได้ 
   - กลุ่มงำนคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
    เชื่อมโยงข้อมูลนักศึกษำ ข้อมูลกำรลงทะเบียน เพ่ือใช้ในระบบใบเสร็จรับเงินของกลุ่มงำนคลัง 
    มีค ำร้องออนไลน์ กง.01 – ค ำร้องขอถอนค่ำประกันของเสียหำย เพ่ือตรวจสอบสิทธิ์
กำรขอถอนค่ำประกันของเสียหำยของนักศึกษำ และใช้ QR Code เพ่ือลดกำรกรอกข้อมูลในกำรออกใบส ำคัญ
รับเงิน 
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    มีค ำร้องออนไลน์ กง.02 - ค ำร้องขอถอนเงินคืน เนื่องจำกนโยบำยช่วยเหลือในช่วงโรค
ระบำดโควิด-19 ใช้ส ำหรับขอถอนเงินค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ อัตรำร้อยละสิบของอัตรำเงินบ ำรุงกำรศึกษำแบบ
เหมำจ่ำยในอัตรำปกติ (ภำคเรียนที่ 3/2562 และ 1/2563 เท่ำนั้น) 
    เชื่อมโยงข้อมูลค ำร้องออนไลน์ และข้อมูลผู้สมัครเข้ำศึกษำผ่ำน QR Code เพ่ือลดกำร
กรอกข้อมูลในกำรออกใบเสร็จรับเงิน 
   - กลุ่มงำนทรัพย์สินและรำยได้ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
    เชื่อมโยงข้อมูลนักศึกษำ เพ่ือใช้ในระบบใบเสร็จรับเงินของทรัพย์สินและรำยได้ 
  3.2 ส ำหรับหน่วยงำนภำยนอก มีระบบตรวจสอบคุณวุฒิออนไลน์ สำมำรถตรวจสอบเอกสำรที่มี 
QR Code ดังนี้ 
   - ใบทรำนสคริปต์ 
   - ปริญญำบัตร 
   - ใบรับรองคุณวุฒิ 
   - ใบรับรองผลกำรศึกษำ (90 วัน) 
   - ใบแทนใบปริญญำบัตร 
   - ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ 
    เมื่อสแกน QR Code ดังกล่ำว ระบบจะแสดงหน้ำเอกสำรต้นฉบับที่ยังไม่ได้ลงนำม  
เพ่ือเป็นกำรยืนยันว่ำเอกสำรดังกล่ำวถูกออกจำกทำงมหำวิทยำลัยจริง และส ำหรับเอกสำรรูปแบบเดิม  
สำมำรถตรวจสอบโดยน ำข้อมูลจำกเอกสำรมำท ำกำรค้นหำในระบบ เพ่ือแสดงข้อมูลพ้ืนฐำนของผู้ศึกษำ ได้แก่ 
รหัสนักศึกษำ ชื่อ-นำมสกุล  สำขำวิชำ/คณะที่สังกัด และวันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
    ข้อมูลจ ำนวนนักศึกษำจำกสถำนศึกษำต่ำง ๆ ส ำหรับครูแนะแนวของโรงเรียน 
    ระบบรับสมัครนักศึกษำใหม่ผ่ำนระบบออนไลน์  
    ระบบตรวจสอบคุณวุฒิส ำหรับนักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
  โดยมีช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรเพ่ือกำรประสำนงำน ได้แก่ 
   - เว็บไซต์ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  
   - อีเมล์ส ำนักงำนส ำหรับกำรติดต่อ ประสำนงำน 
   - face book ส ำนักงำน 
   - web board ส ำหรับติดต่อ ประสำนงำน และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร 
   - Line@ เพ่ือกำรประสำนงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตร 
 4. หน่วยงำนมีกำรประเมินควำมพึงพอใจในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับกำรอ ำนวยควำมสะดวกและ
ประสำนงำน ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ซึ่งมีผลกำรประเมิน ดังนี้ 
  4.1 ควำมพึงพอใจควำมสะดวก รวดเร็วในกำรอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำน มีคะแนน
เฉลี่ย 4.81 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
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  4.2 ควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ (ควำมกระตือรือร้น ควำมสุภำพ กำรยิ้มแย้ม
แจ่มใส และกำรให้ควำมช่วยเหลือในกำรอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำน) มีคะแนนเฉลี่ย 4.78 ควำมพึง
พอใจอยู่ในระดับมำก  
  4.3 ควำมพึงพอใจกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้มำติดต่อในกำรอ ำนวยควำมสะดวก
และประสำนงำน มีคะแนนเฉลี่ย 4.83 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
 5. จำกกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน คณะผู้บริหำร และบุคลำกร ประชุมกลุ่มย่อยร่วมกัน เพ่ือ
หำแนวทำงปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ ในปีงบประมำณ 2564 ดังนี้ 
  5.1 ระบบสำรสนเทศส ำหรับเจ้ำหน้ำที่  
   - ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ regis.nsru.ac/th/2017/backoffice 
    เพ่ิมรำยกำรตำรำงประชำสัมพันธ์หลักสูตร 
    ปรับปรุงระบบตรวจสอบข้อมูลกำรรับสมัครนักศึกษำให้สอดคล้องกับระบบรับสมัคร
นักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
    ปรับปรุงระบบตรวจสอบคุณวุฒิ 
   - ระบบงำนทะเบียนและวัดผล  
    ตรวจสอบและน ำเข้ำข้อมูลกำรรำยงำนตัวออนไลน์ 
    ปรับปรุงกำรออกหนังสือรับรองเรียนครบโครงสร้ำง 
    เพ่ิมกำรลดค่ำธรรมเนียมค่ำบ ำรุงกำรศึกษำตำมนโยบำยช่วยเหลือสถำนกำรณ์โควิด-19 
  5.2 ระบบสำรสนเทศส ำหรับผู้รับบริกำร 
   - ประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครนักศึกษำ 
    เพ่ิมกำรช ำระเงินและรำยงำนตัวออนไลน์ตำมนโยบำยช่วยเหลือสถำนกำรณ์โควิด-19 
    ปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องหลักสูตร  และนโยบำยกำรรับสมัครนักศึกษำ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2564 
   - ระบบงำนส ำหรับอำจำรย์  
    ปรับปรุงข้อมูลและสถิติกำรรับสมัครนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 
    เพ่ิมสถิติจ ำนวนนักศึกษำที่บันทึกข้อมูลรำยงำนตัวจำกสถำนศึกษำต่ำง ๆ ที่เข้ำศึกษำ
ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
   - ค ำร้องออนไลน์ เพ่ิมเติมค ำร้อง กง.02 ค ำร้องขอถอนเงินคืน  และค ำร้อง นว.26 ค ำ
ร้องขอรักษำสถำนภำพนักศึกษำ (ส ำหรับบัณฑิตศึกษำ) 
   - ระบบงำนส ำหรับนักศึกษำ เพ่ิมกำรผ่อนช ำระค่ำบ ำรุงกำรศึกษำในเมนู พิมพ์ใบ นว.3 
ตำมนโยบำยช่วยเหลือสถำนกำรณ์โควิด-19 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.4 การประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่ส านัก/สถาบัน รับผิดชอบ   
 1.  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ปฏิบัติหน้ำที่เป็นเลขำนุกำร คณะกรรมกำรด้ำน
วิชำกำรชุดต่ำงๆ ดังนี้ 
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  1.1 คณะกรรมกำรอนุมัติผลส ำเร็จกำรศึกษำ ระดับปริญญำตรี ระดับประกำศนียบัตรบัณฑิต 
และระดับบัณฑิตศึกษำ 
  1.2 คณะกรรมกำรติดตำม ก ำกับด้ำนวิชำกำรและคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย 
  1.3 คณะกรรมกำรวิชำกำรประจ ำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
  1.4 คณะกรรมกำรสภำวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
  1.5 คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร สภำมหำวิทยำลัย 
  1.6 คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ระดับมหำวิทยำลัย 
  1.7 คณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรวิชำกำรศึกษำทั่วไป 
  1.8 คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำร 
  1.9 คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ 
   กำรประสำนกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ผู้รับมอบหมำย (เลขำนุกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร) มีกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
   - ด ำเนินกำรประสำนคณะกรรมกำรเบื้องต้นอย่ำงไม่เป็นทำงกำร เพ่ือส ำรวจควำมพร้อม
และจ ำนวนของคณะกรรมกำร ที่สำมำรถเข้ำร่วมได้หำกมีกำรจัดประชุมช่วงเวลำที่ก ำหนด ซึ่งเป็นกำรส ำรวจ
องค์ประชุมด้วยกำรโทรประสำนงำนและช่องทำงโซเชียลมีเดีย (Group Line)  
   - จัดท ำบันทึกข้อควำมเชิญประชุมพร้อมแนบรำยละเอียดวำระกำรประชุม ไปยัง
คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วัน 
   - ประสำนงำนเรื่องกำรเดินทำง และท่ีพักส ำหรับคณะกรรมกำรฯ กรณีมีกำรพักค้ำงคืน 
 2. ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ในฐำนะหน่วยงำนที่ปฏิบัติหน้ำที่ เลขำนุกำร
คณะกรรมกำร ดังกล่ำวในข้อ 1 มีกำรก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจน และมีกำรจัดเตรียมวำระกำร
ประชุมล่วงหน้ำ อย่ำงน้อย 7 วัน เนื่องจำกเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงำน โดยจะท ำกำรแนบวำระกำรประชุม 
แจ้งให้แก่คณะกรรมกำรทรำบ พร้อมกับบันทึกข้อควำมเชิญประชุม อีกทั้งผู้เข้ำร่วมสำมำรถตรวจสอบวำระ
กำรประชุม และรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำได้จำกระบบกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ที่มหำวิทยำลัยจัดให้ 
และประสำนไปยังหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ผู้ เสนอขอบรรจุวำระกำรประชุม) เพ่ือจัดเตรียมเอกสำรที่
จ ำเป็นประกอบวำระกำรประชุม 
 3. ปัจจุบันกำรด ำ เนินกำรจัดกำรประชุมคณะกรรมกำรชุดต่ ำ ง  ๆ  จะมีกำรประชุม  
โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  
  3.1 กำรจัดกำรประชุมทั่วไป (คณะกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง 
  3.2 กำรจัดประชุมแบบออนไลน์ ซึ่งกำรจัดกำรประชุมทั้ง 2 ลักษณะ จะมีควำมแตกต่ำงกันใน
เรื่องกำรจัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรประชุม 
   - เอกสำรประกอบกำรประชุมในแบบรูปเล่ม นิยมใช้ในกรณีที่ 1 แต่จะมีควำมสิ้นเปลือง
ในด้ำนทรัพยำกร (กระดำษ) โดยจัดท ำในจ ำนวนที่เพียงพอต่อคณะกรรมกำร และผู้เกี่ยวข้อง เนื่องจำก
หน่วยงำนได้ท ำกำรส ำรวจจ ำนวนองค์ประชุมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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   - เอกสำรประกอบกำรประชุมในแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ด ำเนินกำรโดยกำรแปลง
เอกสำรประกอบกำรประชุมในแต่ละวำระ เข้ำระบบกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้คณะกรรมกำรฯ 
สำมำรถเข้ำดูเอกสำรกำรประชุมได้ทันทีโดยไม่ต้องจัดท ำเป็นรูปเล่มเอกสำร 
 4. เลขำนุกำรกำรประชุม และผู้ประสำนงำนกำรประชุม จัดท ำรำยงำนกำรประชุมทันทีหลังจำก
สิ้นสุดกำรประชุมเสนอต่อคณะกรรมกำรฯ ชุดต่ำง ๆ โดยผ่ำนกำรตรวจทำงเบื้องต้นจำกผู้บริหำรหน่วยงำน 
เพ่ือควำมถูกต้อง และตรงกับข้อมูล/มติจำกที่ประชุม และอัพโหลดข้อมูลขึ้นบนระบบงำนกำรประชุม ของ
หน่วยงำนให้คณะกรรมกำรทรำบ ภำยใน 1-2 สัปดำห์ ขึ้นอยู่กับควำมเร่งด่วนของเรื่องที่น ำเข้ำวำระกำร
ประชุมในครั้งนั้นๆ และน ำเข้ำที่ประชุมเพ่ือรับรองรำยงำนกำรประชุมในครำวถัดไป 
 5. เลขำนุกำร และผู้ช่วยเลขำนุกำรกำรประชุม ด ำเนินกำรกำรจัดส่งรำยงำนกำรประชุมแจ้งให้
คณะกรรมกำรทรำบล่วงหน้ำ และได้มีกำรตรวจทำนจำกคณะกรรมกำรฯ ดังนั้นรำยงำนกำรประชุมจึงได้รับ
กำรรับรองรำยงำนในครำวประชุม กรณีมีวำระที่มีควำมละเอียดอ่อนและเกี่ยวข้องกับบุคคลต่ำง ๆ บำงส่วน
อำจมีกำรหำรือในที่ประชุม และปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมจำกคณะกรรมกำรฯ เพ่ือให้มีควำมครบถ้วนสมบูรณ์ 
  ภำยหลังมีกำรรับรองรำยงำนกำรประชุม ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ในฐำนะฝ่ำย
เลขำนุกำรกำรประชุม จะด ำเนินกำรแจ้งผลกำรประชุมไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (ผู้เสนอวำระ) ให้รับทรำบ
ผลกำรประชุมเพ่ือด ำเนินกำรในขั้นตอนต่อไป 
 ตัวช้ีวัดที่  2.5 การให้บริการข้อมูลแก่บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 1.   ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีระบบกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรด้ำนวิชำกำร แก่
บุคลำกรหน่วยงำนภำยใน-ภำยนอก และประชำชนทั่วไป ให้ค ำแนะน ำ ให้ค ำปรึกษำที่เป็นประโยชน์ กับ
บุคลำกรหน่วยงำนภำยใน-ภำยนอก และประชำชนทั่วไป ที่มำขอรับบริกำรได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว และ
ได้รับข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โดยได้มีกำรจัดท ำขั้นตอนกระบวนกำรให้บริกำรด้ำนต่ำงๆ ไว้อย่ำงเป็นระบบ 
เผยแพร่ผ่ำนช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำน และได้มีกำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยในงำนกำร
ให้บริกำรข้อมูลทำงวิชำกำร เพ่ือเพ่ิมควำมรวดเร็วอีกด้วย   
 2.  หน่วยงำนมีแนวปฏิบัติในกำรให้บริกำรข้อมูล ข่ำวสำรทำงวิชำกำร แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย
จัดท ำเป็นแผนภูมิข้ันตอนและรำยละเอียดกำรให้บริกำรข้อมูล ข่ำวสำรทำงวิชำกำร ดังนี้  
  2.1 ผู้มำติดต่อ สำมำรถติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำรประจ ำเคำท์เตอร์บริกำรภำยใน
หน่วยงำน 
  2.2 ผู้มำติดต่อสำมำรถสืบค้นข้อมูลทำงวิชำกำรได้ด้วยตนเอง จำกจุดให้บริกำรข้อมูลที่จัดให้ 
หรือจะขอเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำรประจ ำเคำท์เตอร์บริกำร ช่วยแนะน ำค้นหำให้ก็ได้ 
  2.3 หำกผู้มำติดต่อ มีควำมประสงค์ จะได้ส ำเนำข้อมูลทำงวิชำกำรทั่วไป หน่วยงำนท ำกำรจัด
เครื่องพิมพ์ไว้ส ำหรับให้บริกำรบริเวณจุดบริกำรสืบค้นข้อมูล  หำกข้อมูลนั้นเป็นเอกสำรส ำคัญ และต้องมีกำร
รับรองส ำเนำ จ ำเป็นต้องให้ยื่นค ำร้องตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด โดยพิมพ์จำกระบบให้บริกำรค ำร้องออนไลน์ 
หรือเขียนขึ้นเอง โดยระบุข้อมูลที่ต้องกำร 
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  2.4 จัดท ำข้อมูลที่เกี่ยวข้องของหน่วยงำน เผยแพร่เป็นสำรสนเทศ ผ่ำนหน้ำเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน เพ่ือให้ผู้สนใจสำมำรถสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นได้ 
  2.5 ก ำหนดระยะเวลำในกำรให้ข้อมูล 
   - กำรให้บริกำรส ำเนำข้อมูลข่ำวสำรที่จัดไว้ในส ำนักฯ ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ก ำหนด
ระยะเวลำภำยในวันท ำกำรที่มีค ำขอนั้น กรณีบุคคลภำยในมหำวิทยำลัย จะมีระบบแจ้งเตือนผลกำรปฏิบัติให้แก่ผู้ยื่น
ค ำขอทรำบ หำกเป็นบุคคลภำยนอก เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำรจะด ำเนินกำรติดต่อผู้ยื่นค ำขอโดยตรง 
   - กำรให้บริกำรบำงรำยกำร หน่วยงำนด ำเนินกำรปรับปรุงระบบให้ผู้ขอรับข้อมูล 
สำมำรถเข้ำระบบเพื่อสืบค้นข้อมูลที่ต้องกำรได้ทันที ในรูปแบบของไฟล์อิเล็คทรอนิคส์ 
  2.6 จัดท ำคู่มือกำรเข้ำใช้งำนระบบ และแนะน ำวิธีกำรสืบค้นข้อมูลจำกระบบ เพ่ืออ ำนวย
ควำมสะดวกเบื้อต้นให้แก่ผู้ใช้งำน 
 3. ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีกำรใช้ระบบสำรสนเทศมำสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรให้บริกำรข้อมูลทำงวิชำกำร ได้แก่ 
  3.1 โปรแกรมงำนทะเบียนและประมวลผล ส ำหรับนักศึกษำ ให้บริกำรข้อมูลด้ำนกำรเรียน
กำรสอนแก่นักศึกษำรำยบุคคล 
  3.2 ระบบงำนส ำหรับอำจำรย์และอำจำรย์ที่ปรึกษำ เป็นช่องทำงให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรทำง
วิชำกำร และสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของอำจำรย์  
  3.3 โปรแกรมจัดตำรำงเรียน ตำรำงสอน และตำรำงสอบ  
  3.4 ระบบฐำนข้อมูล กำรค ำนวณภำรงำนสอนรำยบุคคล 
  3.5 ระบบสนับสนุนกำรให้บริกำรข้อมูลด้ำนกำรจัดท ำ มคอ. ออนไลน์ และข้อมูลในกำร
พัฒนำหลักสูตร 
 4. ในกำรให้บริกำรข้อมูลแก่บุคลำกรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ ในมหำวิทยำลัย ส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนได้ประเมินผลกำรด ำเนินงำนในรูปของกำรประชุมกลุ่มย่อย กำรพูดคุย
ระหว่ำงผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำน และกำรประเมินควำมพึงพอใจและข้อเสนอแนะจำกผู้รับบริกำร ซึ่งมีผลกำร
ประเมิน ดังนี้ 
  4.1 ควำมพึงพอใจควำมสะดวก รวดเร็วในกำรค้นหำข้อมูล/เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร ควำมถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน มีคะแนนเฉลี่ย 4.31 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดีมำก 
  4.2 ควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ (ควำมกระตือรือร้น ควำมสุภำพ กำรยิ้มแย้ม
แจ่มใส และกำรให้ควำมช่วยเหลือในกำรค้นข้อมูล) มีคะแนนเฉลี่ย 4.24 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดีมำก 
  4.3 ควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีคะแนนเฉลี่ย 4.29 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดีมำก 
 5. ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนได้มีกำรน ำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่ำงๆ มำปรับปรุง
ระบบสำรสนเทศ ดังนี้ 
  5.1 ปรับปรุงรูปแบบกำรเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศในลักษณะของข้อมูลออนไลน์ ให้ง่ำยต่อกำร
สืบค้น 
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  5.2 พัฒนำระบบอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้รับบริกำร 3 กลุ่ม คือ นักศึกษำ   อำจำรย์ผู้สอน 
และผู้บริหำรเพื่อกำรตัดสินใจ 
  5.3 พัฒนำระบบให้บริกำรข้อมูลต่ำง ๆ ผ่ำนระบบออนไลน์มำกยิ่งขึ้น เพ่ือให้สำมำรถรองรับ
ควำมต้องกำรของผู้ใช้สำรสนเทศได้อย่ำงทั่วถึง และหลำกหลำยกลุ่มมำกยิ่งขึ้น 
 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.6. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่รับผิดชอบ   
 1.  ส ำนัก/สถำบัน มีบุคลำกรทั้งหมด จ ำนวน 22 คน (นับรวมผู้บริหำรตำมวำระ 4 คน)   
 2.  บุคลำกรเข้ำรับกำรศึกษำ อบรม เข้ำร่วมประชุมทำงวิชำกำร จ ำนวน 22  คน 
  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  โครงกำรที่บุคลำกรเข้ำรับกำรศึกษำ อบรม เข้ำร่วมประชุมทำงวิชำกำร 
  2.1 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ สกอ. มำให้ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนด้ำน
กำรประกันคุณภำพภำยใน เมื่อวันที่ 26 มิถุนำยน 2563  มีบุคลำกรเข้ำร่วมจ ำนวน 7 คน 
  2.2 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภำยในมหำวิทยำลัยที่มีควำมเชี่ยวชำญ ในงำนประกันคุณภำพ มำให้ควำมรู้
แก่บุคลำกร ในกำรเตรียมควำมพร้อมรับกำรตรวจประเมิน และมีกำรเสริมจุดแข็ง และน ำจุดอ่อนจำก ผลกำรประเมนิ
ไปปรับปรุงแก้ไข ในโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือรับกำรตรวจติดตำมประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำน เมื่อวันที่ 13 สิงหำคม  2563  มีบุคลำกรเข้ำร่วมจ ำนวน 25 คน 
  2.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร กำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร "กำรใช้ระบบงำน NSRU E-Office" วันที่ 4 มิถุนำยน 2563 ณ ห้อง Computer Training 1 ชั้น 2 
อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ โดยส ำนักวิทยบริกำรฯ 
  2.4 กำรเข้ำร่วมประชุมเครือข่ำยบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภำคเหนือ ณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.7 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ   
 1.   ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนเป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัย ด ำเนินงำนโดยมีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำช่วยงำนทั้งงำนบริกำรวิชำกำร และงำน
บริหำร โดยมีระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ ที่ครอบคลุมและสนับสนุนกำรจัดเรียนกำร
สอน กำรให้บริกำรวิชำกำร กำรบริหำรจัดกำรและงบประมำณ และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ดังนี้ 
  1.1 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน :  
   - ระบบงำนทะเบียนและประมวลผลของนักศึกษำ ผลกำรเรียนนักศึกษำและกำร
คำดคะเนผลกำรเรียน 
   - ตำรำงเรียน ตำรำงสอบ /แผนกำรเรียน 
   - เทียบโอนรำยวิชำ 
   - ระบบงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำ  
   - ระบบงำนลงเพิ่ม-ถอนรำยวิชำ 
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   - ระบบงำนสืบค้นรำยวิชำที่เปิดสอน รำยภำคกำรศึกษำ 
  1.2 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรเงิน 
   - ระบบกำรค ำนวณภำระงำนสอนของอำจำรย์รำยบุคคล 
   - ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ 
   - สถิติกำรรับสมัครนักศึกษำ แยกประเภทกำรรับ 
   - สถิติกำรลงทะเบียนเรียน กำรจองรำยวิชำกำร 
   - ผลกำรประเมินอำจำรย์ผู้สอน 
   - ข้อมูลจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำ (FTES) 
   - ระบบค ำนวณภำระงำนสอนรำยบุคคล 
  1.3 ระบบสำรสนเทศส ำหรับกำรตัดสินใจ  
   - สถิตินักศึกษำ 
   - สถิติผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
   - สถิติจ ำนวนนักศึกษำจำกสถำนศึกษำต่ำง ๆ ที่รับเข้ำศึกษำ 
   - ข้อมูลจ ำนวนนักศึกษำ/ข้อมูลจ ำนวนผู้บันทึกข้อมูลรำยงำนตัว 
   - ข้อมูลจ ำนวนนักศึกษำท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 
   - ข้อมูลแผนภำพสถิตินักศึกษำทั้งหมด 
   - สถิติจ ำนวนนักศึกษำจำกสถำนศึกษำต่ำง ๆ ที่รับเข้ำศึกษำ 
   - ข้อมูลกำรลงทะเบียน (รำยชื่อนักศึกษำที่ลงทะเบียนทั้งหมด) 
   - ข้อมูลกำรลงทะเบียน (สอบถำมด้วยรหัสวิชำ) 
   - ตรวจสอบข้อมูลกำรใช้งำนห้องเรียน 
   - ระบบบันทึกข้อมูลรำยวิชำตำมโครงสร้ำงของหลักสูตร 
 2. ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนมีกำรส่งข้อมูลผ่ำนระบบเครือข่ำยของหน่วยงำน
ภำยนอกที่เก่ียวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
  2.1 กำรส่งผ่ำนข้อมูลไปยังหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย 
   - กำรส่งข้อมูลรำยบุคคลนักศึกษำ รำยงำนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
   - กำรส่งข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ และภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต รำยงำนส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
   - กำรส่งข้อมูลหลักสูตร รำยงำนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
   - รำยงำนข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ในตัวบ่งชี้ที่รับมอบหมำย
ระดับมหำวิทยำลัย ผ่ำนระบบ Che QA Online 
   - กำรจัดส่งข้อมูลเพ่ือยื่นขอรับใบประกอบวิชำชีพครู (ระดับประกำศนียบัตรบัณฑิต 
วิชำชีพครู) ผ่ำนระบบ http://gs.nsru.ac.th/KSP_Checker.php 
   - กำรน ำเข้ำข้อมูลเพื่อขอพิจำรณำรับทรำบหลักสูตร ผ่ำนระบบ CHE-CO จำก สกอ. 

http://gs.nsru.ac.th/KSP_Checker.php
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  2.2 กำรส่งผ่ำนข้อมูลไปยังหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย 
   - กองพัฒนำนักศึกษำ 
    มีกำรจ ำลองฐำนข้อมูลนักศึกษำแบบ Real time (Replication Server) ให้กองพัฒนำ
นักศึกษำ ฯ น ำไปใช้ในพัฒนำระบบต่ำง ๆ ของหน่วยงำน เช่น ระบบกิจกรรมนักศึกษำ หอพักนักศึกษำ เป็นต้น 
   - ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
    มี Web service ให้บริกำรรูปถ่ำยนักศึกษำ เพ่ือใช้ในระบบประกันคุณภำพคอมพิวเตอร์ 
และ NSRU-MIS เป็นต้น 
    มีกำรจ ำลองฐำนข้อมูลนักศึกษำแบบ Real time (Replication Server) ให้ส ำนักวิทย
บริกำร น ำไปใช้ในพัฒนำระบบต่ำง ๆ ของหน่วยงำน เช่น ระบบกำรสอบประกันคุณภำพคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
   - กลุ่มงำนคลัง 
    เชื่อมโยงข้อมูลนักศึกษำ ข้อมูลกำรลงทะเบียน เพ่ือใช้ในระบบใบเสร็จรับเงินของกลุ่ม
งำนคลัง 
    มีค ำร้องออนไลน์ กง.01 – ค ำร้องขอถอนค่ำประกันของเสียหำย เพ่ือตรวจสอบสิทธิ์กำร
ขอถอนค่ำประกันของเสียหำยของนักศึกษำ และใช้ QR Code เพ่ือลดกำรกรอกข้อมูลในกำรออกใบส ำคัญรับเงิน 
    มีค ำร้องออนไลน์ กง.02 - ค ำร้องขอถอนเงินคืน เนื่องจำกนโยบำยช่วยเหลือในช่วงโรค
ระบำดโควิด-19 ใช้ส ำหรับขอถอนเงินค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ อัตรำร้อยละสิบของอัตรำเงินบ ำรุงกำรศึกษำแบบเหมำ
จ่ำยในอัตรำปกติ (ภำคเรียนที่ 3/2562 และ 1/2563 เท่ำนั้น) 
    เชื่อมโยงข้อมูลค ำร้องออนไลน์ และข้อมูลผู้สมัครเข้ำศึกษำผ่ำน QR Code เพ่ือลดกำร
กรอกข้อมูลในกำรออกใบเสร็จรับเงิน 
   - กลุ่มงำนทรัพย์สินและรำยได้ 
    เชื่อมโยงข้อมูลนักศึกษำ เพ่ือใช้ในระบบใบเสร็จรับเงินของทรัพย์สินและรำยได้ 
 3. ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนได้จัดท ำกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรข้อมูล
สำรสนเทศ เพ่ือปรับปรุงระบบสำรสนเทศในส่วนต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร
สำรสนเทศ และสภำพกำรณ์ปัจจุบัน โดยท ำกำรส ำรวจในกลุ่มประชำกำร 3 กลุ่ม คือ นักศึกษำ อำจำรย์ และ
บุคลำกรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ และใช้แบบสอบถำมออนไลน์เป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูลน ำผลกำรประเมินที่ได้มำปรับปรุงระบบสำรสนเทศของหน่วยงำนในครำวต่อไป  
 4. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน มีผลคะแนนประเมินเท่ำกับ 4.89 คะแนน ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลควำมพึงพอใจของผู้ใช้สำรสนเทศที่เพ่ิม
มำกขึ้น ดังนี้ 
  4.1 หน่วยงำนมีกำรทบทวนผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง และเปิดรับข้อมูลควำมคิดเห็น
ของผู้ใช้งำนอย่ำงสม่ ำเสมอ พร้อมทั้งน ำข้อมูลดังกล่ำวมำปรับปรุงระบบงำน 
  4.2 หน่วยงำนน ำข้อเสนอแนะที่ได้มำจัดท ำแผนพัฒนำสำรสนเทศ เพ่ือตอบโจทย์ควำมต้องกำร
ของผู้ใช้งำน 



92 

 

  4.3 มีกำรติดตำมผลกำรใช้งำนอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งจำกกำรทดลองระบบงำนโดยเจ้ำหน้ำที่
ผู้พัฒนำ และจำกข้อเสนอแนะจำกผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งน ำผลมำปรับปรุง 
  4.4 มีน ำเข้ำข้อมูลที่มีควำมถูกต้อง เป็นปัจจุบัน กำรตอบสนองในกำรเข้ำถึงข้อมูลมีควำม
รวดเร็ว 
 5. จำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนสำรสนเทศของหน่วยงำน ซึ่งมีผลกำรประเมินอยู่ใน
ระดับดีมำก ทั้งนี้เป็นผลมำจำกกำรบริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยน ำข้อเสนอแนะในเรื่อง
รูปแบบกำรแสดงผลของเว็บไซต์ให้มีควำมน่ำสนใจ เพ่ิมเติมข้อมูลสำรสนเทศให้มีควำมหลำกหลำย สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน และมีกำรก ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำสำรสนเทศของหน่วยงำน ใน
ปีงบประมำณ 2564 ไว้เบื้องต้น ดังนี้ 
  5.1 พัฒนำระบบตรวจสอบกำรจองรำยวิชำของนักศึกษำ ส ำหรับอำจำรย์ที่ปรึกษำและอำจำรย์
ประจ ำหลักสูตร 
  5.2 Application Programming Interface (API) ให้บริกำรข้อมูลของส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน 
  5.3 ระบบลงทะเบียนประชำสัมพันธ์หลักสูตร (ก ำลังด ำเนินกำร) 
  5.4 ระบบงำนส ำหรับนักศึกษำ เพ่ิมกำรผ่อนช ำระค่ำบ ำรุงกำรศึกษำในเมนู พิมพ์ใบ นว.3 
ตำมนโยบำยช่วยเหลือสถำนกำรณ์โควิด-19 
  5.5 ประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครนักศึกษำ ปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องหลักสูตร และนโยบำย
กำรรับสมัครนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 และลดขั้นตอนกำรสมัครให้น้อยลง 
 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.12 การประสานการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
 1.  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ปฏิบัติหน้ำที่เป็นหน่วยงำนกลำงในกำรประสำนงำนกำร
จัดกำรศึกษำหลักสูตรหมวดวิชำศึกษำทั่วไป โดยน ำแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร 
เรื่องเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ว่ำ
ด้วยกำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2550 และมอบหมำยกลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร เป็นผู้รับผิดชอบใน
กำรประสำนงำนเฉพำะในบำงประเด็นที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  1.1 จัดท ำ Flow Chart กำรประสำนกำรพัฒนำและกำรน ำเสนอหลักสูตร 
  1.2 จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรหมวดวิชำศึกษำทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2562 และจัดท ำค ำสั่งคณะกรรมกำรบริหำรหมวดวิชำศึกษำทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
  1.3 ประสำนกำรจัดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรหมวดวิชำศึกษำทั่วไป หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2562 
  1.4 ประสำนกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรจัดตำรำงเรียน และจัดแผนกำรเรียน
รำยวิชำศึกษำท่ัวไป 
  1.5 ประสำนกำรจัดเก็บและรวบรวม มคอ. 3-5 รำยวิชำศึกษำท่ัวไป 
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   หมายเหตุ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนหมวดวิชำศึกษำทั่วไป ด ำเนินกำรโดยคณะ ส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ด ำเนินกำรเฉพำะส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรพัฒนำเล่มหลักสูตร และ
กำรจัดแผนกำรเรียน และจัดตำรำงเรียน-ตำรำงสอน และอ ำนวยควำมสะดวกเรื่องกำรประเมินผลกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนเทำ่นั้น 
 2. ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ในฐำนะผู้ประสำนงำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ หลักสูตร
หมวดวิชำศึกษำทั่วไป ใช้แนวทำงปฏิบัติงำนตำมคู่มือกำรพัฒนำหลักสูตร ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ 2558 และ กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552  กรอบแนวคิด
หมวดวิชำศึกษำท่ัวไปที่สอดคล้องกับเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ 2558 
 3. ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนได้ ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนกำรจัดกำรศึกษำหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป โดยจัดให้มีฐำนข้อมูลสนับสนุนกำรปฏิบัติ ดังนี้ 
  3.1 ระบบจัดเก็บข้อมูล มคอ 3 – 7 แบบออนไลน์ 
  3.2 ระบบงำนรำยวิชำเรียนทำงอินเตอร์เน็ตส ำหรับนักศึกษำภำคปกติ  
  3.3 ระบบกำรจัดตำรำงเรียนตำรำงสอน และรำยกำรจัดสอนหมวดวิชำศึกษำทั่วไป 
 4. กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน เฉพำะขอบข่ำยงำนในควำมรับผิดชอบของส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน มีผลกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรหมวดวิชำศึกษำทั่วไป มีผล
กำรประเมินอยู่ในระดับมำกที่สุด เท่ำกับ 4.70 จำกรำยวิชำที่เปิดสอนทั้งหมด 309 รำยวิชำ (ผลกำรประเมิน 
ณ สิ้นภำคกำรศึกษำท่ี 2/2562)  
 5. น ำผลประเมินจำกกำรด ำเนินกำร จัดกำรเรียนกำรสอน หมวดวิชำศึกษำทั่วไป หลักสูตรมำ
ปรับปรุง ให้ทันสมัยตำมควำมก้ำวหน้ำในศำสตร์สำขำวิชำนั้นๆ และ กำรปรับปรุงหลักสูตร และวำงแผนกำร
ประเมินกำรประสำนกำรจัดกำรศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป เพ่ือรับทรำบข้อเสนอแนะและใช้พัฒนำ
กระบวนกำรท ำงำนให้ดีขึ้นในปีถัดไป 
 ตัวช้ีวัดที ่ 2.13 การประสานการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร   
 1.   ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน โดยกลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร ปฏิบัติหน้ำที่ประสำนงำน
ด้ำนกำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร ระหว่ำงหน่วยงำนระดับสำขำวิชำ ระดับ
คณะ ระดับมหำวิทยำลัย กับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำแห่งชำติ ปฏิบัติหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ประสำนงำนหลักสูตร เรื่องต่ำงๆ ดังนี้ 
  1.1 ให้ค ำแนะน ำแก่อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำหลักสูตรใหม่และกำรปรับปรุงหลักสูตร ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร จำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
  1.2 ให้ค ำปรึกษำเรื่องเกณฑ์คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
  1.3 ให้ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแบบปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย 
  1.4 ให้ข้อเสนอแนะ และค ำแนะน ำในกำรด ำเนินกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรำยวิชำใน
หลักสูตร แก่อำจำรย์ผู้สอน จนถึงอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 



94 

 

  1.5 ปฏิบัติหน้ำที่ประสำนงำนด้ำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ระหว่ำงมหำวิทยำลัย และ สกอ. 
   ในกำรประสำนงำนด้ำนกำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรนั้น หน่วยงำนมีแนวทำงกำร
ประสำนงำนอย่ำงเป็นระบบ ดังนี้ 
   - แผนผังขั้นตอนกำรน ำเสนอหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง 
   - มีปฏิทินก ำหนดกำรน ำเสนอหลักสูตรเข้ำสู่คณะกรรมกำรสภำวิชำกำร  คณะกรรมกำร
ติดตำม ก ำกับด้ำนวิชำกำรและคุณภำพกำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ และสภำมหำวิทยำลัย ทุกเดือน 
   - มีระบบบันทึกข้อควำมรับ และส่งคืนหลักสูตร บันทึกเป็นตำรำงกำรตรวจหลักสูตร    
 2. เพ่ือเป็นกำรประสำนงำนกำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตร ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียนได้จัดท ำ 
  2.1 คู่มือกำรพัฒนำหลักสูตร ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.2558 และ
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ เผยแพร่ ทำง web site : 
http://apr2.nsru.ac.th/course.php 
  2.2 แผนภูมิสำยงำน (Flow Chart) ประสำนกำรพัฒนำหลักสูตร เล่มหลักสูตร มคอ. 2 
รำยละเอียดของหลักสูตร http://apr2.nsru.ac.th/course.php 
  2.3 แผนภูมิสำยงำน (Flow Chart) งำนประสำนกำรพัฒนำหลักสูตรแบบปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร สมอ.08 http://apr.nsru.ac.th/insurance.php 
 3. หน่วยงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน ตั้งแต่กระบวนกำรแรก จนถึง
กำรบริหำรงำนหลักสูตร โดยมีระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำนหลักสูตร แบ่งตำมกลุ่มผู้ใช้งำน 
ดังนี้ 
  3.1 ผู้ปฏิบัติงำน ประสำนงำนหลักสูตร มีระบบสนับสนุนกำรประสำนงำน ได้แก่  
   - ฐำนข้อมูลหลักสูตร มคอ.2 
   - ฐำนข้อมูลอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
  3.2 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
   - ระบบบันทึกรำยวิชำในกำรพัฒนำหลักสูตร เพ่ือให้กำรก ำหนดรำยวิชำในหลักสูตร
ไม่ซ้ ำซ้อนและลดควำมสับสนของรหัสวิชำ ไว้บริกำรอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในเว็บ  
http://regis.nsru.ac.th/ ข้อมูลส ำหรับอำจำรย์ 
   - ฐำนข้อมูลคุณวุฒิ และรำยวิชำ กคศ. รับรอง 
   - ฐำนข้อมูล มคอ. 2-7 ออนไลน์ 
   - ระบบข้อมูลอำจำรย์ ผ่ำนเว็บไซต์ กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล http://regis.nsru.ac.th/ 
   - ระบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนพัฒนำหลักสูตร ผ่ำนเว็บไซต์ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียน ในหัวข้อควำมคืบหน้ำพัฒนำหลักสูตร 
  3.3 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร 
   - ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร 

http://apr2.nsru.ac.th/course.php
http://apr2.nsru.ac.th/course.php
http://apr.nsru.ac.th/insurance.php
http://regis.nsru.ac.th/
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   - ระบบพิจำรณำควำมสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ (CHE Curriculum 
Online : CHECO) 
 4. กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน ด้ำนกำรประสำนงำนหลักสูตร มีช่องทำงกำรประเมินผลกำร
ประสำนงำนกำรพัฒนำหลักสูตร ประเมินผลกำรด ำเนินงำน และสถำนกำรณ์กำรปฏิบัติงำน โดยกำรประชุม
กลุ่มย่อย และกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อที่ประชุมส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เพ่ือร่ วม
แลกเปลี่ยนและร่วมกันค้นหำแนวทำงในกำรปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน  
  ในส่วนของกำรกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรนั้น ใช้กำรประเมินผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ระดับหลักสูตร โดยรำยงำนผลกำรประเมินฯ ต่อคณะกรรมกำรสภำวิชำกำร, คณะกรรมกำรติดตำม 
ก ำกับด้ำนวิชำกำรและคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำงำนต่อไป 
 5. จำกกำรประเมินผลกำรประสำนงำนกำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรตำมข้อเสนอแนะจำก  
สภำวิชำกำร และสภำมหำวิทยำลัย โดยทบทวน ปรับปรุงกระบวนกำรประสำนงำนกำรพัฒนำหลักสูตร ให้มี
ควำมทันสมัย ลดขั้นตอน และมีควำมชัดเจนมำกยิ่งขึ้น และน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำร
ด ำเนินงำน เพ่ือสนับสนุนและแก้ไขปัญหำตำมข้อเสนอแนะจำกผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดท ำเป็นเอกสำรบันทึก
ข้อควำมแจ้งต่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และสรุปประเด็น KM กำรแก้ไขหลักสูตร เผยแพร่ลงในเว็บไชต์ 
http://regis.nsru.ac.th/ เมนูข้อมูลส ำหรับอำจำรย์ เพ่ือให้อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ด ำเนินกำรตำม
ข้อเสนอแนะในโอกำสต่อไป 
 ตัวช้ีวัดที่  2.14  การด าเนินการคัดเลือกรับผู้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี   

1. ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีกระบวนกำรขั้นตอนและแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน
กำรคัดเลือกรับผู้เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัย ซึ่งก ำหนดไว้อย่ำงชัดเจน มีแนวปฏิบัติและข้ันตอนหลัก ดังนี้ 
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 2. กำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ ปัจจุบันกำรด ำเนินกำรรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษำใหม่มีกิจกรรม
ที่เก่ียวข้องจ ำนวนมำก ทั้งในส่วนของรอบกำรรับที่เพ่ิมมำกขึ้น เงื่อนไขคุณสมบัติของผู้สมัครในแต่ละสำขำวิชำ
ที่มีควำมเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของหลักสูตร ตลอดจนระบบสนับสนุนกำรด ำเนินกำรรับ
สมัครและระบบสนับสนุนกำรด ำเนินงำนในด้ำนต่ำง ๆ ที่เพ่ิมมำกขึ้น จึงมีกำรจัดท ำคู่มือปฏิบัติง ำนกำร
คัดเลือกรับผู้เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัย เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร  
 3. งำนกำรคัดเลือกรับผู้เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัย มีกระบวนกำร ขั้นตอน จ ำนวนมำก เพ่ือให้กำร
ปฏิบัติงำน มีควำมรวดเร็ว เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้น ำระบบ
เทคโนโลยีและสำรสนเทศมำสนับสนุนกำรปฏิบัติ ดังนี้ 
  3.1 ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 
   - เว็บเพจประสำนงำนกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตร 
    ที่ http://regis.nsru.ac.th/pr/pr.php  
   - Group Line กำรประชำสัมพันธ์หลักสูตร 
   - Face Book NSRU Dek63 
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  3.2 ด้ำนกำรรับสมัคร 
   - ระบบรับสมัครนักศึกษำออนไลน์ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำนให้กับ
บุคลำกรทั้งในหน่วยงำน บุคลำกรของหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   - ระบบบันทึกใบรำยงำนตัว และเอกสำรหลักฐำนกำรรำยงำนตัว ส ำหรับผู้สมัครที่ผ่ำน
กำรคัดเลือก 
   - ระบบกำรรำยงำนตัวและขึน้ทะเบียนนักศึกษำออนไลน์ (ช ำระเงินขึ้นทะเบียนนักศึกษำ) 
   - ระบบตรวจสอบเอกสำรกำรสมัครของนักเรียนออนไลน์ 
   - ระบบรับรำยงำนตัว ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ (กำรออกรหัสนักศึกษำ และงำนขึ้นทะเบียน
นักศึกษำใหม่) 
   - ระบบตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษำใหม่ ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่  
 4. เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนกำรด ำเนินกำรคัดเลือกรับผู้เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัย ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน ด ำเนินกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อมหำวิทยำลัย และคณะกรรมกำรด้ำน
วิชำกำรท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีรำยละเอียดประกอบไปด้วย ข้อมูลจ ำนวนผู้สมัคร /ผู้รำยงำนตัว ปัญหำและอุปสรรค
ในกำรด ำเนินงำน เพ่ือรับข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรปรับปรุงกระบวนกำร และกำรแก้ปัญหำ ในปี
กำรศึกษำต่อไป 
  กำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรรับสมัครนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 มีผลกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
  4.1 จ ำนวนนักศึกษำที่มีกำรรำยงำนตัวเข้ำเป็นนักศึกษำใหม่ ปีกำรศึกษำ 2563 จ ำนวนทั้งสิ้น 
1,988 คน คิดเป็นร้อยละ 75.27 ของจ ำนวนตำมแผนกำรรับที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย (จ ำนวน 
2,641 คน)  
  4.2 นักศึกษำที่มีกำรรำยงำนตัวเข้ำเป็นนักศึกษำใหม่ ปีกำรศึกษำ 2563 ในสำขำวิชำต่ำง ๆ มี
คุณสมบัติตรงตำมควำมต้องกำรของสำขำวิชำ โดยผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติ และกระบวนกำรสอบคัดเลือก 
เพ่ือให้ได้ผู้เรียนที่ตรงควำมต้องกำรของหลักสูตร 
  ผลกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดตำมแผนฯ 
  ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนช่องทำงกำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่องทำง 
  ผลกำรด ำเนินงำน ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ปรับปรุงกระบวนกำรรับสมัคร
นักศึกษำใหม่ โดยไม่เข้ำร่วมระบบกำรคัดเลือกกลำงฯ หรือ TCAS  ซึ่งหน่วยงำนปรับปรุงและพัฒนำช่อง
ทำงกำรรับสมัครเพ่ิมเติม จ ำนวน 4 ช่องทำง ได้แก่  1) กำรรับสมัครตรงผ่ำนระบบออนไลน์  2) กำรรับสมัคร
ตรงที่มหำวิทยำลัย  3) กำรรับสมัครผ่ำนอำจำรย์ประจ ำหลักสู ตร/คณะ  4) กำรรับสมัครผ่ำนกิจกรรม
ประชำสัมพันธ์เชิงรุก 
  ตัวชี้วัดที่ 2 จ ำนวนเครือข่ำยกำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ที่เข้ำถึงและครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำย 
(นักเรียน นักศึกษำ ครูแนะแนว)  
  ผลกำรด ำเนินงำน จำกกำรจัดกิจกรรมสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ กับโรงเรียนมัธยมในเขตพ้ืนที่บริกำร และกิจกรรมประชำสัมพันธ์เชิงรุก ณ โรงเรียนที่เข้ำร่วม



98 

 

โครงกำร มีโรงเรียนเข้ำร่วมเป็นเครือข่ำยกำรรับสมัครฯ จ ำนวน ทั้งสิ้น 25 โรงเรียน มีนักเรียนสมัครและเข้ำ
รำยงำนตัว จ ำนวนทั้งสิ้น 1,104 รำย เพิ่มข้ึนจำกปีที่ผ่ำนมำ จ ำนวน 218 รำย เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 24.60 (ปี 
กศ. 2562 จ ำนวน 886 รำย)   
  ตัวชี้วัดที่ 3 ผลกำรประเมินประสิทธิภำพกำรใช้สื่อประชำสัมพันธ์เพ่ือกำรรับสมัคร (ประเมิน
กิจกรรม / ประสิทธิภำพสื่อที่ใช้) 
  ผลกำรด ำเนินงำน  หน่วยงำนท ำกำรประเมินประสิทธิภำพของสื่อประชำสัมพันธ์ที่ใช้เพ่ือ
สนับสนุนกำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ ในปีกำรศึกษำ 2563 โดยสอบถำมไปยังนักศึกษำใหม่ถึงประเภท และ
รูปแบบของสื่อที่นักศึกษำรับรู้ กำรประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครเรียนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ และน ำ
ข้อมูลดังกล่ำวมำสรุปผล ได้ดังนี้   
  1. สื่อประชำสัมพันธ์แรกท่ีนักศึกษำรับรู้กำรประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครเรียนที่มหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครสวรรค์ สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) FAEBOOK เพจ NSRUDEK63 คิดเป็นร้อยละ 29.45           
2) เว็บไซต์รับสมัคร www.nsru.ac.th/pr  คิดเป็นร้อยละ 13.80  และ 3) กิจกรรมประชำสัมพันธ์หลักสูตร ณ 
โรงเรียนโดยอำจำรย์และรุ่นพี่ คิดเป็นร้อยละ 11.66  
  2. อิทธิพลของสื่อ หรือกิจกรรมที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจเลือกสมัคร และเข้ำศึกษำต่อใน
สำขำวิชำที่สนใจของนักศึกษำใหม่ที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ได้แก่ 1) FAEBOOK เพจ 
NSRUDEK63 คิดเป็นร้อยละ 21.17  2) เว็บไซต์รับสมัคร www.nsru.ac.th/pr  คิดเป็นร้อยละ 14.42  และ 
3) กิจกรรมประชำสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนโดยอำจำรย์และรุ่นพี่ คิดเป็นร้อยละ 12.42   
 5. จำกกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อมหำวิทยำลัยแล้ว ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
น ำผลกำรด ำเนินงำน เข้ำที่ประชุมบุคลำกรของส ำนักฯ เพ่ือสรุปกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค และร่วมกัน
เสนอแนวทำงปรับปรุงกำรด ำเนินงำน วิธีกำรด ำเนินกำรคัดเลือกรับผู้เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัย เพ่ิมเติม ดังนี้ 
  5.1 ปรับปรุงวิธีกำรคัดเลือกรับผู้เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัย ระดับปริญญำตรี ปีกำรศึกษำ 2564 
  5.2 ปรับปรุงรูปแบบกำรประชำสัมพันธ์กำรรับนักศึกษำ เพ่ือให้สอดคล้องกับช่วงเวลำกำรรับ
สมัคร และปรับแผนกำรออกประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำน เพ่ือให้เกิดควำมคุ้มค่ำ และลดค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำง 
 ตัวช้ีวัดที่  2.15 การด าเนินงานด้านทะเบียนนักศึกษา   
 1.  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ส่งเสริมให้บุคลำกรจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำน (Work 
Manual) ตำมต ำแหน่งงำนที่รับผิดชอบ ให้บุคลำกรสำมำรถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือสำมำรถด ำเนินงำน
ทดแทนกันได้ และเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำน โดยมีคู่มือปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับงำน
ทะเบียนนักศึกษำ ดังนี้  
  1.1 คู่มือกำรจัดเตรียมฐำนข้อมูลกำรจองรำยวิชำเรียนทำงอินเตอร์เน็ตส ำหรับนักศึกษำภำคปกติ 
  1.2 คู่มือปฏิบัติงำนข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
  1.3 คู่มือกำรออกค ำสั่งพ้นสภำพเพรำะผลกำรเรียนของนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
  1.4 คู่มือปฏิบัติงำนเลือกเสรี 
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  1.5 คู่มือปฏิบัติงำนกำรขออนุมัติผลกำรส ำเร็จกำรศึกษำ 
  1.6 คู่มือกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ ส ำหรับอำจำรย์ 
  1.7 คู่มือกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศงำนทะเบียน ส ำหรับนักศึกษำ 
  1.8 คู่มืออำจำรย์ที่ปรึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
  1.9 คู่มือปฏิบัติงำน รับสมัครนักศึกษำ (ขั้นตอนกำรรับสมัครและตรวจคุณสมบัติ) 
  1.10 คู่มือปฏิบัติงำนกำรพ้นสภำพนักศึกษำ (กรณีไม่ลงทะเบียน) 
  1.11 คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรตรวจรูปแบบวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระ 
  1.12 คู่มือปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบโครงสร้ำงหลักสูตร 
 2. เพ่ือให้กำรบริกำรนักศึกษำมีประสิทธิภำพและกำรด ำเนินงำนมีควำมถูกต้อง เรียบร้อย รวดเร็ว    
กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผลจึงได้มีกำรจัดท ำ Flow Chart  ของงำนต่ำงๆ ที่บุคลำกรในกลุ่มงำนทะเบียน 
ปฏิบัติ อีกท้ังยังมีคู่มือกำรให้บริกำรนักศึกษำในงำนที่เกี่ยวข้องกับงำนทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ และ
คู่มือกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศต่ำงๆ แสดงไว้ในเว็บไซต์ ส ำหรับเป็นกำรแสดงถึงขั้นตอนในกำรให้บริกำร
นักศึกษำ เพ่ือให้นักศึกษำได้รับทรำบ โดยมีคู่มือที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรนักศึกษำด้ำนงำนทะเบียนและ
ประมวลผล ดังนี้ 
  2.1 คู่มือกำรค ำร้องออนไลน์ ของนักศึกษำระดับปริญญำตรี และระดับบัณฑิตศึกษำ 
  2.2 คู่มือกำรขอลงทะเบียน เพ่ิม-ถอน รำยวิชำ ของนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
  2.3 คู่มือกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ ส ำหรับอำจำรย์ 
  2.4 คู่มือกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ ส ำหรับนักศึกษำ 
  2.5 คู่มือกำรใช้งำนระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
  2.6 คู่มือกำรใช้งำนระบบงำนทะเบียนส ำหรับนักศึกษำ 
  2.7 คู่มือกำรใช้งำนระบบรับสมัครนักศึกษำใหม่ 
   นอกจำกนี้ ได้จัดท ำขั้นตอนกำรใช้บริกำรต่ำง ๆ ด้ำนงำนทะเบียนนักศึกษำ เผยแพร่ผ่ำน
ช่องทำงต่ำง ๆ ทั้งในรูปของเอกสำรออนไลน์ แผ่นพับ ป้ำยประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ เพ่ือให้สำมำรถเข้ำถึง
ผู้ใช้บริกำรได้อย่ำงครอบคลุม 
 3. ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำน เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมสะดวก รวดเร็ว ได้แก่ 
  3.1 ระบบงำนทะเบียนและวัดผล ส ำหรับบุคลำกรของหน่วยงำน 
  3.2 ระบบงำนส ำหรับเจ้ำหน้ำที่คณะ (รับสมัคร) 
  3.3 ระบบจัดตำรำงเรียนตำรำงสอน ส ำหรับบุคลำกรของหน่วยงำน 
  3.4 ระบบกำรตรวจสอบคุณวุฒิ  
  3.5 ระบบบริหำรจัดกำรเว็บไซต์ (BACKOFFICE)  
  3.6 ระบบบริหำรจัดกำรกำรเพ่ิม-ถอนรำยวิชำ (ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่) 
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 4. ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน จัดให้มีกำรกำรประชุมกลุ่มย่อย กำรพูดคุยระหว่ำงผู้บริ
หำรและผู้ปฏิบัติงำน และระหว่ำงผู้พัฒนำโปรแกรมและผู้ใช้งำน เพ่ือเป็นกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน อีกท้ัง
ยังได้จัดท ำกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศ เพ่ือปรับปรุงระบบสำรสนเทศในส่วน
ต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรสำรสนเทศ โดยผลกำรประเมิน พบว่า ผู้ใช้บริกำร
สำรสนเทศส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจของระบบสำรสนเทศส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนอยู่ในระดับ
มำก อยู่ในระดับ 4.63 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 5 และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  4.1 ระบบสำรสนเทศโหลดช้ำ  
  4.2 ข้อมูลบำงรำยกำรสืบค้นยำก  
  4.3 กำรใช้บริกำรบำงรำยกำร ต้องยื่นเรื่องผ่ำนหลำยขั้นตอนท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำ 
 5. ภำยหลังกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนโดยกำรประชุมกลุ่มย่อย กำรพูดคุยระหว่ำงผู้บริหำร
และผู้ปฏิบัติงำน และระหว่ำงผู้พัฒนำโปรแกรมและผู้ใช้งำน และผลจำกกำรประเมินควำมพึงพอใจกำร
ให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศ จึงมีกำรปรับปรุงระบบสำรสนเทศต่ำงๆ เพ่ิมเติม ทั้งที่อยู่ในระหว่ำงกำรปรับปรุง 
และก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำระบบสำรสนเทศ ปีงบประมำณ 2564 ดังนี้ 
  5.1 ปรับปรุงระบบงำนทะเบียนส ำหรับนักศึกษำ 
   - โดยเพ่ิมเติมข้อมูลกำรคำดคะเนผลกำรเรียน ค ำร้องออนไลน์ และกำรติดตำมค ำร้องออนไลน์  
   - เพ่ิมกำรน ำเข้ำข้อมูลกำรช ำระเงินจำกธนำคำร เคำน์เตอร์เซอร์วิส 
   - ปรับปรุงข้อมูลกำรช ำระเงินค่ำสมัครผ่ำนธนำคำร เคำน์เตอร์เซอร์วิส  
   - พิมพ์รำยงำนกำรช ำระเงินผ่ำนธนำคำร เคำน์เตอร์เซอร์วิส 
   - ตรวจสอบและน ำเข้ำข้อมูลกำรรำยงำนตัวออนไลน์ 
   - ปรับปรุงกำรออกหนังสือรับรองเรียนครบโครงสร้ำง 
   - เพ่ิมเติมเมนูกำรลดค่ำธรรมเนียมค่ำบ ำรุงกำรศึกษำตำมนโยบำยช่วยเหลือสถำนกำรณ์  โควิด-19 
  5.2 ปรับปรุงข้อมูลสำรสนเทศบนเว็บไซต์ เพ่ือให้ง่ำยต่อกำรสืบค้น และเข้ำถึงข้อมูล 
  5.3 ปรับลดขั้นตอนกำรให้บริกำรและกำรรับ-ส่งเอกสำรต่ำง ๆ ให้มีควำมกระชับ มำกยิ่งขึ้น โดย
ตัดลดขั้นตอนที่ไม่จ ำเป็น 
 ตัวชี้วัดที่  3.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีพันธกิจหลักในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัย และกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่นักศึกษำ คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ และบุคคลภำยนอก ทั้งในด้ำนงำน
ทะเบียนและประมวลผล งำนตำรำงเรียน-ตำรำงสอน -ตำรำงสอบ รวมถึงงำนประสำนงำนด้ำนหลักสูตรและ
แผนกำรเรียน จำกกำรให้บริกำรดังกล่ำว หน่วยงำนได้มีกำรสอบถำมข้อคิดเห็นที่มีต่อกำรให้บริกำรจำกผู้มีส่วน
ได้เสีย ดังนี้ 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำน 
1 คะแนนกำรประเมินด้ำนกำรให้บริกำร 4.31 
2 คะแนนกำรประเมินด้ำนบุคลำกร 4.24 
3 คะแนนกำรประเมินด้ำนสิ่งสนับสนุน 4.29 
4 คะแนนประเมินด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร 4.29 

ค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมิน 4.28 

 จำกผลกำรศึกษำควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน พบว่ำ
ผู้รับบริกำรส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรให้บริกำรของหน่วยงำนอยู่ในระดับมำก ทั้งนี้เป็นผลมำจำก
กำรบริหำรจัดกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร บุคลำกรของหน่วยงำนมีควำมรู้ในเรื่องที่ให้บริกำรเป็นอย่ำงดี ท ำให้
สำมำรถให้ค ำแนะน ำ หรือแก้ไขปัญหำให้กับผู้มำขอรับบริกำรได้อย่ำงชัดเจน ถูกต้อง และน่ำเชื่อถือ  และ
บุคลำกรของหน่วยงำนมีกำรปฏิบัติงำนที่มุ่งเน้นกำรให้บริกำรที่สอดคล้องกับปรัชญำ “ส่งเสริมวิชำกำร รักษำ
มำตรฐำน บริกำรด้วยน้ ำใจ” และวิสัยทัศน์ของหน่วยงำนที่ว่ำ “ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนเป็น
องค์กรที่ทันสมัย ให้บริกำรถูกต้องรวดเร็ว” แต่จำกผลกำรศึกษำควำมพึงพอใจยังมีบำงด้ำนที่ควรปรับปรุง 
โดยเฉพำะในด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งจะน ำผลที่ได้ไปใช้ในกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ดังนี้ 
 1. พัฒนำกำรให้บริกำรด้วยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนำระบบกำรให้บริกำรตำมพันธกิจของ
หน่วยงำน 
 2. พัฒนำบุคลำกรด้ำนบุคลิกภำพ และทักษะที่จ ำเป็นในกำรเป็นผู้ให้บริกำรที่ดี 
 3. ทบทวนปรับปรุง กระบวนงำน เพ่ือลดขั้นตอนกำรให้บริกำร 
 4. พัฒนำช่องทำงกำรสื่อสำร ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนวิชำกำรให้แก่บุคคลภำยนอกได้รับทรำบ 
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ผลกำรประเมินผลงำนตำมพันธกิจของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน แสดงในตำรำงที่ 3.1 

ตารางที่ 3.1  กำรประเมินผลงำนตำมพันธกิจของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

ที ่ ตัวช้ีวัด สสว. 
1. การบริหาร 20.00 
1.1 กระบวนกำรบริหำรองค์กำร 5.00 
1.2 ผลกำรบริหำรงบประมำณ * 
  1. ผลกำรบริหำรงบประมำณ   * 
  2. ควำมสำมำรถในกำรหำรำยได้ * 

1.3 ผลกำรพัฒนำบุคลำกร 5.00 
1.4 กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 5.00 
1.5 กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ 5.00 

2. ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 55.00 
2.1 ระบบงำนบริหำรส ำนักงำน 5.00 
2.2 กำรพัฒนำบุคลำกรให้ท ำหน้ำที่ให้กำรบริกำรได้อย่ำงมีคุณภำพ 5.00 

2.3 
กำรอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย 

5.00 

2.4 กำรประชุมคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ที่ส ำนัก/สถำบันรับผิดชอบ 5.00 
2.5 กำรให้บริกำรข้อมูลแก่บุคลำกรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 5.00 
2.6 ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำตำมหน้ำที่ที่รับผิดชอบ 5.00 
2.7 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 5.00 
2.12 กำรประสำนกำรจัดกำรศึกษำหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป  5.00 
2.13 กำรประสำนงำนกำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตร  5.00 
2.14 กำรด ำเนินกำรคัดเลือกรับผู้เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยระดับปริญญำตรี 5.00 
2.15 ระบบงำนทะเบียนนักศึกษำ  5.00 
3. ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.28 

  3.1 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 4.28 
รวม   79.28 

* ไม่น ำมำคิดค่ำระดับคะแนนเนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด 19 ท ำให้มีผลกระทบต่อกำรบริหำรงบประมำณ 
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 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ 
  1. การบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์   
   กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยตำมแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ประกอบด้วย 3 ยุทธศำสตร์ จ ำนวน 18 ตัวชี้วัด โดยมีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุ จ ำนวน 15 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
83.33 
  2. ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
   ส ำนักได้รับอนุมัติให้ด ำเนินโครงกำร จ ำนวน 16 โครงกำร  สำมำรถด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำย
ตำมแผนยุทธศำสตร์ได ้ จ ำนวน  8 โครงกำร  คิดเป็นร้อยละ 50.00 
  3. การบริหารงบประมาณ   
   ส ำนักได้รับจัดสรรงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 จ ำนวน 5,662,320  บำท 
สำมำรถด ำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณได ้จ ำนวน 4,390,910 บำท หรือ ร้อยละ 77.55 

 การสัมภาษณ์ผู้อ านวยการและผู้แทนเจ้าหน้าที่ 
 การสัมภาษณ์ผู้อ านวยการ  สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้    
 1. การประสานงานเพื่อน านโยบายจากมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติของส านัก/สถาบัน   
  กำรประสำนงำนเพ่ือน ำนโยบำยจำกมหำวิทยำลัย ไปสู่กำรปฏิบัติในภำพรวมของส ำนักฯ นั้น 
ด ำเนินงำนในลักษณะของกำรน ำนโยบำยจำกสภำมหำวิทยำลัย จุดเน้นในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย ตลอดจน
ยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติรำชกำรของมหำวิทยำลัยฯ มำพิจำรณำถึงควำมเกี่ยวข้องเชื่อมโยง และตรงกับ
พันธกิจกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ และน ำมำก ำหนดแผนกำรปฏิบัติงำนผ่ำนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์      
ระยะยำว และแผนปฏิบัติกำรรำยปี ที่สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย ให้บรรลุเป้ำประสงค์เชิง
ยุทธศำสตร์ที่ก ำหนดไว้ โดยแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำนนั้น มีกำรวิเครำะห์
ควำมเชื่อมโยงของแผนงำนระดับส ำนักฯ กับแผนงำนระดับมหำวิทยำลัย เพ่ือน ำมำเป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรจัด
วำงกลยุทธ์ กิจกรรม/โครงกำร ให้สอดคล้องกับประเด็นส ำคัญที่มหำวิทยำลัย มุ่งเน้นให้เกิดผลส ำเร็จอย่ำงเป็น
รูปธรรม ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
(ระยะท่ี 1 พ.ศ. 2561-2564) 

พันธกิจของส านัก
ส่งเสริมวิชาการฯ 

ยุทธศาสตร์ /แผนปฏิบัติการ 
ของส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

การถ่ายทอดแผนไปยัง
บุคลากรภายในส านัก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
กำรยกระดั บคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภำพสร้ำงสรรค์สังคมและ
ประเทศชำติ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
กำรพัฒนำประสิทธิภำพของ
ระบบบริหำรจัดกำรให้ เป็น
มหำวิทยำลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือ
กำรพัฒนำท้องถิ่น 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 
กำรยกระดับมหำวิทยำลัยให้เป็น
มหำวิทยำลัย แห่งคุณภำพ 

พันธกิจด้าน :  
ส่ ง เ ส ริ ม ก ำ ร จั ด
กำรศึกษำทั้งในระดับ
ปริญญำตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษำ 
 
พันธกิจด้าน :  
พัฒนำระบบงำนกำร
ให้บริกำรวิชำกำรอย่ำง
มีประสิทธิภำพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทั้ง
ระดับปริญญำตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษำ 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่ ง เ ส ริ ม ก ำ ร พั ฒ น ำ ง ำ น
ให้บริกำรของหน่วยงำนที่มี
ประสิทธิภำพ 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรที่ได้
ม ำตรฐำนและ เป็น ไปตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ด ี

การถ่ายทอดแผนและเป้าหมาย 
1. ประชุมร่วมกันระหว่ำงผู้บริหำร
และบุคลำกร เพ่ือแจ้งนโยบำย 
แนวทำงกำรด ำเนิ นงำนของ
มหำวิทยำลั ย ให้ แก่บุ คลำกร
รับทรำบ 
2. ร่วมกันจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 
และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของ
ส ำนักฯ โดยให้บุคลำกรเข้ำร่วม
เป็นผู้ริเริ่มโครงกำร/กิจกรรม ตำม
นโยบำยของผู้บริหำรและ
มหำวิทยำลัย 
3. มอบหมำยงำนตำมนโยบำย
ก ำ ร บ ริ ห ำ ร ง ำ น ข อ ง ค ณ ะ
ผู้ บริหำร  และนโยบำยของ
มหำวิทยำลัย แก่ส่วนงำนที่
เกี่ยวข้อง  
4 .  ม อบ ห ม ำ ย ตั ว ชี้ วั ด ก ำ ร
ด ำเนินงำน 
การติดตามการด าเนินงาน 
1. มอบหมำยผู้บังคับบัญชำตำมสำย
งำน ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมที่
มอบหมำย ทั้งในส่วนของภำระงำน
หลัก และโครงกำร/กิจกรรมที่
มอบหมำยตำมแผนปฏิบัติ กำร
ประจ ำปี 
2ก ำหนดให้มีกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน 9 เดือน 
และ 12 เดือน 
3. ติดตำมกำรด ำเนินงำนภำยหลัง
เสร็จสิ้นกิจกรรม/โครงกำร 
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 2. มหาวิทยาลัยได้ปรับแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับการที่รัฐบาลปรับลดงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 และการปรับลดค่าธรรมเนียมต่างๆของมหาวิทยาลัย อย่างไร 
  มีกำรปรับแผนปฏิบัติกำร  ดังนี้  
  2.1 การปรับลดงบประมาณ ในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณของมหำวิทยำลัยจะมีกำรทบทวน
สถิติของงบประมำณรำยรับ-รำยจ่ำยจำกปีที่ผ่ำนมำเปรียบเทียบกับจ ำนวนงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรและ
งบประมำณรำยได้จำกกำรจัดเก็บค่ำบ ำรุงกำรศึกษำที่จัดเก็บได้ในแต่ละปีเพ่ือเป็นข้อมูลในกำรจัดสรร
งบประมำณเงินรำยได้ให้กับหน่วยงำนระดับคณะตำมสัดส่วนของจ ำนวนนักศึกษำและอำจำรย์ในแต่ละปีและ
จัดสรรให้กับหน่วยงำนระดับส ำนักตำมบริบทหลักและกำรบริหำรงำนของส ำนักฯตำมควำมจ ำเป็นส ำหรับเงิน
งบประมำณแผ่นดินจัดสรรตำมสัดส่วนของบุคลำกรและงบผูกพันธตำมแผนงำนซึ่งกำรจัดสรงบประมำณรำยได้
จะจัดสรรให้ทุกหน่วยงำนต่ ำกว่ำประมำณกำรรำยรับ เพ่ือป้องกันปัญหำกำรใช้เงินเกินงบประมำณรำยรับของ
มหำวิทยำลัย  ซึ่งปีที่ผ่ำนมำทุกหน่วยงำนใช้จ่ำยเงินต่ ำกว่ำงบประมำณรำยรับที่มหำวิทยำลัยจัดสรรให้ 
  2.2 การปรับลดค่าธรรมเนียม ส ำหรับในปีงบประมำณ 2563 มหำวิทยำลัยได้รับผลกระทบจำก
ภำวะวิกฤตกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 เพ่ือเป็นกำรช่วยแบ่งเบำภำระของนักศึกษำและ
ผู้ปกครองมหำวิทยำลัยจึงได้มีกำรออกประกำศฯเรื่อง กำรเก็บเงินบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำธรรมเนียมนักศึกษำ
ในระดับปริญญำตรี โดยเรียกเก็บเงินบ ำรุงกำรศึกษำแบบเหมำจ่ำยในอัตรำร้อยละ 90 ของอัตรำเงินบ ำรุง
กำรศึกษำแบบเหมำจ่ำยในอัตรำปกติและให้สำมำรถแบ่งจ่ำยเป็นงวดได้ 4 งวดส ำหรับนักศึกษำภำคปกติ และ
แบ่งจ่ำยได้ 2 งวดส ำหรับนักศึกษำภำค กศ.บป 
 3. ในปัจจุบันเจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพและมีทักษะที่สามารถท างานได้หลากหลาย เป็นความต้องการ
จ าเป็นส าหรับมหาวิทยาลัยไทยที่ต้องพัฒนาให้พร้อมส าหรับบริบทที่เปลี่ยนไป(upskill,reskill,future) 
ส านัก/สถาบัน มีแนวทางการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีคุณภาพและทักษะที่หลายหลายมากขึ้นอย่างไร 
  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรมีนโยบำยในกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำบุคลำกรภำยในหน่วยงำนให้
มีทักษะ สมรรถนะที่จ ำเป็นและสอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนตำมทิศทำงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำน และ
นโยบำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของมหำวิทยำลัย ผ่ำนแผนกำรพัฒนำบุคลำกรประจ ำปีงบประมำณ 2563 
ซึ่งมีจุดเน้นในกำรพัฒนำบุคลำกร 2 ประเด็นหลักๆ ดังนี้ 
  3.1 พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกันบริบทของ
หน่วยงำน ด ำเนินกำรโดยก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรให้ตอบโจทย์ยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้แก่ กำรพัฒนำ
ทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศ  กำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนดิจิทัล  กำรใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรสร้ำง
มำตรฐำนกำรให้บริกำรที่เป็นเลิศ   
  3.2 ส่งเสริมให้บุคลำกรมีกำรพัฒนำสมรรถนะหลักและสมรรถนะตำมสำยงำน เช่น กำรเสริมสร้ำง
คุณธรรม จริยธรรม  จรรยำบรรณในกำรปฏิบัติงำน  ทักษะด้ำนกำรประสำนงำน กำรบริหำรจัดกำร เป็นต้น 
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  วิธีการพัฒนา 
   - จัดท ำระบบและค ำอธิบำยสมรรถนะตำมลักษณะงำนของบุคลำกร โดยให้บุคลำกร สรุป
เป็นภำระงำนของบุคลำกรในแต่ละบุคคลและกลุ่มงำน 
   - กำรจัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร กำรให้ควำมรู้ กำรศึกษำดูงำน และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   - ส่งเสริมกำรจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนตำมภำรหน้ำที่ที่รับมอบหมำย  
   - ส่งเสริมให้บุคลำกรในระดับปฏิบัติกำรเข้ำร่วมประชุมทำงวิชำกำร กำรฝึกอบรม 
ประชุมสัมมนำ และศึกษำดูงำนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 
   - จัดโครงกำรส่งเสริมพัฒนำประสิทธิภำพเพ่ือพัฒนำบุคลำกรให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้ 
   - ด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ภำยในหน่วยงำน เพ่ือให้สำมำรถน ำควำมรู้มำพัฒนำกำรท ำงำน
ของตนเอง   

 การสัมภาษณ์ผู้แทนเจ้าหน้าที่  สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้ 
 1. การประสานเพื่อน านโยบายจากมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติของส านัก/สถาบัน 
  กำรประสำนงำนเพ่ือน ำนโยบำยจำกมหำวิทยำลัย ไปสู่กำรปฏิบัติในภำพรวมของส ำนักฯ นั้น 
ด ำเนินงำนในลักษณะของกำรน ำนโยบำยจำกสภำมหำวิทยำลัย จุดเน้นในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย ตลอดจน
ยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติรำชกำรของมหำวิทยำลัยฯ มำพิจำรณำถึงควำมเกี่ยวข้องเชื่อมโยง และตรงกับ
พันธกิจกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ และน ำมำก ำหนดแผนกำรปฏิบัติงำนผ่ำนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ระยะ
ยำว และแผนปฏิบัติกำรรำยปี ที่สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย ให้บรรลุเป้ำประสงค์เชิง
ยุทธศำสตร์ที่ก ำหนดไว้ โดยแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำนนั้น มีกำรวิเครำะห์
ควำมเชื่อมโยงของแผนงำนระดับส ำนักฯ กับแผนงำนระดับมหำวิทยำลัย เพ่ือน ำมำเป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรจัด
วำงกลยุทธ์ กิจกรรม/โครงกำร ให้สอดคล้องกับประเด็นส ำคัญที่มหำวิทยำลัย มุ่งเน้นให้เกิดผลส ำเร็จอย่ำงเป็น
รูปธรรม ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
(ระยะท่ี 1 พ.ศ. 2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ /แผนปฏิบัติ
การของหน่วยงาน 

การด าเนินงานของบุคลากร 
ผู้ปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ก ำ ร ย ก ร ะดั บ คุ ณ ภ ำ พ แ ล ะ
มำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภำพสร้ำงสรรค์สังคมและ
ประเทศชำติ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 
กำรยกระดับมหำวิทยำลัยให้เป็น
มหำวิทยำลัย แห่งคุณภำพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทั้ง
ระดับปริญญำตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษำ 

ภาระงานหลัก 
1. งำนทะเบียนนักศึกษำและงำนประมวลผล
กำรศึกษำ 
2. งำนหลักสูตรและแผนกำรเรียน 
3. งำนบริกำรข้อมูลสำรสนเทศ 
 
กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
1. โครงกำรค่ำตรวจอ่ำนผลงำนทำงวิชำกำร 
2. โครงกำรทุนวิทยำศำสตร์รำชภัฏนครสวรรค์ 
3. โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตบัณฑิต ภำคปกติ 
4. โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตบัณฑิต ภำค กศ.บป.  
5. โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ ด้ำน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน (วิทยำลัยพยำบำลฯ) 
6. โครงกำรเครือข่ำยควำมร่วมมือบัณฑิตศึกษำ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
กำรพัฒนำประสิทธิภำพของ
ระบบบริหำรจัดกำรให้ เป็น
มหำวิทยำลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือ
กำรพัฒนำท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมกำรพัฒนำงำน
ให้บริกำรของหน่วย 
งำนที่มีประสิทธิภำพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรที่
ได้มำตรฐำนและเป็นไปตำม
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ วิ ธี ก ำ ร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ด ี

ภาระงานหลัก 
1. งำนพัฒนำระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำร
จัดกำรศึกษำ 
2. งำนพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรผู้ให้บริกำร 
กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
1.โครงกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรประกันคุณภำพ 
2.โครงกำรบริหำรส ำนักงำนฯ 
3.โครงกำรค่ำใช้จ่ำยไปรำชกำร 

 จำกควำมสอดคล้องระหว่ำงยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย น ำไปสู่กำรก ำหนดยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน 
และกำรก ำหนดโครงกำรกิจกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ให้บรรลุตำมเป้ำประสงค์ โดยให้บุคลำกรภำยใน
หน่วยงำน เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน ด้วยกำรมอบหมำยให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงกำร/
กิจกรรม ตลอดจนกำรรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำนระดับโครงกำร/กิจกรรม และตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบัติกำรต่ำง ๆ  
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 2. ในปัจจุบันเจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพและมีทักษะที่สามารถท างานได้หลากหลาย เป็นความต้องการ
จ าเป็นส าหรับมหาวิทยาลัยไทย ต้องพัฒนาใหพ้ร้อมส าหรับบริบทที่เปลี่ยนไป (upskills,reskills , futureskills) 
ส านัก/สถาบัน มีแนวทางการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีคุณภาพและทักษะที่หลายหลายมากขึ้นอย่างไร 
  ผู้บริหำรหน่วยงำน มีนโยบำยในกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำบุคลำกรภำยในหน่วยงำนให้มี
ทักษะ สมรรถนะที่จ ำเป็นและสอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนตำมทิศทำงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำน และ
นโยบำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของมหำวิทยำลัย ผ่ำนแผนกำรพัฒนำบุคลำกรประจ ำปีงบประมำณ 2563 
ซึ่งมีจุดเน้นในกำรพัฒนำบุคลำกร 2 ประเด็นหลักๆ ดังนี้ 
  2.1 พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกันบริบทของ
หน่วยงำน ด ำเนินกำรโดยก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรให้ตอบโจทย์ยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้แก่ กำรพัฒนำ
ทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศ  กำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนดิจิทัล  กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรสร้ำง
มำตรฐำนกำรให้บริกำรที่เป็นเลิศ   
  2.2 ส่งเสริมให้บุคลำกรมีกำรพัฒนำสมรรถนะหลักและสมรรถนะตำมสำยงำน เช่น กำรเสริมสร้ำง
คุณธรรม จริยธรรม  จรรยำบรรณในกำรปฏิบัติงำน  ทักษะด้ำนกำรประสำนงำน กำรบริหำรจัดกำร เป็นต้น 
   วิธีการพัฒนา 
   - จัดท ำระบบและค ำอธิบำยสมรรถนะตำมลักษณะงำนของบุคลำกร โดยให้บุคลำกร สรุป
เป็นภำระงำนของบุคลำกรในแต่ละบุคคลและกลุ่มงำน 
   - กำรจัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร กำรให้ควำมรู้ กำรศึกษำดูงำน และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   - ส่งเสริมกำรจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนตำมภำระหน้ำที่ที่รับมอบหมำย  
   - ส่งเสริมให้บุคลำกรในระดับปฏิบัติกำรเข้ำร่วมประชุมทำงวิชำกำร กำรฝึกอบรม 
ประชุมสัมมนำ และศึกษำดูงำนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 
   - จัดโครงกำรส่งเสริมพัฒนำประสิทธิภำพเพ่ือพัฒนำบุคลำกรให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้ 
   - ด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ภำยในหน่วยงำน เพ่ือให้สำมำรถน ำควำมรู้มำพัฒนำกำรท ำงำน
ของตนให้มีคุณภำพท่ีดีขึ้น (KM) 
 
 3. เพื่อให้การท างานของท่านมีความถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว ท่านคิดว่าควรน าเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างไร   
  กำรด ำเนินงำนของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนนั้น มีพันธกิจและภำรกิจหลักในกำร
ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยในทุกระดับชั้น ตลอดจนกำรให้บริกำรวิชำกำร ข้อมูล
สำรสนเทศต่ำง ๆ ภำยใต้วิสัยทัศน์ของหน่วยงำน ที่ว่ำ “ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นองค์กรที่
ทันสมัย ให้บริการถูกต้อง รวดเร็ว” ถือเป็นจุดเน้นของหน่วยงำนในกำรพัฒนำงำน และรักษำมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนต่ำง ๆ ให้มีคุณภำพ มีควำมถูกต้องเชื่อถือได้ สำมำรถน ำข้อมูลสำรสนเทศ สถิติต่ำง ๆ ที่
เผยแพร่ไปใช้เป็นแหล่งอ้ำงอิง และเป็นข้อมูลเพ่ือกำรตัดสินใจของผู้บริหำรในกำรก ำหนดทิศทำงกำรบริหำร
องค์กรเชิงรุก มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันได้ 
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  จำกปัจจัยดังกล่ำว กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรน ำเทคโนโลยี
สำรสนเทศเข้ำมำมีบทบำทส ำคัญในกำรปฏิบัติงำน ทั้งในส่วนของบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน  ส่วนของผู้บริหำร  
และส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคคลภำยนอก) ประกอบกับคณะผู้บริหำรส ำนักฯ ได้
มีนโยบำยในกำรพัฒนำระบบสนับสนุนกำรด ำเนินงำน ให้มีรูปแบบที่หลำกหลำย ทันสมัย สนองตอบควำม
ต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน (นโยบำยด้ำนกำร
พัฒนำระบบงำน จำกกำรเสนอวิสัยทัศน์ในกำรเข้ำรับต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร) จึงมีกำรพัฒนำ จัดหำ และ
ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรของหน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
ปีงบประมำณ 2563 ได้น ำทบทวน ปรับปรุง และพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรปฏิบัติงำน  2 
กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่ 
  3.1 ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีกำรพัฒนำต่อยอด จำกปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ(ต่อยอด / 
ปรับปรุงจำกปี 2562) จ ำแนกตำมกลุ่มผู้ใช้งำน ดังนี้ 
   - ระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ได้แก่  
   - ระบบงำนสำรบัญ 
   - ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ กำรตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครเรียน ให้สอดคล้องกับ
ระบบรับสมัครนักศึกษำรูปแบบใหม่ 
   - ระบบบริหำรจัดกำรกำรลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรำยวิชำ 
   - ระบบสำรสนทศสนับสนุนกำรตัดสินใจ ได้แก่ กำรปรับปรุงรูปแบบกำรน ำเสนอข้อมูล
รำยงำนสถิติทำงกำรศึกษำต่ำง ๆ  
   - ระบบสำรสนเทศส ำหรับผู้รับบริกำร ได้แก่ 
    กำรปรับปรุงต่อยอด เพจกำรประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ ปีกำรศึกษำ 2563 
    พัฒนำ Barcode ส ำหรับกำรช ำระเงินค่ำสมัคร ค่ำข้ึนทะเบียนนักศึกษำใหม่ ผ่ำนช่องทำง
เคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงไทย และ เคำน์เตอร์เซอร์วิส 
    กำรปรับปรุงระบบค ำร้องออนไลน์ส ำหรับนักศึกษำ ให้อยู่ภำยใต้เงื่อนไขที่มีกำร
ปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยมำกยิ่งขึ้น 
  3.2 ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีกำรพัฒนำใหม่ และน ำมำใช้งำนในปีงบประมำณ 2563 
   - ระบบตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษำใหม่  
   - ระบบรับสมัครนักศึกษำใหม่ และระบบรับสมัครนักศึกษำ ส ำหรับอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรรับสมัครนักศึกษำของมหำวิทยำลัย 
   - ระบบตรวจสอบเอกสำร หลักฐำนกำรศึกษำ ที่ออกให้โดยส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน เช่น ใบปริญญำบัตร  ใบทรำนสคริป  ใบรับรองคุณวุฒิ  ใบรับรองผลกำรเรียน  ใบแทนใบปริญญำ
บัตร (ใช้ในกรณีที่หน่วยงำนภำยนอกขอตรวจสอบกำรส ำเร็จกำรศึกษำ ในกรณีรับสมัครงำน กำรศึกษำต่อ กำร
เข้ ำสอบบรรจุ แข่ งขัน เป็นต้น) ซึ่ งหน่วยงำนภำยนอกสำมำรถตรวจสอบได้ เองทันที  ผ่ ำนช่องทำง 
http://www.nsru.ac.th/verify/ 

http://www.nsru.ac.th/verify/
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   - ระบบลงทะเบียนเพ่ิม-ถอนรำยวิชำ ส ำหรับนักศึกษำ และอำจำรย์ผู้สอน สำมำรถ
ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรำยวิชำได้ทันที ผ่ำนกำรสแกน QR- Code  โดยไม่จ ำเป็นต้องพิมพ์เอกสำรเสนอเซ็นต์ ซึ่ง
ถือเป็นกำรลดระยะเวลำ และลดควำมสิ้นเปลืองทรัพยำกร 
   นอกเหนือจำกระบบงำนที่หน่วยงำนน ำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนและให้บริกำร ในปีงบประมำณ 
2564 ได้มีกำรน ำข้อมูลผลกำรใช้งำนระบบต่ำง ๆ ของหน่วยงำน มำประกอบกำรพิจำรณำ เพ่ือทบทวนกำร
ปรับปรุง ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำร ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
เพ่ือก้ำวไปสู่กำรเป็นองค์กรชั้นน ำ (smart organization) และสำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของหน่วยงำนทุกกลุ่ม 
  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
  1.  มีควำมจ ำเป็นต้องเพ่ิมนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ เพ่ือช่วยกันพัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศให้มำกขึ้น จำกปัจจุบันมีนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ อยู่ประจ ำส ำนักงำน 1 คน เท่ำนั้น แต่ปริมำณงำน
ด้ำนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ จำกควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน ได้แก่ ผู้บริหำร อำจำรย์ บุคคลกรและ
นักศึกษำ มีปริมำณงำนที่มำกขึ้น จึงจ ำเป็นต้องมีพนักงำนเพ่ิม  
  2. มหำวิทยำควรสนับสนุนงบประมำณเพ่ิม ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นที่ต้องพัฒนำด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ หรือด้ำนระบบสำรสนเทศแบบเร่งด่วน ซึ่งเกิดขึ้นหลังจำกกำรจัดสรรงบประมำณแล้ว ท ำให้
งบประมำณบำงตัวไม่พอส ำหรบักำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือด้ำนระบบสำรสนเทศ  
  3. มหำวิทยำลัยควรเร่งให้มีกำรออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งของพนักงำนสำย
สนับสนุน โดยเร็ว เพื่อให้พนักงำนสำยสนับสนุนทุกกคนมีขวัญก ำลังในกำรพัฒนำตนเอง พัฒนำงำน 
 
ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมคิดเห็นต่อภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำลของผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน จำกกำรตอบแบบสอบถำมของบุคลำกร  จ ำนวน 18  คน จำกบุคลำกร จ ำนวน  18  คน หรือ
ร้อยละ 100.00 ปรำกฏดังตำรำงที่ 3.2 – ตำรำงที่ 3.4 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.2  แสดงค่ำเฉลี่ย ระดับและล ำดับที่ควำมคิดเห็นต่อภำวะผู้น ำของผู้อ ำนวยกำร 
                  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
1. ภาวะผู้น า ค่าเฉลี่ย ระดับ ล าดับที่ 
1.1 ควำมเป็นผู้น ำในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย คุณค่ำและยุทธศำสตร์ของ

ส ำนัก 4.67 ดีมำก 2 
1.2 ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร กำรถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย และ

ยุทธศำสตร์ให้ประชำคมของส ำนักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.61 ดีมำก 5 
1.3 ควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนได้ทันกำรเปลี่ยนแปลงของ 

สังคมโลก 4.44 ดี 10 
1.4 ทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำกำรบริหำรงำน 4.56 ดีมำก 6 
1.5 ทักษะในกำรคิดแสวงหำวิธีกำรหรือทำงเลือกท่ีดีที่สุดส ำหรับอนำคตของ

ส ำนัก 4.67 ดีมำก 2 
1.6 ควำมมุ่งม่ันและควำมทุ่มเทในกำรท ำงำนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมแผน

ยุทธศำสตร์ 4.56 ดีมำก 6 
1.7 ควำมสำมำรถในกำรบริหำรทรัพยำกรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส ำนัก 4.39 ดี 12 
1.8 ควำมสำมำรถในกำรแสวงหำทรัพยำกรมำสนับสนุนกำรบริหำรงำนของส ำนัก 4.44 ดี 10 
1.9 กำรสร้ำงทีมและใช้แนวทำงในกำรท ำงำนเป็นทีมในกำรบริหำรงำน 4.50 ดี 9 
1.10 กำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในส ำนัก 4.67 ดีมำก 2 
1.11 กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือจำกบุคคลและองค์กำรภำยนอก 4.56 ดีมำก 6 
1.12 กำรสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้ทำงวิชำกำรในส ำนัก 4.83 ดีมำก 1 

รวม 4.57 ดีมาก  
 
 จำกตำรำงที่ 3.2 โดยภำพรวม บุคลำกรเห็นว่ำภำวะผู้น ำของผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียน อยู่ในระดับ ”ดีมำก” 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยควำมคิดเห็นสูงสุดสำมอันดับ อยู่ในระดับ”ดีมำก”  คือ 
กำรสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้ทำงวิชำกำรในส ำนัก ควำมเป็นผู้น ำในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย คุณค่ำและ
ยุทธศำสตร์ของส ำนัก ทักษะในกำรคิดแสวงหำวิธีกำรหรือทำงเลือกที่ดีที่สุดส ำหรับอนำคตของส ำนัก และกำร
บริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในส ำนัก ส่วนข้อที่มีค่ำเฉลี่ยควำมคิดเห็นน้อยสุดสำมอันดับ อยู่ใน
ระดับ”ดี” คือ ควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนได้ทันกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  ควำมสำมำรถในกำรแสวงหำ
ทรัพยำกรมำสนับสนุนกำรบริหำรงำนของส ำนัก และควำมสำมำรถในกำรบริหำรทรัพยำกรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อส ำนัก 
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ตารางท่ี 3.3 แสดงค่ำเฉลี่ย ระดับและล ำดับที่ควำมคิดเห็นต่อธรรมำภิบำลของผู้อ ำนวยกำร 
                ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  
2. ธรรมาภิบาล ค่าเฉลี่ย ระดับ ล าดับที่ 

2.1 
หลักนิติธรรม : กำรใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับกติกำต่ำงๆ อย่ำงเป็นธรรม
และเสมอภำค 4.72 ดีมำก 2 

2.2 
หลักคุณธรรม : กำรยึดถือและเชื่อมั่นในควำมถูกต้องดีงำม ควำม
ซื่อสัตย์สุจริต ควำมเสียสละ ควำมอดทน ขยันหมั่นเพียร ควำมมี
ระเบียบวินัย 4.72 ดีมำก 2 

2.3 
หลักควำมโปร่งใส : กำรท ำให้ส ำนัก/สถำบันเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูล
อย่ำงตรงไปตรงมำ มีระบบและกลไกกำรท ำงำนที่โปร่งใส สำมำรถ
ตรวจสอบควำมถูกต้องได้ 4.72 ดีมำก 2 

2.4 

หลักกำรมีส่วนร่วม : เปิดโอกำสให้มีส่วนร่วมในกำรรับรู้ เรียนรู้ ท ำควำม
เข้ำใจร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหำ/ประเด็นส ำคัญที่เก่ียวข้อง 
ร่วมกันคิดแนวทำงกำรท ำงำน ร่วมแก้ปัญหำ ร่วมในกระบวนกำร
ตัดสินใจและกระบวนกำรพัฒนำ 4.78 ดีมำก 1 

2.5 
หลักควำมรับผิดชอบ : แสดงควำมรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ให้
บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์/เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ กำรแสดงถึงควำม
ส ำนึกในควำมรับผิดชอบต่อควำมบกพร่องและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข 4.61 ดีมำก 6 

2.6 
หลักควำมคุ้มค่ำ : กำรใช้ทรัพยำกรในกำรบริหำรงำนที่มีอยู่จ ำกัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ประหยัดและคุ้มค่ำ 4.72 ดีมำก 2 

 รวม 4.71 ดีมำก  

 จำกตำรำงที่ 3.3 โดยภำพรวม บุคลำกรเห็นว่ำธรรมำภิบำลของผู้อ ำนวยกำร อยู่ในระดับ ”ดีมำก” ทุกข้อ 

  เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำข้อที่มีค่ำเฉลี่ยควำมคิดเห็นสูงสุด อยู่ในระดับ ”ดีมำก”  คือ  
หลักกำรมีส่วนร่วม: เปิดโอกำสให้มีส่วนร่วมในกำรรับรู้ เรียนรู้ ท ำควำมเข้ำใจร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหำ/ประเด็นส ำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันคิดแนวทำงกำรท ำงำน ร่วมแก้ปัญหำ ร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจ
และกระบวนกำรพัฒนำ  ส่วนข้อที่มีค่ำเฉลี่ยควำมคิดเห็นน้อยสุด อยู่ในระดับ”ดีมำก”  คือ หลักควำม
รับผิดชอบ: แสดงควำมรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ให้บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์/เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
กำรแสดงถึงควำมส ำนึกในควำมรับผิดชอบต่อควำมบกพร่องและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข 
  



113 

 

ตารางท่ี 3.4 แสดงค่ำเฉลี่ย ระดับและล ำดับที่ควำมคิดเห็นต่อภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำลของ 
                ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 

1 ภำวะผู้น ำ 4.57 ดีมำก 2 
2 ธรรมมำภิบำล 4.71 ดีมำก 1 

รวม 4.62 ดีมาก  
 
  จำกตำรำงที่ 3.4 โดยภำพรวมบุคลำกรเห็นว่ำ ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำลของผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน อยู่ในระดับ ”ดีมาก”  
 
ความพึงพอใจในการบริหารของผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมคิดเห็นต่อควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน จำกกำรตอบแบบสอบถำมของบุคลำกร  จ ำนวน 18 คน จำกบุคลำกร จ ำนวน 18  คน 
หรือร้อยละ 100.00 ปรำกฏดังตำรำงที่ 3.5  
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ตารางท่ี 3.5 แสดงค่ำเฉลี่ย ระดับและล ำดับที่ควำมคิดเห็นต่อควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของ 
                 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 

ความพึงพอใจในการบริหารของผู้อ านวยการ ค่าเฉลี่ย ระดับ ล าดับที่ 
1. การบริหาร 4.69 มากที่สุด  
1.1  แผนยุทธศำสตร์ของส ำนัก/สถำบัน 4.72 มำกที่สุด 1 
1.2 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่เกิดจำกควำมร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก

ระดับ และสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย  4.67 มำกที่สุด 2 
1.3 ส ำนัก/สถำบันมีกลไกในกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผล ให้กำร

ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมแผน 4.67 มำกที่สุด 2 
2. บทบาทหน้าที่ 4.67 มากที่สุด  
2.1 กำรก ำหนดเป้ำประสงค์ และผลสัมฤทธิ์ที่ต้องกำรโดยให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วน

ร่วมและอธิบำยให้เข้ำใจตรงกัน 4.67 มำกที่สุด 1 
2.2 กำรเป็นผู้อ ำนวยกำร (Facilitator) หรือส่งเสริมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในกำร

ด ำเนินงำน  4.67 มำกที่สุด 1 
3. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในส านัก/สถาบัน 4.69 มากที่สุด  
3.1 กำรใช้ประโยชน์จำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีเพ่ือกำรบริหำรและกำร

ปฏิบัติงำน 4.67 มำกที่สุด 2 
3.2 กำรใช้ประโยชน์จำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีเพ่ือกำรบริกำร

นักศึกษำและศิษย์เก่ำ 4.72 มำกที่สุด 1 
4. แนวทางการท างาน 4.67 มากที่สุด  
4.1 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคณำจำรย์ บุคลำกรภำยในและภำยนอกหน่วยงำน 

และนักศึกษำ 4.67 มำกที่สุด 1 
4.2 กำรจัดหำ กำรบริหำรทรัพยำกร และทรัพย์สินของมหำวิทยำลัยอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 4.67 มำกที่สุด 1 
รวม 4.68 มากที่สุด  

 จำกตำรำงที่ 3.5 โดยภำพรวม บุคลำกรมีควำมพึงพอใจในกำรบริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน  อยู่ในระดับ “มำกที่สุด” ทุกข้อ 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ   
 1.  ด้ำนกำรบริหำร ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจสูงสุดคือ แผนยุทธศำสตร์ของส ำนัก 
 2.  ด้ำนบทบำทหน้ำที่ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจสูงสุดเท่ำกันทั้งสองข้อ 
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 3. ด้ำนกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในส ำนัก ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจควำมพึงพอใจสูงสุดคือ กำรใช้
ประโยชน์จำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีเพ่ือกำรบริกำรนักศึกษำและศิษย์เก่ำ  
 4. ด้ำนแนวทำงกำรท ำงำน ทั้งสองข้อทุกข้อมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจเท่ำกัน 

 สรุปค าถามปลายเปิดของผู้อ านวยการ 
 ก. ด้านภาวะผู้น า  
   -   มีภำวะควำมเป็นผู้น ำสูง   
   -   สนับสนุนลูกน้องในเรื่องกำรท ำงำน และให้ค ำปรึกษำแก่ลูกน้องในเรื่องงำนเป็นอย่ำงดี 
 ข. ด้านธรรมาภิบาล   
   - มีกำรบริหำรงำนที่ดี 
 ค.  ความพึงพอใจในการบริหารของผู้อ านวยการ 
   - มีควำมพึงพอใจมำก 

สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 1. ผลกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ  ส ำนักด ำเนินกำรคิดเป็นคะแนนได้ 4.86 อยู่ในระดับ ดีมำก 
   1.1 ด้ำนกำรบริหำร ส ำนักด ำเนินกำรคิดเป็นคะแนนได้ 5.00 อยู่ในระดับ ดีมำก 
   1.2  ควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำน ส ำนักด ำเนินกำรคิดเป็นคะแนนได้ 5.00 อยู่ในระดับ ดีมำก 
   1.3 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร  ส ำนักด ำเนินกำรคิดเป็นคะแนนได้ 4.28 อยู่ในระดับ ดี 

 2. ผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์และกำรบริหำรงบประมำณ  ส ำนักด ำเนินกำรคิดเป็นคะแนนได้ 3.68 อยู่ใน
ระดับ ดี 
   2.1  กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดของแผนยุทธศำสตร์ 
     กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยตำมแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ประกอบด้วย 3 ยุทธศำสตร์ จ ำนวน 18 ตัวชี้วัด โดยมีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุ จ ำนวน 15 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 83.33) 
คิดเป็นคะแนน 4.17 อยู่ในระดับ ดี 
   2.2  ควำมส ำเร็จของโครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ที่ได้รับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย 
     ส ำนักได้รับอนุมัติให้ด ำเนินโครงกำร  จ ำนวน 16  โครงกำร สำมำรถด ำเนินกำรตำมแผน
ยุทธศำสตร์ได้ จ ำนวน 8 โครงกำร  (ร้อยละ 50.00)  คิดเป็นคะแนนได้ 2.50 อยู่ในระดับ ควรปรับปรุง 
   2.3  กำรบริหำรงบประมำณ 
     ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม  งบประมำณได้รับกำรจัดสรร จ ำนวน 
5,662,320 บำท  สำมำรถด ำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณได้ จ ำนวน 4,390,910 บำท  (ร้อยละ 77.55)   คิด
เป็นคะแนนได้ 3.88 อยู่ในระดับ ดี 
 
 



116 

 

 กำรประเมินผลงำนของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  สรุป
ได้ดังตำรำงที่ 3.6 

ตารางท่ี 3.6 สรุปกำรประเมินผลงำนของส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบยีน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
ที ่ รายการที่ประเมิน น้ าหนัก คะแนน ระดับ 
1 ผลการด าเนินงานตามพันธกจิ 50 4.86 ดีมาก 
 1.1 ด้ำนกำรบริหำร    15 5.00 ดมีาก 
 1.2 ควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำน 25 5.00 ดีมาก 
 1.3 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 10 4.28 ดี 
2 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ 40 3.68 ดี 
 2.1 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดของแผนยุทธศำสตร์ 20 4.17 ดี 

 
2.2 ควำมส ำเร็จของโครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ที่รับอนุมัติ 
     จำกสภำมหำวิทยำลัย 10 2.50 

ควร
ปรับปรุง 

 2.3 กำรบริหำรงบประมำณ 10 3.88 ดี 
รวม 90 4.33 ดี 

3 ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาล 10 4.62 ดีมาก 
 ภำวะผู้น ำ  4.57 ดีมำก 
 ธรรมำภิบำล  4.71 ดีมำก 
4 ความพึงพอใจในการบริหารของผู้อ านวยการ 

 
 4.68 มากที่สุด 

  จำกตำรำงที่ 3.6 พบว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ อยู่ในระดับ ดีมาก  ผลกำรด ำเนินงำนตำม
ยุทธศำสตร์และกำรบริหำรงบประมำณ อยู่ในระดับ ดี ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำลของผู้อ ำนวยกำร อยู่ใน
ระดับ ดีมำก  และควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของผู้อ ำนวยกำร  อยู่ในระดับ มากที่สุด 
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การวิเคราะห์การด าเนินงาน 
 จุดเด่น 
 ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ด ำเนินงำน
ตำมตัวชี้วัดได้ในระดับที่ดีมำกเป็นส่วนใหญ่ ทั้งในด้ำนกำรบริหำร และควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำน ส ำหรับ
ด้ำนควำมพึงพอใจในกำรบริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำรส ำนัก บุคคลำกรในส ำนักมีควำมพึงพอใจในกำร
บริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำรอยู่ในระดับมำกที่สุดทุกด้ำน  
 ข้อเสนอแนะ 
 1.  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีพันธกิจหลักในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัย และด ำเนินงำนโดยมีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำช่วยงำนกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่
นักศึกษำ คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ และบุคคลภำยนอก ซึ่งแม้ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
สำรสนเทศส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจระบบสำรสนเทศของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนอยู่ในระดับ
มำก แต่ส ำนักควรน ำผลกำรประเมินที่ได้รับมำปรับปรุงระบบสำรสนเทศต่ำง ๆ เพ่ิมเติม และอำจก ำหนดไว้ใน
แผนพัฒนำระบบสำรสนเทศ ในปีงบประมำณ 2564 
 2. ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนยังคงต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำเครือข่ำยควำม
ร่วมมือ ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนและติดตำมข้อมูลข่ำวสำร ควำมรู้ทำงวิชำกำร และเพ่ิม
จ ำนวนนักศึกษำ 
 3. ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ควรน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำช่วยสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่องต่อไป  
 



บทท่ี 4 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้รับกำรจัดตั้งข้ึน เมื่อวันที่ 16 กันยำยน 2547 ตำม
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนใหม่เพื่อรองรับกำรเป็นหน่วยงำนตำม พ.ร.บ. มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์       
ซึ่งเป็นกำรรวมกันของ 2 ส ำนักเดิม คือ ส ำนักวิทยบริกำรและส ำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
โดยมีกำรแบ่งส่วนงำนภำยในออกเป็น 3 หน่วยงำนคือ ศูนย์วิทยบริกำร ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรและส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 ปรัชญา 
  เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรูท้ี่ให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยสีำรสนเทศที่ทันสมัย  
 วิสัยทัศน ์

  เป็นหน่วยงำนที่ใหบ้รกิำรแบบ Smart Service* 
  * Smart Service หมำยถึง กำรบริกำรที่มุง่เน้นผู้ใช้บรกิำรเป็นศูนย์กลำง โดยเข้ำถึงบริกำรได้
หลำยช่องทำงทีเ่หมำะสมและหลำกหลำย และมีกำรเช่ือมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน ด้วยระบบสำรสนเทศที่
ช่วยให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงบรกิำรได้อย่ำงสะดวกและตรงตำมควำมต้องกำร รวดเร็ว มีประสทิธิภำพ และ
ลดควำมซ้ ำซ้อนในกำรใช้บรกิำร  
 พันธกิจ   
  1. ยกระดับโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร  
  2. พัฒนำเทคโนโลยสีำรสนเทศและจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศที่ทันสมัย   
  3.   ยกระดับกำรให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  4.  ยกระดับทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์แก่นกัศึกษำ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป 
 ผู้บริหาร   
  1.   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พงษ์ศักดิ์  ศิริโสม ผู้อ ำนวยกำร 
  2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กันยำ อนุกลูธนำกร รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรสำรสนเทศ 
  3. นำงสำวจรีพรรณ เทียนทอง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 
  4. นำยภูริพัศ เหมือนทอง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ  
 บุคลากร 
  ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีบุคลำกรสำยสนับสนุน จ ำนวน 35 คน ดังนี้ 

ต าแหน่ง 
วุฒิการศึกษา 

รวม 
ต่ ากว่า ป.ตร ี ป.ตร ี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก 

บุคลากรสายสนับสนุน 1 32 - 2 - 35 

- พนักงำนมหำวิทยำลัย 1 27 - 2 - 30 

- พนักงำนรำชกำร  4 - - - 4 



119 
 

ต าแหน่ง 
วุฒิการศึกษา 

รวม 
ต่ ากว่า ป.ตร ี ป.ตร ี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก 

- ลูกจ้ำงประจ ำ  - - - - - 

- ข้ำรำชกำร  1 - - - 1 

รวม 1 32 - 2 - 35 
ท่ีมา : ระบบสำรสนเทศเพือ่กำรบรหิำร (NSRU MIS) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 
 
การประเมินผลงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  และผู้อ ำนวยกำรจำกเอกสำรต่ำงๆ ได้แก่ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ตำมพันธกิจของส ำนัก แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี รำยงำนกำรประเมินตนเอง รำยงำนกำร
ประเมินคุณภำพภำยใน และเอกสำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ผู้อ ำนวยกำร ผู้แทนเจ้ำหน้ำที่
ส ำนัก ตลอดจนข้อมูลจำกแบบสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำลของผู้อ ำนวยกำรจำก
บุคลำกรในส ำนัก  ผลจำกกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้น ำมำสรุปเป็นผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด  ในรำยงำน
นี้แบ่งกำรประเมินเป็นสำมส่วนคือ กำรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครสวรรค์  และกำรประเมินผลงำนของส ำนักประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  โดยมีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ หมายเหต ุ
        เพื่อกำรน ำเทคโนโลยีที่เหมำะสม
มำใช้ในกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติ
ผ่ ำ น ร ะ บ บ ส ำ ร ส น เ ท ศ ภ ำ ย ใ น
มหำวิทยำลัย ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ จึงควรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศ ส ำหรับผู้บริหำร เพื่อ
กำรก ำหนดนโยบำย แก้ปัญหำและ
ตัดสินใจ ระบบสำรสนเทศส ำหรับ
อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ เพื่อกำรปฏิบัติงำน
และระบบเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
กำรปฏิบัติงำน โดยต้องได้รับควำม
ร่วมมืออย่ำงจริงจัง จำกทุกหน่วยงำนใน
มหำวิทยำลัย 

      ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำร
ด ำเนินงำนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศใหม่ และกำร
ปรับปรุงพัฒนำระบบสำรสนเทศเดิมส ำหรับผู้บริหำร 
อำจำรย์/เจ้ำหน้ำที่  เพื่อให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของ
สังคมในยุคเทคโนโลยีสำรสนเทศมีควำมส ำคัญเป็นอย่ำง
ยิ่ง กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำร มีจุดหมำยส ำคัญซึ่งจะช่วย
สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำร ที่ช่วยอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรให้บริกำรของหน่วยงำน และยังส่งผล
ให้กำรบริหำรจัดกำรและกำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งข้ึน อีกทั้งลดงบประมำณและกำรใช้ทรัพยำกรได้
อย่ำงคุ้มค่ำ โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 
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   1.  ระบบสารสนเทศผู้บริหาร 
ประกอบด้วย 

 ระบบสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ (NSRU MIS) 

 รำยงำนระบบงบประมำณ
กำรเงินและบัญชี 

 ข้อมูลสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ 

 
 
 

2. ระบบสารสนเทศส าหรับ
อาจารย์/เจา้หน้าท่ี 
 ระบบสำรสนเทศงำนทะเบียน 
 ระบบงบประมำณกำรเงินและ

บัญชี 
 ระบบรบั-ส่ง และติดตำม

เอกสำรเบิกจ่ำยเงิน 
 ระบบสนบัสนุนกำรเบิก

จ่ำยเงิน (Helpdesk) 
 บทเรียนออนไลน์ (e-

learning) 
 ขอใช้บริกำรยำนพำหนะ 
 Personal NSRU 

 
3. ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 ระบบสำรบรรณ

อิเลก็ทรอนิกส์                
(e-document) 

 ระบบวำระผู้บริหำร (e-
schedule) 

 ระบบประชุมอเิล็กทรอนิกส์ 
(e-meeting) 

 กำรน ำเทคโนโลยีไปรษณีย์
อิเลก็ทรอนิกส์  (e-mail) 

      ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้น า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพัฒนาใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เข้ามาสนับสนุนในการ
ปฏิบัติงาน ประกอบไปด้วยระบบต่าง ๆ ดังน้ี 

1. คลังควำมรู้เพื่อกำรแบ่งปัน (NSRU Knowledge 
Sharing) เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงำนทำง
วิชำกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 

2. ระบบแจ้งซ่อมส ำหรับฝ่ำยอำคำร สถำนที่และ
งำนช่ำงไฟฟ้ำ ประปำ เพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
กำรแจ้ง กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร และกำรใช้
วัสดุอุปกรณ์  และเพื่อควำมสะดวกรวดเร็วใน
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 

3. ระบบจองห้อง e-Booking เพื่อจัดกำรข้อมูลกำร
จองห้อง ที่สำมำรถรองรับกำรจัดกำรได้ทั้งใน
ระดับหน่วยงำนและระดับ มหำวิทยำลัย  ได้
อย่ำงสะดวกและมีประสิทธิภำพ   

4. ระบบรวบรวมข้อมูลบุคลำกรเพื่อส่ง สกอ. 
เพื่อให้บุคลำกรที่ดูแลข้อมูลสำมำรถจัดกำร
รูปแบบของข้อมูลบุคลำกรในกำรส่งข้อมูลตำมที่ 
สกอ. ต้องกำร 

5. ระบบเก็บข้อมูลภำวะมีงำนท ำ เพื่อจัดเก็บข้อมูล
ภำวะมีงำนท ำของบัณฑิต ตำมรูปแบบที่ สกอ. 
ก ำหนด และ 
เพื่อส่งข้อมูลตำมรูปแบบที่ สกอ. ก ำหนด ใน
รูปแบบไฟล์ .csv 

6. เว็บไซต์กลุ่มงำนนิติกร เพื่อให้ผู้ดูแลระบบของ
หน่วยงำนสำมำรถจัดกำรและปรับปรุงข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน มีรูปแบบเว็บไซต์ที่ทันสมัย และ
เพิ่มควำมสะดวกรวดเร็วในกำรค้นหำเอกสำร 

7. ระบบจัดกำรวัสดุ ครุภัณฑ์ วัตถุประสงค์เพื่อ
จัดกำรข้อมูลวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่สำมำรถรองรับกำร
จัดกำรได้ทั้ งในระดับหน่วยงำนและ ระดับ
ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย ฯ  ไ ด้ อ ย่ ำ ง ส ะ ด ว ก แ ล ะ มี
ประสิทธิภำพ 

8. ร ะ บ บ บั น ทึ ก ร ำ ย ก ำ ร พั ส ดุ  ( จ ด ห ม ำ ย ) 
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ จั ด ก ำ ร ข้ อ มู ล พั ส ดุ ที่
ประชำสัมพันธ์รับจำกไปรษณีย์ไทย และกำรเข้ำ
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 กำรน ำเทคโนโลยมีำใช้ในกำร

ประชุมอเิล็กทรอนิกส์ (e-
meeting) 

 
 

รับพัสดุของบุคลำกรที่หน่วยประชำสัมพันธ์ 
รวมถึงกำรสร้ำงรำยงำนได้อย่ำงถูกต้องและมี
ประสิทธิภำพ 

9. ระบบแบบสอบถำมออนไลน์ วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดควำมสะดวกในกำรสรุปข้อมูลกำร
ตอบแบบสอบถำม เช่น กำรสรุปค่ำเฉลี่ย ค่ำ
เบี่ยงเบนมำตรฐำน 

     ระบบงานสารสนเทศท่ีปรั บปรุ ง  ปร ะจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. ระบบ NSRU Core วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำ 
เพื่อสำมำรถใช้ในกำรส่งกำรแจ้งเตือนให้กับ
ผู้ใช้งำน และเพื่อให้มีคู่มือกำรใช้งำนส ำหรับ
ผู้พัฒนำระบบใช้อ้ำงอิงในกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 

2. เ ว็บไซต์มหำวิทยำลั ยร ำชภัฏนครสวรร ค์  
วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำ เพื่อน ำเสนอข้อมูล
ข่ ำ ว ป ร ะ ช ำ สั ม พั น ธ์ แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม ข อ ง
มหำวิทยำลัย และเพื่อสร้ำงกำรน ำ ทำงผู้ใช้ไปยัง
ทรัพยำกรสำรสนเทศอื่น ๆ ภำยในมหำวิทยำลัย 

3. ระบบจัดกำรกำรอบรมมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำ เพื่อให้
ได้ ระบบจัดกำรอบรมที่หน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัยฯ น ำไปใช้งำนได้ 

4. เว็บไซต์หน่วยบ่มเพำะวิสำหกิจ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครสวรรค์ วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำ 
เพื่อให้ผู้ดูแลระบบของหน่วยงำนสำมำรถจัดกำร
และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อให้มี
รูปแบบเว็บไซต์ที่ทันสมัย 

5. เว็บไซต์ตรวจสอบภำยใน วัตถุประสงค์ของกำร
พัฒนำ เพื่ อ ให้ผู้ ดูแลระบบของหน่วยงำน
สำมำรถจัดกำรและปรับปรุง ข้อมูลให้ เป็น
ปัจจุบัน และเพื่อให้มีรูปแบบเว็บไซต์ที่ทันสมัย 

6. เว็บไซต์กลุ่มงำนแผนฯ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบของ
หน่วยงำนสำมำรถจัดกำรและปรับปรุงข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน และเพื่อให้มีรูปแบบเว็บไซต์ที่
ทันสมัย 
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7. ระบบสอบประกันคุณภำพด้ำนคอมพิวเตอร์ 

วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำ เพื่อปรับปรุงระบบ
กำรสมัครสอบ และเพื่อปรับปรุงระบบกำรสอบ
ให้มีควำมเหมำะสมกับลักษณะกำรด ำเนินงำนใน
ปัจจุบัน 

           สรุปในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยกลุ่มงำนพัฒนำ
ระบบได้ด ำเนินกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศใหม่ จ ำนวน 
9 ระบบ และระบบสำรสนเทศที่ปรับปรุง จ ำนวน 7 
ระบบ รวมทั้งหมด 16 ระบบ 

 
       นอกจากน้ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศขึ้น  เพ่ือน ามาใช้
ในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-16) เพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน ได้แก่ 

1. ระบบกำรลงเวลำปฏิบัติงำนของบุคลำกรที่บ้ำน 
( NSRU Work at Home) 

2. ระบบบันทึกกำรเข้ำมำปฏิบัติงำนของบุคลำกร
ในมหำวิทยำลัยฯ (NSRU Check In)  

3. ระบบบันทึกกำรเข้ำมหำวิทยำลัยฯของนักศึกษำ
ในช่วงเปิดเทอม (NSRU Win) 

4. กำรให้บริกำรยืม-คืน ทรัพยำกรสำรสนเทศผ่ำน
ระบบออนไลน์  

5. กำรอบรมออนไลน์ถ่ำยทอดควำมรู้ส ำหรบักำร
จัดกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ให้กบัอำจำรย์
และนักศึกษำ 
 

     ในกำรนี้ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ได้ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรทบทวนแผนพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศและติดตำมกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
พัฒนำระบบสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
ซึ่งประกอบด้วยบุคลำกรจำก คณะ/ศูนย์/ส ำนัก เข้ำมำมี
ส่วนร่วมเพื่อให้กำรด ำเนินกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
ของมหำวิทยำลัยฯ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มี
ประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด  มีควำมทันสมัย
และสอดคล้องกับระบบงำนในปัจจุบัน 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ หมายเหต ุ
        ทั้งนี้ ระบบสำรสนเทศที่พัฒนำข้ึนทั้งหมดได้ถูก
น ำมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรและปฏิบัติงำน
ของบุคลำกรทุกหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยฯ อย่ำง
เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ตำมรำยละเอียดรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมพันธกิจ (SSR) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 ที่ได้รำยงำนไปแล้วนั้น 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการต่อข้อเสนอแนะ 2562 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ด ำเนินกำรและพัฒนำตำมข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมกำรครบทุกประเด็น 
 

 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์    
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมำณปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำก
งบประมำณแผ่นดินและเงินรำยได้จำกกำรจัดกำรศึกษำ จ ำนวน 5,802,940 บำท เพื่อเป็นกลไกในกำร
ขับ เคลื่ อนกำรพัฒนำมหำ วิทยำลั ยตำมแผนยุทธศำสตร์ มหำ วิทยำลั ย  ประจ ำปี งบประมำณ                          
พ.ศ.2563  ประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ จ ำนวน 16 ตัวช้ีวัด  มีผลผลกำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวช้ีวัด
ในแผนยุทธศำสตร์ จ ำนวน 11 ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ 68.75 ดังนี ้
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวชี้วัด 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1 ส่งเสริมพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
(Infrastructure) ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  

3 2 66.67 1 33.33 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  2 เป็นศูนย์กลำงในกำรให้บริกำร
วิชำกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2 2 100 - - 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  3 เพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำร
ของมหำวิทยำลัยด้วยระบบฐำนข้อมูลและระบบสำรสนเทศ 

1 1 100 - - 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  4 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริกำร
วิชำกำรสู่สังคม 

2 1 50 1 50 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  5 เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้ำนทรัพยำกร
สำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศส ำหรับนักศึกษำ 
บุคลำกรของมหำวิทยำลัย  
และบุคคลทั่วไป 

4 2 50 2 50 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  6 มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร
ที่ได้มำตรฐำน 

4 3 75 1 25 

รวม 16 11 68.75 5 31.25 
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โดยมีรำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร ์ ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 
ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

เป้าประสงค์ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับการใช้งาน และสร้างความร่วมมือกับ
องค์กรอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเครือข่ายร่วมกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
กลยุทธ์ที่ 3 จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองการบริหารจัดการ และการเรียนการสอน 
กลยุทธ์ที่ 4 เสนอโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และมีผลกระทบในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ เพื่อน าไปสู่การจัดสรร
งบประมาณที่เพียงพอ 
ตัวชี้วัดที่ 1 หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยฯ สำมำรถใช้งำนระบบ        

เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตและอินทรำเน็ตได้ 
ไม่น้อยกว่ำ 
95% ต่อปี 

100%  - 

กลยุทธ์ที่ 2 จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนัสมัยเพื่อตอบสนองการบริหารจัดการ และการเรียนการสอน 
ตัวชี้วัดที่ 2 สำมำรถให้บริกำรระบบเครือข่ำยได้ ไม่น้อยกว่ำ 95% ต่อปี ไม่น้อยกว่ำ 

95% ต่อปี 
100%  - 

ตัวชี้วัดที่ 3 ควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำย ระดับด ี ระดับ 
ปำนกลำง 

-  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 
เป็นศนูย์กลางในการให้บริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป้าประสงค์ : พัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาการ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่
นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างนวัตกรรม เพื่อตอบสนองด้านการบริหารจัดการ และการเรียนการสอน 
กลยุทธ์ที่ 2 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการมากย่ิงขึ้น 
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศที่ตรงกับ 

ควำมต้องกำรของผู้ใช้ 
มำกกว่ำ 

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 
84.69 

 - 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนัสมัยในการให้บริการที่มีประสิทธิ 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและรองรับเพื่อเพิ่มศักยภาพและรองรับเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารในการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน 
ตัวชี้วัดที่ 2 จ ำนวนระบบสำรสนเทศที่พัฒนำและหรือปรับปรุงตำม

แผนพัฒนำระบบสำรสนเทศประจ ำปีงบประมำณ 
ไม่น้อยกว่ำ 
5 ระบบ/

ปีงบประมำณ 

16 ระบบ  - 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 

เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ส าหรับ
การบริหารจัดการ และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

กลยุทธ์ที่  
1. ส่งเสริมให้ผู้บริหำร และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยฯ ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและทรัพยำกรสำรสนเทศ  

ในกำรบริหำรจัดกำรและกำรเรียนกำรสอน 
2. ด ำเนินงำนด้ำนบริกำรวิชำกำรร่วมกับท้องถิ่นเพิ่มมำกขึ้น 
3. เพิ่มช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมให้ตรงกลุ่มเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น 
4. ขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือ เพื่อสร้ำงประโยชน์จำกเครือข่ำยในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
5. สร้ำงควำมตระหนัก ส่งเสริมและเสนอมำตรกำรในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำร 

และกำรเรียนกำรสอน 
6. จัดประชำสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเผยแพร่กำรให้บริกำร 

ตัวชี้วัดที่ 1 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
เกณฑ์กำรประเมิน 
4.51 – 5.00 = ดีมำก 
3.51 – 4.50 = ด ี 
2.51 – 3.50 = พอใช้  
1.51 – 2.50 = ต้องปรับปรุง  
ต่ ำกว่ำ 1.50 = ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ระดับด ี ระดับด ี
(4.31) 

 - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 
ส่งเสริมและสนับสนนุการบริการวิชาการสู่สังคม 

เป้าประสงค์ :  สร้างความร่วมมือในการบริการวิชาการ และตอบสนองความต้องการของสังคม 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดให้มีโครงการบริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บริการวิชาการ 
แก่สังคม 
ตัวชี้วัดที่ 1 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 
เกณฑ์กำรประเมิน 
4.51 – 5.00 = ดีมำก 
3.51 – 4.50 = ด ี 
2.51 – 3.50 = พอใช้  
1.51 – 2.50 = ต้องปรับปรุง  
ต่ ำกว่ำ 1.50 = ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ระดับด ี ระดับด ี
(3.71) 

 - 

ตัวชี้วัดที่ 2  จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ  
และด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

อย่ำงน้อย  
10ครั้ง/

ปีงบประมำณ 

9 ครั้ง 
(จ ำนวน 13 
โรงเรียน) 

-  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 
เป็นศนูย์ฝึกอบรมด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย  

และบุคคลทั่วไป 
เป้าประสงค์ :  มีหลักสูตรการฝึกอบรมที่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และ

บุคคลทั่วไป ในรูปแบบของการแสวงหารายได้ 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการให้บริการด้านการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากย่ิงขึ้น 
ตัวชี้วัดที่ 1 จัดโครงกำร/กิจกรรมอบรมด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศส ำหรับ

นักศึกษำ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป 
 

ไม่น้อยกว่ำ 
2 กิจกรรม/

ปีงบประมำณ 

5 กิจกรรม  - 

ตัวชี้วัดที่ 2 จัดโครงกำร/กิจกรรมอบรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศส ำหรับ
นักศึกษำ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป 
 

ไม่น้อยกว่ำ 
2 กิจกรรม/

ปีงบประมำณ 

- 
(เน่ืองจำก

สถำนกำรณ์
กำรแพร่

ระบำดของ
เชื้อไวรัส 
โคโรนำ 

2019 จึงไม่
สำมำรถจัด
อบรมได้ 

-  

กลยุทธ์ที่ 3 จัดประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเผยแพร่การให้บริการ 
กลยุทธ์ที่ 5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารในการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน 
ตัวชี้วัดที่ 3 ควำมพึงพอใจของผู้รับกำรอบรมด้ำนทรัยพำกรสำรสนเทศ 

และด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
เกณฑ์กำรประเมิน 
4.51 – 5.00 = ดีมำก 
3.51 – 4.50 = ด ี 
2.51 – 3.50 = พอใช้  
1.51 – 2.50 = ต้องปรับปรุง  
ต่ ำกว่ำ 1.50 = ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ระดับด ี - 
(เน่ืองจำก

สถำนกำรณ์
กำรแพร่

ระบำดของ
เชื้อไวรัส 
โคโรนำ 

2019 จึงไม่
สำมำรถจัด
อบรมได้ 

-  

ตัวชี้วัดที่ 4  ผู้เข้ำรับกำรอบรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจหลังกำรอบรมเพิ่มขึ้น 
 

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 
93.81 

 - 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 
มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน 

เป้าประสงค์ : มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เปน็ระบบได้รับรองมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดที่ 1 ควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อผู้บริหำร 

(แบบประเมินของมหำวิทยำลัย) 
ระดับมำก ผลกำร

ประเมิน
ออนไลน์ของ
มหำวิทยำลัย 

 - 

กลยุทธ์ที่ 2 ด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาแผน 
ตัวชี้วัดที่ 2 กำรด ำเนินงำนตำมแผนโครงกำร/กิจกรรม ไม่น้อยกว่ำ 

ร้อยละ 95/ 
ปีงบประมำณ 

ร้อยละ 
100 

 - 

กลยุทธ์ที่ 3 ด าเนินการตามระบบและกลไกทางการเงิน และงบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละกำรด ำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ไม่น้อยกว่ำ 

ร้อยละ 95/ 
ปีงบประมำณ 

ร้อยละ 
81.68 

(มีกำรกันเงิน
เหลื่อมปี) 

-  

กลยุทธ์ที่ 4 ด าเนินงานตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015) ภายในหน่วยงาน 
ตัวชี้วัดที่ 4  กำรตรวจติดตำมประเมินตำมระบบบริหำรงำนคุณภำพ

มำตรฐำน ISO 9001:2015 ภำยในหน่วยงำน 
กำรตรวจ
ติดตำม

ประเมินตำม
ระบบ

บริหำรงำน
คุณภำพ
มำตรฐำน 

ISO 
9001:2015 
อย่ำงน้อย 2 

ครั้ง/
ปีงบประมำณ 

2 ครั้ง/
ปีงบประมำณ 

 - 

 การด าเนินงานตามพันธกิจ 
 1.  การบริหาร 
 ตัวชี้วัดท่ี 1.1 การบริหารองค์การ   
 1.   ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกระบวนกำรพัฒนำ    แผนกลยุทธ์ระดับต่ำง ๆ  ดังนี้ 
  1.1  แต่งตั้งคณะกรรมกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ
ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อก ำหนดนโยบำย แนวทำงกำรด ำเนินงำนในกำรทบทวน
แผนกลยุทธ์ต่ำง ๆ    
  1.2 ทบทวนแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
โดยจัดท ำโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรทบทวนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2562 และ
จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563” โดยมีผู้บริหำร และบุคลำกรเข้ำร่วมประชุม เมื่อวัน
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พฤหัสบดีที่ 15 สิงหำคม 2562 ณ ห้องประชุมพระบำง อำคำร 15 ช้ัน 4 (อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ) 
เพื่อมีส่วนร่วมในกำรทบทวน ผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรม/โครงกำร ที่ก ำหนดตำมแผนปฏิบัติกำรและแผน
งบประมำณจำกปีที่ผ่ำนมำ และพิจำรณำทบทวนแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำร แนวทำงปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำน ให้สอดคล้องกับนโยบำยแผนพัฒนำมหำวิทยำลัย และแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 
  1.3 จัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิทยบริกำรฯ เพื่อร่วมกันคัดกรองผลกำรวิเครำะห์
ข้อมูล สภำพแวดล้อมภำยใน-ภำยนอก  (SWOT Analysis) ซึ่งประกอบด้วยจุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกำส 
(O) และอุปสรรค (T) จำกกำรโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ กลุ่มย่อยเพื่อทบทวนแผนยุทธศำสตร์ฯ และน ำ
ข้อมูลทั้งหมดมำวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ในรูปแบบแมตริกซ์ (TOWS Matrix)  
 2. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้รับทรำบเกี่ยวกับแผนยุทธ์ศำสตร์กำรพัฒนำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ได้ก ำหนดแนวทำงเพื่อ
น ำไปสู่กำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัยฯ อย่ำงชัดเจน สำมำรถใช้เป็นกรอบแนวทำงที่แสดงยุทธศำสตร์และกล
ยุทธ์ต่ำงๆ เพื่อพัฒนำมหำวิทยำลัยฯ ซึ่งส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้จัดท ำแผนยุทธศำสตร์
ของส ำนักวิทยบริกำรฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจและสนับสนุนกำรพัฒนำของ
มหำวิทยำลัย โดยกำรวิเครำะห์ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยใน-ภำยนอก กำรระดมควำมคิดเห็นจำกผู้บริหำรและ
บุคลำกรทุกกลุ่มงำนของส ำนักวิทยบริกำรฯ เพื่อให้ได้เป็นแผนยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน และสำมำรถแปลง
แผนสู่กำรปฏิบัติได้ 
 3. ผู้บริหำรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ด ำเนินกำรก ำกับ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมที่มอบหมำย โดยให้สอดคล้องตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณของ
ส ำนักวิทยริกำรฯ โดยน ำระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) มำใช้ในกำรติดตำม มอบหมำยงำน และ
น ำระบบกำรประชุมเล็กทรอนิกส์  (e-Meeting) จัดกำรประชุมประชุมเพื่อติดตำมผลกำรด ำเนินงำน และ
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของฝ่ำยงำนต่ำง ๆ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิทยบริกำรฯ เป็นประจ ำ
ทุกเดือน 
 4. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้มีกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำใช้ใน
กำรบริหำรงำนที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจมีกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศที่เช่ือมโยงกับองค์กรหรือหน่วยงำน
ภำยนอก เช่น เว็บไซต์งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระบบกำรเงินและงบประมำณ ระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) และเว็บไซต์คลังข้อมูลอุดมศึกษำเพื่อรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของข้อมูลสำรสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์เพื่อจัดส่งให้แก่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ (สกอ.)  
 5. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรเกี่ยวกับ
ภำวะผู้น ำ ธรรมำภิบำลและควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของอธิกำรบดี คณบดี และผู้อ ำนวยกำร  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยใช้แบบสอบถำมของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ (ออนไลน์) ในกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจของบุคลำกรทุกระดับต่อผู้อ ำนวยกำร    
 6. คะแนนระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรทุกระดับ มีคำ่เฉลี่ย 4.25 คะแนน 
 ตัวชี้วัดท่ี 1.2  ผลการบริหารงบประมาณ  
 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม 
  งบประมำณได้รับกำรจัดสรร จ ำนวน 8,326,540  บำท 
  งบประมำณที่มีกำรโอนเปลี่ยนแปลง จ ำนวน 836,086 บำท 
  คงเหลืองบประมำณ จ ำนวน  7,490,454 บำท 



129 
 

  งบประมำณที่เบิกจ่ำย จ ำนวน 5,466,264 บำท 
  คิดเป็น ร้อยละ 72.98 
 ตัวชี้วัดท่ี  1.3  ผลการพัฒนาบุคลากร   
 1.  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีบุคลำกรรวมจ ำนวนทั้งสิ้น 35  คน  และบุคลำกร
ทุกคนได้รับกำรอบรมเพื่อกำรพัฒนำศักยภำพ   คิดเป็นร้อยละ 100.00   
  1.1 บุคลำที่เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมภำยในหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2563 จ ำนวน 2 
โครงกำร ดังนี้         
    - โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรพัฒนำข้ำรำชกำรและบุคลำกรสำยสนับสนนุ
เพื่อเลื่อนต ำแหน่งช ำนำญกำรและระดับอื่นๆ” ระหว่ำงวันที่ 11 – 12 มิถุนำยน 2563 ในกิจกรรมกำรจัดกำร
ควำมรู้ภำยในองค์กรโดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกคน มีวัตถุประสงค์เพื่อน ำควำมรู้และแนวปฏิบัติที่ดีจำก
บุคคลมำเผยแพร่และเกิดกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ควำมรู้ร่วมกัน ที่สอดรับกับแผนกำรจัดกำรควำมรู้ โดย
ได้มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรพัฒนำตนเอง ณ ห้องประชุมพระบำง ช้ัน 4 (อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ)  
    - โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง "กำรป้องกันและระงับอัคคีภัย กำรอพยพหนีไฟ" 
เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 2563 โดยเชิญคณะวิทยำกรผู้เช่ียวชำญจำกหน่วยงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
เทศบำลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ มำให้ควำมรู้ในเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตัว และวิธีกำรอพยพ
เมื่อเกิดอัคคีภัย ณ ห้องประชุมพระบำง อำคำรเฉลิมพระเกียรติ ฯ (อำคำร 15 ช้ัน 4) มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ 
  1.2 กำรเข้ำร่วมประชุมทำงวิชำกำรกับหน่วยงำนภำยนอก 
    - กำรน ำเสนอแบบ Oral Presentationในมหกรรมกำรแสดงผลงำนระดับชำติด้ำนกำร
พัฒนำงำนประจ ำ งำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ส ำหรับบุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำ 
ครั้งที่ 4 ระหว่ำงวันที่ 12-13 ธันวำคม 2562 ณ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 
 ตัวชี้วัดท่ี 1.4 การบริหารจัดการความเสี่ยง   
 1.   ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ตำมแบบฟอร์มของมหำวิทยำลัยฯ เพื่อให้
ด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล ทั้งนี้มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน, รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน) ตำมที่มหำวิทยำลัยฯ ก ำหนด 
 2. ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร
และบุคลำกร มีกำรทบทวนผลกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงใน ปีที่ผ่ำนมำ เพื่อน ำมำวิเครำะห์สภำพแวดล้อม
ทั้งภำยใน และภำยนอกขององค์กรและน ำผลจำกกำรวิเครำะห์ SWOT ไปใช้ในกำรจัดท ำแผนบริหำรควำม
เสี่ยง โดยได้น ำข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินฯ และข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก
วิทยบริกำรฯ มำด ำเนินกำรวิเครำะห์ ระบุควำมเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำง ๆ ตำมบริบท
ของส ำนักวิทยบริกำรฯ เพื่อจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง โดยในปีงบประมำณ 2563 มี
กำรระบุปัจจัยควำมเสี่ยงแบ่งออกเป็น 3 ด้ำนได้แก่ 
   2.1 ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกร (ด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ) 
   2.2 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (กำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ) 
   2.3 ควำมเสี่ยงจำกปัจจัยภำยนอกที่มำกระทบ (กำรเกิดอัคคีภัย) 
 3. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ตำมปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำง ๆ  ตำมบริบท                        ของ
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ส ำนักวิทยบริกำรฯ เพื่อจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงให้สอดคล้องตำมประเด็น
ยุทธศำสตร์ของส ำนักวิทยบริกำรฯ และมหำวิทยำลัย ลงในแบบฟอร์ม RM1_NSRU โดยมีกำรวิเครำะห์ และ
จัดล ำดับควำมเสี่ยง จ ำนวน 3 ด้ำน ดังนี้ 
   3.1 ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกร (ด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ)  
    ควำมมั่นคงปลอดภัยในกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ โดยมีแนวทำงกำรป้องกัน/แก้ไข
ควำมเสี่ยง ได้แก่ 
   ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เห็นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำด้ำนระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและเครือข่ำยให้มีประสิทธิภำพ ซึ่งจ ำเป็นต้องค ำนึงถึงข้ันตอนในกำรด ำเนินกำรที่ชัดเจน
และกำรป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจเกิดข้ึนจำกกำรใช้งำนตำมปกติของระบบ หรือเหตุกำรณ์ผิดปกติที่เกิดข้ึนจำก
กำรโจมตีระบบโดยผู้บุกรุก หรือจำกโปรแกรมต่ำงๆ จึงมอบหมำยให้ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศฯ จัดท ำ
นโยบำยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ แนวปฏิบัติและข้ันตอนปฏิบัติเพื่อ
น ำไปใช้ด ำเนินกำรรักษำควำมมั่งคงปลอดภัย โดยครอบคลุมข้ันตอนกำรเข้ำถึงฮำร์ดแวร์ กำรเข้ำใช้งำน
โปรแกรมต่ำง ๆ กำรเข้ำถึงข้อมูล กำรเข้ำถึงระบบเครือข่ำย กำรป้องกันกำรโจมตีผ่ำนระบบเครือข่ำย และกำร
ป้องกันภัยพิบัติหรือภัยที่อำจเกิดจำกเหตุกำรณ์ไม่ปกติต่ำง ๆ ทั้งนี้นโยบำยที่ก ำหนดข้ึนจ ำเป็นต้องมีกำร
ทบทวน ปรับปรุงแก้ไขให้เหมำะสมตลอดจนกำรซักซ้อมกำรด ำเนินกำร และตรวจสอบกำรปฏิบัติกำรเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศต่อไป 
  3.2 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (กำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ) 
   กำรป้องกันกำรสูญหำยของทรัพยำกรสำรสนเทศ  โดยมีแนวทำงกำรป้องกัน/แก้ไขควำม
เสี่ยง ได้แก่ 
   - ตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบป้องกันกำรน ำหนังสือออก 
   - มีกำรก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่เป็นผู้ตรวจสอบหนังสือในกรณีอุปกรณ์ของระบบป้องกันมีปัญหำ 
   - มีกำรส ำรวจตรวจสอบทรัพยำกรสำรสนเทศที่สูญหำยเป็นรำยปี โดยบันทึกข้อมูลไว้ใน
ระบบแต่ไม่ให้ปรำกฏสถำนะในระบบสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศ 
  3.3 ควำมเสี่ยงจำกปัจจัยภำยนอกที่มำกระทบ (กำรเกิดอัคคีภัย) 
   - มีเครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ำและบำงส่วนมีกำรเปิดใช้งำนตลอดเวลำ 24 
ช่ัวโมง โดยมีแนวทำงกำรป้องกัน/แก้ไขควำมเสี่ยง ดังนี้  
     มีระบบฉีดน้ ำดับเพลิง 
     มีถังดับเพลิง 
     ตรวจสอบสำรเคมีดับเพลิง  
     มีระบบสัญญำณเตือนเพลิงไหม้ 
     มีระบบตรวจสอบควำมร้อน (Heat Detector) 
     มีระบบตรวจสอบควำมปลอดภัยของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้ำ 
     มีป้ำยบอกช้ันและป้ำยบอกทำงหนีไฟที่ชัดเจน 
     มีสื่อให้ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกัน บรรเทำ และระงับอัคคีภัย 
     มีกำรส ำรวจและทดสอบโครงสร้ำงของอำคำร และระบบสำธำรณูปโภค โดย
ผู้เช่ียวชำญ   
    - หอสมุดมีหนังสือ และทรัพยำกรสื่อสิ่งพิมพ์จ ำนวนมำกที่อำจเป็นเช้ือเพลิงที่
ก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่ำย โดยมีแนวทำงกำรป้องกัน/แก้ไขควำมเสี่ยง ดังนี้ 
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     ตรวจสอบควำมปลอดภัยในกำรเก็บหนังสือ เอกสำรสิ่งพิมพ์ และป้องกันสิ่งของไวไฟ 
     มีระบบฉีดน้ ำดับเพลิง 
     มีถังดับเพลิง 
     ตรวจสอบสำรเคมีดับเพลิง 
     มีระบบสัญญำณเตือนเพลิงไหม้ 
     มีระบบตรวจสอบควำมปลอดภัยของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้ำ 
     มีป้ำยบอกช้ันและป้ำยบอกทำงหนีไฟ ที่ชัดเจน 
     ให้มีกำรส ำรวจและทดสอบโครงสร้ำงของอำคำร และระบบสำธำรณูปโภคโดย
ผู้เช่ียวชำญ 
   - มีห้องประชุมที่ให้บริกำรแก่บุคคลภำยนอกมำใช้บริกำรในกำรจัดอบรม ประชุม 
สัมมนำ จัดงำนสังสรรค์ และกิจกรรมอื่น ๆ โดยมีแนวทำงกำรป้องกัน/แก้ไขควำมเสี่ยง ดังนี้ 
    มีระบบฉีดน้ ำดับเพลิง 
    มีถังดับเพลิง  
    ตรวจสอบสำรเคมีดับเพลิง 
    มีระบบสัญญำณเตือนเพลิงไหม้ 
    มีระบบตรวจสอบควำมร้อน (Heat Detector) 
    มีระบบตรวจสอบควำมปลอดภัยของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้ำ 
    มีป้ำยบอกช้ันและป้ำยบอกทำงหนีไฟที่ชัดเจน 
    มีสื่อให้ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันบรรเทำและระงับอัคคีภัย 
   - มีกำรใช้วัสดุส ำนักงำนประเภทกระดำษเป็นจ ำนวนมำกที่อำจเป็นเช้ือเพลิงที่ก่อให้เกิด
อัคคีภัยได้ง่ำย โดยมีแนวทำง กำรป้องกัน/แก้ไขควำมเสี่ยง ดังนี้ 
    มีระบบฉีดน้ ำดับเพลิง 
    มีถังดับเพลิง 
    ตรวจสอบสำรเคมีดับเพลิง 
    มีระบบสัญญำณเตือนเพลิงไหม 
    มีระบบตรวจสอบควำมร้อน (Heat Detector) 
    มีระบบตรวจสอบควำมปลอดภัยของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้ำ 
    มีป้ำยบอกช้ันและป้ำยบอกทำงหนีไฟที่ชัดเจน 
    มีสื่อให้ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันบรรเทำและระงับอัคคีภัย 
    ให้มีกำรส ำรวจและทดสอบโครงสร้ำงของอำคำร และระบบสำธำรณูปโภคโดย
ผู้เช่ียวชำญ 
   - สำยไฟฟ้ำเก่ำ ช ำรุดและเสี่ยงต่อกำรกัดแทะของหนูหรือสัตว์  อื่น ๆ  โดยมีแนว
ทำงกำรป้องกัน/แก้ไขควำมเสี่ยง ดังนี้ 
    ตรวจสอบสำยไฟ 
    ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้ำ 
    มีระบบป้องกันไฟฟ้ำลัดวงจร 
    มีระบบฉีดน้ ำดับเพลิง 
    มีถังดับเพลิง 
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    ตรวจสอบสำรเคมีดับเพลิง 
    มีป้ำยบอกช้ันและป้ำยบอกทำงหนีไฟที่ชัดเจน 
    มีสื่อให้ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันบรรเทำและระงับอัคคีภัย  
    มีกำรส ำรวจและทดสอบโครงสร้ำงอำคำร และระบบสำธำรณูปโภคโดยผู้เช่ียวชำญ 
 4. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรรำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำรปรับปรุง
แผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2562 – 31 มีนำคม 2563) 
รอบ 6 เดือน ตำมแบบฟอร์มของมหำวิทยำลัยสรุปได้ว่ำแนวทำงกำรแก้ไขควำมเสี่ยงมีควำมเหมำะสมดี โดย
จัดท ำเป็นสรุปกำรด ำเนินกำรเป็นรำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้กบั
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิทยบริกำร
ฯ  ให้รับทรำบในล ำดับต่อไป  
 5. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มีกำรน ำผลกำรติดตำมประเมินมำวิเครำะห์ปัจจัย
ควำมเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทำงกำรป้องกันควำมเสี่ยงมำใช้ในกำรปรับปรุงแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
และใช้เป็นข้อมูลจัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในปีงบประมำณถัดไป เพื่อท ำให้ควำมเสี่ยงลดลง  
 ตัวชี้วัดท่ี 1.5 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศหรือต่างประเทศ 
 ควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนัก/สถำบัน กับมหำวิทยำลัย 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้ลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) 
ร่วมกับสมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำรี เมื่อวันที่ 11 กันยำยน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมแอมบำสซำเดอร์ สุขุมวิท 11 จังหวัดกรุงเทพมหำนคร เพื่อ
สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงสมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย และเป็นศูนย์ฝึกอบรมพัฒนำทักษะทำง
วิชำชีพบรรณำรักษ์ศำสตร์ และสำรสนเทศศำสตร์ ระหว่ำงส ำนักวิทยบริกำร ฯ มหำวิทยำลัยรำชภัฏในเขต
ภำคเหนือ 7 แห่ง  
 
 2.  ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
 ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระบบงานบริหารส านักงาน   
 1.   ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งได้รับกำรรับรองคุณภำพมำตรฐำน ISO 
9001:2015 บุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนในแต่ละ
หน่วยงำน และมีกำรจัดท ำคู่มือกำรด ำเนินงำน (Work Manual) ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ซึ่งมีขอบเขตของงำนที่รับผิดชอบ และระบุข้ันตอน กระบวนกำรและวิธีกำรปฏิบัติงำนไว้อย่ำง
ชัดเจนในทุกฝ่ำยงำน เพื่อให้มีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนที่เป็นระบบ และมีตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินงำนหลัก มี
กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยในกำรท ำงำนที่ชัดเจนและสำมำรถวัดผลกำรปฏิบัติงำนได้ นอกจำกนี้ส ำนักวิทยบรกิำร
ฯ ซึ่งมีกำรตรวจติดตำมภำยในอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยทีมงำนผู้บริหำรและบุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ท ำให้มีกำรทบทวนขอบเขตของงำนที่รับผิดชอบ ข้ันตอน กระบวนกำร และวิธีกำรปฏิบัติงำน ตัวช้ีวัดผลกำร
ด ำเนินงำนหลัก รวมถึงค่ำเป้ำหมำยในกำรท ำงำนเป็นประจ ำ ทุกปี   
 2.   ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ได้น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่พัฒนำใหม่ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เข้ำมำสนับสนุนในกำรปฏิบัติงำน ประกอบไปด้วยระบบต่ำงๆ ดังนี้ 
  2.1 คลังควำมรู้เพื่อกำรแบ่งปัน (NSRU Knowledge Sharing) วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและ
เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
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  2.2 ระบบแจ้งซ่อมส ำหรับฝ่ำยอำคำร สถำนที่และงำนช่ำงไฟฟ้ำ ประปำ วัตถุประสงค์เพื่อ
จัดเก็บรวบรวมข้อมูลกำรแจ้ง กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร และกำรใช้วัสดุอุปกรณ์  และเพื่ อควำมสะดวก
รวดเร็วในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
  2.3 ระบบจองห้อง e-Booking วัตถุประสงค์เพื่อจัดกำรข้อมูลกำรจองห้อง ที่สำมำรถรองรับ
กำรจัดกำรได้ทั้งในระดับหน่วยงำนและระดับ มหำวิทยำลัย ได้อย่ำงสะดวกและมีประสิทธิภำพ 
  2.4 ระบบรวบรวมข้อมูลบุคลำกรเพื่อส่ง สกอ. วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลำกรที่ดูแลข้อมูล
สำมำรถจัดกำรรูปแบบของข้อมูลบุคลำกรในกำรส่งข้อมูลตำมที่ สกอ. ต้องกำร 
  2.5 ระบบแฟ้มสะสมงำน (e-Portfolio System) วัตถุประสงค์เพื่อสำมรถช่วยจัดกำรข้อมูล
ส่วนตัว ประวัติกำรท ำงำน จัดกำรแฟ้มสะสมผลงำนของบุคลำกรในงำนด้ำนต่ำง ๆ อำทิเช่น งำนวิชำกำรด้ำน
กำรสอน งำนพัฒนำวิชำกำร 
  2.6 ระบบสร้ำงเอกสำรออนไลน์ (e-Document System) วัตถุประสงค์ เพื่อสร้ำงเอกสำร
บันทึกข้อควำมบนเว็บไซต์ และเพื่อส่งออกเอกสำรที่สร้ำงน ำมำไปปรับใช้ในระบบสำรสนเทศอื่นๆ 
  2.7 ระบบเก็บข้อมูลภำวะมีงำนท ำ วัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บข้อมูลภำวะมีงำนท ำของบัณฑิต 
ตำมรูปแบบที่ สกอ. ก ำหนด และเพื่อส่งข้อมูลตำมรูปแบบที่ สกอ. ก ำหนด ในรูปแบบไฟล์ .csv 
  2.8 เว็บไซต์กลุ่มงำนนิติกร วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ดูแลระบบของหน่วยงำนสำมำรถจัดกำรและ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน มีรูปแบบเว็บไซต์ที่ทันสมัย และเพิ่มควำมสะดวก รวดเร็วในกำรค้นหำเอกสำร 
  2.9 ระบบจัดกำรวัสดุ ครุภัณฑ์ วัตถุประสงค์เพื่อจัดกำรข้อมูลวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่สำมำรถรองรับ
กำรจัดกำรได้ทั้งในระดับหน่วยงำนและ ระดับมหำวิทยำลัยฯ ได้อย่ำงสะดวกและมีประสิทธิภำพ 
  2.10 ระบบบันทึกรำยกำรพัสดุ (จดหมำย) วัตถุประสงค์เพื่อจัดกำรข้อมูลพัสดุที่ประชำสัมพันธ์
รับจำกไปรษณีย์ไทย และกำรเข้ำรับพัสดุของบุคลำกรที่หน่วยประชำสัมพันธ์ รวมถึงกำรสร้ำงรำยงำนได้อย่ำง
ถูกต้องและมีประสิทธิภำพ 
  2.11 ระบบแบบสอบถำมออนไลน์ วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดควำมสะดวกในกำรสรุปข้อมูลกำร
ตอบแบบสอบถำม เช่น กำรสรุปค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
  2-.12 ระบบงำนสำรสนเทศที่ปรับปรุง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563   
   - ระบบ NSRU Core วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำ เพื่อสำมำรถใช้ในกำรส่งกำรแจ้ง
เตือนให้กับผู้ใช้งำน และเพื่อให้มีคู่มือกำรใช้งำนส ำหรับผู้พัฒนำระบบใช้อ้ำงอิงในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
   - เว็บไซต์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำ เพื่อน ำเสนอ
ข้อมูลข่ำวประชำสัมพันธ์และกิจกรรมของมหำวิทยำลัย และเพื่อสร้ำงกำรน ำทำงผู้ใช้ไปยังทรัพยำกร
สำรสนเทศอื่น ๆภำยในมหำวิทยำลัย 
   - ระบบจัดกำรกำรอบรมมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำ 
เพื่อให้ได้ระบบจัดกำรอบรมที่หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยฯ น ำไปใช้งำนได้ 
   - เว็บไซต์หน่วยบ่มเพำะวิสำหกิจ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ วัตถุประสงค์ของกำร
พัฒนำ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบของหน่วยงำนสำมำรถจัดกำรและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อให้มี
รูปแบบเว็บไซต์ที่ทันสมัย 
   - เว็บไซต์ตรวจสอบภำยใน วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบของ
หน่วยงำนสำมำรถจัดกำรและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อให้มีรูปแบบเว็บไซต์ที่ทันสมัย 
   - เว็บไซต์กลุ่มงำนแผนฯ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบของหน่วยงำนสำมำรถจัดกำรและปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อให้มีรูปแบบเว็บไซต์ที่ทันสมัย 
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   - ระบบสอบประกันคุณภำพด้ำนคอมพิวเตอร์ วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำ เพื่อปรับปรุง
ระบบกำรสมัครสอบ และเพื่อปรับปรุงระบบกำรสอบให้มีควำมเหมำะสมกับลักษณะกำรด ำเนินงำนในปัจจุบัน 
   สรุปในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยกลุ่ม
งำนพัฒนำระบบได้ด ำเนินกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ ใหม่ จ ำนวน 11 ระบบ และระบบสำรสนเทศที่ปรับปรุง 
จ ำนวน 7 ระบบ รวมทั้งหมด 18 ระบบ  
 ตัวชี้วัดท่ี 2.2 การพัฒนาบุคลากรให้ท าหน้าท่ีการบริการได้อย่างมีคุณภาพ   
 1.  ผู้บริหำรมีกำรส่งเสริมกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร และก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้  
  1.1  มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปีงบประมำณเพื่อวำง
แผนกำรพัฒนำบุคลำกร กระบวนกำร/วิธีกำร พัฒนำบุคลำกร ทั้งในสมรรถนะหลักและสมรรถนะรอง 
ประกอบด้วยผู้บริหำรหน่วยงำน หัวหน้ำกลุ่มงำน 
  1.2 จัดท ำแนวทำงในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วย กำรวิเครำะห์และ
ก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังระยะยำว กำรก ำหนดคุณสมบัติตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งงำน ภำระงำนและ
ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งต่ำง ๆ แนวทำงกำรพัฒนำ สร้ำงขวัญก ำลังใจ และส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำใน
สำยงำน ตลอดจนกำรจัดหำอัตรำทดแทนกำรเกษียณอำยุรำชกำร 
  1.3 จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ในกำรพัฒนำทักษะที่จ ำเป็น
ต่อกำรปฏิบัติงำน รวมถึงทักษะชีวิตอื่น ๆ ที่บุคลำกรสนใจ จัดกิจกรรม /โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ทั้ง
ภำยในและภำยนอกหน่วยงำน 
  1.4 ด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรโดยกำรจัดสรรงบประมำณในกำรพัฒนำบุคคลำกรส่งเสริมให้
เข้ำรับกำรอบรม/ประชุม/สัมมนำ เพื่อเพิ่มทักษะควำมรู้ ในวิชำชีพที่เกี่ยวข้อง และมีระบบกำรก ำกับติดตำม
โดยให้บุคลำกรรำยงำนผลกำรอบรม/ประชุม/สัมมนำ ผ่ำนระบบ (MIS NSRU) และรำยงำนผู้บริหำรได้รับ
ทรำบข้อมูล 
  1.5 สนับสนุนให้น ำควำมรู้ที่ได้มำท ำกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกรภำยในหน่วยงำน 
เพื่อน ำแนวปฏิบัติที่ดีมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน และมีกำรติดตำมผลกำรน ำควำมรู้ไปใช้  
  1.6 จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกร และรำยงำน
ให้มหำวิทยำลัยฯ ได้รับทรำบ 
 2. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรแบ่งส่วนงำนภำยในออกเป็น 3 หน่วยงำน
ย่อย ได้แก่ ศูนย์วิทยบริกำร ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ได้เล็งเห็น
ถึงควำมส ำคัญในกำรจัดหำทรัพยำกรในด้ำนต่ำงๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพและอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมพันธกิจของบุคลำกรภำยในหน่วยงำน โดยกำรจัดสรรงบประมำณในกำรจัดหำอุปกร ณ์
เครื่องมือ วัสดุส ำนักงำนให้แก่บุคลำกรในทุกปีงบประมำณ ให้เพียงพอตำมควำมเหมำะสมของแต่ละหน่วยงำน 
 3. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรประชุมเพื่อก ำกับติดตำมตัวช้ีวัดตำม
แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ผ่ำนที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
เป็นประจ ำทุกเดือน อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อติดตำมผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริมบุคลำกรเข้ำร่วมอบรม/
ประชุม/สัมมนำ กับหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย และส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรบันทึกผลกำรเดินทำงไป
รำชกำรผ่ำนระบบ NSRU MIS ซึ่งเปิดโอกำสให้บุคลำกรคนอื่นๆ ที่ไม่ได้ไปรำชกำร สำมำรถสืบค้นหรือศึกษำ
งำนผ่ำนระบบ NSRU MIS ได้นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรเพื่อส่งเสริมให้บุคลำกรขอต ำแหน่ง
ประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร/เช่ียวชำญ   
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  เพื่อให้บุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรฯ ทุกคนเข้ำร่วมรับกำรพัฒนำตนเอง จึงได้จัดท ำโครงกำร
อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรพัฒนำข้ำรำชกำรและบุคลำกรสำยสนับสนุนเพื่อเลื่อนต ำแหน่งระดับช ำนำญกำร
และระดับอื่นๆ” โดยกำรเชิญวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก มำจัดอบรมให้แก่บุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
เมื่อระหว่ำงวันที่ 11-12 มิถุนำยน พ.ศ. 2563  ณ ห้องประชุมพระบำง อำคำร 15  ช้ัน 4 (อำคำรเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษำ) ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
 4. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรน ำระบบบริหำรงำนคุณภำพตำมมำตรฐำน 
ISO 9001 มำประยุกต์ใช้ทั่วทั้งองค์กร ตำมผังองค์กรและพันธกิจที่ประกำศไว้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกำร
บริหำรงำนคุณภำพกำรให้บริกำร ของส ำนักวิทยบริกำรฯ ตำมข้อก ำหนดและแนวปฏิบัติหลัก เป็นกรอบกำร
จัดกำร เพื่อให้ระบบบริหำรคุณภำพงำนบริกำร ถูกน ำไปใช้ และธ ำรงรักษำไว้ได้อย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรแต่งตั้ง
บุคลำกรให้ท ำหน้ำที่ในกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน ( Internal Audit) อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง ควบคู่กับ
กำรได้รับกำรตรวจประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับส ำนัก โดยคณะกรรมกำรตรวจประเมิน
ที่ผ่ำนกำรอบรมเป็นผู้ประเมิน จำกหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย ให้เข้ำตรวจสอบกำรด ำเนินงำนด้ำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในทุกปีกำรศึกษำ ได้ผลคะแนนเฉลี่ย 4.67 คะแนน พร้อมทั้งได้รับข้อเสนอแนะต่ำงๆ ที่
เป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำงำนของส ำนักวิทยบริกำรฯ รวมถึงกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรในแต่ละศูนย์ฯ 
เพื่อกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของส ำนักวิทยบริกำรฯ ต่อไป  
  นอกจำกนี้ส ำนักวิทยบริกำรฯ  มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบุคลำกรทุกคน เพื่อกำร
ประเมินเลื่อนข้ันเงินเดือนของบุคลำกร โดยพิจำรณำจำกผลกำรปฏิบัติงำนควบคู่กับรำยงำนผลกำรเข้ำรับกำร
พัฒนำศักยภำพจำกกำรอบรม/สัมมนำ ในระบบสำรสนเทศ (NSRU MIS) เป็นประจ ำอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อ
กระตุ้นให้บุคลำกรรำยงำนผลกำรไปรำชกำรโดยละเอียดในระบบสำรสนเทศ (NSRU MIS) 
 5. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรมที่ได้ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ โดยหัวหน้ำงำนใน
แต่ละหน่วยงำน และมีกำรก ำกับ ดูแล ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละโครงกำร/กิจกรรม ผ่ำนที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรฯ เป็นประจ ำทุกเดือน และมีกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณที่
ได้รับในทุกไตรมำส มีกำรน ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำนให้ดีข้ึนและในบำง
กิจกรรมให้มีกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง มีกำรประชุมทบทวนผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ เพื่อใช้เป็นแนวทำงใน
กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนเพื่อของบประมำณในปีถัดไป ให้เกิดควำมต่อเนื่องและเห็นผลในกำรปรับปรุง
พัฒนำงำนที่ชัดเจน  
  สนับสนุนบุคลำกรให้จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่ เกี่ยวข้องกับภำระหน้ำที่ เพื่อพัฒนำสู่
ควำมก้ำวหน้ำตำมสำยงำนมีกำรจัดท ำโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร  เรื่อง “กำรพัฒนำข้ำรำชกำรและ
บุคลำกรสำยสนับสนุนเพื่อเลื่อนต ำแหน่งช ำนำญกำรและระดับอื่นๆ” ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เมื่อ
ระหว่ำงวันที่  11-12 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 ภำยในหน่วยงำนให้กับบุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรฯ ทั้งนี้มีกำร
แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรเขียนคู่มือปฏิบัติงำนของบุคลำกร โดยได้พิจำรณำและคัดเลือกบุคลำกรผู้
มีผลงำนดีเด่นด้ำนกำรเขียนคู่มือปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2563 เพื่อยกย่อง ชมเชย และให้รำงวัล
เกียรติบัตร จ ำนวน 3 คน และเผยแพร่ผลงำนกำรเขียนคู่มือปฏิบัติงำนในเวปไซต์ KM ของส ำนักวิยบริกำรฯ 
เพื่อให้บุคลำกรภำยในส ำนักได้ศึกษำจำกตัวอย่ำงและสอบถำมผู้เขียนได้โดยตรง ในกำรพัฒนำงำนเขียนคู่มือ
ปฏิบัติงำนเพื่อต่อสัญญำจ้ำง หรือเพื่อเลื่อนสู่ต ำแหน่งวิชำกำรที่สูงข้ึน ได้ทุกสถำนที่ทุกเวลำอย่ำงต่อเนื่องไป 
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 ตัวชี้วัดท่ี  2.3  การอ านวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย    
 1.   ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นหน่วยงำนสนับสนุนพันธกิจของมหำวิทยำลัยฯ 
ที่เน้นด้ำนกำรให้บริกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ และเทคโนโลยีสำรสนเทศทั้งหน่วยงำนภำยใน และภำยนอก
มหำวิทยำลัยฯ มีกำรน ำระบบสำรสนเทศที่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำน กำรติดต่อประสำนงำนมำใช้
สนับสนุนด้ำนกำรปฏิบัติงำน ดังนี้  
  1.1 ระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์มหำวิทยำลัย (NSRU Mail) 
  1.2 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและตัดสินใจ (NSRU MIS) 
  1.3 ระบบกำรเงินและงบประมำณ 
  1.4 ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (NSRU-Office) 
  1.5 ระบบงำนยำนพำหนะออนไลน์ (e-Transport) 
  1.6 ระบบจองสถำนที่เพื่อจัดประชุม/สัมมนำ (e-Booking) 
  1.7 ระบบรับ-ส่งและติดตำมเอกสำรกำรเบิกจ่ำย 
  2. บุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีคู่มือปฏิบัติงำนของบุคลำกร และมี
คู่มือกำรด ำเนินงำน (Work Manual) ที่แสดงถึงข้ันตอนวิธีกำรปฏิบัติงำนในแต่ละงำนไว้อย่ำงชัดเจน ทั้งใน
ส่วนของงำนด้ำนกำรบริกำร ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์  ด้ำนกำรพัฒนำระบบ และด้ำนกำรติดต่อประสำนงำนทั้ง
หน่วยงำนภำยใน และภำยนอกมหำวิทยำลัยฯ นอกจำกนี้กำรจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนในกำรอ ำนวยควำมสะดวก
และประสำนงำนบุคลำกรของส ำนักแล้ว บุคลำกรของส ำนัก วิทยบริกำรฯ ยังให้กำรอบรมกำรใช้งำนระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนที่พัฒนำข้ึน และช่วยแก้ไขปัญหำระหว่ำงกำรใช้งำนระบบให้แก่
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอีกด้วย 
 3. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีภำรกิจส ำคัญในกำรพัฒนำหรือร่วมพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน เป็นเสมือนผู้น ำทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย 
จึงมีกำรใช้ระบบสำรสนเทศเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 
  3.1 ระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์มหำวิทยำลัย (NSRU Mail) 
  3.2 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและตัดสินใจ (NSRU MIS) 
  3.3 ระบบกำรเงินและงบประมำณ 
  3.4 ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (NSRU-Office) 
  3.5 ระบบระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)            
  3.6 ระบบงำนยำนพำหนะออนไลน์ (e-Transport) 
  3.7 ระบบตรวจสอบตำรำงกำรใช้สถำนที่ 
  3.8 ระบบรับ-ส่งและติดตำมเอกสำรกำรเบิกจ่ำย 
 4. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรอ ำนวยควำม
สะดวกและประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก โดยกำรน ำระบบบริหำรงำนคุณภำพตำม
มำตรฐำน ISO 9001:2015 มำประยุกต์ใช้ทั่วทั้งองค์กร ตำมผังองค์กรและพันธกิจที่ประกำศไว้ โดยถือเป็น
ส่วนหนึ่งของกำรบริหำรงำนคุณภำพกำรให้บริกำร ของส ำนักวิทยบริกำรฯ ตำมข้อก ำหนดและแนวปฏิบัติหลัก 
เป็นกรอบกำรจัดกำร เพื่อให้ระบบบริหำรคุณภำพงำนบริกำร ถูกน ำไปใช้ และธ ำรงรักษำไว้ได้อย่ำงต่อเนื่อง 
และมีกำรแต่งตั้งบุคลำกรให้ท ำหน้ำที่ในกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน (Internal Audit) อย่ำงน้อยปีละ 2 
ครั้ง  ทั้งนี้ได้มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ควบคู่กับกำรตรวจประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
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ภำยในระดับส ำนัก โดยคณะกรรมกำรตรวจประเมินที่ผ่ำนกำรอบรมเป็นผู้ประเมิน ซึ่งเป็นบุคลำกรจำก
หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยฯ  เข้ำตรวจสอบกำรด ำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในทุกปี
กำรศึกษำ ได้ผลคะแนนเฉลี่ย 4.67 คะแนน ซึ่งเป็นภำพรวมของกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทย
บริกำรฯ ในกำรให้บริกำรหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่ครอบคลุมถึงควำมพึงพอใจต่อระบบสำรสนเทศที่ช่วยอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำน และช่วยสนับสนุนกำรติดต่อประสำนงำน ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 
 5. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรน ำข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรตรวจ
ประเมินกำรประกันคุณภำพประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 น ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิทย
บริกำรฯ  เพื่อรับทรำบ และพัฒนำงำนของส ำนักวิทยบริกำรฯ รวมถึงกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของส ำนักวิทย
บริกำรฯ อำทิ ควำมเร็วอินเตอร์เน็ตของกำรบริกำรด้ำนเครือข่ำยไร้สำย ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร และ
กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรจัดท ำรำยงำนผล
กำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และจำก
กำรสัมภำษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของส ำนัก 
ฯ ให้ดีย่ิงข้ึน 
 ตัวชี้วัดท่ี 2.4  การประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีส านัก/สถาบัน รับผิดชอบ   
 1.  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิทย
บริกำรฯ เป็นประจ ำทุกเดือน และกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิทยบริกำรฯ รำยไตรมำส โดยมีกำร
จัดประชุมอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง  
  ทั้งนี้ ในกำรประชุมบุคลำกรสังกัดส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรท ำหน้ำที่จัดกำรกำรประชุมในแต่ละ
ครั้ง โดยมีกำรจัดท ำบันทึกข้อควำมขอเชิญผู้เข้ำร่วมประชุมโดยมีวำระกำรประชุม ล่วงหน้ำก่อนวันประชุม 7 
วันท ำกำร และแจ้งให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำในระบบกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Meeting) 
 2. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยบุคลำกรสังกัดส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร กลุ่มงำน
บริหำรและเลขำนุกำร จัดท ำระเบียบวำระกำรประชุมเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ พิจำรณำก่อนกำร
ประชุม  อย่ำงน้อย 7 วันท ำกำร  
 3. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยบุคลำกรสังกัดส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร  กลุ่ม
งำนบริหำรและเลขำนุกำร จัดท ำรูปเล่มกำรประชุม  พร้อมกับบันทึกข้อมูลกำรลงระบบกำรประชุม
อิเล็กทรอนิกส์     (e-Meeting) เพื่อลดจ ำนวนกระดำษ และอ ำนวยควำมสะดวกผู้เข้ำร่วมประชุมในกำรเรียกดู
เอกสำรผ่ำนอุปกรณ์สื่อสำรไร้สำย ในระบบกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) พร้อมทั้งเข้ำร่วมกำร
ประชุมเพื่อบันทึกเสียง และจัดท ำรำยงำนกำรประชุมต่อไป 
 4. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยบุคลำกรสังกัดส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร กลุ่มงำน
บริหำรและเลขำนุกำร  จัดท ำรำยงำนกำรประชุม และเสนอให้คณะกรรมกำรรับรองรำยงำนกำรประชุม 
ภำยใน 15 วัน หลังเสร็จสิ้นกำรประชุม ในระบบกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)    
 5.  ในกำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ร่วมพิจำรณำ
วำระกำรประชุมเพื่อรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ เพื่อแก้ไขรำยละเอียดข้อผิดพลำดเล็กน้อย และ
บันทึกไว้เป็นข้อมูลที่ต้องแก้ไขลงในรำยงำนกำรประชุมครั้งปัจจุบันด้วย 
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 ตัวชี้วัดท่ี 2.5 การให้บริการข้อมูลแก่บุคลากรและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   
 1.  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีระบบให้บริกำรข้อมูลทำงวิชำกำร ที่สนับสนุนกำร
บริกำรแก่นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ดังนี้ 
  1.1 ระบบบริกำรตอบข้อซักถำม แก้ไขปัญหำของเจ้ำหน้ำที่ประจ ำเคำน์เตอร์งำนบริกำร 
  1.2 ระบบ NSRU Trainning 
  1.3 ระบบ NSRU Knowledge 
  1.4 ระบบฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 2. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรจัดท ำคู่มือกำรใช้งำนระบบงำนต่ำง ๆ   
  2.1 ระบบบริกำรตอบข้อซกัถำม แก้ไขปัญหำของเจ้ำหน้ำที่ประจ ำเคำน์เตอร์งำนบริกำร 
  2.2 ระบบ NSRU Trainning 
  2.3 ระบบ NSRU Knowledge 
  2.4 ระบบฐำนข้อมลูหนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์
 3. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ได้น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำสนับสนุนใน
กำรปฏิบัตงิำน ประกอบไปด้วยระบบต่ำงๆ ดังนี้ 
  3.1 ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศที่พฒันำใหม ่
   - คลังควำมรูเ้พื่อกำรแบ่งปัน (NSRU Knowledge Sharing) วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม
และเผยแพรผ่ลงำนทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
   - ระบบแจ้งซ่อมส ำหรบัฝ่ำยอำคำร สถำนที่และงำนช่ำงไฟฟ้ำ ประปำ วัตถุประสงค์เพื่อ
จัดเกบ็รวบรวมข้อมลูกำรแจ้ง กำรปฏิบัตงิำนของบุคลำกร และกำรใช้วัสดุอุปกรณ์  และเพื่อควำมสะดวก
รวดเร็วในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
   - ระบบจองหอ้ง e-Booking วัตถุประสงค์เพือ่จัดกำรข้อมลูกำรจองห้อง ที่สำมำรถ
รองรับกำรจัดกำรได้ทัง้ในระดบัหน่วยงำนและระดับ มหำวิทยำลัย ได้อย่ำงสะดวกและมปีระสทิธิภำพ 
   - ระบบรวบรวมข้อมลูบุคลำกรเพื่อส่ง สกอ. วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลำกรที่ดูแลข้อมลู
สำมำรถจัดกำรรูปแบบของข้อมลูบุคลำกรในกำรสง่ข้อมลูตำมที่ สกอ. ต้องกำร 
   - ระบบเกบ็ข้อมลูภำวะมีงำนท ำ วัตถุประสงค์เพื่อจัดเกบ็ข้อมลูภำวะมีงำนท ำของ
บัณฑิต ตำมรูปแบบที่ สกอ. ก ำหนด และเพื่อสง่ข้อมลูตำมรปูแบบที่ สกอ. ก ำหนด ในรูปแบบไฟล์ .csv 
   - เว็บไซต์กลุ่มงำนนิติกร วัตถุประสงค์เพื่อใหผู้้ดูแลระบบของหน่วยงำนสำมำรถจัดกำร
และปรับปรงุข้อมลูให้เป็นปจัจบุัน มีรปูแบบเว็บไซตท์ี่ทันสมยั และเพิ่มควำมสะดวก รวดเร็วในกำรค้นหำ
เอกสำร 
   - ระบบจัดกำรวัสดุ ครุภัณฑ์ วัตถุประสงค์เพื่อจัดกำรข้อมลูวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่สำมำรถ
รองรับกำรจัดกำรได้ทัง้ในระดบัหน่วยงำนและ ระดบัมหำวิทยำลัยฯ ได้อย่ำงสะดวกและมปีระสทิธิภำพ 
   - ระบบบันทกึรำยกำรพสัดุ (จดหมำย) วัตถุประสงค์เพื่อจัดกำรข้อมูลพัสดทุี่
ประชำสมัพันธ์รบัจำกไปรษณีย์ไทย และกำรเข้ำรับพสัดุของบุคลำกรที่หน่วยประชำสัมพันธ์ รวมถึงกำรสร้ำง
รำยงำนได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ 
   - ระบบแบบสอบถำมออนไลน์ วัตถุประสงค์เพือ่ให้เกิดควำมสะดวกในกำรสรุปข้อมูล
กำรตอบแบบสอบถำม เช่น กำรสรุปค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
  3.2 ระบบงำนสำรสนเทศที่ปรับปรงุประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
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   - ระบบ NSRU Core วัตถุประสงค์ของกำรพฒันำ เพื่อสำมำรถใช้ในกำรส่งกำรแจง้
เตือนให้กบัผู้ใช้งำน และเพื่อให้มีคู่มอืกำรใช้งำนส ำหรับผู้พฒันำระบบใช้อ้ำงองิในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
   - เว็บไซต์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำ เพื่อน ำเสนอ
ข้อมูลข่ำวประชำสัมพันธ์และกิจกรรมของมหำวิทยำลัย และเพื่อสร้ำงกำรน ำทำงผู้ใช้ไปยังทรัพยำกร
สำรสนเทศอื่น ๆภำยในมหำวิทยำลัย 
   - ระบบจัดกำรกำรอบรมมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ วัตถุประสงค์ของกำรพฒันำ 
เพื่อให้ได้ระบบจัดกำรอบรมที่หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยฯ น ำไปใช้งำนได้ 
   - เว็บไซต์หน่วยบม่เพำะวิสำหกิจ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ วัตถุประสงค์ของกำร
พัฒนำ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบของหน่วยงำนสำมำรถจัดกำรและปรบัปรุงข้อมลูใหเ้ป็นปัจจุบัน และเพือ่ให้มี
รูปแบบเว็บไซต์ที่ทันสมัย 
   - เว็บไซต์ตรวจสอบภำยใน วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบของ
หน่วยงำนสำมำรถจัดกำรและปรับปรงุข้อมูลให้เป็นปจัจบุัน และเพือ่ให้มรีูปแบบเว็บไซต์ที่ทันสมัย 
   - เว็บไซต์กลุ่มงำนแผนฯ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบของหน่วยงำนสำมำรถจัดกำรและปรับปรุง
ข้อมูลใหเ้ป็นปัจจุบัน และเพื่อให้มรีูปแบบเว็บไซต์ที่ทันสมัย 
   - ระบบสอบประกันคุณภำพด้ำนคอมพิวเตอร์ วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำ เพือ่ปรับปรุง
ระบบกำรสมัครสอบ และเพื่อปรบัปรุงระบบกำรสอบใหม้ีควำมเหมำะสมกับลักษณะกำรด ำเนินงำนในปัจจุบัน 
  สรปุในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ โดยกลุ่มงำน
พัฒนำระบบได้ด ำเนินกำรพฒันำระบบสำรสนเทศ ใหม่ จ ำนวน 9 ระบบ และระบบสำรสนเทศทีป่รบัปรุง 
จ ำนวน 7 ระบบ   รวมทั้งหมด 16 ระบบ 
 4. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในกำรประชุมคณะกรรมบรหิำรส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ทุกเดือน ให้รบัทรำบกำรปฏิบัตงิำนตำมแผนพัฒนำระบบสำรสนเทศ ประจ ำปี
งบประมำณ 2563 และน ำมำปรับปรงุแก้ไขดังเอกสำรรำยงำนกำรปรับปรงุระบบสำรสนเทศ ตำมข้อเสนอแนะ
ของผู้ใช้งำน   
 5. จำกผลกำรประชุมคณะกรรมบรหิำรส ำนักวิทยบรกิำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ ครั้งที่ 
7/2563 เมื่อวันที่ 27 สิงหำคม พ.ศ. 2563 ได้มีกำรด ำเนินกำรปรบัปรุงตำมข้อเสนอแนะ และด ำเนินกำร
ปรับปรงุตำมข้อเสนอแนะของผู้ใช้งำนระบบสำรสนเทศ 
 ตัวชี้วัดท่ี  2.6. ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาตามหน้าท่ีรับผิดชอบ   
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร โครงกำร “กำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรและบุคลำกรสำยสนบัสนุนเพื่อเลื่อนต ำแหน่งช ำนำญกำร และระดบัอื่นๆ” ระหว่ำงวันที่ 11 – 12 
มิถุนำยน 2563 โดยมี คุณปภำณภณ ปภังกรภูรินท์ บุคลำกรระดบัช ำนำญกำรพิเศษ และรกัษำกำรในต ำแหนง่
หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมและพฒันำควำมก้ำวหน้ำในอำชีพกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล สถำบันบัณฑิตพฒันบริ
หำรศำสตร์ ให้เกียรตเิป็นวิทยำกรให้ควำมรูก้ำรจัดอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระบำง อำคำร 15 ช้ัน 4 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ มีบุคลำกรเข้ำร่วมจ ำนวน 35 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 ตัวชี้วัดท่ี 2.7  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ   
 1.  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ และคณะกรรมกำรทบทวนแผนพัฒนำระบบสำรสนเทศ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปได้อย่ำง มี
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ประสิทธิภำพ โดยในปีงบประมำณ 2563 ได้จัดท ำแผนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ เพื่อกำรบริหำรและกำร
จัดกำร มีระบบที่ต้องพัฒนำ หรือปรับปรุงทั้งสิ้น รวมจ ำนวน 18 ระบบ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้   
  1.1 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร (Management Information System) คือระบบที่ให้
สำรสนเทศที่ผู้บริหำรต้องกำร เพื่อให้สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ระบบสำรสนเทศที่พัฒนำข้ึนใหม่ 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยจะรวมทั้ง สำรสนเทศภำยในและภำยนอก สำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
ทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งสิ่งที่คำดว่ำจะเป็นในอนำคต นอกจำกนี้ระบบ MIS จะต้องให้สำรสนเทศใน
ช่วงเวลำที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ผู้บริหำรสำมำรถตัดสินใจในกำรวำงแผนกำรควบคุม และกำรปฏิบัติกำรของ
องค์กรได้อย่ำงถูกต้อง ได้แก่ 
   - คลังควำมรู้เพื่อกำรแบ่งปัน (NSRU Knowledge Sharing)  
   - ระบบแจ้งซ่อมส ำหรับฝ่ำยอำคำ สถำนที่และงำนช่ำงไฟฟ้ำ ประปำ 
   - ระบบกำรจองห้อง e-Booking 
   - ระบบรวบรวมข้อมูลบุคลำกรเพื่อส่ง สกอ. 
   - ระบบแฟ้มสะสมงำน (e-Portfolio System) 
   - ระบบสร้ำงเอกสำรออนไลน์ (e-Document System) 
   - ระบบเก็บข้อมูลภำวกำรณ์มีงำนท ำ 
   - เว็บไซต์กลุ่มงำนนิติกร 
   - ระบบจัดกำรวัสดุ ครุภัณฑ์ 
   - ระบบบันทึกรำยกำรพัสดุ (จดหมำย) 
   - ระบบสอบถำมออนไลน์ 
  1.2 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management Information System) คือระบบ
เพื่อกำรด ำเนินงำนขององค์กร และเป็นระบบสำรสนเทศที่ปรับปรุง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้แก่ 
   - ระบบ NSRU Core 
   - เว็บไซต์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
   - ระบบจัดกำรกำรอบรมมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
   - เว็บไซต์หน่วยบ่มเพำะวิสำหกิจ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
   - เว็บไซต์ตรวจสอบภำยใน 
   - เว็บไซต์กลุ่มงำนแผน 
   - ระบบสอบประกันคุณภำพกำรศึกษำด้ำนคอมพิวเตอร์   
 2. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้มีกำรส่งข้อมูลด้ำนนักศึกษำ, บุคลำกร, หลักสูตร 
ให้แก่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดทุกปี 
 3. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ได้
ด ำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบสำรสนเทศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ระบบสำรสนเทศมี
ควำมพร้อมต่อกำรให้บริกำร และตอบสนองควำมต้องกำรต่อผู้ใช้งำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
ได้แก่ ผู้บริหำร บุคลำกร นักศึกษำ และผู้ใช้งำนทั่วไป ตำมแผนที่ก ำหนดไว้ จ ำนวน 18 ระบบ ด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จจ ำนวน 12 ระบบ คิดเป็นร้อยละ 80 ซึ่งเป็นไปตำมที่แผนพัฒนำระบบสำรสนเทศตำมที่ก ำหนดไว้ และ
เมื่อมีกำรพัฒนำระบบเสร็จสิ้นแล้วต้องมีกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศจำก
ผู้ใช้บริกำร โดยมีกำรประเมินควำมพึงพอใจระบบที่ได้ด ำเนินกำรพัฒนำอยู่ที่ 4.31 อยู่ในเกณฑ์ดี 
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 4. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของระบบที่พัฒนำข้ึน โดยบำงระบบยังไม่ได้ประเมินควำมพึงพอใจ
จำกผู้ใช้ระบบเนื่องจำกอยู่ในช่วงทดลองใช้งำนและปรับปรุงระบบ 
  4.1 คลังควำมรู้เพื่อกำรแบ่งปัน (NSRU Knowledge Sharing) ระดับควำมพึงพอใจ 4.39 อยู่
ในเกณฑ์ ด ี
  4.2 ระบบจองห้อง e-Booking ระดับควำมพึงพอใจ  4.8 อยู่ในเกณฑ์ ดีมำก 
  4.3 ระบบ NSRU Core ระดับควำมพึงพอใจ 4.83   อยู่ในเกณฑ์ ดีมำก 
  4.4 ระบบจัดกำรกำรอบรมมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ระดับควำมพึงพอใจ  4.25 อยู่ใน
เกณฑ์ ด ี
  4.5 ระบบแจ้งซ่อมส ำหรับฝ่ำยอำคำรสถำนที่และงำนช่ำงไฟฟ้ำ ประปำ ระดับควำมพึงพอใจ  
3.58 อยู่ในเกณฑ์ ดี 
  4.6 เว็บไซต์กลุ่มงำนนิติกร ระดับควำมพึงพอใจ  4.5 อยู่ในเกณฑ์ ดี 
  4.7 ระบบบันทึกรำยกำรพัสดุ (จดหมำย) ระดับควำมพึงพอใจ  4.72 อยู่ในเกณฑ์ ดีมำก 
  4.8 เว็บไซต์หน่วยบ่มเพำะวิสำหกิจ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  ระดับควำมพึงพอใจ 
4.11 อยู่ในเกณฑ์ ดี 
  4.9 เว็บไซต์ตรวจสอบภำยใน 3.83 อยู่ในเกณฑ์ ดี 
  4.10 เว็บไซต์กลุ่มงำนแผนฯ 4.06 อยู่ในเกณฑ์ ดี 
  กำรประเมินควำมพึงพอใจระบบที่ได้ด ำเนินกำรพัฒนำโดย ภำพรวมควำมพึงพอใจระบบ
สำรสนเทศที่ด ำเนินกำรพัฒนำหรือปรับปรุงเฉลี่ย 4.31 อยู่ในเกณฑ์ ดี 
 5. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ได้
น ำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ เข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  เพื่อทรำบในระเบียบวำระกำรประชุมของส ำนักวิทยบริกำรฯ ทั้งนี้เพื่อให้ใช้งำนระบบ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเพิ่มข้ึน และตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน ตำมข้อเสนอแนะของผู้ใช้งำน   
 ตัวชี้วัดท่ี  2.16  การพัฒนาศักยภาพด้านงานบริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่นักศึกษา บุคลากรและท้องถิ่น   
 1.  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้มีกำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรพัฒนำ
งำนบริกำรห้องสมุดและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ค ำสั่งที่ 34/2560 เพื่อให้สำมำรถด ำเนินงำนบริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่นักศึกษำ บุคลำกรและท้องถ่ิน 
 2. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  โดยศูนย์วิทยบริกำร และศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร มีกำรจัดสรรงบประมำณในส่วนของกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนงำนบริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศไว้ในค ำขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และ
ระบุช่วงเวลำกำรด ำเนินงำนเป็นรำยไตรมำส ซึ่งในปีงบประมำณ 2563 ได้จัดท ำโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่
ชุมชน จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 10 แห่ง ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธำนี ชัยนำท และก ำแพงเพชร โดยจัด
ให้มีกำรบริกำรด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศภำยในห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBiblio และกำรจัด
กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน ตลอดจนกำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำร
เรียนรู้และกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศในชุมชน ทั้งนี้ยังได้มีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำและประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำรในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 
 3. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยศูนย์วิทยบริกำร และศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร  ได้เพิ่มแนวปฏิบัติในกำรให้บริกำร โดยกำรส ำรวจควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรให้
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ผู้ใช้บริกำรได้มีส่วนร่วมในกำรคัดเลือกทรัพยำกรสำรสนเทศ และเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ให้บริกำร เพื่อให้ได้ตรงตำม
ควำมต้องกำร และด ำเนินกำรจัดหำตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี พ.ศ. 2563 เป็นรำยไตรมำส 
 4. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำน โดยศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  ดังนี้ 
  4.1 ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้แก่ 
   - ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) เพื่อใช้ส ำหรับมอบหมำยงำน 
   - ระบบกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพื่อใช้ส ำหรับจัดกำรประชุม 
   - ระบบแจ้งซ่อมส ำหรับฝ่ำยอำคำร สถำนที่และงำนช่ำงไฟฟ้ำ ประปำ วัตถุประสงค์เพื่อ
จัดเก็บรวบรวมข้อมูลกำรแจ้ง กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร และกำรใช้วัสดุอุปกรณ์  และเพื่อควำมสะดวก
รวดเร็วในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
   - ระบบจองห้อง e-Booking วัตถุประสงค์เพื่อจัดกำรข้อมูลกำรจองห้อง ที่สำมำรถ
รองรับกำรจัดกำรได้ทั้งในระดับหน่วยงำนและระดับ มหำวิทยำลัย ได้อย่ำงสะดวกและมีประสิทธิภำพ 
   - ระบบรวบรวมข้อมูลบุคลำกรเพื่อส่ง สกอ. วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลำกรที่ดูแลข้อมูล
สำมำรถจัดกำรรูปแบบของข้อมูลบุคลำกรในกำรส่งข้อมูลตำมที่ สกอ. ต้องกำร 
   - ระบบแฟ้มสะสมงำน (e-Portfolio System) วัตถุประสงค์เพื่อสำมรถช่วยจัดกำร
ข้อมูลส่วนตัว ประวัติกำรท ำงำน จัดกำรแฟ้มสะสมผลงำนของบุคลำกรในงำนด้ำนต่ำง ๆ อำทิเช่น งำนวิชำกำร
ด้ำนกำรสอน งำนพัฒนำวิชำกำร 
   - ระบบสร้ำงเอกสำรออนไลน์ (e-Document System) วัตถุประสงค์ เพื่อสร้ำงเอกสำร
บันทึกข้อควำมบนเว็บไซต์ และเพื่อส่งออกเอกสำรที่สร้ำงน ำมำไปปรับใช้ในระบบสำรสนเทศอื่นๆ 
   - ระบบจัดกำรวัสดุ ครุภัณฑ์ วัตถุประสงค์เพื่อจัดกำรข้อมูลวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่สำมำรถ
รองรับกำรจัดกำรได้ทั้งในระดับหน่วยงำนและ ระดับมหำวิทยำลัยฯ ได้อย่ำงสะดวกและมีประสิทธิภำพ 
   - ระบบบันทึกรำยกำรพัสดุ (จดหมำย) วัตถุประสงค์เพื่อจัดกำรข้อมูลพัสดุที่
ประชำสัมพันธ์รับจำกไปรษณีย์ไทย และกำรเข้ำรับพัสดุของบุคลำกรที่หน่วยประชำสัมพันธ์ รวมถึงกำรสร้ำง
รำยงำนได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ 
   - ระบบแบบสอบถำมออนไลน์ วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดควำมสะดวกในกำรสรุปข้อมูล
กำรตอบแบบสอบถำม เช่น กำรสรุปค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
  4.2 ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ ได้แก่ 
   - ระบบตำรำงเลขผู้แต่งหนังสือออนไลน์ 
   - ระบบวำรสำรออนไลน์ 
   - ระบบ Edutainment Streaming 
   - แคตตำล๊อคออนไลน์สื่อโสตทัศน์ 
   - ระบบสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศ (OPAC) 
 5. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรใช้งบประมำณ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563  เพื่อน ำเสนอในระเบียบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
เป็นประจ ำทุกเดือน เพื่อให้คณะกรรมกำรบริหำร ได้รับทรำบและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
เพื่อให้กำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมสัมฤทธ์ิผลตำมแต่ละไตรมำส และเพื่อ ให้เป็นไปตำมแผนกำร
ด ำเนินงำนที่ก ำหนดไว้ตำมปีงบประมำณ 
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 6. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำร/กิจกรรมที่ได้ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ โดยหัวหน้ำงำนในแต่ละ
หน่วยงำน และมีกำรก ำกับ ดูแล ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละโครงกำร/กิจกรรม ผ่ำนที่ประชุมคณะ
กรรมกำรบริหำรฯ เป็นประจ ำทุกเดือน และมีกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณที่ได้รับใน
ทุกไตรมำส มีกำรน ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำนให้ดีข้ึนและในบำงกิจกรรมให้มี
กำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง มีกำรประชุมทบทวนผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำ
แผนกำรด ำเนินงำนเพื่อของบประมำณในปีถัดไป ให้เกิดควำมต่อเนื่องและเห็นผลในกำรปรับปรุงพัฒนำงำนที่
ชัดเจน  
 ตัวชี้วัดท่ี  2.17  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   
 1.  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรทบทวน
แผนพัฒนำระบบสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ เพื่อให้กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ  ของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด มีควำม
ทันสมัยและสอดคล้องกับระบบงำนสำรสนเทศในปัจจุบัน    
 2.  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ และคณะกรรมกำรทบทวนแผนพัฒนำระบบสำรสนเทศ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปได้อย่ำง
รำบรื่น โดยในปีงบประมำณ 2563 ได้จัดท ำแผนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ เพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำร มี
ระบบที่ต้องพัฒนำ หรือปรับปรุงทั้งสิ้น จ ำนวน 18 ระบบ ได้แก่  
  2.1 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร (Management Information System) หรือ MIS คือ
ระบบที่ให้สำรสนเทศที่ผู้บริหำรต้องกำร เพื่อให้สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยจะรวมทั้ง 
สำรสนเทศภำยในและภำยนอก สำรสนเทศที่เกี่ยวพันกับองค์กรทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งสิ่งที่คำดว่ำจะ
เป็นในอนำคต นอกจำกนี้ระบบ MIS จะต้องให้สำรสนเทศ ในช่วงเวลำที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ผู้บริหำรสำมำรถ
ตัดสินใจในกำรวำงแผนกำรควบคุม และกำรปฏิบัติกำรขององค์กรได้อย่ำงถูกต้อง ได้แก่ 
   - คลังควำมรู้เพื่อกำรแบ่งปัน 
   - ระบบแจ้งซ่อมส ำหรับฝ่ำยอำคำ สถำนที่และงำนช่ำงไฟฟ้ำ ประปำ 
   - ระบบกำรจองห้อง e-Booking 
   - ระบบรวบรวมข้อมูลบุคลำกรเพื่อส่ง สกอ. 
   - ระบบแฟ้มสะสมงำน (e-Portfolio System) 
   - ระบบสร้ำงเอกสำรออนไลน์ (e-Document System) 
   - ระบบเก็บข้อมูลภำวกำรณ์มีงำนท ำ 
   - เว็บไซต์กลุ่มงำนนิติกร 
   - ระบบจัดกำรวัสดุ ครุภัณฑ์ 
   - ระบบบันทึกรำยกำรพัสดุ (จดหมำย) 
   - ระบบสอบถำมออนไลน์ 
  2.2 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร คือระบบเพื่อกำรด ำเนินงำนขององค์กร และเป็นระบบ
สำรสนเทศที่ปรับปรุง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้แก่ 
   - ระบบ NSRU Core 
   - เว็บไซต์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
   - ระบบจัดกำรกำรอบรมมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
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   - เว็บไซต์หน่วยบ่มเพำะวิสำหกิจ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
   - เว็บไซต์ตรวจสอบภำยใน 
   - เว็บไซต์กลุ่มงำนแผนฯ 
   - ระบบสอบประกันคุณภำพกำรศึกษำด้ำนคอมพิวเตอร์ 
 3. มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัดเพื่อกำรประเมินควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศตำม
แผนพัฒนำระบบสำรสนเทศ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80  (รอบ 9 เดือน) กลุ่มงำน
พัฒนำระบบสำรสนเทศได้ด ำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบรวมทั้งสิ้น จ ำนวน 12 ระบบ คิดเป็นร้อยละ 
66.67 รำยละเอียดดังนี้  
  3.1 คลังควำมรู้เพื่อกำรแบ่งปัน  (NSRU Knowledge Sharing) 
  3.2 ระบบแจ้งซ่อมส ำหรับฝ่ำยอำคำรสถำนที่ และงำนช่ำงไฟฟ้ำ ประปำ 
  3.3 ระบบจองห้อง 
  3.4 ระบบรวบรวมข้อมูลเพื่อส่ง สกอ. 
  3.5 เว็บไซต์กลุ่มงำนนิติกร 
  3.6 ระบบ NSRU Core 
  3.7 ระบบจัดกำรกำรอบรมมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
  3.8 ระบบเก็บข้อมูลภำวะกำรมีงำนท ำ 
  3.9 เว็บไซต์กลุ่มงำนนิติกร 
  3.10 ระบบบันทึกรำยกำรพัสดุ (จดหมำย) 
  3.11 เว็บไซต์หน่วยบ่มเพำะวิสำหกิจ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
  3.12 เว็บไซต์กลุ่มงำนแผน 
  3.13 ระบบสอบประกันคุณภำพด้ำนคอมพิวเตอร ์
  3.14 ระบบจัดกำรวัสดุ ครุภัณฑ ์
  3.15 ระบบแบบสอบถำมออนไลน ์
  3.16 เว็บไซต์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
   เนื่องจำกสถำนกำรณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) นั้น ทำงส ำนักวิทย
บริกำรฯ โดยกลุม่งำนพฒันำระบบสำรสนเทศได้ด ำเนินกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ เพื่อตอบสนองกำรใช้งำน
ตำมนโยบำยของรัฐบำลโดยเร่งด่วน ดังนี ้
   - ระบบลงช่ือปฏิบัตงิำนที่บ้ำน 
   - ระบบลงช่ือเพื่อเข้ำมหำวิทยำลัยฯ ณ จุดคัดกรอง 
   - ระบบรบั Account Internet ส ำหรบันักศึกษำใหม ่
   - ระบบ NSRU WIN 
   - ระบบแบบสอบฐำนข้อมูลและสำรสนเทศเพื่อกำรพัฒนำพื้นที่ (ระดับหมู่บ้ำน ) ตำม
โครงกำรจ้ำงงำนประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่ำ 2019 
(COVID-19) 
   ส่งผลให้กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศตำมแผน อำจจะต้องด ำเนินกำรล่ำช้ำ หรือเลื่อนกำร
พัฒนำระบบในบำงส่วน ไปก ำหนดไว้ในแผนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 แทน 
 4. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในกำรประชุมคณะกรรมบริหำรส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ทุกเดือน ให้รับทรำบกำรปฏิบัติงำนตำมแผนพัฒนำระบบสำรสนเทศ ประจ ำปี
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งบประมำณ 2563 และน ำมำปรับปรุงแก้ไขดังเอกสำรรำยงำนกำรปรับปรุงระบบสำรสนเทศตำมข้อเสนอแนะ
ของผู้ใช้งำน   
 5. จำกผลกำรประชุมคณะกรรมบริหำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ครั้งที่ 7/2563 
เมื่อวันที่ 27 สิงหำคม พ.ศ. 2563 ได้มีกำรด ำเนินกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ และด ำเนินกำรปรับปรุงตำม
ข้อเสนอแนะของผู้ใช้งำนระบบสำรสนเทศ   
 3.  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ตัวชี้วัดท่ี  3.1  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ปีกำรศึกษำ 2562 คะแนนประเมินเฉลี่ย  4.67 คะแนน 

ผลกำรประเมินผลงำนตำมพันธกิจของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ แสดงในตำรำงที่ 4.1 
ตารางท่ี 4.1  กำรประเมินผลงำนตำมพันธกจิของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

ท่ี ตัวชี้วัด คะแนน 
1. การบริหาร 19.00 
1.1 กระบวนกำรบริหำรองค์กำร 4.00 
1.2 ผลกำรบรหิำรงบประมำณ * 
  1. ผลกำรบริหำรงบประมำณ  (2.5) * 
  2. ควำมสำมำรถในกำรหำรำยได้ (2.5) * 

1.3 ผลกำรพฒันำบุคลำกร 5.00 
1.4 กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 5.00 
1.5 กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ 5.00 
2. ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 45.00 
2.1 ระบบงำนบรหิำรส ำนักงำน 5.00 
2.2 กำรพัฒนำบุคลำกรใหท้ ำหน้ำที่ให้กำรบริกำรได้อย่ำงมีคุณภำพ 5.00 

2.3 
กำรอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนกบัหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย 

5.00 

2.4 กำรประชุมคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ทีส่ ำนัก/สถำบันรับผิดชอบ 5.00 
2.5 กำรใหบ้ริกำรข้อมลูแก่บุคลำกรและหน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้อง 5.00 
2.6 ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รบักำรพัฒนำตำมหน้ำที่ทีร่ับผิดชอบ 5.00 
2.7 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 5.00 

2.16 
กำรพัฒนำศักยภำพด้ำนงำนบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่นกัศึกษำ
บุคลำกรและท้องถ่ิน 

5.00 

2.17 กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ เพื่อด ำเนินงำนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัยฯ 5.00 
3. ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.67 

  3.1 ควำมพึงพอใจของผู้รบับริกำร 4.67 
รวม 68.67 

* ไม่น ำมำคิดค่ำระดับคะแนนเนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด 19 ท ำให้มีผลกระทบต่อกำรบริหำรงบประมำณ 
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 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ 

 1. การบรรลุวัตถุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 
   กำรพัฒนำส ำนักตำมแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ประกอบดว้ย 
6 ยุทธศำสตร์ จ ำนวน 16 ตัวช้ีวัด  มีผลผลกำรด ำเนินงำนบรรลุ เป้ำหมำยตำมตัวช้ีวัดในแผนยุทธศำสตร์  
จ ำนวน 11 ตัวช้ีวัด (ร้อยละ 68.75) คิดเป็นคะแนนได้ 3.44 
 2. ควำมส ำเร็จของโครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ที่ได้รับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย 
   ส ำนักได้รับอนุมัติให้ด ำเนินโครงกำร จ ำนวน 21 โครงกำร สำมำรถด ำเนินกำรได้ จ ำนวน 15
โครงกำร (ร้อยละ 71.43) คิดเป็นคะแนนได้ 3.57 
 3. กำรบริหำรงบประมำณ 
     ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม งบประมำณได้รับกำรจัดสรร จ ำนวน 
7,490,454 บำท สำมำรถด ำเนินกำรเบิกจ่ำยได้ จ ำนวน 5,466,264 บำท หรือ ร้อยละ 72.98 
  หมำยเหตุ 

1. พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ประกำศในรำชกิจจำ 
นุเบกษำ ลงวันที่ 24 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 ส่งผลให้กำรบริหำรงบประมำณและกำรขับเคลื่อนโครงกำรของ
มหำวิทยำลัย ด ำเนินกำรภำยใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรใช้งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ไป
พลำงก่อน จนถึงไตรมำสที่ 2 และระหว่ำงปีงบประมำณส ำนักงบประมำณปรับลดงบประมำณตำม
พระรำชบัญญัติโอนงบประมำณ พ.ศ. 2563 จ ำนวน 9,452,700 บำท   

2. จำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ส่งผลให้กำรขับเคลื่อนโครงกำร 
ไม่สอดคล้องตำมแผนปฏิบัติกำร หน่วยงำนขอยุติกำรด ำเนินโครงกำร บำงส่วนขอเปลี่ยนแปลงโครงกำรเพื่อให้
สำมำรถขับเคลื่อนได้สอดคล้องกับมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019  
        ประกอบกับสถำนกำรณ์ดังกล่ำวส่งผลต่อสภำวะทำงเศรษฐกิจท ำให้นักศึกษำขำดแคลนทุน
ทรัพย์ ในกำรช ำระเงินค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ และค่ำธรรมเนียมนักศึกษำ มหำวิทยำลัยได้ออกประกำศ เรื่อง กำร
เก็บเงินค่ำบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำธรรมเนียมนักศึกษำในช่วงระยะเวลำกำรระบำดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
โดยเรียกเก็บค่ำเงินค่ำบ ำรุงกำรศึกษำแบบเหมำจ่ำยในอัตรำร้อยละเก้ำสิบ และให้แบ่งจ่ำยเป็นงวด โดยงดเว้น
ค่ำปรับกำรช ำระเงินหลังก ำหนด 
 
 การสัมภาษณ์ผู้อ านวยการและผู้แทนเจ้าหน้าท่ี สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้     
 1.  การประสานเพ่ือน านโยบายจากมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติของส านัก/สถาบัน   
  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้น ำนโยบำยจำกมหำวิทยำลัย ฯ ไปสู่กำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำน โดยผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทรำบในกำรป ระชุม
คณะกรรมกำรบริหำรของหน่วยงำนเกี่ยวกับนโยบำยจำกมหำวิทยำลัยฯ  และมีกำรก ำหนดแนวปฏิบัติที่
สอดคล้องตำมนโยบำยในด้ำนต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย กำรให้บริกำรวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถ่ิน รวมถึงนโยบำยกำรบริหำรจัดกำร
ภำยในมหำวิทยำลัยฯ อำทิเช่น  
  1.1 แนวปฏิบัติในกำรบริหำรงบประมำณ  
  1.2 แนวปฏิบัติในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณภำยในหน่วยงำน  
  1.3 แนวนโยบำยกำรปฏิบัติงำนตำมเวลำรำชกำร   
  1.4 แนวนโยบำยกำรประหยัดน้ ำ และแนวนโยบำยกำรประหยัดไฟของมหำวิทยำลัยฯ 
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  1.5 แนวนโยบำยกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรใช้ในกำรบริหำรจัดกำร   
 2.  มหาวิทยาลัยได้ปรับแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับการท่ีรัฐบาลปรับลดงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการปรับลดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย อย่างไร    
  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นหน่วยงำนสนับสนุนและให้บริกำรหลักด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ระบบสำรสนเทศ และทรัพยำกรสำรสนเทศแก่มหำวิทยำลัยฯ โดยมี
หน้ำที่ในกำรจัดหำ บ ำรุงรักษำวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำย ทรัพยำกรสำรสนเทศและระบบ
สำรสนเทศที่ทันสมัยเพื่อให้บริกำรและสนับสนุนทั้งด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรบริหำรจัดกำร ตลอดจนกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกรของมหำวิทยำลัยฯ ในทุกระดับ ดังนั้นจึงได้รับผลกระทบกำรจำกกำรปรับลด
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ของรัฐบำล โดยส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้ก ำหนดแนวทำงและปรับแผนปฏิบัติกำรให้
สอดคล้องกับกำรปรับลดงบประมำณของรัฐบำล ดังต่อไปนี้ 
  2.1 น ำเสนองบลงทุนและงบประมำณในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยฯ ตำมบทบำทและพันธกิจ
ของส ำนักวิทยบิรกำรฯ ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยฯ โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็น 
เหมำะสมและคุ้มค่ำที่สุด 
   - เมื่อได้รับกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปีจำกมหำวิทยำลัยฯ แล้ว พบว่ำงบประมำณที่
ได้รับจัดสรรนั้นไม่เพียงพอต่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยฯ ตำมแผนที่ส ำนักวิทยบริกำรฯ ก ำหนดไว้ ส ำนักวิทย
บริกำรฯ ได้มีกำรทบทวนปรับลดงบประมำณค่ำใช้จ่ำยประจ ำและกิจกรรมในโครงกำรต่ำง ๆ ในแผน
งบประมำณของส ำนักวิทยบริกำรฯ เพื่อให้สอดคล้องและเกิดประโยชน์สูงสุดกับงบประมำณที่ได้รับจัดสรร 
   - จัดกิจกรรมหรือโครงกำรในกำรหำรำยได้ เช่น กำรให้เช่ำสถำนที่ห้องประชุม 
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ส ำนักวิทยบริกำรฯ รับผิดชอบ และจัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมถ่ำยทอดควำมรู้
ด้ำนเทคโนโลยี สร้ำงหลักสูตรให้ผู้ที่สนใจเข้ำร่วมฝึกอบรมในรูปแบบกำรบริกำรวิชำกำรที่มีรำยได้  โดย
ด ำเนินกำรภำยใต้ระเบียบของมหำวิทยำลัยฯ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด 
   - ลดงบประมำณในกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศ e-Book และฐำนข้อมูลโดยกำร
สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศร่วมกันในกลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏทั้ง 38 แห่ง 
   - แสวงหำควำมร่วมมือกับทั้งภำครัฐและเอกชนในกำรพัฒนำกำรลงทุนที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ร่วมกัน เช่น เสนอให้เอกชนที่สนใจร่วมลงทุนในกำรขยำยระบบเครือข่ำยในมหำวิทยำลัยฯ โดย
ก ำหนดเงื่อนไขและผลประโยชน์ร่วมกัน และกำรเสนอให้ภำคเอกชนเช่ำระบบเครือข่ำยมหำวิทยำลัยฯ โดยไม่
กระทบต่อกำรใช้งำนปกติและผ่ำนควำมเห็นชอบจำกมหำวิทยำลัยฯ เป็นต้น 
 3. ในปัจจุบัน เจ้าหน้าท่ีท่ีมีคุณภาพและมีทักษะท่ีสามารถท างานได้หลากหลาย เป็นความ
ต้องการจ าเป็นส าหรับมหาวิทยาลัยไทยท่ีต้องพัฒนาให้พร้อมส าหรับบริบทท่ีเปลี่ยนไป (up skills, 
reskills, future skills) ส านัก/สถาบัน มีแนวทางการพัฒนาเจ้าหน้าท่ีให้มี คุณภาพและทักษะท่ี
หลากหลายมากขึ้นอย่างไร  
  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพและทักษะกำร
ท ำงำนของบุคลำกรของส ำนักฯมำโดยตลอด เนื่องจำกกระแสสังคมและเทคโนโลยีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลำส่งผลประทบถึงกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ บุคลำกรต้องมีกำรเรียนรู้ ปรับปรุงวิธีกำร
ท ำงำนใหม่ ๆ อยู่เสมอ ดังนั้น กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีทักษะและควำมรู้ควำมสำมำรถที่ทันสมัยและสำมำรถ
ท ำงำนได้หลำกหลำยจึงเป็นสิ่งที่มีควำมจ ำเป็น ส ำนักฯได้ก ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ให้มีคุณภำพ
และทักษะที่หลำกหลำยมำกขึ้น ดังนี้ 
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  3.1 ก ำหนดและทบทวนลักษณะงำน (Job Description) ของบุคลำกรให้มีควำมเหมำะสมกับ
กำรปฏิบัติงำนตำมยุคสมัยและเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนไป บุคลำกรจะต้องปรั บตัวให้เข้ำกับสังคมที่มีกำร
เปลี่ยนแปลง เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
  3.2 ก ำหนดนโยบำยให้บุคลำกรในทุกกลุ่มงำนพัฒนำกำรให้บริกำรที่เน้นควำมสะดวกสบำย 
ควำมคล่องตัวทั้งผู้ปฏิบัติงำนและผู้รับบริกำร รวมถึงช่องทำงในกำรให้บริกำรที่หลำกหลำยและทันสมัย ดังนั้น
บุคลำกรทุกคนจึงต้องเรียนรู้เพิ่มเติม (Reskills) ต่อยอดควำมรู้เดิม (Upskills) และพัฒนำงำนบริกำรเพื่อให้
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรที่เกิดข้ึนจำกกำรเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมและแนวโน้มของเทคโนโลยีที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Future Skills)  ส่งผลให้บุคลำกรมีศักยภำพและสำมำรถสร้ำงคุณค่ำให้กับองค์กร
มำกขึ้น 
  3.3 ก ำหนดแผนพัฒนำบุคลำกรเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงในอำชีพ รวมถึงกำรเพิ่มควำมรู้และทักษะที่
จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนให้กับบุคลำกร (Up Skills) เช่น โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำข้ำรำชกำรและ
บุคลำกรสำยสนับสนุนเพื่อเลื่อนต ำแหน่งที่สูงข้ึน โครงกำรอบรมสัมมนำ และศึกษำดูงำน เป็นต้น 
  3.4 เพื่อช่วยลดข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร โดยวิธีที่จะท ำให้บุคลำกรรู้
ข้อผิดพลำดของตนและปรับปรุงกำรท ำงำนให้ดีข้ึน ส ำนักฯ ได้จัดให้มีกำรประเมินทักษะ (Skills) ของบุคลำกร
ให้เหมำะสมกับภำระงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย และมีกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับกระบวนกำร
ตำมมำตรฐำน ISO 9001:2015 อย่ำงน้อย 2 ครั้ง/ปีงบประมำณ ท ำให้สำมำรถติดตำมกำรด ำเนินงำนของ
บุคลำกรได้  
  3.5 น ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนส ำหรับบุคลำกรทุกระดับ เนื่องจำกส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นหน่วยงำนสนับสนุนที่ให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศจึงได้พัฒนำระบบ
สำรสนเทศ เพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำร และปฏิบัติงำนของบุคลำกร ท ำให้บุคลำกรในทุกระดับเกิดกำรเรียนรู้ 
(Re Skills) กำรพัฒนำงำน (Up Skills) ส่งผลให้กำรบริหำรจัดกำรและกำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 
ลดงบประมำณและใช้ทรัพยำกรได้อย่ำงคุ้มค่ำ ได้แก่ 
   - ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร (NSRU MIS) 
   - ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (NSRU e-Office) 
   - ระบบบริหำรจัดกำรพัสดุครุภัณฑ์ (NSRU e-Asset) 
   - ระบบสนับสนุนกำรบริกำร (NSRU Helpdesk) 
   - ระบบกำรจองห้องและสถำนที่ออนไลน์ (NSRU e-Booking) 
   - ระบบแจ้งเตือนพัสดุและจดหมำย (NSRU ems tracking) 
   - กำรจัดอบรมถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้กับอำจำรย์และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยฯ 
  ในช่วงของกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ที่ผ่ำนมำส ำนักวิทยบริกำร
ฯ ได้มีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศรองรับกำรปฏิบัติงำน ดังนี้   
   -   ระบบกำรลงเวลำปฏิบัติของบุคลำกรที่บ้ำน ( NSRU Work at Home) 
   - ระบบบันทึกกำรเข้ำมำปฏิบัติงำนของบุคลำกรในมหำวิทยำลัยฯ (NSRU Check In)  
   - ระบบบันทึกกำรเข้ำมหำวิทยำลัยฯของนักศึกษำในช่วงเปิดเทอม (NSRU Win) 
   - กำรให้บริกำรยืม-คืน ทรัพยำกรสำรสนเทศผ่ำนระบบออนไลน์  
   - กำรอบรมออนไลน์ถ่ำยทอดควำมรู้ส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลนใ์หก้บั
อำจำรย์และนักศึกษำ 
 

http://helpdesk.nsru.ac.th/
http://ebooking.nsru.ac.th/
http://ems.nsru.ac.th/
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 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม    
 1.  ควรมีกำรลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพิ่มเติมเพื่อรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยกำรจัดสรรงบประมำณให้เพียงพอกับควำมจ ำ เป็นด้ำนกำรพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ระบบเครือข่ำย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ลิขสิทธ์ิ ระบบสำรสนเทศต่ำง ๆ ) และ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ (e-Book ฐำนข้อมูล หนังสือ สื่อโสตทัศน์ต่ำง ๆ  ) หรือแสวงหำควำมร่วมมือกับทั้งภำครัฐ
และเอกชนในกำรพัฒนำกำรลงทุนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน เช่น 
เสนอให้ภำคเอกชนที่สนใจร่วมลงทุนในกำรขยำยระบบเครือข่ำยในมหำวิทยำลัยฯ โดยก ำหนดเงื่อนไขและ
ผลประโยชน์ร่วมกัน ที่ไม่กระทบต่อกำรใช้งำนปกติและได้รับควำมเห็นชอบจำกมหำวิทยำลัยฯ  ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ในกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพแก่นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร และพัฒนำมหำวิทยำลัยฯ สู่กำร
เปลี่ยนแปลงในยุค Digital Disruption อีกทั้งเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรแข่งขันที่จะมีผลกับกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำ
ต่อส ำหรับนักศึกษำ  
 2. ควรมีกำรก ำหนดมำตรกำรหรือแนวปฏิบัติที่ เป็นรูปธรรมในกำรส่งเสริมให้บุ คลำกรใน
มหำวิทยำลัย ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรเรียนกำรสอน กำรบริหำรจัดกำรและกำรปฏิบัติงำนในทุก
หน่วยงำน เพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรบริหำรจัดกำรและประหยัดทรัพยำกรสอดคล้องตำมยุคของกำร
เปลี่ยนแปลงโดยใช้เทคโนโลยีเข้ำมำมีส่วนร่วม (Digital Transformation) 
 3. ควรสนับสนุนให้บุคลำกรในทุกระดับได้มีโอกำสศึกษำแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มเติมจำกภำยนอก
มหำวิทยำลัยฯ เพื่อรู้เท่ำทันและสร้ำงควำมตระหนักถึงกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในหน่วยงำนต่ำง ๆ ในยุค
ปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้รับนี้มำปรับปรุงกำรให้บริกำรให้ดีย่ิงข้ึนมีควำม   
 
ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมคิดเห็นต่อภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำลของผู้อ ำนวยกำร ส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จำกกำรตอบแบบสอบถำมของบุคลำกร  จ ำนวน 35 คน จำกบุคลำกร 
จ ำนวน 35 คน หรือร้อยละ 100.00 ปรำกฏดังตำรำงที่  4.2 – ตำรำงที่ 4.4  

ตารางท่ี 4.2 แสดงค่ำเฉลี่ย ระดับและล ำดับที่ควำมคิดเห็นต่อภำวะผู้น ำของผู้อ ำนวยกำร 
                 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
 
1. ภาวะผู้น า ค่าเฉลี่ย ระดับ ล าดับท่ี 
1.1 ควำมเป็นผู้น ำในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย คุณค่ำและ

ยุทธศำสตร์ของส ำนัก/สถำบัน 4.15 ดี 8 
1.2 ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร กำรถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย และ

ยุทธศำสตร์ใหป้ระชำคมของส ำนัก/สถำบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.24 ดี 2 
1.3 ควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนได้ทันกำรเปลี่ยนแปลงของ 

สังคมโลก 4.26 ดี 1 
1.4 ทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปญัหำกำรบรหิำรงำน 4.15 ดี 8 
1.5 ทักษะในกำรคิดแสวงหำวิธีกำรหรือทำงเลือกที่ดีทีสุ่ดส ำหรบัอนำคต

ของส ำนัก/สถำบัน 4.18 ดี 5 
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1. ภาวะผู้น า ค่าเฉลี่ย ระดับ ล าดับท่ี 
1.6 ควำมมุ่งมั่นและควำมทุ่มเทในกำรท ำงำนใหบ้รรลุผลสมัฤทธ์ิตำม

แผนยุทธศำสตร ์ 4.24 ดี 2 
1.7 ควำมสำมำรถในกำรบริหำรทรพัยำกรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อส ำนัก/สถำบัน 4.21 ดี 4 
1.8 ควำมสำมำรถในกำรแสวงหำทรัพยำกรมำสนับสนุนกำรบริหำรงำนของ

ส ำนัก/สถำบัน 4.15 ดี 8 
1.9 กำรสร้ำงทีมและใช้แนวทำงในกำรท ำงำนเป็นทีมในกำรบริหำรงำน 4.18 ดี 5 
1.10 กำรบริหำรและกำรพฒันำทรัพยำกรบุคคลในส ำนัก/สถำบัน 4.18 ดี 5 
1.11 กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือจำกบุคคลและองค์กำรภำยนอก 4.06 ดี 12 
1.12 กำรสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้ทำงวิชำกำรในส ำนัก/สถำบัน 4.09 ดี 11 

รวม 4.17 ดี  
 
 จำกตำรำงที่ 4.2 โดยภำพรวมบุคลำกรเห็นว่ำ ภำวะผู้น ำของผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ อยู่ในระดับ ดี ทุกข้อ 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยควำมคิดเห็นสูงสุดสำมอันดับแรกคือ ควำมสำมำรถใน
กำรบริหำรงำนได้ทันกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร กำรถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ 
เป้ำหมำย และยุทธศำสตร์ให้ประชำคมของส ำนักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และควำมมุ่งมั่ นและควำมทุ่มเทใน
กำรท ำงำนให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิตำมแผนยุทธศำสตร์ ส่วนข้อที่มีค่ำเฉลี่ยควำมคิดเห็นน้อยสุดสำมอันดับคือ 
ควำมเป็นผู้น ำในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย คุณค่ำและยุทธศำสตร์ของส ำนัก กำรสร้ำงบรรยำกำศกำร
เรียนรู้ทำงวิชำกำรในส ำนัก และกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือจำกบุคคลและองค์กำรภำยนอก  

ตารางท่ี 4.3 แสดงค่ำเฉลี่ย ระดับและล ำดับที่ควำมคิดเห็นต่อธรรมำภิบำลของผู้อ ำนวยกำร 
                 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ   
2. ธรรมาภิบาล ค่าเฉลี่ย ระดับ ล าดับท่ี 

2.1 
หลักนิติธรรม : กำรใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับกติกำต่ำงๆ อยำ่งเป็นธรรม
และเสมอภำค 4.26 ดี 3 

2.2 
หลักคุณธรรม : กำรยึดถือและเช่ือมั่นในควำมถูกต้องดีงำม ควำม
ซื่อสัตย์สุจริต ควำมเสียสละ ควำมอดทน ขยันหมั่นเพียร ควำมมี
ระเบียบวินัย 4.18 ดี 6 

2.3 
หลักควำมโปรง่ใส : กำรท ำใหส้ ำนัก/สถำบันเป็นสงัคมทีเ่ปิดเผยข้อมลู
อย่ำงตรงไปตรงมำ มีระบบและกลไกกำรท ำงำนที่โปร่งใส สำมำรถ
ตรวจสอบควำมถูกต้องได ้ 4.32 ดี 1 

2.4 

หลักกำรมสี่วนร่วม : เปิดโอกำสใหม้ีส่วนร่วมในกำรรับรู้ เรียนรู้ ท ำควำม
เข้ำใจร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปญัหำ/ประเด็นส ำคัญที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมกันคิดแนวทำงกำรท ำงำน ร่วมแกป้ัญหำ ร่วมในกระบวนกำร
ตัดสินใจและกระบวนกำรพัฒนำ 4.26 ดี 3 
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2. ธรรมาภิบาล ค่าเฉลี่ย ระดับ ล าดับท่ี 

2.5 
หลักควำมรับผิดชอบ : แสดงควำมรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบตัิหน้ำที่ให้
บรรลผุลตำมวัตถุประสงค์/เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ กำรแสดงถึงควำม
ส ำนึกในควำมรับผิดชอบต่อควำมบกพร่องและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข 4.29 ดี 2 

2.6 
หลักควำมคุ้มค่ำ : กำรใช้ทรัพยำกรในกำรบรหิำรงำนที่มีอยูจ่ ำกัดใหเ้กิด
ประโยชนส์ูงสุด ประหยัดและคุ้มค่ำ 4.26 ดี 3 

 รวม 4.26 ดี  
 
 จำกตำรำงที่ 4.3 โดยภำพรวมบุคลำกรเห็นว่ำ ธรรมำภิบำลของผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ อยู่ในระดับ “ดี”  
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยควำมคิดเห็นสูงสุดสองอันดับคือ หลักควำมโปร่งใส: กำร
ท ำให้ส ำนัก/สถำบันเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลอย่ำงตรงไปตรงมำ มีระบบและกลไกกำรท ำงำนที่โปร่งใส 
สำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องได้ และหลักควำมรับผิดชอบ: แสดงควำมรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ให้
บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์/เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ กำรแสดงถึงควำมส ำนึกในควำมรับผิดชอบต่อควำมบกพร่อง
และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข ส่วนข้อที่มีค่ำเฉลี่ยควำมคิดเห็นน้อยสุด คือ หลักคุณธรรม: กำรยึดถือและเช่ือมั่น
ในควำมถูกต้องดีงำม ควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมเสียสละ ควำมอดทน ขยันหมั่นเพียร ควำมมีระเบียบวินัย 
 
ตารางท่ี 4.4 แสดงค่ำเฉลี่ย ระดับและล ำดับที่ควำมคิดเห็นต่อภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำลของ   
                ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

1 ภำวะผู้น ำ 4.17 ดี 2 

2 ธรรมมำภิบำล 4.26 ดี 1 

รวม 4.20 ดี  
 
  จำกตำรำงที่ 4.4 โดยภำพรวมบุคลำกรเห็นว่ำ ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำลของผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ อยู่ในระดับ ”ดี” 
  
ความพึงพอใจในการบริหารของผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมคิดเห็นต่อควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ  จำกกำรตอบแบบสอบถำมของบุคลำกร  จ ำนวน 35 คน จำกบุคลำกร จ ำนวน 35 คน 
หรือร้อยละ 100.00 ปรำกฏดังตำรำงที่  4.5 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงค่ำเฉลี่ย ระดับและล ำดับที่ควำมคิดเห็นต่อควำมพึงพอใจในกำรบรหิำรของ 
                ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ความพึงพอใจในการบริหารของผู้อ านวยการ ค่าเฉลี่ย ระดับ ล าดับท่ี 
1. การบริหาร 4.25 มำก  
1.1  แผนยุทธศำสตร์ของส ำนัก/สถำบัน 4.26 มำก 1 
1.2 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีทีเ่กิดจำกควำมร่วมมอืของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก

ระดับ และสอดคล้องกบัแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย  4.26 มำก 1 
1.3 ส ำนัก/สถำบันมีกลไกในกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผล ให้กำร

ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมแผน 4.24 มำก 2 
2. บทบาทหน้าท่ี 4.22 มำก  
2.1 กำรก ำหนดเป้ำประสงค์ และผลสมัฤทธ์ิที่ต้องกำรโดยให้ผูเ้กีย่วข้องมีส่วน

ร่วมและอธิบำยให้เข้ำใจตรงกัน 4.26 มำก 1 
2.2 กำรเป็นผูอ้ ำนวยกำร (Facilitator) หรอืสง่เสรมิให้เกิดผลสมัฤทธ์ิในกำร

ด ำเนินงำน  4.18 มำก 2 
3. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในส านัก/สถาบัน 4.26 มำก  
3.1 กำรใช้ประโยชน์จำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีเพื่อกำรบริหำรและกำร

ปฏิบัติงำน 4.32 มำก 1 
3.2 กำรใช้ประโยชน์จำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีเพื่อกำรบริกำร

นักศึกษำและศิษย์เก่ำ 4.21 มำก 2 
4. แนวทางการท างาน 4.28 มำก  
4.1 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคณำจำรย์ บุคลำกรภำยในและภำยนอกหน่วยงำน 

และนักศึกษำ 4.32 มำก 1 
4.2 กำรจัดหำ กำรบรหิำรทรัพยำกร และทรัพยส์ินของมหำวิทยำลัยอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 4.24 มำก 2 
รวม 4.25 มำก  

 

 จำกตำรำงที่  4 .5 โดยภำพรวม บุคลำกรมีควำมพึงพอใจในกำรบริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำรส ำนัก           
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ อยู่ในระดับ มำก ทุกข้อ 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ 
 1.  ด้ำนกำรบริหำร ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจสูงสุด คือ แผนยุทธศำสตร์ของส ำนัก  และ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่ เกิดจำกควำมร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับและสอดคล้องกับแผน
ยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย   
 2.  ด้ำนบทบำทหน้ำที่ ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจสูงสุดคือ กำรก ำหนดเป้ ำประสงค์ และ
ผลสัมฤทธ์ิที่ต้องกำรโดยให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและอธิบำยให้เข้ำใจตรงกัน  
 3. ด้ำนกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในส ำนัก ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจสูงสุดคือ กำรใช้ประโยชน์
จำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีเพื่อกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำน  
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 4. ด้ำนแนวทำงกำรท ำงำน ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจสูงสุดคือ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคณำจำรย์ 
บุคลำกรภำยในและภำยนอกหน่วยงำน และนักศึกษำ  
 
 สรุปค าถามปลายเปิดของผู้อ านวยการ 
 ก. ด้านภาวะผู้น า  
   มีภำวะผู้น ำสูง กล้ำคิด กล้ำตัดสินใจ และรับผิดชอบภำระหน้ำที่ มีทักษะในกำรสื่อสำร มีทักษะกำร
กระจำยงำน มีควำมฉลำดทำงอำรมณ์ มีมนุษยธรรม มีควำมเข้ำใจและเห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมงำน (ควำมถ่ี 1) 
  ข. ด้านธรรมาภิบาล   
    มีควำมสำมำรถและบริหำรจัดกำรองค์กรแบบประชำธิปไตย ให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรท ำงำน 
ให้ควำมยุติธรรม เสมอภำค และยึดมั่นในควำมถูกต้อง ถูกระเบียบของทำงรำชกำร เห็นประโยชน์ของทำง
รำชกำรเป็นส ำคัญ (ควำมถ่ี 1) 
  ค. ความพึงพอใจในการบริหารของผู้อ านวยการ 
    พึงพอใจมำกที่ผู้อ ำนวยกำรเป็นผู้บริหำรที่ดี เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักธรรมภิบำลใน
กำรท ำงำนเพื่อประโยชน์ขององค์กร  และมีวิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีที่เหมำะสม ภำยใต้
ทรัพยำกรที่มีจ ำกัด (ควำมถ่ี 1) 
  ง. ความเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
     ข้อจ ำกัดและระเบียบในกำรจัดหำทรัพย์สิน เงินรำยได้ ตำมระบบรำชกำรท ำให้เกิดข้อจ ำกัดในกำร
พัฒนำหน่วยงำน  (ควำมถ่ี 1) 
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สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 1. ผลกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจส ำนักด ำเนินกำร คิดเป็นคะแนนได้ 4.86 อยู่ในระดับ ดีมำก 
   1.1 ด้ำนกำรบริหำร ส ำนักด ำเนินกำรคิดเป็นคะแนนได้ 4.75 อยู่ในระดับ ดีมำก 
   1.2  ควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำน ส ำนักด ำเนินกำร คิดเป็นคะแนนได้ 5.00 อยู่ในระดับ ดีมำก 
   1.3  ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ส ำนักด ำเนินกำร คิดเป็นคะแนนได้ 4.67 อยู่ในระดับ มำกที่สุด 
 2. ผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์และกำรบริหำรงบประมำณ  ส ำนักด ำเนินกำรคิดเป็นคะแนนได้ 3.53 
อยู่ในระดับ ด ี
   2.1  กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวช้ีวัดของแผนยุทธศำสตร์ 
    กำรพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563  ประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ จ ำนวน 16 ตัวช้ีวัด  มีผลผลกำรด ำเนินงำน
บรรลุเป้ำหมำยตำมตัวช้ีวัดในแผนยุทธศำสตร์ จ ำนวน 11 ตัวช้ีวัด (ร้อยละ 68.75) คิดเป็นคะแนนได้ 3.44    
อยู่ในระดับ ปำนกลำง 
   2.2  ควำมส ำเร็จของโครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ที่ได้รับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย 
     ส ำนักได้รับอนุมัติให้ด ำเนินโครงกำร จ ำนวน 21 โครงกำร สำมำรถด ำเนินกำรได้ จ ำนวน 15
โครงกำร (ร้อยละ 71.43) คิดเป็นคะแนนได้ 3.57 อยู่ในระดับ ด ี
   2.3 กำรบริหำรงบประมำณ 
     ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม งบประมำณได้รับกำรจัดสรร จ ำนวน 
7,490,454 บำท สำมำรถด ำเนินกำรเบิกจ่ำยได้ จ ำนวน 5,466,264 บำท (ร้อยละ 72.98) คิดเป็นคะแนนได้ 
3.65 อยู่ในระดับ ด ี
    กำรประเมินผลงำนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีงบประมำณ      
พ.ศ. 2563  สรุปได้ดังตำรำงที่ 4.6 
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ตารางท่ี  4.6  สรุปกำรประเมินผลงำนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
     ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 
ท่ี รายการท่ีประเมิน น้ าหนัก คะแนน ระดับ 
1 ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ 50 4.86 ดีมาก 
   1.1 ด้ำนกำรบรหิำร    15 4.75 ดีมำก 
 1.2 ควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำน 25 5.00 ดีมำก 
  1.3 ควำมพึงพอใจของผู้รบับริกำร 10 4.67 มำกที่สุด 
2 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ 40 3.53 ดี 
  2.1 กำรบรรลเุป้ำหมำยตำมตัวช้ีวัดของแผนยุทธศำสตร์ 20 3.44 ดี 

  
2.2 ควำมส ำเร็จของโครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ที่รับอนุมัติ 
     จำกสภำมหำวิทยำลัย 10 3.57 ดี 

  2.3 กำรบรหิำรงบประมำณ 10 3.65 ดี 
รวม 90 4.27 ดี 

3 ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาล 10 4.20 ดี 
  ภำวะผู้น ำ  4.17 ดี 
  ธรรมำภิบำล  4.26 ดี 
4 ความพึงพอใจในการบริหารของผู้อ านวยการ 

 
 4.25 มาก 

  
 จำกตำรำงที่ 4.6 พบว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ อยู่ในระดับ ดีมำก  ผลกำรด ำเนินงำนตำม
ยุทธศำสตร์และกำรบริหำรงบประมำณ อยู่ในระดับ ดี  ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำลของผู้อ ำนวยกำร อยู่ใน
ระดับ ดี และควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของผู้อ ำนวยกำร อยู่ในระดับ มำก 
 
การวิเคราะห์การด าเนินงาน 
 จุดเด่น         
 ส ำนักได้พัฒนำระบบสำรสนเทศในส่วนที่เกี่ยวกับระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรข้ึนมำใหม่ ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ส ำนักและหน่วยงำนต่ำงๆ สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น   
ระบบแจ้งซ่อมส ำหรับฝ่ำยอำคำรสถำนที่ และงำนช่ำงไฟฟ้ำประปำ ระบบกำรจองห้อง e-Booking ระบบสร้ำง
เอกสำรออนไลน์ ( e-Document System ) เว็บไซต์กลุ่มงำนนิติกร และระบบจัดกำรวัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น 
 ข้อเสนอแนะ  
  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีหน้ำที่ในกำรพัฒนำเทคโนโลยีและระบบสำรสนเทศ
เพื่อใช้ในมหำวิทยำลัยเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศในอนำคต จ ำเป็นต้องมีกำร  
Upskills, reskills และเตรียม  Future skills ส ำหรับบุคลำกร จึงควรที่จะมีกำรปรับโครงสร้ำงส ำนัก         
วิทยบริกำรฯทบทวนกำรก ำหนดต ำแหน่ง แล้วจัดท ำค ำบรรยำยลักษณะงำนพัฒนำบุคลำกร และพัฒนำ
บุคลำกรทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต 



บทที่ 5 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ เป็นหน่วยงำนตำมโครงสร้ำงกำร
บริหำรงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์   มีภำระหน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติ  คือ ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะเป็น 
“ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์”   ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะเป็น “ศูนย์วัฒนธรรม
จังหวัด” และปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะเป็น “หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัด
นครสวรรค์” ได้รับงบประมำณแผ่นดิน จัดสรรโดยส ำนักงำนนโยบำยและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มีภำระงำนทั้งสิ้น 4 แผนงำน ได้แก่ แผนงำนกำรจัดตั้งหน่วยอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น  แผนงำนกำรประกำศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม  แผนงำนกำรอบรม
สัมมนำ เผยแพร่ควำมรู้เรื่องกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม  และแผนงำนกำรจัดตั้งศูนย์รวบรวมข้อมูลเพ่ือ
กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมและแหล่งชุมชนโบรำณ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 ปรัชญา 
  อนุรักษ์ สืบสำน ถ่ำยทอดควำมหลำกหลำยทำงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นนครสวรรค์ 
 วิสัยทัศน์ 
  เป็นหน่วยงำนแสวงหำ พัฒนำองค์ควำมรู้อย่ำงมีส่วนร่วม เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ำยทอด
ควำมหลำกหลำยทำงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นนครสวรรค์ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 พันธกิจ 
  1. แสวงหำ อนุรักษ์ สืบสำน เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทำงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น  
  2. ให้บริกำรวิชำกำร ถ่ำยทอดควำมหลำกหลำยทำงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น ที่
ตอบสนองควำมต้องกำรของสังคมและท้องถิ่น 
  3. สร้ำงฐำนข้อมูล และสำรสนเทศทำงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สิ่งแวดล้อมธรรมชำติ และศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ 
  5. ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรที่มีคุณภำพได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ โปร่งใส ด้วยหลักธรรมำภิบำล 
 ผู้บริหาร 
  1. นำยภำสกร     วรอำจ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
  2. อำจำรย์ชุณษิตำ  นำคภพ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรแผนงำนและ 
     ประกันคุณภำพ 
  3. รศ.พรรษประเวศ  อชิโนบุญวัฒน์ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำรและ 
     งำนวิจัยทำงวัฒนธรรม 
  4. อำจำรย์ทัศนีพร  วิศำลสุวรรณกร รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกรรมส่งเสริมและ 
     เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  
  5. ผศ.ดร.เพียงพิศ  ชะโกทอง ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 
  6. นำงสำวชัญภร  สำรทประสิทธิ์ หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
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 บุคลากร 
  ในงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนักมีบุคลำกรสำยสนับสนุน จ ำนวน 4 คน  ดังนี้ 
 

ต าแหน่ง 
วุฒิการศึกษา 

รวม ต่ ากว่า ป.
ตรี 

ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก 

บุคลากรสายสนับสนุน       
พนักงำนมหำวิทยำลัย - 3 - - - 3 
พนักงำนรำชกำร - - - - - - 
ลูกจ้ำงประจ ำ - - - - - - 
ข้ำรำชกำร - - - 1 - 1 

รวม - 3 - 1 - 4 

  ที่มำ :  รำยงำนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 30  กันยำยน 2563 

การประเมินผลงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักและผู้อ ำนวยกำรจำกเอกสำรต่ำงๆ ได้แก่ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของส ำนัก แผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี รำยงำนกำรประเมินตนเอง รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน และเอกสำรอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ผู้อ ำนวยกำร ผู้แทนเจ้ำหน้ำที่ส ำนัก ตลอดจนข้อมูลจำกแบบสอบถำม
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำลของผู้อ ำนวยกำรจำกบุคลำกรในส ำนัก  ผลจำกกำรวิเครำะห์
ข้อมูล ได้น ำมำสรุปเป็นผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด  ในรำยงำนนี้แบ่งกำรประเมินเป็นสำมส่วนคือ กำร
ด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  และกำร
ประเมินผลงำนของส ำนัก/สถำบันประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

 การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

การด าเนินงานและผลที่ได้รับ ปัญหา/อุปสรรค 

1 .  ควรจัดท ำระบบฐำน 
ข้อมูลออนไลน์ QR Code 
แสดงข้อมูลเนื้อหำเป็นเสียง
บ ร ร ย ำย เป็ นภ ำษำ ต่ ำ ง 
ประเทศ เช่น ภำษำ อังกฤษ 
ภำษำจีน ส ำหรับเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ 

     ส ำหรับปีงบประมำณ  2563  ส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม  ได้จัดท ำสื่อมัตติมีเดียเกี่ยวกับข้อมูล
ของกลุ่มชำติพันธุ์ในจังหวัดนครสวรรค์  จ ำนวน 6 
กลุ่มชำติพันธ์ ประกอบด้วย จีน มอญ ญวน ไทย
ทรงด ำ มุสลิม และลำวครั่ง  โดยทั้ง 6 ชิ้นงำน ได้
น ำเสนอเรื่องรำวที่มีเสียงพูดเป็นภำษำไทย  แต่บท
บรรยำยเป็นภำษำอังกฤษ  และน ำไปเผยแพร่ผ่ำน
ระบบ e-book ของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
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ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

การด าเนินงานและผลที่ได้รับ ปัญหา/อุปสรรค 

http://artculture-nsru.vlcloud.net/ ส ำ ห รั บ
เผยแพร่ข้อมูลองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกลุ่มชำติพันธ์ใน
จังหวัดนครสวรรค์ในรูปแบบออนไลน์ โดยสำมำรถ
สืบค้นได้ทั้งมือถือและคอมพิวเตอร์ เพ่ืออ ำนวย
ควำมสะดวกให้บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  สำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูลได้ในวงกว้ำง 
      จัดท ำนิทรรศกำรถำวร นิทรรศกำรหมุนเวียน 
ภำยในหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ เกี่ยวกับ
ประวัติควำมเป็นมำ วิถีชีวิต ขนบธรรมเนี ยม
ประเพณีของจังหวัดนครสวรรค์  โดยได้มีค ำ
บรรยำยภำพเป็นภำษำไทย ภำษำอังกฤษ เพ่ือ
ร อ ง รั บนั กท่ อ ง เ ที่ ย ว ทั้ ง ช ำ ว ไทย  และช ำ ว
ต่ำงประเทศ เป็นกำรส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ เกิด
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ เกิดกำรตระหนักถึงควำมส ำคัญ
และเห็นคุณค่ำของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์             

2 .  ค ว ร จั ด ท ำ ร ะ บ บ
ฐำนข้อมูลวัดในเขตพ้ืนที่
จังหวัดนครสวรรค์ จ ำนวน 
800 วัด ที่ส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏนครสวรรค์  จัดท ำขึ้น 
น ำ ม ำป ร ะส ำนกั บ ค ณ ะ
วิ ทยำกำรจั ด กำ ร  คณะ
ม นุ ษ ย ศ ำ ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศำสตร์ และส ำนักงำน
กำ รท่ อ ง เ ที่ ย ว แล ะกี ฬำ
จั ง ห วั ด  จั ด โ ป ร แ ก ร ม
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ด้ ำ น ศ ำ ส น ำ
วัฒนธรรมให้กับประชำชน 
และนักท่องเที่ยว   

     ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดท ำหนังสือ 
ต้นเจ้ำพระยำ “วัดวำนุกรม” ขึ้นเพ่ือรวบรวมและ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของวัดที่ตั้งอยู่ใน
จังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือให้เป็นฐำนข้อมูลทำง
ประวัติศำสตร์ และเป็นประโยชน์ส ำหรับเยำวชน 
พุทธศำสนิกชน และบุคคลทั่วไป  โดยหนังสือต้น
เจ้ำพระยำวัดวำนุกรม  จะมีปรำกฏข้อมูล 2 ส่วน
คือ ส่วนที่เป็นเนื้อหำ  และ ส่วนที่เป็นฐำนข้อมูล
วัดในจังหวัดนครสวรรค์ในรูปแบบออนไลน์  ซึ่ง
ผู้อ่ำนสำมำรถแสกน QR code ที่ปรำกฏอยู่ตำม
ข้อมูลของวัดแต่ละวัด รวมไปถึงพิกัด GPS ของวัด
แต่ละแห่ง  เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรเดินทำง
ท่องเที่ยวไปยังวัดต่ำง ๆ ของจังหวัดนครสวรรค์ 
     ได้มีกำรน ำหนังสือ ต้นเจ้ำพระยำ “วัดวำนุ
กรม” บำงส่วนมอบให้กับส ำนักงำนวัฒนธรรม
จังหวัดนครสวรรค์ และวัดในจังหวัดนครสวรรค์ 
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรประชำสัมพันธ์กำร
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครสวรรค์ 
ให้กับประชำชน และนักท่องเที่ยวที่เข้ำมำเยี่ยมชม 

   เนื่องจำกสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของไวรัส
โคโรนำ COVID-19 ท ำ
ให้กำรจัดกิจกรรมกำร
ท่องเที่ยวยังไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ 
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  ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม  ตรวจสอบและประเมินผลงำน 
  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรเป็นอย่ำงด ี โดย 
เฉพำะด้ำนกำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลออนไลน์  ทั้งภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ 

 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับจัดสรรงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำกงบประมำณแผ่นดิน
และเงินรำยได้จำกกำรจัดกำรศึกษำ จ ำนวน  2,807,500 บำท  เพ่ือเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยตำมแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ประกอบด้วย 5 ยุทธศำสตร์  
จ ำนวน 14  ตัวชี้วัด  โดยมีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุ จ ำนวน  13  ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 92.86 ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวช้ีวัด 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1  แสวงหำ อนุรักษ์ สืบสำน 
เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทำงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 

4 4 100 - - 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  2  ให้บริกำรวิชำกำร 
ถ่ำยทอดควำมหลำกหลำยทำงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของ
สังคมและท้องถิ่น 

3 3 100 - - 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  3  สร้ำงฐำนข้อมูล และ
สำรสนเทศทำงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

2 2 100 - - 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  4  อนุรักษ์ ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อม
ธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ 
ให้มีควำมเหมำะสม 

2 1 50 1 50 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  5  ก ำหนดแนวทำงกำร
บริหำรจัดกำรที่มีคุณภำพได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์กำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ โปร่งใส ด้วยหลักธรรมำภิ
บำล 

3 3 100 - - 

รวม 14 13 92.86 1 7.14 

 โดยมีรำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์  ดังนี้  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1   
แสวงหา อนุรักษ์ สืบสาน เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ท่ี  1 มีการแสวงหา อนุรักษ์ สืบสาน เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

กลยุทธ์ที่   1 รวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัดที ่ 4 จ ำนวนองค์ควำมรู้ทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญำ

ท้องถิ่น 
1 

เรื่อง 
8 

เรื่อง 
 - 

กลยุทธ์ที่   2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกจิกรรมวันส าคัญของชาติและวันส าคัญทางศาสนา เพ่ือให้นักศึกษาและ
บุคลากรมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวช้ีวัดที ่ 1 จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศลิปะและ

วัฒนธรรม 
6 

โครงกำร/
กิจกรรม 

16 
โครงกำร/
กิจกรรม 

 - 

ตัวช้ีวัดที ่ 3 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรด ำเนนิกิจกรรม/โครงกำรตำม
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
100 

 - 

กลยุทธ์ที่   3 รณรงค์การสวมใส่ชุดผ้าไทยหรือผ้าพ้ืนเมืองสัปดาห์ละ 1 วัน 
กลยุทธ์ที่   4 ส่งเสริมให้หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ เป็นแหล่งเรียนรู้ และศูนย์กลางข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมปิัญญาท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัดที ่ 2 จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรหอวฒันธรรม จังหวัด

นครสวรรค ์
2 

โครงกำร/
กิจกรรม 

4 
โครงกำร/
กิจกรรม 

 - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2   
ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ท่ี  2  หน่วยงานและบุคคลภายนอกได้รับการบริการวิชาการทางศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น  
ที่ตอบสนองความต้องการของสงัคมและท้องถิน่ 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

กลยุทธ์ที่   1 สนับสนนุการจัดโครงการบริการวิชาการที่สร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่   2 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยโครงการบริการวิชาการเพ่ือสร้างคุณค่าต่อสังคมและชุมชน 
ตัวช้ีวัดที ่ 1 จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรวิชำกำรให้แก่ท้องถิ่น

และสังคม 
3 

โครงกำร/
กิจกรรม 

5 
โครงกำร/
กิจกรรม 

 - 

ตัวช้ีวัดที ่ 2 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรด ำเนนิกิจกรรม/โครงกำรตำม
วัตถุประสงค์ 
 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
100 

 - 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

กลยุทธ์ที่   3 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกในการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม  
และด าเนินกจิกรรม/โครงการด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน 
ตัวช้ีวัดที ่ 3 จ ำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยในและ

ภำยนอก 
2 

แห่ง 
2 

แห่ง 
 - 



161 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3   
สร้างฐานข้อมูล และสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ท่ี  3 มีการสร้างฐานข้อมูล และสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น  
เพ่ือการศึกษา ค้นคว้า 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

กลยุทธ์ที่   1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญัญาท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัดที ่ 1 จ ำนวนข้อมูลทำงวัฒนธรรมที่ถูกจัดเก็บเข้ำสู่ระบบ

สำรสนเทศ เพื่อเผยแพร ่
1 

เรื่อง 
2 

เรื่อง 
 - 

กลยุทธ์ที่   2 สร้างฐานข้อมูล และสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิน่ 
ตัวช้ีวัดที ่ 2 สร้ำงฐำนข้อมูล และสำรสนเทศทำงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
1 

เรื่อง 
2 

เรื่อง 
 - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4   
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ให้มีความเหมาะสม 

เป้าประสงค์ท่ี  4  มีการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

กลยุทธ์ที่   1  ประสานความร่วมมือกับชุมชน องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในการศึกษา รวบรวมข้อมูลด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศลิปกรรมท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ 
กลยุทธ์ที่   2  ส่งเสริมโครงการในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ 
ตัวช้ีวัดที ่ 1 จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรในกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู 

สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่น 
2 

โครงกำร/
กิจกรรม 

1 
โครงกำร/
กิจกรรม 

-  

ตัวช้ีวัดที ่ 2 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรด ำเนนิกิจกรรม/โครงกำร
ตำมวัตถุประสงค/์เป้ำหมำย 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
100 

 - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5   
ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา  

โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ท่ี  5 มีระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา โปร่งใส  
ยึดหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

กลยุทธ์ที่  1 สร้างระบบบริหารการจัดการที่ดี 
ตัวช้ีวัดที ่ 1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผน ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 
92.86 

 - 

ตัวช้ีวัดที ่ 2 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ
ตำมแผน 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
98.20 

 - 

กลยุทธ์ที่  2 ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้และวิธีการปฏิบัติงานแบบใหม่เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน 
ตัวช้ีวัดที ่ 3 ร้อยละของบุคลำกรที่ไดร้ับกำรพัฒนำ  

(อบรม ประชุม สมัมนำ ศึกษำดูงำน) 
ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 
100 

 - 
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 การด าเนินงานตามพันธกิจ 
 1.  การบริหาร 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.1 การบริหารองค์การ   
 1.   ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์และแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปี พ.ศ.
2561-2564 ไว้ดังนี้ 
  ปรัชญา 
  อนุรักษ์ สืบสำน ถ่ำยทอดควำมหลำกหลำยทำงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นนครสวรรค์ 
  วิสัยทัศน์  
  เป็นหน่วยงำนแสวงหำ พัฒนำองค์ควำมรู้อย่ำงมีส่วนร่วม เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ำยทอด
ควำมหลำกหลำยทำงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นนครสวรรค์ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
  พันธกิจ   
  1. แสวงหำ อนุรักษ์ สืบสำน เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทำงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น  
  2. ให้บริกำรวิชำกำร ถ่ำยทอดควำมหลำกหลำยทำงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น ที่
ตอบสนองควำมต้องกำรของสังคมและท้องถิ่น 
  3. สร้ำงฐำนข้อมูล และสำรสนเทศทำงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สิ่งแวดล้อมธรรมชำติ และศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ 
  5. ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรที่มีคุณภำพได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ โปร่งใส ด้วยหลักธรรมำภิบำล 
  ประเด็นยุทธศาสตร์   
  1. แสวงหำ อนุรักษ์ สืบสำน เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทำงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น  
  2. ให้บริกำรวิชำกำร ถ่ำยทอดควำมหลำกหลำยทำงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น ที่
ตอบสนองควำมต้องกำรของสังคมและท้องถิ่น 
  3. สร้ำงฐำนข้อมูล และสำรสนเทศทำงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ให้มีควำม
เหมำะสม 
  5. ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรที่มีคุณภำพได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ โปร่งใส ด้วยหลักธรรมำภิบำล  
  เป้าประสงค์  
  1. มีกำรแสวงหำ อนุรักษ์ สืบสำน เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทำงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น 
  2. หน่วยงำนและบุคคลภำยนอกได้รับกำรบริกำรวิชำกำรทำงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของสังคมและท้องถิ่น 
  3. มีกำรสร้ำงฐำนข้อมูล และสำรสนเทศทำงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น เพ่ือกำรศึกษำ 
ค้นคว้ำ 
  4. มีกำรส่งเสริมให้เกิดกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด
นครสวรรค์ 
  5. มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดีมีคุณภำพได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
โปร่งใส ยึดหลักธรรมำภิบำล 
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  กลยุทธ์ 
  1.  มีการแสวงหา อนุรักษ์ สืบสาน เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
   1.1 รวบรวมองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
   1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมวันส ำคัญของชำติและวันส ำคัญทำงศำสนำ เพ่ือให้
นักศึกษำและบุคลำกร มีส่วนร่วมในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
   1.3 รณรงค์กำรสวมใส่ชุดผ้ำไทยหรือผ้ำพ้ืนเมืองสัปดำห์ละ 1 วัน 
   1.4 ส่งเสริมให้หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ เป็นแหล่งเรียนรู้ และศูนย์กลำงข้อมูล
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  2. หน่วยงานและบุคคลภายนอกได้รับการบริการวิชาการทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและท้องถิ่น 
   2.1 สนับสนุนกำรจัดโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่สร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 
   2.2 ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้วยโครงกำรบริกำรวิชำกำรเพ่ือสร้ำงคุณค่ำต่อสังคมและชุมชน 
   2.3 สร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอกในกำรด ำเนินงำนด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม และด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน 
  3. มีการสร้างฐานข้อมูล และสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อ
การศึกษา ค้นคว้า 
   3.1 พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรเผยแพร่ข้อมูลควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น 
   3.2 สร้ำงฐำนข้อมูล และสำรสนเทศทำงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  4. มีการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด
นครสวรรค์ 
   4.1 ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรศึกษำ รวบรวมข้อมูล
ด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ 
   4.2 ส่งเสริมโครงกำรในกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่น
จังหวัดนครสวรรค์ 
  5. มีระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
โปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล 
   5.1 สร้ำงระบบบริหำรกำรจัดกำรที่ดี 
   5.2 ส่งเสริมให้บุคลำกรแสวงหำควำมรู้และวิธีกำรปฏิบัติงำนแบบใหม่เ พ่ือพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำรท ำงำน 
  มีกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์
ด้ำนกำรเงิน แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี แผนบริหำรควำมเสี่ยง ปีงบประมำณ 2563 และแผนจัดกำรควำมรู้ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 เมื่อวันศุกร์ที่  22  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสี่พญำ อำคำรส ำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ โดยให้บุคลำกรในส ำนักฯ ทุกคนมีส่วนร่วมในกำรแสดง
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน กำรทบทวนแผนปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับภำระงำน
และสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน  
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  ผลกำรด ำเนินงำนจำกกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ได้มีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ (แผนปฏิบัติกำร 4 
ปี) ปี พ.ศ. 2561-2564 และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดย
ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ที่ส ำคัญดังนี้ 
  1. เพ่ือแสวงหำ อนุรักษ์ สืบสำน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทำงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น  
  2. เพ่ือให้หน่วยงำนและบุคคลภำยนอกได้รับกำรบริกำรวิชำกำรทำงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของสังคมและท้องถิ่น 
  3. เพ่ือสร้ำงฐำนข้อมูล และสำรสนเทศทำงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น เพ่ือกำรศึกษำ 
ค้นคว้ำ 
  4. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด
นครสวรรค์  
  5. เพ่ือให้กำรบริหำรงำนเป็นไปอย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ 
 2. ในกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ (แผนปฏิบัติกำร 4 ปี)  ปี พ.ศ.  2551-2564 และแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ได้มีกำรก ำหนดผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด  ผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร
ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ เพ่ือมอบหมำยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปด ำเนินงำนกิจกรรม/โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ที่ได้รับ
มอบหมำย ซึ่งในปีงบประมำณ 2563 มีกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือด ำเนินงำนตำมกิจกรรม/โครงกำร จ ำนวน 
2,987,500 บำท มีกิจกรรม/โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี จ ำนวน 35 กิจกรรม/โครงกำร ดังนี้ 
  ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 แสวงหา อนุรักษ์ สืบสาน เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 
  1. กิจกรรม “มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ น้อมศิระกรำนองค์ภูมินทร์” พิธีบ ำเพ็ญกุศลเพ่ือ
อุทิศถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในโอกำสวันที่ 13 ตุลำคม วันคล้ำยวันสวรรคต  พระบำทสมเด็จพระบรมชน
กำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลำคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม
พระบำง อำคำร 15 ชั้น 4 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
  2. โครงกำรอนุรักษ์และสืบสำนประเพณีลอยกระทง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 เมื่อวันที่ 11 
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 ณ  ลำนกิจกรรม อำคำรศูนย์เรียนรู้คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ และลำน
กิจกรรมหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
  3. กิจกรรมเนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร 
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร และวันชำติ  (5 ธันวำคม) ประจ ำปี 2562 เมื่อวันพุธที่ 4 
ธันวำคม พ.ศ. 2562 ณ บริเวณเสำธง และปะร ำพิธี สนำมกีฬำฟุตบอล มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
  4. โครงกำรนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก
เบื้องปลำย เสด็จพระรำชด ำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยำตรำทำงชลมำรค เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม พ.ศ. 
2562 ณ ศำลำประชำคม จังหวัดนครสวรรค์ 
  5. โครงกำรท ำบุญตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจ ำปี 2563  เมื่อวันพุธ
ที่ 8 มกรำคม พ.ศ. 2563 ณ บริเวณลำนหน้ำพระพุทธสัพพัญญูฯ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
  6. โครงกำรบริกำรวิชำกำรเชิงปฏิบัติกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรม ถอดองค์ควำมรู้แบบไทย-ไท ปีที่ 
2 ชุดองค์ควำมรู้เครื่องแขวน : ว่ำด้วยเรื่อง วิมำนพระอินทร์ รูปแบบหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือเสริมสร้ำง
ประสบกำรณ์ทำงศิลปะและวัฒนธรรมไทย เมื่อวันที่ 23 มกรำคม พ.ศ. 2563 ณ  ห้องประชุมบุญชู โรจน
เสถียร อำคำรหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
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  7. กิจกรรม วันพระรำชทำนนำม “รำชภัฏ”  คนของพระรำชำ ข้ำของแผ่นดิน เมื่อวันศุกร์ที่ 14 
กุมภำพันธ์ 2563 ณ หอประชุม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
  8. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนวัฒนธรรมและมำรยำทไทย เรื่อง “มำรยำทไทย และ
งำนศำสนพิธี” ระหว่ำงวันที่ 15 – 16 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อำคำรหอ
วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
  9. โครงกำรวันคล้ำยวันพระรำชสมภพสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระ เทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจ ำปี 2563  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษำยน 
2563 ณ ห้องอมรำวดี อำคำร 14 ชั้น 3 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
  10. โครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรม
รำชินี (3 มิถุนำยน) เมื่อวันอังคำรที่ 2 มิถุนำยน 2563 ณ ห้องอมรำวดี อำคำร 14 ชั้น 3 มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์  
  11. โครงกำรพิธีหล่อเทียนพรรษำ ประจ ำปี 2563 ระหว่ำงวันที่ 2 – 3 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 
ณ บริเวณปะร ำพิธี สนำมฟุตบอล มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์                    
  12. โครงกำรนิทรรศกำรหมุนเวียน ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำจังหวัดนครสวรรค์  
ระหว่ำงเมษำยน – มิถุนำยน 2563 ณ อำคำรหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
  13. โครงกำรพิธีถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 68 พรรษำ 
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว (28 กรกฎำคม)  
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ณ หอประชุม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
  14. โครงกำรพิธีถวำยรำชสดุดีและถวำยพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์  
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกำสเฉลิมพระชนมพรรษำ 88 พรรษำ และพิธีสดุดี
พระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชำติ ประจ ำปี 2563 เมื่อวันอังคำรที่ 11 สิงหำคม พ.ศ. 2563 ณ หอประชุม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
  15. โครงกำรวันคล้ำยวันสถำปนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ครบรอบ 98 ปี เมื่อวันเสำร์
ที่ 15 สิงหำคม พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
  16. โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและกำรละเล่นพ้ืนบ้ำน ระหว่ำงเมษำยน – 
มิถุนำยน 2563 ณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระทะเล อ ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์   
  17. กิจกรรมรวบรวมและสังเครำะห์องค์ควำมรู้ทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จำกแต่ละคณะ 
ระหว่ำงเมษำยน – มิถุนำยน 2563     
  18. กิจกรรมรวบรวม เรียบเรียง กำรสังเครำะห์ข้อมูลภำคสนำมกลุ่มชำติพันธุ์ในจังหวัด
นครสวรรค์ ระหว่ำงเมษำยน – มิถุนำยน 2563 
  19. กิจกรรมกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยในชุมชน  ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ระหว่ำงเมษำยน – 
มิถุนำยน 2563 
  20. กิจกรรมกำรรวบรวม เรียบเรียง และ สังเครำะห์องค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม เพ่ือจัดท ำ
วำรสำร หนังสือ คู่มือ และอ่ืน ๆ ระหว่ำงเมษำยน – มิถุนำยน 2563   
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและท้องถิ่น มีการด าเนินกิจกรรม/โครงการ 
ดังนี้ 
  1. กิจกรรมกำรประชุมแกนน ำ โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม และกำรละเล่น
พ้ืนบ้ำนเต้นก ำร ำเคียว เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ณ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระทะเล อ ำเภอ
พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
  2. โครงกำรเชิดชูเกียรติศิลปินทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำลุ่มแม่น้ ำเจ้ำพระยำ ครั้ง
ที่ 4 ประจ ำปี 2563 และโครงกำรบริกำรวิชำกำรบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอน  ระหว่ำงวันที่ 29 – 30 
มกรำคม พ.ศ. 2563 ณ เวทีต้นแม่น้ ำเจ้ำพระยำ (เวทีเล็ก) งำนประเพณีแห่เจ้ำพ่อ-เจ้ำแม่ปำกน้ ำโพ ประจ ำปี 
2562-2563 และ ห้องประชุม 1112 และ ห้องประชุม 1114 อำคำร 11 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์     
  3. โครงกำรบริกำรวิชำกำรเชิงปฏิบัติ work shop สร้ำงควำมเข้ำใจ และศึกษำควำมต้องกำร
ของคนในชุมชมเพ่ือจัดตลำดวัฒนธรรม ระหว่ำงวันที่ 25-26 กุมภำพันธ์ 2563 ณ บริเวณวัดเกำะหงษ์ ต ำบล
ตะเคียนเลื่อน อ ำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
   - จัดท ำต้นแบบผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมทำงวัฒนธรรมและพัฒนำสู่เศรษฐกิจ 
  4. โครงกำรบริกำรวิชำกำรเชิงปฏิบัติกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมและตลำดนัดวัฒนธรรม  เมื่อวัน
ศุกร์ที่  28 กุมภำพันธ์  2563 ณ ห้องประชุม 1112 และ ห้องประชุม 1114 อำคำร 11 คณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม และบริเวณพ้ืนที่หน้ำหอวัฒนธรรม  มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ 
  5. กิจกรรมบริกำรวิชำกำรเชิงปฏิบัติกำร work shop กำรรวบรวมข้อมูลภำคสนำม ระหว่ำง
วันที่ 5-6 มีนำคม 2563 ณ  บริเวณวัดเกำะหงษ์  ต ำบลตะเคียนเลื่อน อ ำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 สร้างฐานข้อมูล และสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 
  1. กิจกรรมผลิตสื่อมัลติมีเดียประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น และจัดท ำฐำนข้อมูล  
ระหว่ำงเมษำยน – มิถุนำยน 2563 
   - กิจกรรมกำรจัดท ำฐำนข้อมูลด้ำนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และสื่อมัลติมีเดีย 
  2. โครงกำรจัดท ำข้อมูลทะเบียนวัตถุด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภำพเสมือนในรูปแบบ 3 มิติ  ของ
ส ำนักส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่ำงเมษำยน – มิถุนำยน 2563 
  3. กิจกรรมกำรผลิตจัดท ำสื่อนวัตกรรม /ต ำรำนครสวรรค์ศึกษำ (ฉบับปรุง)  /E-book / สื่อมัลติมีเดีย 
ระหว่ำงเมษำยน – มิถุนำยน 2563 
  4. กิจกรรมกำรจัดท ำสื่อ มัตติมีเดีย /ภำพยนตร์ / สำรคดี เรื่องกลุ่มชำติพันธุ์  ระหว่ำงเมษำยน 
ถึงมิถุนำยน 2563 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด
นครสวรรค์ ให้มีความเหมาะสม มีการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 
  1. โครงกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำท้องถิ่นสู่คนรุ่นใหม่ “ต้นกล้ำไทย”เรื่อง “มัคคุเทศก์น้อย..น ำ
ร้อยเรื่องจีนปำกน้ ำโพ” ระหว่ำงวันที่ 6 – 7 สิงหำคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมชอนตะวัน อำคำร 15 ชั้น 4 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ศำลเจ้ำพ่อเทพำรักษ์-เจ้ำแม่ทับทิม และพำสำน (อำคำรสัญลักษณ์ต้นแม่น้ ำ
เจ้ำพระยำ) 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล มีการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 
  1. โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคคลกร ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ระหว่ำงตุลำคม 62 ถึง 
กันยำยน 2563 
  2. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ทบทวนกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ 
แผนกลยุทธ์ด้ำนกำรเงิน แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี แผนบริหำรควำมเสี่ยง/ควบคุมภำยใน ปีงบประมำณ 2563 
และแผนจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกำยน 2562 ณ ห้องประชุมสี่พญำ 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
  3. โครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้ (km) ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง “ขั้นตอน พิธีกำรวัน
ส ำคัญของชำติและวันส ำคัญทำงศำสนำ” เมื่อวันพุธที่ 8 เมษำยน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร 
อำคำรหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
  4. โครงกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และหอวัฒนธรรม จังหวัด
นครสวรรค์ ระหว่ำง 1 ตุลำคม 2562 – 30 มีนำคม 2563  
  5. โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เมื่อวันพุธที่  19  สิงหำคม  พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม
บุญชูโรจนเสถียร อำคำรหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
 3. มีกำรน ำระบบบริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์  (NSRU Strategic management System) 
http://estrategic.nsru.ac.th มำใช้ในกำรก ำกับติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2563 โดยมีผลกำรด ำเนินงำนดังนี้  
  3.1 กำรก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี
งบประมำณ 2563  รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน มีดังนี้ 
   - รอบ 6 เดือน 
    จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำร ทั้งหมด 35 กิจกรรม/โครงกำร มีกำรด ำเนินกำรบรรลุ
เป้ำหมำย จ ำนวน 16 กิจกรรม/โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 45.71 
    ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในแผน จ ำนวน 14 ตัวชี้วัด มีกำรด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำย 
จ ำนวน 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50.00     
    งบประมำณที่ได้รับ ทั้งหมดจ ำนวน 2 ,987,500 บำท งบประมำณที่ใช้ไป จ ำนวน 
552,099.40 บำท คิดเป็นร้อยละ 18.48  
   - รอบ 9 เดือน 
    จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำร ทั้งหมด 35 กิจกรรม/โครงกำร มีกำรด ำเนินกำรบรรลุ
เป้ำหมำย จ ำนวน 29 กิจกรรม/โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 82.86 
    ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในแผน จ ำนวน 14 ตัวชี้วัด มีกำรด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำย 
จ ำนวน 12 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 85.71     
    งบประมำณที่ได้รับ ทั้งหมดจ ำนวน 2,987,500 บำท งบประมำณที่ใช้ไป จ ำนวน 
2,566,534.39 บำท คิดเป็นร้อยละ 93.16    
   - รอบ 12 เดือน 
    จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำร ทั้งหมด 35 กิจกรรม/โครงกำร มีกำรด ำเนินกำรบรรลุ
เป้ำหมำย จ ำนวน 35 กิจกรรม/โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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    ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในแผน จ ำนวน 14 ตัวชี้วัด มีกำรด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำย 
จ ำนวน 13 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 92.86  
    งบประมำณที่ได้รับ ทั้งหมดจ ำนวน 2 ,987,500 บำท งบประมำณที่ใช้ไป จ ำนวน 
2,934,006.40 บำท คิดเป็นร้อยละ 98.20 
   มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดไว้จ ำนวน 14 ตัวชี้วัด มีกำรด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำย จ ำนวน 
13 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 92.86 ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด แผน ผล 
บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  แสวงหา อนุรักษ์ สืบสาน เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
                               ท้องถิ่น 
1.1 จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรด้ำนกำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6 โครงกำร/กิจกรรม 16 โครงกำร/กิจกรรม  

1.2 จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรหอวัฒนธรรม 
จังหวัดนครสวรรค์ 

2 โครงกำร/กิจกรรม 4 โครงกำร/กิจกรรม  

1 .3  ร้ อยละควำมส ำ เร็ จ ในกำรด ำ เนิน
กิจกรรม/โครงกำรตำมวัตถุประสงค์ 

80 ร้อยละ 100 ร้อยละ  

1 . 4  จ ำ น ว น อ ง ค์ ค ว ำ ม รู้ ท ำ ง ด้ ำ น
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

1 เรื่อง 8 เรื่อง  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
                               ท้องถิ่น ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและท้องถิ่น 
2.1 จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรวิชำกำร
ให้แก่ท้องถิ่นและสังคม 

3 โครงกำร/กิจกรรม 5 โครงกำร/กิจกรรม  

2 .2  ร้ อยละควำมส ำ เร็ จ ในกำรด ำ เ นิ น
กิจกรรม/โครงกำรตำมวัตถุประสงค์ 

80 ร้อยละ 100 ร้อยละ  

2 .3  จ ำนวน เครื อข่ ำยควำมร่ วมมื อกับ
หน่วยงำนภำยในและภำยนอก 

2 แห่ง 2 แห่ง  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  สร้างฐานข้อมูล และสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.1 จ ำนวนข้อมูลทำงวัฒนธรรมที่ถูกจัดเก็บ
เข้ำสู่ระบบสำรสนเทศ เพ่ือเผยแพร่ 

1 เรื่อง 2 เรื่อง  

3.2 สร้ำงฐำนข้อมูล และสำรสนเทศทำง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

1 เรื่อง 2 เรื่อง  
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ตัวช้ีวัด แผน ผล 
บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  อนุรักษ์ ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์  
                               ให้มีความเหมาะสม 
4.1 จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรในกำรอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรม
ท้องถิ่น 

2 โครงกำร/กิจกรรม 1 โครงกำร/กิจกรรม  

4 .2  ร้ อยละควำมส ำ เร็ จ ในกำรด ำ เนิ น
กิจกรรม/โครงกำรตำมวัตถุประสงค์ 

80 ร้อยละ 100 ร้อยละ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์การประกัน 
                               คุณภาพการศึกษา โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
5.1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำม
แผน 

80 ร้อยละ 92.86 ร้อยละ  

5.2 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณตำมแผน 

80 ร้อยละ 98.20 ร้อยละ  

5.3 ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำ 
(อบรม ประชุม สัมมนำ  
ศึกษำดูงำน) 

80 ร้อยละ 100 ร้อยละ  

รวม 13 
คิดเป็นร้อยละ 92.86 

 4. กำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรงำนอย่ำงทั่วถึงและเชื่อมโยงกับองค์กรภำยนอก 
  มีเว็บไซต์ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมในกำรจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำร แผนงำน
ต่ำง ๆ และกิจกรรม/โครงกำร http://artculture.nsru.ac.th/ 
  มีเว็บไซต์หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ที่ใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูลศิลปวัฒนธรรมในจังหวัด
น ค ร ส ว ร ร ค์  แ ล ะ ก ำ ร ใ ห้ บ ริ ก ำ ร เ ข้ ำ เ ยี่ ย ม ช ม ข อ ง ห อ วั ฒ น ธ ร ร ม  จั ง ห วั ด น ค ร ส ว ร ร ค์  
http://nsartculture.nsru.ac.th/ 
  มีเว็บไซต์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ที่ใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูล
ก ำ รด ำ เ นิ น ง ำน ด้ ำ น ก ำ ร ปร ะกั น คุ ณภ ำ พกำ ร ศึ ก ษ ำ ทั้ ง ห มด ที่ ส ำ นั ก รั บ ผิ ด ช อบ ด ำ เ นิ น ก ำ ร  
http://artculture.nsru.ac.th/sar62/ 
  มีเว็บไซต์นครสวรรค์ศึกษำ ที่ใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูลควำมรู้ เกี่ยวกับจังหวัดนครสวรรค์   
http://nsnstudies.nsru.ac.th/ 
  มีระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับกำรบริหำรงำนธุรกำร เช่น รับส่ง จัดเก็บหนังสือ
รำชกำรภำยใน หนังสือรำชกำรภำยนอก ท ำให้ผู้บริหำรสำมำรถมอบหมำยงำนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว 
https://www.nsru.ac.th/office/   
  มีระบบบริหำรงบประมำณ น ำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณของส ำนักฯ และ
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนด้ำนงบประมำณของส ำนักฯ http://3dgf.nsru.ac.th/   

http://artculture.nsru.ac.th/
http://nsartculture.nsru.ac.th/
http://artculture.nsru.ac.th/sar๖๒/
http://nsnstudies.nsru.ac.th/
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  มีระบบสำรสนเทศมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ (NSRU MIS) ที่ใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูลของ
บุคลำกรภำยในส ำนักฯ และติดตำมกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรภำยในส ำนักฯ http://mis.nsru.ac.th/ 
  มีระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์(e-Meeting(NEW)) น ำมำใช้ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร 
และคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ แจ้งให้คณะกรรมกำรทรำบถึงวำระกำรประชุม เอกสำรกำรประชุม และ
สำมำรถรับรองรำยงำนกำรประชุมผ่ำนระบบออนไลน์ https://e-meeting.nsru.ac.th/   
  มีระบบบริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์ (NSRU Strategic management System) น ำมำใช้ในกำร
จัดเก็บข้อมูลรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของส ำนักฯ http://estrategic.nsru.ac.th   
  มีระบบ Digital Library น ำมำใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูล e-book หนังสือองค์ควำมรู้ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม  และวีดี โอที่ เกี่ ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของจั งหวัดนครสวรรค์  
http://artculture-nsru.vlcloud.net  
  มีกำรเชื่อมโยงข้อมูลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ไปยังเว็บไซต์ของ
ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ https://www.m-culture.go.th/nakhonsawan/ 
  มีกำรเชื่อมโยงข้อมูลรำยงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับมหำวิทยำลัยที่ส ำนักฯ รับผิดชอบ
ในองค์ประกอบที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ผ่ำนระบบ CHE QA ONLINE เพ่ือรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) หลังจำกกำรประเมินเสร็จสิ้นภำยในระยะเวลำ 7 
วัน http://www.cheqa.mua.go.th/ 
  มีกำรเชื่อมโยงข้อมูลกำรเงินและงบประมำณแผ่นดิน จ ำนวนเงินตั้งแต่ 5,000 บำทข้ึนไป ไปยัง
ระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ http://process.gprocurement.go.th 
 5. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรทุกระดับที่มีต่อองค์กร ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ซึ่งมีผลกำรประเมิน ดังนี้ 
  ด้ำนเจตคติ  มีคะแนนเฉลี่ย 4.63 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด 
  ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ  มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
  ด้ำนระบบ/กลไก ขั้นตอนกระบวนกำร  มีคะแนนเฉลี่ย 4.63 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด 
  ด้ำนกำรพัฒนำองค์กร  มีคะแนนเฉลี่ย 4.55 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกท่ีสุด 
  ด้ำนสภำพแวดล้อมและขวัญก ำลังใจ  มีคะแนนเฉลี่ย 4.29 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
  ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและระบบสำรสนเทศ  มีคะแนนเฉลี่ย 4.33 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
  เฉลี่ยรวมทุกด้ำน  มีคะแนนเฉลี่ย 4.49 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
 6. คะแนนระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรทุกระดับ เท่ำกับ 4.49 คะแนน 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.2  ผลการบริหารงบประมาณ 
 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
  งบประมำณได้รับกำรจัดสรร จ ำนวน 3,987,500 บำท 
  งบประมำณท่ีมกีำรโอนเปลี่ยนแปลง จ ำนวน 1,037,200 บำท 
  คงเหลืองบประมำณ จ ำนวน 2,950,300  บำท 
  งบประมำณท่ีเบิกจ่ำย จ ำนวน 2,934,006 บำท 
  คิดเป็น ร้อยละ 99.45 
 
 

http://mis.nsru.ac.th/
https://www.m-culture.go.th/nakhonsawan/
http://www.cheqa.mua.go.th/
http://process.gprocurement.go.th/
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 ตัวช้ีวัดที่  1.3  ผลการพัฒนาบุคลากร 
 รอ้ยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำ 
  ส ำนัก มีบุคลำกร จ ำนวน  10  คน เป็น 
   สำยวิชำกำร จ ำนวน  6  คน 
   สำยสนับสนุน จ ำนวน  4  คน 
  บุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำ จ ำนวน  10  คน 
  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 1.  กำรศึกษำ อบรม เข้ำร่วมประชุมทำงวิชำกำร ของบุคลำกร  
  บุคลำกรเข้ำรับกำรพัฒนำ จ ำนวน  10  คน 
  โครงกำรพัฒนำบุคลำกร(ศึกษำดูงำน อบรม เข้ำร่วมประชุมทำงวิชำกำร) 
  1.1 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ทบทวนกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ 
แผนกลยุทธ์ด้ำนกำรเงิน แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนบริหำรควำมเสี่ยง/ควบคุมภำยใน ปีงบประมำณ 
2563 และแผนจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกำยน 2562 ณ ห้องประชุมสี่
พญำ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
  1.2 โครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง “ขั้นตอน พิธีกำรวัน
ส ำคัญของชำติและวันส ำคัญทำงศำสนำ” เมื่อวันพุธที่ 8 เมษำยน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร 
อำคำรหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
  1.3 โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและกำรละเล่นพ้ืนบ้ำน และกำรละเล่น
พ้ืนบ้ำนเต้นก ำร ำเคียว เมื่อวันที่ 23 ธันวำคม 2562 ณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระทะเล อ ำเภอหยุหะคีรี 
จังหวัดนครสวรรค์ 
  1.4 โครงกำรบริกำรวิชำกำรเชิงปฏิบัติ work shop สร้ำงควำมเข้ำใจ และศึกษำควำมต้องกำร
ของคนในชุมชมเพื่อจัดตลำดวัฒนธรรม ระหว่ำงวันที่ 25-26 กุมภำพันธ์ 2563 ณ  บริเวณวัดเกำะหงษ์  ต ำบล
ตะเคียนเลื่อน อ ำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
  1.5 กิจกรรมบริกำรวิชำกำรเชิงปฏิบัติกำร work shop กำรรวบรวมข้อมูลภำคสนำม ระหว่ำง
วันที่ 5-6 มีนำคม 2563 ณ  บริเวณวัดเกำะหงษ์  ต ำบลตะเคียนเลื่อน อ ำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
  1.6 โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อวันพุธที่  19  สิงหำคม  
พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมบุญชูโรจนเสถียร อำคำรหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ 
  1.7 เข้ำร่วมอบรมสัมมนำเพ่ือขับเคลื่อนงำนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมไปสู่
กำรปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่ำงวันที่ 28 – 29 พฤศจิกำยน 2562 ณ โรงแรมเอเชีย เขตรำชเทวี 
กรุงเทพมหำนคร เป็นกำรอบรมพัฒนำควำมรู้เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่น ของนำยปริญญำ  จั่นเจริญ นักวิชำกำรศึกษำ ดูแลด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติ
และศิลปกรรมท้องถิ่น 
 2.  โครงกำรแลกเปลี่ยนบุคลำกร 
  บุคลำกรเข้ำรับกำรพัฒนำ จ ำนวน  10  คน 
  โครงกำรแลกเปลี่ยนบุคลำกร 
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  2.1 นำงช่อลัดดำ  คันธชิต เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ได้เข้ำร่วมแลกเปลี่ยนเป็นคณะท ำงำน
ตรวจสอบเรื่องกำรเบิกจ่ำยเงิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ที่กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
  2.2 นำงสำวศุภรสวรรค์  รอเพ็ชร์ นักวิชำกำรศึกษำ ได้เข้ำร่วมแลกเปลี่ยนเป็นคณะท ำงำนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับมหำวิทยำลัย ที่กลุ่มงำนมำตรฐำนกำรศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครสวรรค์ 
  2.3 บุคลำกรทุกคนเข้ำร่วมแลกเปลี่ยนเป็นคณะท ำงำนกับคณะ 5 คณะในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์จัดโครงกำรอนุรักษ์และสืบสำนประเพณีลอยกระทง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 เมื่อวันที่ 11 
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 ณ  ลำนกิจกรรม อำคำรศูนย์เรียนรู้คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ และลำน
กิจกรรมหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
  2.4 บุคลำกรทุกคนเข้ำร่วมแลกเปลี่ยนเป็นคณะท ำงำนกับคณะ 5 คณะในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์จัดโครงกำรพิธีหล่อเทียนพรรษำ ประจ ำปี 2563 ระหว่ำงวันที่ 2 – 3 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ณ 
บริเวณปะร ำพิธี สนำมฟุตบอล มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์     
  2.5 บุคลำกรทุกคนเข้ำร่วมแลกเปลี่ยนเป็นคณะท ำงำนกับทุกหน่วยงำนในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์จัดโครงกำรวันคล้ำยวันสถำปนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ครบ 98 ปี เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 
พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
  2.6 บุคลำกรทุกคนเข้ำร่วมแลกเปลี่ยนเป็นคณะท ำงำนกับจังหวัดนครสวรรค์จัดโครงกำร
นิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษกเบื้องปลำย เสด็จพระรำช
ด ำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยำตรำทำงชลมำรค เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ณ ศำลำประชำคม 
จังหวัดนครสวรรค์ 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.4 การบริหารจัดการความเสี่ยง   
 1.  มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก รอง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก หัวหน้ำกลุ่มงำน 4 กลุ่มงำน เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน ดังนี้ 
  1. อำจำรย์ภำสกร  วรอำจ ประธำนกรรมกำร 
  2. อำจำรย์ชุณษิตำ  นำคภพ กรรมกำร 
  3. รศ.พรรษประเวศ  อชิโนบุญวัฒน์ กรรมกำร 
  4. ผศ.ดร.เพียงพิศ  ชะโกทอง กรรมกำร 
  5. อำจำรย์ทัศนีพร  วิศำลสุวรรณกร กรรมกำร 
  6. นำงสำวชัญภร  สำทประสิทธิ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  7. นำงสำวศุภรสวรรค์  รอเพ็ชร์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ให้คณะกรรมกำร มีหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1.  น ำนโยบำย กำรบริหำรควำมเสี่ยง/กำรควบคุมภำยในสู่กำรปฏิบัติ                     
  2.  รวบรวม/ระบุ/วิเครำะห์/ประเมินควำมเสี่ยงภำยในหน่วยงำนของตน  
  3.  จัดท ำแผนป้องกันหรือลดควำมเสี่ยง/กำรควบคุมภำยใน 
  4.  เสนอมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยง/กำรควบคุมภำยใน  
  5.  เสนอรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง/กำรควบคุมภำยในต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
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 2. ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
คือ ครั้งที่ 9/2562 เมื่อเมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธันวำคม 2562 ณ ห้องประชุมสี่พญำ อำคำรส ำนักงำนส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ เพ่ือให้บุคลำกรในส ำนักฯ ทุกคนร่วมกันวิเครำะห์หำปัจจัยควำม
เสี่ยงของส ำนักฯ เพ่ือจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง ปีงบประมำณ 2563 จำกนั้นได้น ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวำคม 2562 ณ ห้องประชุมบุญชู โรจน
เสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ เพ่ือพิจำรณำอนุมัติ 
  จำกกำรประชุมควำมเสี่ยงและปัจจัยของส ำนักฯ ที่ต้องลด/ควบคุม มีดังนี้ 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
1. วัฒนธรรมและภูมิปัญญำพ้ืนบ้ำนของวัดเกำะ
หงษ์ท่ีก ำลังจะสูญหำยไป 

1. เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ำมำมีอิทธิพลต่อคนรุ่นใหม่
มำกขึ้น ท ำให้ขำดควำมสนใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น อีก
ทั้ง ยังขำดกำรสืบทอด กำรรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรม
และภูมิปัญญำพ้ืนบ้ำนของวัดเกำะหงษ์ 

 3. ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงอย่ำงเหมำะสม 
ดังนี้ 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง (คะแนน) 

โอกาส ความรุนแรง ระดับ 

1. วัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
พ้ืนบ้ำนของวัดเกำะหงษ์ที่
ก ำลังจะสูญหำยไป 

1. เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ำมำมีอิทธิพลต่อคน
รุ่นใหม่มำกขึ้น ท ำให้ขำดควำมสนใจใน
วัฒนธรรมท้องถิ่น อีกทั้ง ยังขำดกำรสืบทอด 
กำรรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
พ้ืนบ้ำนของวัดเกำะหงษ์ 

4 5 20 

สูงมำก 

 4. กำรด ำเนินกำรป้องกัน/แก้ไขควำมเสี่ยง อย่ำงเหมำะสม ดังนี้ 
             - วัฒนธรรมและภูมิปัญญำพื้นบ้ำนของวัดเกำะหงษ์ที่ก ำลังจะสูญหำยไป  
   แนวทำงกำรป้องกัน/แก้ไขควำมเสี่ยง 
   1. ลงพื้นที่ภำคสนำมเพื่อศึกษำเก็บข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่นของวัดเกำะหงษ์ 
   2. สัมภำษณ์ข้อมูลจำกแหล่งชุมชน ปรำชญ์ชำวบ้ำน เพ่ือเก็บเป็นข้อมูลควำมรู ้
   3. จัดโครงกำรเกี่ยวกับกำรรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่นของวัดเกำะหงษ์ เพ่ือรวบรวม
องค์ควำมรู้ 
   4. จัดท ำสื่อมัลติมีเดีย ข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญำพื้นบ้ำนของวัดเกำะหงษ์ 
   5. จัดท ำหนังสือเสริมควำมรู้ของวัดเกำะหงษ์ 
   6. จัดท ำแหล่งเรียนรู้ของวัดเกำะหงส์ 
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   กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม/ 
   1. มีกำรลงพ้ืนที่บริเวณวัดเกำะหงษ์ เพ่ือศึกษำข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญำพ้ืนบ้ำน
ของวัดเกำะหงษ ์
   2. มีกำรสัมภำษณ์ข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญำพ้ืนบ้ำนของวัดเกำะหงษ์จำกปรำชญ์
ชำวบ้ำน เพ่ือเก็บเป็นข้อมูลควำมรู้  
   3. มีกำรจัดโครงกำรบริกำรวิชำกำรเชิงปฏิบัติ work shop สร้ำงควำมเข้ำใจ และศึกษำ
ควำมต้องกำรของคนในชุมชมเพ่ือจัดตลำดวัฒนธรรม ระหว่ำงวันที่ 25-26 กุมภำพันธ์ 2563 ณ  บริเวณวัด
เกำะหงษ์  ต ำบลตะเคียนเลื่อน อ ำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ และกิจกรรมบริกำรวิชำกำรเชิงปฏิบัติกำร 
work shop กำรรวบรวมข้อมูลภำคสนำม ระหว่ำงวันที่ 5-6 มีนำคม 2563 ณ  บริเวณวัดเกำะหงษ์  ต ำบล
ตะเคียนเลื่อน อ ำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
   4. มีกำรจัดท ำสื่อมัลติมีเดีย ข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญำพื้นบ้ำนของวัดเกำะหงษ์ 
   5. มีกำรจัดท ำหนังสือเสริมควำมรู้ของวัดเกำะหงษ์ 
   6. มีกำรจัดท ำแหล่งเรียนรู้ของวัดเกำะหงษ์ 
 5. ผลจำกกำรแก้ไขควำมเสี่ยงท ำให้ควำมเสี่ยงลดลง/หมดไป ทั้ง 1 เรื่อง ดังนี้ 
  - วัฒนธรรมและภูมิปัญญำพื้นบ้ำนของวัดเกำะหงษ์ที่ก ำลังจะสูญหำยไป 
  ผลของกำรด ำเนินงำน   
  1. มีกำรลงพ้ืนที่บริเวณวัดเกำะหงษ์ เพ่ือศึกษำข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญำพ้ืนบ้ำนของวัด
เกำะหงษ ์
  2. มีกำรสัมภำษณ์ข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญำพ้ืนบ้ำนของวัดเกำะหงษ์จำกปรำชญ์ชำวบ้ำน 
เพ่ือเก็บเป็นข้อมูลควำมรู้  
  3. มีกำรจัดโครงกำรบริกำรวิชำกำรเชิงปฏิบัติ work shop สร้ำงควำมเข้ำใจ และศึกษำควำม
ต้องกำรของคนในชุมชมเพื่อจัดตลำดวัฒนธรรม ระหว่ำงวันที่ 25-26 กุมภำพันธ์ 2563 ณ  บริเวณวัดเกำะหงษ์  
ต ำบลตะเคียนเลื่อน อ ำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ และกิจกรรมบริกำรวิชำกำรเชิงปฏิบัติกำร work shop 
กำรรวบรวมข้อมูลภำคสนำม ระหว่ำงวันที่ 5-6 มีนำคม 2563 ณ  บริเวณวัดเกำะหงษ์  ต ำบลตะเคียนเลื่อน 
อ ำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จำกกำรอบรมได้มีกำรจัดท ำผลิตภัณฑ์ของชุมชนโดยใช้วัสดุในท้องถิ่น เพ่ือน ำ
สินค้ำมำจ ำหน่ำยเพื่อสร้ำงรำยได้ให้กับชุมชนต่อไป 
  4. มีกำรจัดท ำสื่อมัลติมีเดียประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นและน ำเสนอในรูปแบบ
ของกำรประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภำยในชุมชน 
  5. มีกำรจัดท ำฐำนข้อมูลด้ำนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และสื่อมัลติมีเดียของชุมชนเกำะหงษ์ 
ส ำหรับกำรสืบค้นออนไลน์ http://watkohhong.nsru.ac.th/ และตลำดออนไลน์ ชื่อ เกำะหงษ์มำร์ เก็ต
http://kohhongmarket. nsru.ac.th 
  6. มีกำรจัดท ำหนังสือเสริมควำมรู้ของวัดเกำะหงษ์ เรื่อง “คันฉ่องส่องนวัตวิถีชุมชนเกำะหงษ์” 
ส ำหรับเผยแพร่องค์ควำมรู้เกี่ยวกับชุมชนวัดเกำะหงษ์ ให้กับเด็ก เยำวชน คนในชุมชน และประชำชนทั่วไป 
  7. มีกำรร่วมกับชุมชนในกำรก ำหนดพ้ืนที่แหล่งเรียนรู้ภำยในชุมชน คือ พ้ืนที่บริเวณวัดเกำะ
หงษ์ เพ่ือน ำเสนอนิทรรศกำรแหล่งเรียนรู้ของชุมชน  ส ำหรับ เยำวชน นักเรียน นักท่องเที่ยว และบุคคลทั่วไป
ที่เข้ำมำในบริเวณดังกล่ำว สำมำรถเข้ำ เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ได้ และโรงเรียนภำยในชุมชน  สำมำรถน ำนักเรียน
มำทัศนศึกษำท่ีแหล่งเรียนรู้ได้อีกด้วย 
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 ผลหลังกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร คือ   
 ช่วยอนุรักษ์ สืบสำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำพ้ืนบ้ำนของชุมชนวัดเกำะหงษ์ ให้คงอยู่กับชุมชน
ต่อไป 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.5 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศหรือต่างประเทศ 
 โครงการที่ด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือระหว่างส านัก/สถาบัน กับมหาวิทยาลัย 
คณะ ส านัก/สถาบัน ภายในประเทศ 
 1. กิจกรรม “มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ น้อมศิระกรำนองค์ภูมินทร์” พิธีบ ำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศ
ถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในโอกำสวันที่ 13 ตุลำคม วันคล้ำยวันสวรรคต  พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิ
เบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร เมื่อ วันศุกร์ที่ 11 ตุลำคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมพระ
บำง อำคำร 15 ชั้น 4 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ โดยส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ และคณะทั้ง 5 คณะในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
 2. โครงกำรอนุรักษ์และสืบสำนประเพณีลอยกระทง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 เมื่อวันที่ 11 
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 ณ  ลำนกิจกรรม อำคำรศูนย์เรียนรู้คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ และลำน
กิจกรรมหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ โดยส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ร่วมกับคณะทั้ง 5 คณะในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
 3. กิจกรรมเนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำ
ภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร และวันชำติ (5 ธันวำคม) ประจ ำปี 2562 เมื่อวั นพุธที่ 4 ธันวำคม 
พ.ศ. 2562 ณ บริเวณเสำธง และปะร ำพิธี สนำมกีฬำฟุตบอล มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ โดยส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรมร่วมกับกองพัฒนำนักศึกษำ และคณะทั้ง 5 คณะในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
 4. โครงกำรท ำบุญตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจ ำปี 2563 เมื่อวันพุธที่ 8 
มกรำคม พ.ศ. 2563 ณ บริเวณลำนหน้ำพระพุทธสัพพัญญูฯ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ โดยส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรมร่วมกับกองพัฒนำนักศึกษำ และคณะทั้ง 5 คณะในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
 5. กิจกรรม วันพระรำชทำนนำม “รำชภัฏ”  คนของพระรำชำ ข้ำของแผ่นดิน เมื่อวันศุกร์ที่ 14 
กุมภำพันธ์ 2563 ณ หอประชุม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ โดยส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับกอง
พัฒนำนักศึกษำ และคณะทั้ง 5 คณะในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
 6. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนวัฒนธรรมและมำรยำทไทย เรื่อง “มำรยำทไทย และงำนศำสน
พิธี” ระหว่ำงวันที่ 15 – 16 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ  ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อำคำรหอวัฒนธรรม
จังหวัดนครสวรรค์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ โดยส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับคณะทั้ง 5 คณะใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
 7. โครงกำรวันคล้ำยวันพระรำชสมภพสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ
ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจ ำปี 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษำยน 2563 ณ ห้อง
อมรำวดี อำคำร 14 ชั้น 3 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ โดยส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับคณะทั้ง 5 
คณะในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
 8. โครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี 
(3 มิถุนำยน) เมื่อวันอังคำรที่ 2 มิถุนำยน 2563 ณ  ห้องอมรำวดี อำคำร 14 ชั้น 3 มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ โดยส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับคณะทั้ง 5 คณะในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
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 9. โครงกำรพิธีหล่อเทียนพรรษำ ประจ ำปี 2563 ระหว่ำงวันที่ 2 – 3 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ณ 
บริเวณปะร ำพิธี สนำมฟุตบอล มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ โดยส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับคณะทั้ง 
5 คณะในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
 10. โครงกำรพิธีถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 68 พรรษำ 
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว (28 กรกฎำคม) 
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ โดยส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรมร่วมกับกองพัฒนำนักศึกษำ และคณะทั้ง 5 คณะในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
 11. โครงกำรพิธีถวำยรำชสดุดีและถวำยพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินี
นำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกำสเฉลิมพระชนมพรรษำ 88 พรรษำ และพิธีสดุดีพระคุณแม่ 
เนื่องในวันแม่แห่งชำติ ประจ ำปี 2563 เมื่อวันอังคำรที่ 11 สิงหำคม พ.ศ. 2563 ณ หอประชุม มหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครสวรรค์ โดยส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับกองพัฒนำนักศึกษำ และคณะทั้ง 5 คณะใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
 12. โครงกำรวันคล้ำยวันสถำปนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ครบรอบ 98 ปี เมื่อวันเสำร์ที่ 15 
สิงหำคม พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ โดยส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับ
คณะทั้ง 5 คณะในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
 13. โครงกำรบริกำรวิชำกำรเชิงปฏิบัติกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมและตลำดนัดวัฒนธรรม เมื่อวันศุกร์ที่  
28  กุมภำพันธ์  2563 ณ ห้องประชุม 1112 และ ห้องประชุม  1114  อำคำร 11 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม และบริเวณพ้ืนที่หน้ำหอวัฒนธรรม  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ โดยส ำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม และคณะวิทยำกำรจัดกำร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
 โครงการที่ด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายร่วมมือระหว่างส านัก/สถาบัน กับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1. โครงกำรนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษกเบื้อง
ปลำย เสด็จพระรำชด ำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยำตรำทำงชลมำรค เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
ณ  ศำลำประชำคม จังหวัดนครสวรรค์ โดยส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ 
 2. โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม และกำรละเล่นพ้ืนบ้ำนเต้นก ำร ำเคียว เมื่อวัน
จันทร์ที่ 23 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระทะเล อ ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
โดยส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระทะเล 
 3. โครงกำรเชิดชูเกียรติศิลปินทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำลุ่มแม่น้ ำเจ้ำพระยำ ครั้งที่ 4 
ประจ ำปี 2563 ระหว่ำงวันที่ 29 – 30 มกรำคม พ.ศ. 2563 ณ เวทีต้นแม่น้ ำเจ้ำพระยำ  (เวทีเล็ก) งำน
ประเพณีแห่เจ้ำพ่อ-เจ้ำแม่ปำกน้ ำโพ ประจ ำปี 2562-2563 โดยส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับเทศบำล
นครนครสวรรค์ 
 4. โครงกำรบริกำรวิชำกำรเชิงปฏิบัติ work shop สร้ำงควำมเข้ำใจ และศึกษำควำมต้องกำรของ
คนในชุมชมเพ่ือจัดตลำดวัฒนธรรม ระหว่ำงวันที่ 25-26 กุมภำพันธ์ 2563 ณ บริเวณวัดเกำะหงษ์ ต ำบล
ตะเคียนเลื่อน อ ำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ตะเคียนเลื่อน 
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 5. กิจกรรมบริกำรวิชำกำรเชิงปฏิบัติกำร work shop กำรรวบรวมข้อมูลภำคสนำม ระหว่ำงวันที่ 
5-6 มีนำคม 2563 ณ บริเวณวัดเกำะหงษ์  ต ำบลตะเคียนเลื่อน อ ำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยส ำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะเคียนเลื่อน 
 6. โครงกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำท้องถิ่นสู่คนรุ่นใหม่ “ต้นกล้ำไทย”เรื่อง “มัคคุเทศก์น้อย..น ำร้อย
เรื่องจีนปำกน้ ำโพ” ระหว่ำงวันที่ 6 – 7 สิงหำคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมชอนตะวัน อำคำร 15 ชั้น 4 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ศำลเจ้ำพ่อเทพำรักษ์-เจ้ำแม่ทับทิม และพำสำน (อำคำรสัญลักษณ์ต้นแม่น้ ำ
เจ้ำพระยำ) โดยส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับศำลเจ้ำพ่อเทพำรักษ์ -เจ้ำแม่ทับทิม และเทศบำลนคร
นครสวรรค์ 
 โครงการที่ด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายร่วมมือระหว่างส านัก/สถาบัน กับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ในต่างประเทศ 
 ในปีงบประมำณ 2563 ส ำนักไม่มีโครงกำรควำมร่วมมือในต่ำงประเทศ 
 2. ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ระบบงานบริหารส านักงาน 
 1. มีกำรสนับสนุนให้บุคลำกรในส ำนักฯ ทุกคนจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนของตนเอง ดังนี้   
  1.1  คู่มือขั้นตอนและวิธีกำรจัดพิธีกำร พิธีกรรม และคู่มือปฏิบัติงำนหอวัฒนธรรม จังหวัด
นครสวรรค์ ของนำยปริญญำ  จั่นเจริญ นักวิชำกำรศึกษำ (งำนส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม) 
  1.2 คู่มือปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ของนำงสำวศุภรสวรรค์  รอเพ็ชร์ 
นักวิชำกำรศึกษำ (งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ) 
  1.3 คู่มือกระบวนกำร ขั้นตอนเบิกจ่ำยงบประมำณ ของนำงช่อลัดดำ  คันธชิต เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำนทั่วไป (งำนธุรกำรและกำรเงิน) 
 2. มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนทั้งด้ำนกำรบริหำร 
งบประมำณ และกำรประกันคุณภำพ ดังนี้ 
  2.1 มีเว็บไซต์ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมในกำรจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำร 
แผนงำนต่ำง ๆ และกิจกรรม/โครงกำร http://artculture.nsru.ac.th/ 
  2.2 มีเว็บไซต์หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ที่ใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูลศิลปวัฒนธรรมใน
จั งหวั ดนครสวรรค์  และกำร ให้ บ ริ ก ำ ร เ ข้ ำ เ ยี่ ย มชมของหอวัฒนธรรม  จั งหวั ดนครส ว ร รค์  
http://nsartculture.nsru.ac.th/ 
  2.3 มีเว็บไซต์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ที่ใช้ในกำรจัดเก็บ
ข้อมูลกำรด ำ เนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำทั้ งหมดที่ ส ำนั กรับผิดชอบด ำ เนินกำร 
http://artculture.nsru.ac.th/sar62/ 
  2.4 มีเว็บไซต์นครสวรรค์ศึกษำ ที่ใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูลควำมรู้เกี่ยวกับจังหวัดนครสวรรค์  
http://nsnstudies.nsru.ac.th/ 
  2.5 มีระบบสำรสนเทศมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ (NSRU MIS) ที่ใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูล
ของบุคลำกรภำยในส ำนักฯ และติดตำมกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรภำยในส ำนักฯ http://mis.nsru.ac.th/ 
  2.6 มีระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับกำรบริหำรงำนธุรกำร เช่น รับส่ง จัดเก็บหนังสือ
รำชกำรภำยใน หนังสือรำชกำรภำยนอก ท ำให้ผู้บริหำรสำมำรถมอบหมำยงำนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว 
https://www.nsru.ac.th/office/   

http://artculture.nsru.ac.th/
http://nsartculture.nsru.ac.th/
http://artculture.nsru.ac.th/sar๖๒/
http://nsnstudies.nsru.ac.th/
http://mis.nsru.ac.th/
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  2.7 มีระบบบริหำรงบประมำณ น ำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณของส ำนักฯ 
และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนด้ำนงบประมำณของส ำนักฯ http://3dgf.nsru.ac.th/   
  2.8 มีระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์(e-Meeting(NEW)) น ำมำใช้ในกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำร และคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ แจ้งให้คณะกรรมกำรทรำบถึงวำระกำรประชุม เอกสำรกำรประชุม 
และสำมำรถรับรองรำยงำนกำรประชุมผ่ำนระบบออนไลน์ https://e-meeting.nsru.ac.th/   
  2.9 มีระบบบริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์ (NSRU Strategic management System) น ำมำใช้
ในกำรจัดเก็บข้อมูลรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของส ำนักฯ http://estrategic.nsru.ac.th   
  2.10 มีระบบ Digital Library น ำมำใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูล e-book หนังสือองค์ควำมรู้ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม  และวีดี โอที่ เกี่ ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของจั งหวัดนครสวรรค์  
http://artculture-nsru.vlcloud.net 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.2 การพัฒนาบุคลากรให้ท าหน้าที่การบริการได้อย่างมีคุณภาพ      
 1.  มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 
ธันวำคม 2562 ณ ห้องประชุมสี่พญำ อำคำรส ำนักงำนส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ เพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 เพ่ือท ำให้บุคลำกรใน
หน่วยงำนซึ่งเป็นทรัพยำกรมนุษย์ที่มีประสิทธิภำพอันจะส่งผลส ำเร็จต่อเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ 
กำรพัฒนำบุคลำกรเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคลที่ต้องปฏิบัติอยู่ตลอดเวลำเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพให้กับบุคลำกร ตลอดจนท ำให้บุคลำกรมคีวำมเติบโตก้ำวหน้ำ และปฏิบัติงำนได้ดียิ่งขึ้น 
  ผลกำรด ำเนินงำนจำกกำรประชุม ได้มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรเพ่ือกำรให้บริกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ที่ส ำคัญดังนี้ 
  1.1 เพ่ือให้บุคลำกรพัฒนำและปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรให้ดีอยู่เสมอ 
  1.2 เพ่ือพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรให้มีมำตรฐำน 
  1.3 เพ่ือพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรให้บริกำรให้มีประสิทธิภำพ สนองต่อควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำร 
  1.4 เพ่ือจัดหำเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ทันสมัยตอบสนองต่อกำรให้บริกำร 
 2. มีทรัพยำกรที่ใช้ในกำรสนับสนุนกำรบริหำรงำนกำรให้บริกำรของส ำนักฯ ดังนี้ 
  2.1 คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ  9  ชุด 
  2.2 พรินเตอร์  7  เครื่อง 
  2.3 กล้องถ่ำยรูปดิจิตอล  2  เครื่อง 
  2.4 เครื่องถ่ำยเอกสำร  1  เครื่อง 
  2.5 กล้องวิดีโอ  1  เครื่อง 
  2.6 คอมพิวเตอร์แบบพกพำ (note book)  3  เครื่อง 
  2.7 เครื่องโปรเจคเตอร์  2  เครื่อง 
  2.8 ทีวี LED  3  เครื่อง 
  2.9 โต๊ะท ำงำน  6  ชุด 
  2.10 ชุดรับแขก  2  ชุด 
  2.11 เครื่องเสียงห้องประชุม  1  ชุด 
  2.12 โต๊ะประชุม  1  ชุด 

http://artculture-nsru.vlcloud.net/
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 3. มีกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
ให้บริกำรให้กับบุคลำกร ดังนี้ 
  3.1 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ทบทวนกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม กำรจัดท ำแผนกล
ยุทธ์ แผนกลยุทธ์ด้ำนกำรเงิน แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนบริหำรควำมเสี่ยง/ควบคุมภำยใน 
ปีงบประมำณ 2563 และแผนจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกำยน 2562 ณ 
ห้องประชุมสี่พญำ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
  3.2 โครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง “ขั้นตอน พิธีกำรวัน
ส ำคัญของชำติและวันส ำคัญทำงศำสนำ” เมื่อวันพุธที่ 8 เมษำยน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร 
อำคำรหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
  3.3 โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและกำรละเล่นพ้ืนบ้ำน และกำรละเล่น
พ้ืนบ้ำนเต้นก ำร ำเคียว เมื่อวันที่ 23 ธันวำคม 2562 ณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระทะเล อ ำเภอหยุหะคีรี 
จังหวัดนครสวรรค์ 
  3.4 โครงกำรบริกำรวิชำกำรเชิงปฏิบัติ work shop สร้ำงควำมเข้ำใจ และศึกษำควำมต้องกำร
ของคนในชุมชมเพื่อจัดตลำดวัฒนธรรม ระหว่ำงวันที่ 25-26 กุมภำพันธ์ 2563 ณ  บริเวณวัดเกำะหงษ์  ต ำบล
ตะเคียนเลื่อน อ ำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
  3.5 กิจกรรมบริกำรวิชำกำรเชิงปฏิบัติกำร work shop กำรรวบรวมข้อมูลภำคสนำม ระหว่ำง
วันที่ 5-6 มีนำคม 2563 ณ  บริเวณวัดเกำะหงษ์  ต ำบลตะเคียนเลื่อน อ ำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
  3.6 โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อวันพุธที่  19  สิงหำคม  
พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมบุญชูโรจนเสถียร อำคำรหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
  3.7 เข้ำร่วมอบรมสัมมนำเพ่ือขับเคลื่อนงำนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมไปสู่
กำรปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่ำงวันที่ 28 – 29 พฤศจิกำยน 2562 ณ โรงแรมเอเชีย เขตรำชเทวี 
กรุงเทพมหำนคร เป็นกำรอบรมพัฒนำควำมรู้เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่น ของนำยปริญญำ  จั่นเจริญ นักวิชำกำรศึกษำ ดูแลด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติ
และศิลปกรรมท้องถิ่น 
 4. มีกำรประเมินผลควำมพึงพอใจในกำรพัฒนำบุคลำกรในกำรให้บริกำร ส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ซึ่งมีผลกำรประเมิน ดังนี้ 
  4.1 ด้ำนกระบวนงำน/กำรให้บริกำร มีคะแนนเฉลี่ย 4.54 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด    
ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร มีคะแนนเฉลี่ย 4.53 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด 
  4.2 ด้ำนส ำนักงำน สถำนที่ให้บริกำร มีคะแนนเฉลี่ย 4.53 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด 
   เฉลี่ยรวมทุกด้ำน  มีคะแนนเฉลี่ย 4.53 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกท่ีสุด 
 5. น ำผลกำรประเมินมำเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรใน  ของส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม ดังนี้ 
  5.1 พิจำรณำปรับปรุงหรือแก้ไขมำตรฐำนกำรให้บริกำรที่ก ำหนดไว้ให้มีควำมเหมำะสมยิ่งข้ึน 
  5.2 ส่งเสริมให้บุคลำกรมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกันเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำร
พัฒนำกระบวนงำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนเดียวกัน  
  5.3 คิดค้นหำวิธีกำรลดขั้นตอนในกำรท ำงำน เพ่ือสำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงรวดเร็วที่สุด 
  5.4 พัฒนำระบบสำรสนเทศกำรให้บริกำรที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
  5.5 จัดหำเครื่องมือ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยในกำรให้บริกำร  
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 ตัวชี้วัดที่  2.3  การอ านวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย     
 1. มีระบบกำรอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอก ในกำรจัด
พิธีกำรต่ำง ๆ รวมทั้งกำรเข้ำร่วมพิธีกำรเนื่องในวันส ำคัญของชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ กำรให้บริกำร
ห้องประชุม กำรยืมวัสดุ อุปกรณ์ และอ่ืนๆ  โดยมีรำยละเอียดข้อมูล ดังนี้  
  1.1  งานพิธีการและบริการ มีหน้ำที่ติดต่อประสำนงำนในกำรจัดพิธีกำรภำยในมหำวิทยำลัย 
กำรเข้ำร่วมงำนพิธีกำรและกิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรมและประเพณีกับหน่วยงำน องค์กรภำยนอก และกำร
ให้บริกำรห้องประชุม และวัสดุอุปกรณ์แก่บุคลำกร นักศึกษำ และหน่วยงำน องค์กร ทั้งภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย ตลอดจนกำรติดต่อประสำนงำนภำยในและภำยนอก องค์กรและบุคคลทั่วไป ให้เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้ 
   - งานพิธีการ ติดต่อประสำนงำนในด้ำนบุคคลเข้ำร่วมพิธี กำรจัดเตรียมสถำนที่ กำรจัด
ยำนพำหนะรับ-ส่ง และวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับใช้ในพิธีกำรต่ำงๆ 
   - การให้บริการห้องประชุม ให้บริกำรห้องประชุมแก่หน่วยงำนและองค์กรทั้งภำยใน
และภำยนอกมหำวิทยำลัย ตั้งแต่กำรจองห้องประชุม กำรจัดห้องประชุม และวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนกำรติดต่อ
ประสำนงำนกำรจัดเตรียมอำหำรและเครื่องดื่ม 
   - การให้บริการยืมวัสดุอุปกรณ์ ให้บริกำรยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีกำร วัสดุ
ส ำนักงำน และอุปกรณ์โสตทัศน์ที่มีอยู่แก่หน่วยงำนภำยในและภำยนอก 
 2. มีกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนในกำรอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนของส ำนักฯ โดยมี
ขั้นตอนรำยละเอียดในกำรปฏิบัติงำน โดยจัดท ำเป็นแผนภูมิขั้นตอนและรำยละเอียดในกำรปฏิบัติงำน โดยมี
รำยละเอียดข้อมูล ดังนี้ 
  2.1 งานพิธีการและบริการ กระบวนกำร 
   -  รับเรื่องเก่ียวกับงำนพิธีกำร 
   - เสนอผู้บริหำรเพ่ือพิจำรณำสั่งกำร 
   - ผู้บริหำรสั่งกำร 
   - ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
   - เตรียมยำนพำหนะและอุปกรณ ์
   - เบิกจ่ำยค่ำอุปกรณ์และค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) 
   - เข้ำร่วมงำนพิธีกำร 
   - สรุปผลกำรปฏิบัติงำน 
  2.2 การให้บริการห้องประชุม กระบวนกำร 
   - ตรวจสอบกำรขอใช้บริกำรห้องประชุม 
   - ประสำนผู้ขอใช้บริกำรห้องประชุม 
   - จัดห้องประชุมตำมรูปแบบที่ผู้ขอใช้บริกำรแจ้งควำมประสงค์ 
   - ให้บริกำรระหว่ำงกำรประชุม 
   - เก็บอุปกรณ์หลังกำรประชุม 
   - ตรวจเช็คตำรำงกำรขอใช้บริกำรห้องประชุมวันถัดไป 
   - ตรวจเช็คระบบไฟฟ้ำ และปิดห้องประชุมก่อนเลิกงำน 
   - สรุปผลกำรปฏิบัติงำนและจัดท ำสถิติกำรขอใช้บริกำร 
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  2.3 การให้บริการยืม/คืนอุปกรณ์ กระบวนกำร 
   - ผู้ขอใช้บริกำร 
   - ประสำนกำรยืมวัสดุ อุปกรณ์ 
   - บันทึกข้อควำม/กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มกำรขอยืมวัสดุ อุปกรณ์ 
   - เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบพิจำรณำเสนออนุมัติ 
   - ผู้บริหำรพิจำรณำ  
   - เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ก่อนกำรให้บริกำรยืม คืน 
   - ให้บริกำรยืม คืน อุปกรณ์แก่ผู้ขอใช้บริกำร 
   - เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจเช็คอุปกรณ์เม่ือมีกำรน ำส่งคืน 
   - ท ำควำมสะอำดและจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ 
   - สรุปสถิติกำรยืม คืนอุปกรณ์ 
 3. น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนกำรอ ำนวยควำมสะดวกและ
ประสำนงำน ดังนี้ 
  3.1 เว็บไซต์ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมในกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรจองห้อง
ประชุม กำรให้บริกำรยืม/คืนอุปกรณ์ http://artculture.nsru.ac.th/ 
  3.2 เว็บไซต์หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรเข้ำ
เยี่ยมชม http://nsartculture.nsru.ac.th/ 
  3.3 อีเมล์ส ำนักงำนส ำหรับรับเรื่องที่ผู้ขอใช้บริกำรต้องกำร artculture_nsru@hotmail.com 
  3.4 Facebook ส ำนักงำนส ำหรับรับเรื่องที่ผู้ขอใช้บริกำรต้องกำรภำยในส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรม https://www.facebook.com/culturensru 
  3.5 Facebook ส ำนักงำนส ำหรับรับเรื่องที่ผู้ขอใช้บริกำรต้องกำรภำยในหอวัฒนธรรม จังหวัด
นครสวรรค์ https://www.facebook.com/NScultural/ 
  3.6 ระบบ e-office ส ำหรับกำรให้บริ กำรรับ-ส่ งหนั งสื อภำยใน และภำยนอก http://e-
office.nsru.ac.th/ 
  3.7 ระบบ Digital Library ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรข้อมูล      e-book 
หนังสือองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม  และวีดีโอที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของจังหวัด
นครสวรรค์ http://artculture-nsru.vlcloud.net 
 4. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำน ส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ซึ่งมีผลกำรประเมิน ดังนี้ 
  4.1 ควำมสะดวก รวดเร็วในกำรอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำน มีคะแนนเฉลี่ย 4.54 
ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด 
  4.2 กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ (ควำมกระตือรือร้น ควำมสุภำพ กำรยิ้มแย้มแจ่มใส และกำรให้
ควำมช่วยเหลือในกำรอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำน) มีคะแนนเฉลี่ย 4.58 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด 
  4.3 กำรแต่งกำยของเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำร มีคะแนนเฉลี่ย 4.54 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด 
  4.4 กำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้มำติดต่อในกำรอ ำนวยควำมสะดวกและ
ประสำนงำน มีคะแนนเฉลี่ย 4.54 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกท่ีสุด 
  4.5 ควำมพึงพอใจภำพรวมต่อกำรให้บริกำรอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำน มีคะแนน
เฉลี่ย 4.66 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด 

http://artculture.nsru.ac.th/
http://nsartculture.nsru.ac.th/
mailto:artculture_nsru@hotmail.com
https://www.facebook.com/culturensru
https://www.facebook.com/NScultural/
http://e-office.nsru.ac.th/
http://e-office.nsru.ac.th/
http://artculture-nsru.vlcloud.net/
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   เฉลี่ยรวมทุกด้ำน มีคะแนนเฉลี่ย 4.57 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด 
 5. น ำผลกำรประเมินมำเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนกำรอ ำนวยควำมสะดวกและ
ประสำนงำน ของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 
  5.1 ปรับปรุงกำรให้บริกำรกำรอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนให้ดียิ่งขึ้น 
  5.2 ปรับปรุงควำมรวดเร็วในกำรอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนให้ดียิ่งขึ้น 
  5.3 ปรับปรุงเว็บไซต์ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมในกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร
จองห้องประชุม กำรให้บริกำรยืม/คืนอุปกรณ์ให้ดียิ่งขึ้น 
  5.4 ปรับปรุงเว็บไซต์หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ให้บริกำรเข้ำเยี่ยมชมให้ดียิ่งขึ้น 
  5.5 จัดซื้อ ซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ท่ีเกิดควำมช ำรุดเสียหำยจำกกำรให้บริกำร 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.4  การประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีส านัก/สถาบัน รับผิดชอบ 
 1. ในกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อควำมเพ่ือแจ้งให้คณะกรรมกำรทุกท่ำนทรำบ โดยมีกำร
จัดส่งบันทึกข้อควำมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 – 7 วันก่อนกำรประชุม ดังนี้ 
  1.1 บันทึกข้อความเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารส านักศิลปะและวัฒนธรรม 5 ครั้ง 
   - บันทึกข้อควำม ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ ........./2563 เรื่อง ขอเชิญประชุม ลง
วันที่ 29 ตุลำคม พ.ศ. 2562 
    เชิญประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 8/2562 วัน
จันทร์ที่ 4 พฤศจิกำยน พ .ศ .256 2 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมสี่พญำ อำคำรส ำนักงำนส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
   - บันทึกข้อควำม ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ ........./2563 เรื่อง ขอเชิญประชุม ลง
วันที่ 9 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
    เชิญประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 9/2562 วัน
วันศุกร์ที่ 13 ธันวำคม พ.ศ. 2562  เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมสี่พญำ อำคำรส ำนักงำนส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
   - บันทึกข้อควำม ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ ........./2563 เรื่อง ขอเชิญประชุม ลง
วันที่ 3 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 
    เชิญประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2563 วัน
ศุกร์ที่ 7 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563  เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมสี่พญำ อำคำรส ำนักงำนส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
   - บันทึกข้อควำม ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ ........./2563 เรื่อง ขอเชิญประชุม ลง
วันที่ 8 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 
    เชิญประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2563 วัน
พุธที่ 13 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมสี่พญำ อำคำรส ำนักงำนส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
   - บันทึกข้อควำม ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ ........./2563 เรื่อง ขอเชิญประชุม ลง
วันที่ 20 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 
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    เชิญประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2563 วัน
ศุกร์ที่ 24 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 11.00 น. ณ ห้องประชุมบุญชูโรจนเสถียร อำคำรหอวัฒนธรรมจังหวัด
นครสวรรค์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
  1.2 บันทึกข้อความเชิญประชุมคณะกรรมการประจ าส านักศิลปะและวัฒนธรรม 2 ครั้ง 
   - บันทึกข้อควำม ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ ........./2563 เรื่อง ขอเชิญประชุม ลง
วันที่ 18 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
    เชิญประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2562 วัน
พุธที่ 25 ธันวำคม พ.ศ. 2562 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อำคำรหอวัฒนธรรม จังหวัด
นครสวรรค์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
   - บันทึกข้อควำม ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ ........./2563 เรื่อง ขอเชิญประชุม ลง
วันที่ 9 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
    เชิญประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2563 วัน
พุธที่ 16 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อำคำรหอวัฒนธรรม จังหวัด
นครสวรรค์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
 2. จัดท ำวำระกำรประชุมในแต่ละวำระ โดยมีกำรด ำเนินกำรจัดส่งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 – 3 วัน
ก่อนกำรประชุม และมีกำรจัดส่งข้อมูลให้กับคณะกรรมกำรทุกท่ำนผ่ำนทำงบันทึกข้อควำม (เอกสำรแนบ) และ
ทำงอีเมล์ของคณะกรรมกำร ดังนี้ 
  ระเบียบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 5 ครั้ง 
  2.1 ระเบียบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 8/2562 
วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมสี่พญำ อำคำรส ำนักงำนส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
   ระเบียบวำระท่ี 1  เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
    1.1 เปลี่ยนแปลงผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  
   ระเบียบวำระท่ี 2 กำรรับรองรำยงำนกำรประชุม 
    -  ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันพุธที่ 11 กันยำยน 2562   
   ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทรำบ 
    - ไม่มี 
   ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำ 
    4.1 เสนอรำยชื่อศิลปิน   
    4.2 กำรแต่งตั้งรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
    4.3 เสนอชื่อหัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
   ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
    5.1 งบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2563 
    5.2 ก ำหนดปฏิทินกิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563 
  2.2 ระเบียบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 9/2562 
วันวันศุกร์ที่ 13 ธันวำคม พ.ศ. 2562  เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมสี่พญำ อำคำรส ำนักงำนส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
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   ระเบียบวำระท่ี 1  เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
    1.1 ก ำหนดประชุมสำยวิชำกำร 
    1.2 พิธีรับสนองพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำแต่งตั้งนำยกสภำมหำวิทยำลัย 
    1.3 รณรงค์กำรใช้น้ ำประปำ และไฟฟ้ำ อย่ำงประหยัด 
   ระเบียบวำระท่ี 2 กำรรับรองรำยงำนกำรประชุม 
    ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกำยน 2562 
   ระเบียบวำระที่ 3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทรำบ 
    - ไม่มี 
   ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำ 
    4.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
    4.2 แผนกลยุทธ์ทำงด้ำนกำรเงิน แผนปฏิบัติกำร 4 ปี พ.ศ.2561 – 2564 แผนปฏิบัติ
กำร ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
    4.3 แผนบริหำรควำมเสี่ยง/กำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ 2563   
    4.4 แผนจัดกำรควำมรู้ ปีกำรศึกษำ 2562 
    4.5 แผนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน/กำรก ำหนดตัวบ่งชี้ (เพ่ิมเติม) ของ
ส ำนักฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
    4.6 โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและกำรละเล่นพ้ืนบ้ำน 
    4.7 งบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2563 – 2565 
   ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
    - ไม่มี 
  2.3 ระเบียบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2563 
วันศุกร์ที่ 7 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563  เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมสี่พญำ อำคำรส ำนักงำนส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
   ระเบียบวำระท่ี 1 เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
    1.1 นโยบำยท่ำนอธิกำรบดี 
    1.2 กำรประกำศรับสมัครพนักงำนรำชกำร 
    1.3 กำรเสนอของบประมำณก่อสร้ำงอำคำร 
    1.4 มำตรกำรประหยัดค่ำน้ ำประปำ และค่ำไฟฟ้ำ 
    1.5 งบประมำณของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัด
นครสวรรค์   
   ระเบียบวำระท่ี 2 กำรรับรองรำยงำนกำรประชุม 
    - ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธันวำคม พ.ศ. 2562   
   ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทรำบ 
    3.1 รำยงำนผลกำรใช้งบประมำณ ไตรมำสที่ 1 
    3.2 ติดตำมโครงกำร ไตรมำสที่ 2 
    3.3 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 (รอบ 6 เดือน) 
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    3.4 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
(รอบ 6 เดือน) 
    3.5 รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง/ควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
(รอบ 6 เดือน) 
    3.6 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2562 (รอบ 6 เดือน) 
    3.7 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2562 (รอบ 6 เดือน) 
    3.8 รำยงำนผลกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 (รอบ 6 เดือน) 
    3.9 รำยงำนผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  (รอบ 6 เดือน) 
   ระเบียบวำระท่ี 4  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำ 
    -  ไม่มี 
   ระเบียบวำระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ 
    - ไม่มี 
  2.4. ระเบียบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2563 
วันพุธที่ 13 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมสี่พญำ อำคำรส ำนักงำนส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
   ระเบียบวำระท่ี 1  เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
    1.1 มำตรกำรเฝ้ำระวังกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
    1.2 กำรเปิดภำคเรียนกำรศึกษำ 
    1.3 มำตรกำรประหยัดค่ำน้ ำประปำ และค่ำไฟฟ้ำ 
   ระเบียบวำระท่ี 2  กำรรับรองรำยงำนกำรประชุม 
    -  ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563   
   ระเบียบวำระท่ี 3  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทรำบ 
    3.1 รำยงำนผลกำรตรวจสอบติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณฯ (ไตรมำสที่ 2/2563)   
    3.2 แจ้งเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดกิจกรรมของโครงกำรตำมสถำนกำรณ์ช่วงกำรแพร่
ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
    3.3 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 (รอบ 9 เดือน) 
    3.4 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ 
2563 (รอบ 9 เดือน) 
    3.5 รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง/ควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ 2563 (รอบ 9 เดือน) 
    3.6 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2562 (รอบ 9 เดือน) 
    3.7 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2562 (รอบ 9 เดือน) 
    3.8 รำยงำนผลกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  )รอบ 9 เดือน(  
    3.9 รำยงำนผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  (รอบ 9 เดือน) 
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   ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำ 
    4.1 ติดตำมและรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร 
   ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
    - ไม่มี 
  2.5 ระเบียบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2563 
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 11.00 น. ณ ห้องประชุมบุญชูโรจนเสถียร อำคำรหอวัฒนธรรม
จงัหวัดนครสวรรค์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
   ระเบียบวำระท่ี 1  เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
    - ไม่มี 
   ระเบียบวำระท่ี 2 กำรรับรองรำยงำนกำรประชุม 
    - ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพุธที่ 13 พฤษภำคม พ.ศ. 2563   
   ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทรำบ 
    3.1 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2562 (รอบ 12 เดือน) 
    3.2 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2562 (รอบ 12 เดือน) 
    3.3 รำยงำนผลกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 (รอบ 12 เดือน) 
    3.4 รำยงำนผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  (รอบ 12 เดือน) 
    3.5 ก ำหนดวันตรวจติดตำม SAR  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และรำยชื่อ
คณะกรรมกำร 
   ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำ 
    4.1 กำรจัดพิธีถวำยพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำ
สิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชำติ วันที่ 12 สิงหำคม พ.ศ. 2563 
    4.2 วันสถำปนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสรรค์ วันที่ 15 สิงหำคม พ.ศ. 2563 
   ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
    - ไม่มี 
  2.6 ระเบียบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2562 
วันพุธที่ 25 ธันวำคม พ.ศ. 2562 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อำคำรหอวัฒนธรรม 
จังหวัดนครสวรรค์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
   ระเบียบวำระท่ี 1  เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
     - ไม่มี 
   ระเบียบวำระท่ี 2 กำรรับรองรำยงำนกำรประชุม 
    - ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎำคม 2562    
   ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทรำบ 
    - ไม่มี 
   ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำ 
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    4.1 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2563   
    4.2 แผนจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
    4.3 กำรวิเครำะห์ปัจจัยควำมเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทำงป้องกันควำมเสี่ยง 
ปีงบประมำณ  2563 
    4.4 แผนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน/กำรก ำหนดตัวบ่งชี้ (เพ่ิมเติม) ของ
ส ำนักฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
   ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
    5.1 โครงกำรเชิดชูเกียรติศิลปินทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมฯ   
    5.2 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
  2.7 ระเบียบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2563 
วันพุธที่ 16 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อำคำรหอวัฒนธรรม 
จังหวัดนครสวรรค์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
   ระเบียบวำระท่ี 1  เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
    1.1 เปลี่ยนแปลงรักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
    1.2 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 
    1.3 หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ 
    1.4 คณะกรรมกำรด ำเนินงำนหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์                  
   ระเบียบวำระท่ี 2 กำรรับรองรำยงำนกำรประชุม 
    - ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวำคม 2562    
   ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทรำบ 
    - ไม่มี 
   ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำ 
    4.1 กำรพิจำรณำแนวทำงกำรปฏิบัติงำนส ำหรับงบประมำณ ประจ ำปี พ.ศ. 2564 
    4.2 กำรพิจำรณำกรอบอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำร ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
    4.3 กำรก ำกับและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนรอบ 6 เดือน   
   ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
    5.1 โครงกำรหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์    
 3. มีกำรจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุมในแต่ละวำระเป็นเอกสำรประกอบกำรประชุมอย่ำง
ครบถ้วน โดยมีกำรด ำเนินกำรจัดท ำล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 – 3 วันก่อนกำรประชุม ดังนี้ 
  3.1 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักศิลปะและวัฒนธรรม 5 ครั้ง 
   - เอกสำรประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 
8/2562 วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมสี่พญำ อำคำรส ำนักงำนส ำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
   - เอกสำรประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 
9/2562 วันวันศุกร์ที่ 13 ธันวำคม พ.ศ. 2562  เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมสี่พญำ อำคำรส ำนักงำนส ำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  
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   - เอกสำรประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 
1/2563 วันศุกร์ที่ 7 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563  เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมสี่พญำ อำคำรส ำนักงำนส ำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
   - เอกสำรประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 
2/2563 วันพุธที่ 13 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมสี่ พญำ อำคำรส ำนักงำนส ำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
   - เอกสำรประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 
3/2563 วันศุกร์ที่ 24 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 11.00 น. ณ ห้องประชุมบุญชูโรจนเสถียร อำคำรหอ
วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
  3.2 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักศิลปะและวัฒนธรรม 2 ครั้ง 
   - เอกสำรประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 
2/2562 วันพุธที่ 25 ธันวำคม พ.ศ. 2562 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อำคำรห อ
วัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
   - เอกสำรประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 
1/2563 วันพุธที่ 16 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อำคำรหอ
วัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
 4. จัดท ำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้กรรมกำรพิจำรณำหลังกำรประชุมภำยใน 15 วัน ดังนี้ 
  4.1 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 5 ครั้ง 
   - รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 8/2562 
วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมสี่พญำ อำคำรส ำนักงำนส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
   - รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 9/2562 
วันวันศุกร์ที่ 13 ธันวำคม พ.ศ. 2562  เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมสี่พญำ อำคำรส ำนักงำนส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
   - รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2563 
วันศุกร์ที่ 7 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563  เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมสี่พญำ อำคำรส ำนักงำนส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
   - รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2563 
วันพุธที่ 13 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมสี่พญำ อำคำรส ำนักงำนส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
   - รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2563 
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 11.00 น. ณ ห้องประชุมบุญชูโรจนเสถียร อำคำรหอวัฒนธรรม
จังหวัดนครสวรรค์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
  4.2 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 2 ครั้ง 
   - รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2562 
วันพุธที่ 25 ธันวำคม พ.ศ. 2562 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อำคำรหอวัฒนธรรม 
จังหวัดนครสวรรค์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
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   - รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2563 
วันพุธที่ 16 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อำคำรหอวัฒนธรรม 
จังหวัดนครสวรรค์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
 5. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีกำรพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมจำกคณะกรรมกำรโดยมีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม
ในบำงส่วนเล็กน้อย ดังนี้ 
  5.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักศิลปะและวัฒนธรรม 5 ครั้ง 
   - รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 8/2562 
วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมสี่พญำ อำคำรส ำนักงำนส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
    รับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันพุธที่ 11 กันยำยน 2562 จ ำนวน 6 
หน้ำ ที่ประชุมพิจำรณำแล้วรับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 7/2562 โดยไม่มีกำรแก้ไข   
   - รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 9/2562 
วันวันศุกร์ที่ 13 ธันวำคม พ.ศ. 2562  เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมสี่พญำ อำคำรส ำนักงำนส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
    รับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกำยน  2562 
จ ำนวน 5 หน้ำ ที่ประชุมพิจำรณำแล้วรับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 8/2562 โดยไม่มีกำรแก้ไข   
   - รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2563 
วันศุกร์ที่ 7 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563  เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมสี่พญำ อำคำรส ำนักงำนส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
    รับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
จ ำนวน 4 หน้ำ ที่ประชุมพิจำรณำแล้วรับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 9/2562 โดยไม่มีกำรแก้ไข 
   - รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2563 
วันพุธที่ 13 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมสี่พญำ อำคำรส ำนักงำนส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
    รับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 
จ ำนวน 4 หน้ำ ที่ประชุมพิจำรณำแล้วรับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 1/2563 โดยไม่มีกำรแก้ไข 
   - รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2563 
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 11.00 น. ณ ห้องประชุมบุญชูโรจนเสถียร อำคำรหอวัฒนธรรม
จังหวัดนครสวรรค์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
    รับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพุธที่ 13 พฤษภำคม  พ.ศ. 2563 
จ ำนวน 6 หน้ำ ที่ประชุมพิจำรณำแล้วรับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 2/2563 โดยไม่มีกำรแก้ไข 
  5.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักศิลปะและวัฒนธรรม 2 ครั้ง 
   - รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2562 
วันพุธที่ 25 ธันวำคม พ.ศ. 2562 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อำคำรหอวัฒนธรรม 
จังหวัดนครสวรรค์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
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    รับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎำคม  2562 จ ำนวน 
6 หน้ำ ที่ประชุมพิจำรณำแล้วรับรองรำยงำนกำรประชุม  ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่  31 กรกฎำคม 2562 
โดยมีกำรแก้ไข ดังนี้  
    หน้ำแรก ผู้ไม่มำประชุม จำกเดิม ศ.ดร.อรรถ  นันทจักร์  แก้ไขเป็น ศำสตรำจำรย์  
เกียรติคุณ  ดร.อรรถ  นันทจักร์ 
    หน้ำ 3  ข้อเสนอแนะ  บรรทัดแรก จำกเดิม อำจำรย์จุไรวรรณ โพธิ์แก้ว แก้ไขเป็น 
นำงจุไรวรรณ  โพธิ์แก้ว 
    หน้ำ 5 บรรทัดแรก จำกเดิม อำจำรย์จุไรวรรณ โพธิ์แก้ว แก้ไขเป็น นำงจุไรวรรณ   โพธิ์แก้ว 
    ระเบียบวำระท่ี 4.1  ย่อหน้ำที่สอง  บรรทัดที่ 2  จำกเดิม 1 อัตรำ แก้ไขเป็น 1 อัตรำ   
   - รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2563 
วันพุธที่ 16 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อำคำรหอวัฒนธรรม 
จังหวัดนครสวรรค์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
    รับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวำคม  2562 จ ำนวน 5 หน้ำ 
ที่ประชุมพิจำรณำแล้วรับรองรำยงำนกำรประชุม  ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวำคม 2562 โดยไม่มีกำรแก้ไข     
 ตัวช้ีวัดที่ 2.5 การให้บริการข้อมูลแก่บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 1. มีระบบกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรกับบุคลำกร หน่วยงำนภำยใน ภำยนอก และประชำชน
ทั่วไป โดยมีภำรกิจในกำรให้ค ำแนะน ำให้ค ำปรึกษำที่เป็นประโยชน์ กับบุคลำกร หน่วยงำนภำยใน ภำยนอก 
และประชำชนทั่วไป ที่มำขอรับบริกำรได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว และได้รับข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน อีกทั้ง
รับเรื่องรำวร้องทุกข์เกี่ยวกับหน่วยงำนและเผยแพร่ผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนด้วย โดยมีรำยละเอียด
กระบวนกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร ดังนี้ 
  1.1 กระบวนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
   - เจ้ำหน้ำที่ประจ ำส ำนักฯ เดินมำต้อนรับผู้มำติดต่อขอรับบริกำร และกล่ำวค ำต้ อนรับ
ด้วยใบหน้ำที่ยิ้มแย้มแจ่มใส “สวัสดีค่ะ/สวัสดีครับ” และสอบถำมเรื่องที่ต้องกำรติดต่อ ด้วยน้ ำเสียงและ
ท่ำทำงที่เป็นมิตร และเชิญนั่งที่ส ำนักฯ พร้อมให้บริกำรน้ ำดื่มแก่ผู้มำรับบริกำร 
   - รับเรื่องค ำขอข้อมูลข่ำวสำรจำกผู้รับบริกำร ณ จุดรับบริกำร ซึ่งผู้เขียนต้ องระบุ
รำยละเอียดให้ชัดเจนในแบบฟอร์มกำรขอใช้บริกำรข้อมูล ดังนี้ 
    รำยละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้ขอข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่ สถำนที่ติดต่อ หมำยเลข โทรศัพท์ 
และวันที่ขอข้อมูล 
    รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล เช่น ชื่อเอกสำรที่พอเข้ำใจ วิธีต้องกำรได้ข้อมูล (ต้องกำร
ดู/ต้องกำรส ำเนำ) หรือ (ต้องกำรส ำเนำที่มีกำรรับรองควำมถูกต้อง) 
    เหตุผลที่ขอใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ประกำรใด 
   - กรณีเป็นข้อมูลทั่วไป สำมำรถให้บริกำรข้อมูลได้ทันที โดยให้ค ำแนะน ำกำรใช้บริกำร
ข้อมูลข่ำวสำรของส ำนักงำน 
    แนะน ำดัชนีกำรจัดเอกสำรตำมมำตรำ 
    แนะน ำตู้/ชั้นเอกสำรกำรจัดเก็บข้อมูลตำมดัชนี 
    แนะน ำแฟ้มจัดเก็บเอกสำร ตำมประเด็นที่ผู้ขอรับบริกำรต้องกำรข้อมูล 
    * หำกเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ให้น ำเสนอผู้บังคับบัญชำเพ่ือ
พิจำรณำอนุมัติเป็นรำยกรณ ี
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    จัดส่งข้อมูลให้ผู้รับบริกำร เช่น กำรให้ดูเอกสำร กำรส ำเนำเอกสำรข้อมูลให้ 
    ให้ผู้ขอรับบริกำรกรอกแบบสอบถำมควำมพึงพอใจกำรใช้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร 
 2. จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร ของส ำนักฯ โดยมีขั้นตอนรำยละเอียดใน
กำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร โดยจัดท ำเป็นแผนภูมิขั้นตอนและรำยละเอียดกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร โดยมี
ขั้นตอนกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร ดังนี้  
  2.1 ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร  
   - ผู้มำขอตรวจดูข้อมูลข่ำวสำรลงชื่อในสมุดทะเบียน 
   - ผู้มำขอตรวจดูข้อมูลข่ำวสำรสำมำรถตรวจดูค้นหำข้อมูลข่ำวสำรได้ด้วยตนเองหรือจะ
ขอเจ้ำหน้ำที่ประจ ำส ำนักฯ ช่วยแนะน ำค้นหำให้ก็ได้ 
   - หำกผู้มำขอตรวจดูข้อมูลข่ำวสำรประสงค์จะได้ส ำเนำหรือส ำเนำข้อมูลข่ำวสำรที่มีค ำ
รับรองควำมถูกต้องให้ยื่นค ำร้องตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด หรือเขียนขึ้นเอง โดยระบุข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องกำรใน
ลักษณะที่อำจเข้ำใจได้ตำมสมควร 
   - หำกข้อมูลข่ำวสำรที่ประสงค์จะขอ ไม่ใช่ข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องจัดไว้ให้ประชำชนเข้ำ
ตรวจดู เจ้ำหน้ำที่ประจ ำส ำนักฯ จะส่งค ำขอไปให้หน่วยงำนที่ครอบครองดูแลข้อมูลข่ำวสำรนั้นพิจำรณำ
ด ำเนินกำรต่อไป 
   - ก ำหนดระยะเวลำในกำรให้ข้อมูลข่ำวสำร 
    กำรให้บริกำรส ำเนำข้อมูลข่ำวสำรที่จัดไว้ในส ำนักฯ ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
ก ำหนดระยะเวลำภำยในวันท ำกำรที่มีค ำขอนั้น 
    กำรให้บริกำรส ำเนำข้อมูลข่ำวสำรอื่นๆ ที่พร้อมจะให้ได้ก ำหนดระยะเวลำภำยในวันท ำ
กำรที่ขอหรือโดยเร็ว ทั้งนี้ไม่เกิน 15 วัน 
    ในกรณีที่ข้อมูลข่ำวสำรที่ขอมีจ ำนวนมำกหรือไม่สำมำรถรวบรวมส ำเนำให้แล้วเสร็จ
ภำยใน 15 วัน จะแจ้งให้ผู้ขอทรำบภำยใน 15 วัน ว่ำจะให้มำรับข้อมูลข่ำวสำรได้ในวันที่เท่ำใด 
 3. น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรสนับสนุนกำรให้บริกำรข้อมูลแก่บุคลำกรและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  3.1 เว็บไซต์ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมในกำรให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำร 
แผนงำนต่ำง ๆ กิจกรรม/โครงกำร http://artculture.nsru.ac.th/ 
  3.2 เว็บไซต์หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ในกำรให้บริกำรข้อมูลศิลปวัฒนธรรมในจังหวัด
นครสวรรค์ http://nsartculture.nsru.ac.th/ 
  3.3 เว็บไซต์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักฯ ในกำรให้บริกำรข้อมูลกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำทั้งหมดที่ส ำนักรับผิดชอบด ำเนินกำร http://artculture.nsru.ac.th/sar61/ 
  3.4 เว็บไซต์นครสวรรค์ศึกษำ ในกำรให้บริกำรข้อมูลควำมรู้เกี่ยวกับจังหวัดนครสวรรค์  
http://nsnstudies.nsru.ac.th/ 
  3.5 Facebook ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในกำรให้บริกำรข้อมูล ข่ำวสำร กำรจัดกิจกรรม/
โครงกำรต่ำง ๆ  https://www.facebook.com/culturensru/  
  3.6 Facebook หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ในกำรให้บริกำรข้อมูล ข่ำวสำร กำรจัด
กิจกรรม/โครงกำรต่ำง ๆ  https://www.facebook.com/NScultural/ 
  3.7 ระบบ Digital Library ในกำรให้บริกำรข้อมูล e-book หนังสือองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
และวีดีโอที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์ http://artculture-nsru.vlcloud.net 

http://artculture.nsru.ac.th/
http://nsartculture.nsru.ac.th/
http://artculture.nsru.ac.th/sar๖๑/
http://nsnstudies.nsru.ac.th/
https://www.facebook.com/NScultural/
http://artculture-nsru.vlcloud.net/
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 4. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ซึ่งมีผลกำรประเมิน ดังนี้ 
  4.1 ควำมสะดวก รวดเร็วในกำรค้นหำข้อมูล/เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ควำม
พึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
  4.2 ข้อมูลมีควำมถูกต้องและเป็นปัจจุบัน มีคะแนนเฉลี่ย 4.48 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
  4.3 ข้อมูลที่ได้รับน ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีคะแนนเฉลี่ย 4.56 ควำมพึง
พอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด 
  4.4 กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ (ควำมกระตือรือร้น ควำมสุภำพ กำรยิ้มแย้มแจ่มใส และกำร
ให้ควำมช่วยเหลือในกำรค้นข้อมูล) มีคะแนนเฉลี่ย 4.54 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด 
  4.5 ควำมสะดวกสบำย ควำมสะอำด และควำมสวยงำมของสถำนที่ให้บริกำร มีคะแนนเฉลี่ย 
4.62 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด 
  4.6 ควำมพึงพอใจภำพรวมต่อกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร มีคะแนนเฉลี่ย 4.66 ควำมพึง
พอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด 
   เฉลี่ยรวมทุกด้ำน มีคะแนนเฉลี่ย 4.56 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด 
 5. น ำผลกำรประเมินมำเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร 
ของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 
  5.1 ปรับปรุงระบบกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรให้มคีวำมสะดวก รวดเร็วมำกยิ่งขึ้น 
  5.2 ปรับปรุงกำรจัดเก็บข้อมูลข่ำวสำรด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
  5.3 ปรับปรุงฐำนข้อมูลทำงวัฒนธรรมโดยจัดเก็บข้อมูลทำงวัฒนธรรมที่ได้เข้ำสู่ฐำนข้อมูล เพ่ือ
ควำมสะดวกในกำรค้นคว้ำหำข้อมูล 
  5.4 ปรับปรุงควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรให้ดียิ่งขึ้น 

5.5 ปรับปรุงกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรให้ดียิ่งขึ้น 
 ตัวช้ีวัดที่  2.6 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่รับผิดชอบ   
 1.  ส ำนักมีบุคลำกรทั้งหมด จ ำนวน  10  คน 
   สำยวิชำกำร จ ำนวน  6  คน 
   สำยสนับสนุน จ ำนวน  4  คน 
  บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำตำมหน้ำที่รับผิดชอบ  จ ำนวน  10  คน 
  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 2. โครงกำรที่บุคลำกรเข้ำรับกำรศึกษำ อบรม เข้ำร่วมประชุมทำงวิชำกำร 
  2.1 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ทบทวนกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม กำรจัดท ำแผนกล
ยุทธ์ แผนกลยุทธ์ด้ำนกำรเงิน แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนบริหำรควำมเสี่ยง /ควบคุมภำยใน 
ปีงบประมำณ 2563 และแผนจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกำยน 2562 ณ 
ห้องประชุมสี่พญำ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
  2.2 โครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง “ขั้นตอน พิธีกำรวัน
ส ำคัญของชำติและวันส ำคัญทำงศำสนำ” เมื่อวันพุธที่ 8 เมษำยน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร 
อำคำรหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
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  2.3 โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและกำรละเล่นพ้ืนบ้ำน และกำรละเล่น
พ้ืนบ้ำนเต้นก ำร ำเคียว เมื่อวันที่ 23 ธันวำคม 2562 ณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระทะเล อ ำเภอหยุหะคีรี 
จังหวัดนครสวรรค์ 
  2.4 โครงกำรบริกำรวิชำกำรเชิงปฏิบัติ work shop สร้ำงควำมเข้ำใจ และศึกษำควำมต้องกำร
ของคนในชุมชมเพื่อจัดตลำดวัฒนธรรม ระหว่ำงวันที่ 25-26 กุมภำพันธ์ 2563 ณ  บริเวณวัดเกำะหงษ์  ต ำบล
ตะเคียนเลื่อน อ ำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
  2.5 กิจกรรมบริกำรวิชำกำรเชิงปฏิบัติกำร work shop กำรรวบรวมข้อมูลภำคสนำม ระหว่ำง
วันที่ 5-6 มีนำคม 2563 ณ  บริเวณวัดเกำะหงษ์  ต ำบลตะเคียนเลื่อน อ ำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
  2.6 โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อวันพุธที่  19  สิงหำคม  
พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมบุญชูโรจนเสถียร อำคำรหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ 
  2.7 เข้ำร่วมอบรมสัมมนำเพ่ือขับเคลื่อนงำนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมไปสู่
กำรปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ระหว่ำงวันที่ 28 – 29 พฤศจิกำยน 2562 ณ โรงแรมเอเชีย เขตรำชเทวี 
กรุงเทพมหำนคร เป็นกำรอบรมพัฒนำควำมรู้เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่น ของนำยปริญญำ  จั่นเจริญ นักวิชำกำรศึกษำ ดูแลด้ำนกำรอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติ
และศิลปกรรมท้องถิ่น 
 3.  บุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำรแลกเปลี่ยนบุคลำกร  จ ำนวน  10  คน   
  โครงกำรแลกเปลี่ยนบุคลำกร 
  3.1  นำงช่อลัดดำ  คันธชิต เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ได้เข้ำร่วมแลกเปลี่ยนเป็นคณะท ำงำน
ตรวจสอบเรื่องกำรเบิกจ่ำยเงิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ที่กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
  3.2  นำงสำวศุภรสวรรค์  รอเพ็ชร์ นักวิชำกำรศึกษำ ได้เข้ำร่วมแลกเปลี่ยนเป็นคณะท ำงำน
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับมหำวิทยำลัย ที่กลุ่มงำนมำตรฐำนกำรศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
  3.3 บุคลำกรทุกคนเข้ำร่วมแลกเปลี่ยนเป็นคณะท ำงำนกับคณะ 5 คณะในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์จัดโครงกำรอนุรักษ์และสืบสำนประเพณีลอยกระทง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 เมื่อวันที่ 11 
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 ณ  ลำนกิจกรรม อำคำรศูนย์เรียนรู้คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ และลำน
กิจกรรมหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
  3.4 บุคลำกรทุกคนเข้ำร่วมแลกเปลี่ยนเป็นคณะท ำงำนกับคณะ 5 คณะในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์จัดโครงกำรพิธีหล่อเทียนพรรษำ ประจ ำปี 2563 ระหว่ำงวันที่ 2 – 3 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ณ 
บริเวณปะร ำพิธี สนำมฟุตบอล มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์                    
  3.5 บุคลำกรทุกคนเข้ำร่วมแลกเปลี่ยนเป็นคณะท ำงำนกับทุกหน่วยงำนในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์จัดโครงกำรวันคล้ำยวันสถำปนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ครบ 98 ปี เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 
พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
  3.6 บุคลำกรทุกคนเข้ำร่วมแลกเปลี่ยนเป็นคณะท ำงำนกับจังหวัดนครสวรรค์จัดโครงกำร
นิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษกเบื้องปลำย เสด็จพระรำช
ด ำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยำตรำทำงชลมำรค เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ณ ศำลำประชำคม 
จังหวัดนครสวรรค์ 
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 ตัวช้ีวัดที่ 2.7  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ   
 1. มีระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย  ดังนี้ 
  1.1 เว็บไซต์ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมในกำรจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำร 
แผนงำนต่ำง ๆ และกิจกรรม/โครงกำร http://artculture.nsru.ac.th/ 
  1.2 เว็บไซต์หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ที่ใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูลศิลปวัฒนธรรมใน
จั งหวั ดนครสวรรค์  และกำร ให้ บ ริ ก ำ ร เ ข้ ำ เ ยี่ ย มชมของหอวัฒนธรรม  จั งหวั ดนครส ว ร รค์  
http://nsartculture.nsru.ac.th/ 
  1.3 เว็บไซต์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ที่ใช้ในกำรจัดเก็บ
ข้อมูลกำรด ำ เนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำทั้ งหมดที่ ส ำนั กรับผิดชอบด ำ เนินกำร  
http://artculture.nsru.ac.th/sar62/ 
  1.4 เว็บไซต์นครสวรรค์ศึกษำ ที่ใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูลควำมรู้เกี่ยวกับจังหวัดนครสวรรค์   
http://nsnstudies.nsru.ac.th/ 
  1.5 ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับกำรบริหำรงำนธุรกำร เช่น รับส่ง จัดเก็บหนังสือ
รำชกำรภำยใน หนังสือรำชกำรภำยนอก ท ำให้ผู้บริหำรสำมำรถมอบหมำยงำนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว 
https://www.nsru.ac.th/office/    
  1.6 ระบบบริหำรงบประมำณ น ำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณของส ำนักฯ และ
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนด้ำนงบประมำณของส ำนักฯ http://3dgf.nsru.ac.th/   
  1.7 ระบบสำรสนเทศมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ (NSRU MIS) ที่ใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูล
ของบุคลำกรภำยในส ำนักฯ และติดตำมกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรภำยในส ำนักฯ http://mis.nsru.ac.th/ 
  1.8 ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์(e-Meeting(NEW)) น ำมำใช้ในกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำร และคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ แจ้งให้คณะกรรมกำรทรำบถึงวำระกำรประชุม เอกสำรกำรประชุม 
และสำมำรถรับรองรำยงำนกำรประชุมผ่ำนระบบออนไลน์ https://e-meeting.nsru.ac.th/   
  1.9 ระบบบริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์ (NSRU Strategic management System) น ำมำใช้ใน
กำรจัดเก็บข้อมูลรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของส ำนักฯ http://estrategic.nsru.ac.th   
  1.10 ระบบ Digital Library น ำมำใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูล e-book หนังสือองค์ควำมรู้ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม  และวีดี โอที่ เกี่ ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของจั งหวัดนครสวรรค์  
http://artculture-nsru.vlcloud.net  
  1.11 กำรเชื่อมโยงข้อมูลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ไปยังเว็บไซต์
ของส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ https://www.m-culture.go.th/nakhonsawan/ 
  1.12 กำรเชื่อมโยงข้อมูลรำยงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับมหำวิทยำลัยที่ส ำนักฯ 
รับผิดชอบในองค์ประกอบที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ผ่ำนระบบ CHE QA ONLINE เพ่ือรำยงำนผลกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) หลังจำกกำรประเมินเสร็จสิ้น
ภำยในระยะเวลำ 7 วัน http://www.cheqa.mua.go.th/ 
  1.13 กำรเชื่อมโยงข้อมูลกำรเงินและงบประมำณแผ่นดิน จ ำนวนเงินตั้งแต่ 5,000 บำทขึ้นไป 
ไปยังระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ http://process.gprocurement.go.th 
 2. มีกำรจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ไปยังเว็บไซต์ของ
ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ https://www.m-culture.go.th/nakhonsawan/ 

http://artculture.nsru.ac.th/
http://nsartculture.nsru.ac.th/
http://artculture.nsru.ac.th/sar๖๒/
http://nsnstudies.nsru.ac.th/
http://mis.nsru.ac.th/
https://www.m-culture.go.th/nakhonsawan/
http://www.cheqa.mua.go.th/
http://process.gprocurement.go.th/
https://www.m-culture.go.th/nakhonsawan/
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  2.1 กำรจัดส่งข้อมูลรำยงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับมหำวิทยำลัยที่ส ำนักฯ รับผิดชอบ
ในองค์ประกอบที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ผ่ำนระบบ CHE QA ONLINE เพ่ือรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) หลังจำกกำรประเมินเสร็จสิ้นภำยในระยะเวลำ 7 
วัน http://www.cheqa.mua.go.th/ 
  2.2 กำรจัดส่งข้อมูลกำรเงินและงบประมำณแผ่นดิน จ ำนวนเงินตั้งแต่ 5,000 บำทข้ึนไป ไปยัง
ระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ http://process.gprocurement.go.th 
 3. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครสวรรค์ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ซึ่งมีผลกำรประเมิน ดังนี้ 
  3.1 กำรออกแบบให้ใช้งำนง่ำยและสะดวกต่อกำรใช้งำน  มีคะแนนเฉลี่ย 4.43 ควำมพึงพอใจ
อยู่ในระดับมำก 
  3.2 ควำมชัดเจนของข้อควำมที่แสดงบนจอภำพ  มีคะแนนเฉลี่ย 4.45 ควำมพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมำก 
  3.3 ควำมสวยงำมในกำรออกแบบ  มีคะแนนเฉลี่ย 4.39 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก  
  3.4 ควำมรวดเร็วในกำรใช้งำน  มีคะแนนเฉลี่ย 4.47 ควำมพึงพอใจอยู่ใน   ระดับมำก 
  3.5 ควำมถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูล  มีคะแนนเฉลี่ย 4.45 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
  3.6 ควำมทันสมัยของข้อมูล  มีคะแนนเฉลี่ย 4.42 ควำมพึงพอใจอยู่ใน ระดับมำก 
  3.7 ข้อมูลสำมำรถใช้ส ำหรับตัดสินใจบริหำรจัดกำรได้  มีคะแนนเฉลี่ย 4.40 ควำมพึงพอใจอยู่
ในระดับมำก 
  3.8 ข้อมูลสำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  มีคะแนนเฉลี่ย 4.42 ควำมพึง
พอใจอยู่ในระดับมำก 
  3.9 ควำมครอบคลุมของระบบสำรสนเทศกับงำน  มีคะแนนเฉลี่ย 4.39 ควำมพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมำก 
  3.10 กำรตอบสนองตรงต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้  มีคะแนนเฉลี่ย 4.42 ควำมพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมำก 
   เฉลี่ยรวมทุกด้ำน  มีคะแนนเฉลี่ย 4.42 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
 4. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครสวรรค์ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ซึ่งมีผลกำรประเมินในภำพรวม เฉลี่ยรวมทุกด้ำน  มีคะแนน
เฉลี่ย 4.42 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
 5. น ำผลกำรประเมินมำเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำมแผนระบบสำรสนเทศ ของ
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 
  5.1 เพ่ิมเติมระบบสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำร ระบบกำรให้บริกำรต่ำง ๆ เพ่ืออ ำนวยควำม
สะดวกต่อผู้บริหำรและผู้ใช้งำน 
  5.2 ปรับปรุงฐำนข้อมูลทำงวัฒนธรรมให้มีข้อมูลที่สมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น 
  5.3 ปรับปรุงรูปแบบของเว็บไซต์ให้มีควำมสวยงำม ทันสมัยมำกยิ่งข้ึน 
  5.4 ปรับปรุงรูปแบบกำรใช้งำนให้มีควำมสะดวกต่อกำรใช้งำน กำรค้นหำข้อมูลของ
ผู้ใช้บริกำรระบบสำรสนเทศของส ำนัก 
  5.5 ปรับปรุง facebook , youtube ให้ข้อมูลมีควำมทันสมัยเป็นปัจจุบัน 
 

http://www.cheqa.mua.go.th/
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 ตัวช้ีวัดที่  2.18  การบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 คะแนนผลกำรประเมินในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน หรือที่มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรแล้ว  
5.00  คะแนน 
 มีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนดังนี้  
 รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
  ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์  กุศลสถิต  ประธำนกรรมกำร   
  อำจำรย์ชม  ปำนตำ  กรรมกำร 
  อำจำรย์ ดร.สมพร  พูลพงษ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 สรุปไดด้ังนี้ 
 

องค์ประกอบตัวบ่งชี ้

ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2562 

เป้าหมาย 
ปี 2562 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ปี 2562 

คะแนน 
ที่ได ้

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 
5.1  กำรบริหำรของสถำบันเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลพัธ์ตำมพนัธกิจ
กลุ่มสถำบนั และเอกลักษณ์ของสถำบนั 

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมของส านัก 
ตัวบ่งชี้ 1  ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนหอวัฒนธรรม จังหวัด
นครสวรรค์ 

4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 2  ระดับควำมส ำเร็จในกำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปะและ
วัฒนธรรมแก่สังคม 4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 3  จ ำนวนกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น ที่สร้ำงองค์ควำมรู้ และน ำไปถ่ำยทอดหรือสำมำรถสร้ำง
คุณค่ำต่อผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชำติ 

8  
กิจกรรม/
โครงกำร 

11 กิจกรรม/
โครงกำร 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 4 จ ำนวนผลงำนนวัตกรรมที่สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้แก่ชุมชน
และมหำวิทยำลัย อันเกิดจำกกำรน ำศิลปวัฒนธรรมมำสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม 4 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 5  ผลลัพธ์ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมไทย 4 เรื่อง 8 เรื่อง 5 คะแนน 

สกอ. 5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมของส านัก   5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ   5 คะแนน 
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  ตัวช้ีวัดที่  2.19  การประสานความร่วมมือจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมในทุกระดับ 
 1. มหำวิทยำลัยก ำหนดให้ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นหน่วยงำนตำมโครงสร้ำงรับผิดชอบ
งำนตำมพันธกิจด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และได้ก ำหนดผู้รับผิดชอบ โดยมีกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือขับเคลื่อนงำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในภำพรวมของ
มหำวิทยำลัย  หน้ำที่รับผิดชอบ  
  1.1 จัดท ำนโยบำยและแผนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหำวิทยำลัย 
  1.2 จัดท ำระบบและกลไกตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่ง
ของกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
  1.3 ส่งเสริม พัฒนำและบริหำรจัดกำรอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์บนพ้ืนฐำนศิลปะและมรดกทำง
วัฒนธรรมตำมอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 
  1.4 แสวงหำควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกทั้งภำครัฐและเอกชน ในกำรสร้ำงเครือข่ำย
ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  1.5 ประสำนควำมร่วมมือ ก ำกับ ติดตำมในกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำร
ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และรำยงำนกำรประเมินตนเองตำมกรอบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
และกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยนอก 
 2. ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดท ำคู่มือกำรบูรณำกำรงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมกับกำร
เรียนกำรสอนและกิจกรรมนักศึกษำ เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน
และกิจกรรมนักศึกษำกับกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้กับคณำจำรย์ และบุคลำกรในมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏนครสวรรค์ 
  2.1 กำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร เป็นกำรสอนที่เชื่อมโยงควำมรู้ ควำมคิดรวบยอด หรือ
ทักษะเข้ำด้วยกันเพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้โดยองค์รวม ทั้งด้ำนพุทธพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ซึ่งสอดคล้อง
ตำมแนวกำรจัดกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 มำตรำ 23 ที่เน้นควำมส ำคัญทั้ง
ควำมรู้ คุณธรรม กระบวนกำรเรียนรู้ และบูรณำกำรตำมควำมเหมำะสม ซึ่งเป็นไปตำมสภำพจริงของสังคม 
กำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรเป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  เป็นกำรเชื่อมโยงเนื้อหำสำระ
ทั้งหลำยเข้ำด้วยกันอย่ำงมีควำมหมำย และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง อีกทั้งกำรบูรณำกำรหลักสูตร
ยังเป็นวิธีกำรสร้ำงกำรศึกษำให้มีควำมหมำยยิ่งขึ้น นอกจำกนี้กำรวัดผลกำรเรียนรู้จะต้องเป็นไปตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2552   
  2.2 กำรน ำภำรกิจด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณำกำรร่วมกับกำรเรียนกำร
สอนและกิจกรรมนักศึกษำ คือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ที่น ำกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไปผสมผสำน
เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และส่วนงำนจัดกำรศึกษำหรือองค์กรนักศึกษำจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่ส่งเสริมกำรสืบสำนและธ ำรงรักษำศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชำติ 
  2.3 กำรบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอน เป็นกำรน ำศำสตร์หรือควำมรู้ต่ำง ๆ ที่สัมพันธ์กัน
น ำเข้ำด้วยกัน หรือผสมผสำนได้อย่ำงกลมกลืน เพ่ือน ำมำจัดเป็นกำรเรียนกำรสอน ภำยใต้หัวข้อเดียวกัน 
เชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีกำรเน้นองค์รวมของเนื้อหำมำกกว่ำองค์ควำมรู้ของแต่ละรำยวิชำ 
และเน้นกำรสร้ำงควำมรู้ของผู้เรียนมำกกว่ำกำรให้เนื้อหำโดยผู้สอนเป็นผู้ก ำหนด 
 3. น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรสนับสนุนกำรบูรณำกำรงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมกับ
กำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมนักศึกษำ ดังนี้ 
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  3.1 เว็บไซต์ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในกำรเผยแพร่ข้อมูลกำรบูรณำกำรงำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมกับกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมนักศึกษำ http://artculture.nsru.ac.th/ 
  3.2 เว็บไซต์หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ในกำรเผยแพร่ข้อมูลควำมรู้เกี่ยวกับจังหวัด
นครสวรรค์ ซึ่งสำมำรถน ำไปใช้ในกำรบูรณำกำรงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมกับกำรเรียนกำรสอนและ
กิจกรรมนักศึกษำได้ http://nsartculture.nsru.ac.th/ 
  3.3 facebook ส ำนักงำนส ำหรับเผยแพร่ข้อมูลกำรบูรณำกำรงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
กับกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมนักศึกษำ https://www.facebook.com/culturensru 
  3.4 ระบบ CHE QA ONLINE ในรำยงำนผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับ
หลักสูตร ที่เกี่ยวกับกำรบูรณำกำรงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมกับกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมนักศึกษำ 
http://www.cheqa.mua.go.th/ 
  3.5 ระบบสำรสนเทศมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ (NSRU MIS) ส ำหรับตรวจสอบข้อมูล
ระบบหลักสูตร http://mis.nsru.ac.th/ 
  3.6 ระบบ Digital Library ในกำรให้บริกำรข้อมูล  e-book หนังสือองค์ควำมรู้ ด้ ำน
ศิลปวัฒนธรรม และวีดีโอที่เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งสำมำรถน ำไปใช้
ในกำรบูรณำกำรงำนท ำนุบ ำรุ งศิลปวัฒนธรรมกับกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมนักศึกษำ ได้  
http://artculture-nsru.vlcloud.net 
 4. กำรประเมินผลควำมพึงพอใจกำรสนับสนุนให้ควำมรู้กำรบูรณำกำรงำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 มีผลกำรประเมิน ดังนี้ 
  4.1 ด้ำนควำมพึงพอใจ มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
  4.2 ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีคะแนนเฉลี่ย 4.54 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด 
  4.3 ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.52 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกท่ีสุด 
   เฉลี่ยรวมทุกด้ำน มีคะแนนเฉลี่ย 4.52 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด 
 5. น ำผลกำรประเมินมำเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนกำร บูรณำกำรงำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมกับกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมนักศึกษำ ดังนี้ 
  5.1 จัดกิจกรรม/โครงกำรที่ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรบูรณำกำรงำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมกับกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมนักศึกษำให้กับอำจำรย์คณะต่ำง ๆ 
  5.2 สร้ำงควำมร่วมมือสนับสนุนกำรบูรณำกำรงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมกับกำรเรียนกำร
สอนและกิจกรรมนักศึกษำให้กับอำจำรย์คณะต่ำง ๆ  
  5.3 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำแนวทำงในกำรบูรณำกำรงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมกับกำรเรียน
กำรสอนและกิจกรรมนักศึกษำให้กับอำจำรย์คณะต่ำง ๆ   
  5.4 พัฒนำ ปรับปรุง คู่มือกำรบูรณำกำรงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมกับกำรเรียนกำรสอน
และกิจกรรมนักศึกษำ ของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ให้ข้อมูลมีควำมเป็น
ปัจจุบันมำกข้ึน    
 
 
 
 
 

http://artculture.nsru.ac.th/
http://nsartculture.nsru.ac.th/
https://www.facebook.com/culturensru
http://www.cheqa.mua.go.th/
http://mis.nsru.ac.th/
http://artculture-nsru.vlcloud.net/
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 ตัวช้ีวัดที่  2.20  การปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีทางวัฒนธรรม 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนปรับปรุง ถ่ำยทอด และพัฒนำเทคโนโลยีทำงวัฒนธรรมตำม
แผนระบบสำรสนเทศ ซึ่งประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก รองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก หัวหน้ำกลุ่มงำน 4 กลุ่มงำน 
และเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน มีหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1.1 ท ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ สนับสนุน และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดท ำแผนระบบ
สำรสนเทศ 
  1.2 ให้ควำมเห็นชอบ และก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด 
  1.3 ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนใดที่เก่ียวข้อง ตำมท่ีได้รับมอบหมำยหรือตำมท่ีได้ร้องขอ 
 2. ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 
ธันวำคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสี่พญำ อำคำรส ำนักงำนส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ ได้มีกำรด ำเนินงำนปรับปรุง ถ่ำยทอด และพัฒนำเทคโนโลยีทำงวัฒนธรรม โดยจัดท ำเป็นแผน
ระบบสำรสนเทศ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ที่
ส ำคัญดังนี้ 
  2.1 เพ่ือพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เทคโนโลยีทำงวัฒนธรรมของส ำนักฯ ให้มี
ประสิทธิภำพ สนองต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  2.2 เพ่ือจัดหำอุปกรณ์และเครื่องมือทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนของ
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
  2.3 เ พ่ือใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศส ำหรับสนับสนุนกำรตัดสินใจ ทั้ งด้ำนกำรบริหำร 
งบประมำณ และกำรประกันคุณภำพ 
  2.4 เพ่ือจัดท ำฐำนข้อมูลด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของจังหวัด
นครสวรรค์  ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสืบค้นข้อมูล  
  2.5 เพ่ือเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 
  ในกำรจัดท ำแผนระบบสำรสนเทศ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ได้มีกำรก ำหนดผู้ก ำกับดูแล
ตัวชี้วัด  ผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์ เพ่ือมอบหมำยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไป
ด ำเนินงำนกิจกรรม/โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ที่ได้รับมอบหมำย ซึ่งในปีงบประมำณ 2563 มีกำรจัดสรร
งบประมำณเพ่ือด ำเนินงำนตำมกิจกรรม/โครงกำร จ ำนวน 538,800 บำท มีกิจกรรม/โครงกำรตำมแผนระบบ
สำรสนเทศ จ ำนวน 4 กิจกรรม/โครงกำร 
  โดยก ำหนดตัวชี้วัด/เป้ำหมำยควำมส ำเร็จของแผนระบบสำรสนเทศ ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 61 
1. มีกำรจัดท ำเว็บไซต์/ฐำนข้อมูลทำงวัฒนธรรม อย่ำงน้อยปีละ 1 เรื่อง 
2. มีกำรปรับปรุง พัฒนำเทคโนโลยีทำงวัฒนธรรม  อย่ำงน้อยปีละ 1 เรื่อง 
3. ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ  ไม่น้อยกว่ำ 4.00 คะแนน 
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 3. ด ำเนินงำนปรับปรุง ถ่ำยทอด และพัฒนำเทคโนโลยีทำงวัฒนธรรมตำมแผนระบบสำรสนเทศ 
จ ำนวนทั้งหมด 4 กิจกรรม/โครงกำร ดังนี้ 
  3.1 กิจกรรมผลิตสื่อมัลติมีเดียประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น  และจัดท ำ
ฐำนข้อมูล  
   - สื่อมัลติมีเดียประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นและน ำเสนอในรูปแบบของ
กำรประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภำยในชุมชน 
   - ฐำนข้อมูลด้ำนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และสื่อมัลติมีเดียของชุมชนเกำะหงษ์ ส ำหรับ
กำรสืบค้นออนไลน์  http://watkohhong.nsru.ac.th/ และตลำดออนไลน์  ชื่ อ  เกำะหงษ์มำร์ เ ก็ต 
http://kohhongmarket.nsru.ac.th    
  3.2 โครงกำรจัดท ำข้อมูลทะเบียนวัตถุด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภำพเสมือนในรูปแบบ 3 มิติ ของ
ส ำนักส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ 
   - จัดท ำข้อมูลทะเบียนวัตถุ โดยผลิตเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภำพเสมือนในรูปแบบ 3 มิติ 
ข้อมูลเนื้อหำเป็นรูปภำพ AI  จ ำนวน 15 ชิ้นงำน 
  3.3 กิจกรรมกำรผลิตจัดท ำสื่อนวัตกรรม /ต ำรำนครสวรรค์ศึกษำ (ฉบับปรุง) /     E-book / 
สื่อมัลติมีเดีย 
   - จัดท ำ อีบุ๊ ค  (e-book)  เกี่ ยวกับกลุ่มชำติ พันธุ์ ในจังหวัดนครสวรรค์   1 งำน 
http://artculture-nsru.vlcloud.net/ 
  3.4 กิจกรรมกำรจัดท ำสื่อ มัตติมีเดีย /ภำพยนตร์ / สำรคดี เรื่องกลุ่มชำติพันธุ์ 
   - มีกำรจัดท ำมัลติมีเดียที่เกี่ยวกับกลุ่มชำติพันธุ์ในจังหวัดนครสวรรค์  1 งำน 
   - ได้ข้อมูลองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกลุ่มชำติพันธุ์ในจังหวัดนครสวรรค์ 6 กลุ่มชำติพันธ์ ดังนี้  
    ชำติพันธ์จีน  
    ชำติพันธ์ไทด ำ  
    ชำติพันธ์มอญ  
    ชำติพันธ์ญวน  
    ชำติพันธ์มุสลิม  
    ชำติพันธ์ลำวครั่ง 
 4. ก ำกับติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนระบบสำรสนเทศ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน ดังนี้ 
  4.1 รอบ 6 เดือน 
   จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำร ทั้งหมด 4 กิจกรรม/โครงกำร มีกำรด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำย 
จ ำนวน 0 กิจกรรม/โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 0.00 
   ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในแผน จ ำนวน 3 ตัวชี้วัด มีกำรด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำย จ ำนวน 0 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 0.00 
   งบประมำณที่ได้รับ ทั้งหมดจ ำนวน 538,800 บำท งบประมำณที่ใช้ไป จ ำนวน 0 บำท 
คิดเป็นร้อยละ 0 
  4.2 รอบ 9 เดือน 
   จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำร ทั้งหมด 4 กิจกรรม/โครงกำร มีกำรด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำย 
จ ำนวน 4 กิจกรรม/โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100.00 

http://artculture-nsru.vlcloud.net/
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   ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในแผน จ ำนวน 4 ตัวชี้วัด มีกำรด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำย จ ำนวน 3 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75.00 
   งบประมำณที่ได้รับ ทั้งหมดจ ำนวน 538,800 บำท งบประมำณที่ใช้ไป จ ำนวน 299,000 บำท 
คิดเป็นร้อยละ 55.49 
  4.3 รอบ 12 เดือน 
   จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำร ทั้งหมด 4 กิจกรรม/โครงกำร มีกำรด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำย 
จ ำนวน 4 กิจกรรม/โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100.00 
   ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในแผน จ ำนวน 4 ตัวชี้วัด มีกำรด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำย จ ำนวน 4 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
   งบประมำณที่ได้รับ ทั้งหมดจ ำนวน 538,800 บำท งบประมำณที่ใช้ไป จ ำนวน 538,800 
บำท คิดเป็นร้อยละ 100.00 
   มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนตำมแผนระบบสำรสนเทศ ปีงบประมำณ 
2563 มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดไว้จ ำนวน 3 ตัวชี้วัด มีกำรด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำย 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
100.00 ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด แผน ผล บรรลุเป้าหมาย 
1. มีกำรจัดท ำเว็บไซต์/ฐำนข้อมูลทำงวัฒนธรรม 1 เรื่อง 2 เรื่อง  
2. มีกำรปรับปรุง พัฒนำเทคโนโลยีทำงวัฒนธรรม  1 เรื่อง 2 เรื่อง  

3. ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ  4.00 คะแนน 4.42 คะแนน  

 5. น ำผลกำรประเมินมำเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำมแผนระบบสำรสนเทศ ของ
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 
  5.1 ปรับปรุงรูปแบบกำรใช้งำนให้มีควำมสะดวกต่อกำรใช้งำน กำรค้นหำข้อมูลของ
ผู้ใช้บริกำรระบบสำรสนเทศของส ำนัก 
  5.2 ปรับปรุงฐำนข้อมูลทำงวัฒนธรรมให้มีข้อมูลที่สมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น 
  5.3 ปรับปรุง facebook , youtube ให้ข้อมูลมีควำมทันสมัยเป็นปัจจุบัน 
  5.4 ปรับปรุงรูปแบบของเว็บไซต์ให้มีควำมสวยงำม ทันสมัยมำกยิ่งข้ึน 
  5.5 เพ่ิมเติมระบบสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำร ระบบกำรให้บริกำรต่ำง ๆ เพ่ืออ ำนวยควำม
สะดวกต่อผู้บริหำรและผู้ใช้งำน 
 ตัวช้ีวัดที่  2.21  การประสานความร่วมมือการวิจัยส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
 1. มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำน “โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จ
พระเทพ-รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์”   มีหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1.1 อ ำนวยกำร และก ำหนดแผนปฏิบัติกำร แนวทำงกำรด ำเนินงำน และก ำกับดูแลให้กำร
ปฏิบัติงำนสอดคล้องและสนองกับนโยบำยตำมแผนแม่บทกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริฯ ในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียง 
  1.2 ประสำนงำนและก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน สมำคมหรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตำมหลักกำรและแผนปฏิบัติกำรที่วำงกรอบไว้ 
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  1.3 สนับสนุนและส่งเสริมกำรส ำรวจและรวบรวมทรัพยำกรทำงกำยภำพและชีวภำพ เพ่ือให้
เกิดงำนศึกษำ วิจัย หรือเก็บรวบรวมข้อมูลด้ำนกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยจัดท ำเป็นเอกสำรรำยงำนผล 
และจัดกิจกรรมเพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
  1.4 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีกำรเผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือให้สำธำรณชนได้รับรู้อย่ำงกว้ำงขวำง 
  1.5 ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนคณะท ำงำนโครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ฯ เพ่ือเสนอต่อคณะปฏิบัติงำนวิทยำกำรโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.) เป็นระยะ 
  1.6 พิจำรณำรวบรวมควำมต้องกำรงบประมำณ และพัสดุครุภัณฑ์ส ำหรับกำรปฏิบัติงำน
โครงกำรประจ ำปีงบประมำณ เพ่ือสนองควำมต้องกำรงบประมำณ และจัดท ำบัญชีวัสดุและครุภัณฑ์ของ
โครงกำรฯ ให้มีกำรตรวจสอบและปรับปรุงให้ทันสมัยและรำยงำนสถำนภำพประจ ำปี 
  1.7 ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนใด ตำมท่ีได้รับมอบหมำยหรือตำมท่ีได้ร้องขอ   
 2. ด ำเนินงำนจัดท ำแผนงำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จ
พระเทพ-รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ โดยจัดท ำเป็นแผนแม่บทระยะ 
5 ปีที่หก (ตุลำคม 2564 – กันยำยน 2569) ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ที่ส ำคัญในกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
  2.1 เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกรอบแนวคิด และแนวทำงในกำรด ำเนินงำนวิจัย 
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ 
  2.2 เพ่ือฝึกปฏิบัติและเพ่ิมประสบกำรณ์จำกพ้ืนที่จริง ตลอดจนบูรณำกำรวิจัย โครงกำรอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ แบบมีส่วนร่วม สู่กำรน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
  2.3 เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำงธรรมชำติ ศิลปะและวัฒนธรรม และกำร
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนวิถีชีวิตและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  2.4 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ำยทอดประสบกำรณ์ของงำนด้ำนวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำงธรรมชำติ 
 ในกำรจัดท ำแผนกำรประสำนควำมร่วมมือกำรวิจัย ส่งเสริมและสืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ได้มีกำรก ำหนดผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด  ผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้รับผิดชอบ
ด ำเนินกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์ เพ่ือมอบหมำยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปด ำเนินงำนกิจกรรม/โครงกำรตำม
ยุทธศำสตร์ที่ได้รับมอบหมำย ซึ่งในปีงบประมำณ 2563 มีกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือด ำเนินงำนตำมกิจกรรม/
โครงกำร จ ำนวน 2,577,300 บำท มีกิจกรรม/โครงกำรตำมแผนกำรประสำนควำมร่วมมือกำรวิจัย ส่งเสริม
และสืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จ ำนวน 11 กิจกรรม/โครงกำร 
 ได้มีกำรก ำหนดตัวชี้วัด/เป้ำหมำยควำมส ำเร็จของแผนกำรประสำนควำมร่วมมือกำรวิจัย ส่งเสริม
และสืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 63 
1. มีกำรจัดท ำหนังสือเพ่ือเผยแพร่ 1 เรื่อง 
2. จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 6 กิจกรรม/โครงกำร 

3. ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรตำม
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ 85 
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 3. ประชุมร่วมกันระหว่ำงคณะกรรมกำรโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพ-รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ กับอำจำรย์/
บุคลำกร/นักศึกษำที่ร่วมด ำเนินกิจกรรม ทั้งหมด 2 ครั้ง ดังนี้  
  3.1 รำยงำนกำรประชุมคณะท ำงำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2562 ณ ห้องประชุมสถำบันวิจัยและ
พัฒนำ ชั้น 2 อำคำรอมรินทร์พิทักษ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนบน
ฐำนทรัพยำกรชีวภำพในท้องถิ่นให้ได้มำตรฐำน พ้ืนที่อ ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ และโครงกำรอบรม 
“นักอนุกรมวิธำนน้อย” ณ โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย อุทัยธำนี ต ำบลดอนกลอย อ ำเภอหนองขำหย่ำง 
จังหวัดอุทัยธำนี 
  3.2 รำยงำนกำรประชุมคณะท ำงำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
ฯ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎำคม 2563 ณ ห้องประชุม 1112 คณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำรจัดท ำแผนแม่บท 
อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลำคม 2564 – 30 กันยำยน 2569) และแผนปฏิบัติงำนฯ งบประมำณ 
 4. จัดกิจกรรม/โครงกำร ตำมแผนงำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพ-รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ดังนี้ 
  4.1 จัดกิจกรรม/โครงกำร จ ำนวน 11 กิจกรรม/โครงกำร ดังนี้ 
   - โครงกำรปกปักพันธุกรรมพืช  มีกำรจัดท ำทะเบียนทะเบียนพรรณไม้ ร้อยละ 60 ของ
จ ำนวนชนิด โดยได้มีกำรบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำพฤกษศำสตร์ของนักศึกษำสำขำวิชำชีววิทยำ
และเทคโนโลยีชีวภำพ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
   - โครงกำรส ำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและภูมิปัญญำท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ 
เพ่ือกำรอนุรักษ์และพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริฯ (ส ำรวจควำมหลำกหลำยของสัตว์ขำปล้อง)   ท ำกำรส ำรวจ
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของสัตว์ขำปล้องในจังหวัดนครสวรรค์ จ ำนวน 3 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอหนองบัว อ ำเภอ
พยุหะคีรี และอ ำเภอลำดยำว พร้อมทั้งเก็บตัวอย่ำงโดยวิธีสตัฟฟ์ ทรำบชื่อวิทยำศำสตร์แล้วจ ำนวน 25 ชนิด 
   - โครงกำรอนุบำลกล้วยไม้ในเรือนเพำะช ำ  อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
กลว้ยไม้ในห้องปฏิบัติกำร ยังไม่เจริญเติบโตพอที่จะน ำมำออกปลูกในเรือนเพำะช ำได้ 
   - โครงกำรกำรศึกษำจุลินทรีย์  มีกำรศึกษำและวิเครำะห์จุลินทรีย์ที่ใช้ประโยชน์ทำง
กำรเกษตรโดยเก็บตัวอย่ำงดินในพ้ืนที่อ ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ จ ำนวน 3 จุด น ำไปคัดแยก
เชื้อจุลินทรีย์ได้ทั้งหมด 44 ไอโซเลต แบ่งเป็นแบคท่ีเรีย จ ำนวน 33 ไอโซเลต และเชื้อรำ จ ำนวน 11 ไอโซเลต 
ทดสอบคุณสมบัติในกำรสร้ำงฮอร์โมนออกซิน (IAA) ของแบคทีเรีย ได้จ ำนวน 26 ไอโซเลต ทดสอบกำรละลำย
ฟอสเฟตบนอำหำรแข็ง ของแบคทีเรีย ได้จ ำนวน 6 ไอโซเลต เชื้อรำ จ ำนวน 10 ไอโซเลต ทดสอบกำรละลำย
ฟอสเฟตบนอำหำรเหลวในแบคทีเรีย ได้จ ำนวน 6 ไอโซเลต ทดสอบกำรสร้ำง Exopolysaccharide (EPS) ใน
แบคทีเรียพบว่ำ สำมำรถสร้ำง EPS ได้ดี จ ำนวน 5 ไอโซเลต และทดสอบควำมสำมำรถในกำรทนแล้งของ
แบคทีเรีย พบว่ำมีจ ำนวน 6 ไอโซเลตทนควำมแล้งได้ดีท่ีควำมเข้มข้นของ PEG ที่ 20 และ 25 จำกนั้นจะลดลง 
และมีจ ำนวน 1 ไอโซเลต ที่ทนได้ทุกควำมเข้มข้นของ PEG 
 
 
 



204 

 

   - โครงกำรกำรผลิตและพัฒนำพืชพรรณและสวนพฤกษศำสตร์ พ้ืนที่ศึกษำป่ำธรรมชำติ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ (ย่ำนมัทรี) 13 ไร่  มีกำรขยำยพันธุ์พืชเฉพำะถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ ในสวน
พฤกษศำสตร์ฯ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ (ย่ำนมัทรี) และในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ (อ.เมือง) 
จ ำนวน 8 ชนิด ได้แก่ เอ้ืองหมำยนำ เปรำะป่ำ กระเช้ำสีดำ กระเทียมช้ำง ส้มซ่ำ ว่ำนนำครำชงูเขียวหรือว่ำน
หำงหนุมำน ผักเลือด หรือผักเลียบ เพชรสังฆำต ตะคร้อ เป็นต้น 
   - โครงกำรอนุรักษ์พันธุ์พืชเฉพำะถิ่นหำยำกและสูญพันธุ์เพ่ือสนองพระรำชด ำริอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรีฯ  มีกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเฉพำะถิ่น เช่น 
กล้วยจำกอ ำเภอบรรพตพิสัย พืชในสวนพฤกษศำสตร์ฯ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ (ย่ำนมัทรี) และใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ (อ.เมือง) โดยแบ่งเป็น ใช้เมล็ด ได้แก่ ปำล์ม หมำก จั๋ง จันผำ มะม่วงหำว
มะนำวโห่ และใช้ตำข้ำง ได้แก่ หม่อน จ ำปำ พิกุล บุนนำค เป็นต้น 
   - โครงกำรกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนบนฐำนทรัพยำกรชีวภำพในท้องถิ่นให้ได้มำตรฐำน  
มีกำรกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนบนฐำนทรัพยำกรชีวภำพในท้องถิ่นพร้อมทั้งออกแบบบรรจุภัณฑ์จำกอ ำเภอ
หนองบัว จ ำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1. สบู่นิลเป็ง เป็นสบู่ถ่ำนกัมมันต์จำกไผ่ (เป็งเป็นชื่อพ้ืนถิ่นของ ไผ่ ที่คน
ในชุมชนอ ำเภอหนองบัวเรียก) 2. สครับผสมสำรสกัดจำกเปรำะป่ำ 3. เซรั่มบ ำรุงผิวผสมสำรสกัดจำกเอ้ือง
หมำยนำ 4. ผงสีย้อมจำกใบมะม่วงสีทอง หรือมะม่วงหัวแมงวัน 
   - โครงกำรเตรียมควำมพร้อมนิทรรศกำร อพสธ.   เข้ำร่วมกำรประชุมวิชำกำรและ
นิทรรศกำรครั้งที่ 10 “ทรัพยำกรไทย : ชำวบ้ำนไทยได้ประโยชน์” จัดขึ้น ณ ศูนย์หนองระเวียง มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน จ.นครรำชสีมำ ระหว่ำงวันที่30 พฤศจิกำยน - 2 ธันวำคม 2562 
   - โครงกำรจัดท ำหนังสือควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  จัดท ำหนังสือ จ ำนวน 3 เล่ม 
ได้แก่ นวัตกรรมกล้วย ๆ ของดีในพ้ืนถิ่น ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของเห็ดและไลเคนในจังหวัดนครสวรรค์ 
และควำมหลำกหลำยของพรรณไม้น้ ำในจังหวัดนครสวรรค์ ก ำลังรวบรวมข้อมูลเพ่ือส่งเล่มให้ อพ.สธ. 
ส่วนกลำงตรวจก่อนจัดพิมพ์ และขออนุญำตใช้ตรำสัญลักษณ์ 
   - โครงกำรพัฒนำเว็บไซต์โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์  ได้มีกำรปรับปรุง และเพ่ิมเติมข้อมูลโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ ให้เป็นปัจจุบัน 
   - โครงกำรกำรตรวจติดตำมและประเมินทรัพยำกรท้องถิ่นที่มีศักยภำพในกำรพัฒนำต่อ
ยอดภำยในพ้ืนที่เครือข่ำย  ลงพ้ืนที่ตรวจติดตำมและประเมินทรัพยำกรท้องถิ่นที่มีศักยภำพในกำรพัฒนำต่อ
ยอดภำยในพื้นที่เครือข่ำย ณ องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 
 5. กำรก ำกับติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพ-รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
ปีงบประมำณ 2563 ดังนี้  
  5.1 ก ำกับติดตำมผ่ำนกำรประชุมคณะท ำงำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริฯ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2562 ณ ห้องประชุม
สถำบันวิจัยและพัฒนำ ชั้น 2 อำคำรอมรินทร์พิทักษ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  
  5.2 ก ำกับติดตำมผ่ำนกำรประชุมคณะท ำงำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริฯ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎำคม 2563 ณ ห้องประชุม 
1112 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
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  5.3 กำรประเมินผลควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนตำมแผนประสำนควำมร่วมมือกำร
วิจัย ส่งเสริมและสืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริปีงบประมำณ 2563 มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดไว้
จ ำนวน 3 ตัวชี้วัด มีกำรด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำย 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00 ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด แผน ผล 
บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

1. มีกำรจัดท ำหนังสือเพ่ือเผยแพร่ 1 เรื่อง 3 เรื่อง  

1 .  จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

6 โครงกำร/กิจกรรม 11 โครงกำร/กิจกรรม  

2. ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรด ำเนิน
กิจกรรม/โครงกำรตำมวัตถุประสงค์ 

ร้อยละ  
85 

ร้อยละ 100  

 6. น ำผลกำรประเมินมำเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพ-รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี มหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครสวรรค์ ดังนี้ 
  6.1 จัดกิจกรรม/โครงกำรที่ให้ควำมรู้  ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริฯ กับนักเรียน นักศึกษำ ชุมชน ท้องถิ่น และประชำชนทั่วไป 
  6.2 ปรับปรุงระบบสำรสนเทศโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ ให้ข้อมูลมีควำมทันสมัย 
เป็นปัจจุบัน ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน 
  6.3 ส่งเสริม สืบสำนกำรด ำเนินงำนในโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ ที่ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของชุมชน ท้องถิ่น เพ่ิมมำกข้ึน   
  6.4 สนับสนุนบุคลำกรในกำรขอทุนสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอกในกำรท ำกำรค้นคว้ำ
ข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือต่อยอดในกำรท ำงำนวิจัย 
  6.5 สนับสนุนนักวิจัยท้องถิ่นร่วมกับนักวิจัยของมหำวิทยำลัย ในกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมี
ส่วนร่วมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม 

 3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ตัวช้ีวัดที่  3.1  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำเยี่ยมชม หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2562 ซึ่งมีผลกำรประเมิน ดังนี้ 
 1.  ท่ำนได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในด้ำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นของจังหวัด
นครสวรรค์ เพิ่มมำกข้ึนเพียงใด (ชั้น 1) มีคะแนนเฉลี่ย 4.48 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
 2.  ท่ำนได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในเรื่องประวัติควำมเป็นมำ ยุคสมัยต่ำง ๆ ของจังหวัดนครสวรรค์ 
เพ่ิมมำกข้ึนเพียงใด (ชั้น 2) มีคะแนนเฉลี่ย 4.46 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
 3.  ท่ำนได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพัฒนำกำรด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง กำรปกครอง 
ของจังหวัดนครสวรรค์ เพ่ิมมำกข้ึนเพียงใด มีคะแนนเฉลี่ย 4.46 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
 4.  ท่ำนได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประวัติของหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ มำกขึ้น
เพียงใด มีคะแนนเฉลี่ย 4.52 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด 
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 5. เนื้อหำนิทรรศกำร / พิพิธภัณฑ์ มีควำมสอดคล้องกับกำรจัดแสดงมำกน้อยเพียงใด  มีคะแนน
เฉลี่ย 4.51 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด 
 6.  ขนำดตัวอักษร แสงสว่ำง และอุณหภูมิห้อง มีควำมเหมำะสมมำกน้อยเพียงใด  มีคะแนนเฉลี่ย 
4.44 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
 7.  บรรยำกำศ ควำมสะอำด และสิ่งแวดล้อม โดยภำพรวม มีคะแนนเฉลี่ย 4.54 ควำมพึงพอใจอยู่
ในระดับมำกท่ีสุด 
 8.  ท่ำนประทับใจในกำรเข้ำชม "หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์" แห่งนี้มำกน้อยเพียงใด  มี
คะแนนเฉลี่ย 4.64 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกท่ีสุด 
 เฉลี่ยรวมทุกด้ำน มีคะแนนเฉลี่ย 4.51 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด 
 ผลกำรประเมินผลงำนตำมพันธกิจของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม แสดงในตำรำงที่ 5.1 

ตารางที่ 5.1  กำรประเมินผลงำนตำมพันธกิจของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
ที ่ ตัวช้ีวัด คะแนน 

1. การบริหาร 20.00 
1.1 กระบวนกำรบริหำรองค์กำร 5.00 
1.2 ผลกำรบริหำรงบประมำณ * 
  1. ผลกำรบริหำรงบประมำณ   * 
  2. ควำมสำมำรถในกำรหำรำยได้  * 

1.3 ผลกำรพัฒนำบุคลำกร 5.00 
1.4 กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 5.00 
1.5 กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ 5.00 
2. ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 55.00 
2.1 ระบบงำนบริหำรส ำนักงำน 5.00 
2.2 กำรพัฒนำบุคลำกรให้ท ำหน้ำที่ให้กำรบริกำรได้อย่ำงมีคุณภำพ 5.00 

2.3 
กำรอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย 

5.00 

2.4 กำรประชุมคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ที่ส ำนัก/สถำบันรับผิดชอบ 5.00 
2.5 กำรให้บริกำรข้อมูลแก่บุคลำกรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 5.00 
2.6 ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำตำมหน้ำที่ที่รับผิดชอบ 5.00 
2.7 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 5.00 
2.18 กำรบริกำรทำงวิชำกำรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 5.00 
2.19 กำรประสำนควำมร่วมมือจัดกำรศึกษำด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมในทุกระดับ 5.00 
2.20 กำรปรับปรุง ถ่ำยทอด และพัฒนำเทคโนโลยีทำงวัฒนธรรม 5.00 
2.21 กำรประสำนควำมร่วมมือกำรวิจัย ส่งเสริมและสืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 5.00 
3. ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.51 

  3.1 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 4.51 
รวม 79.51 

* ไม่น ำมำคิดค่ำระดับคะแนนเนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด 19 ท ำให้มีผลกระทบต่อกำรบริหำรงบประมำณ 
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 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ 
  1. การบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์  
   กำรพัฒนำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมตำมแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563  ประกอบด้วย 5 ยุทธศำสตร์  จ ำนวน 14  ตัวชี้วัด  โดยมีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำม
ตัวชี้วัดของแผนยุทธศำสตร์ จ ำนวน  13  ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 92.86 
  2. ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
   ส ำนักได้รับอนุมัติให้ด ำเนินโครงกำร จ ำนวน 16 โครงกำร  สำมำรถด ำเนินกำรได้  จ ำนวน 9
โครงกำร  คิดเป็นร้อยละ 56.25 
  3. การบริหารงบประมาณ   
   ส ำนักได้รับจัดสรรงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 จ ำนวน 1,950,300  บำท 
เบิกจ่ำยงบประมำณ จ ำนวน 1,934,006 บำท หรือ ร้อยละ 99.16 
 หมำยเหตุ   
 1. พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ประกำศในรำชกิจจำ 
นุเบกษำ ลงวันที่ 24 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 ส่งผลให้กำรบริหำรงบประมำณและกำรขับเคลื่อนโครงกำรของ
มหำวิทยำลัย ด ำเนินกำรภำยใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรใช้งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ไป
พลำงก่อน จนถึงไตรมำสที่ 2 และระหว่ำงปีงบประมำณส ำนักงบประมำณปรับลดงบประมำณตำม
พระรำชบัญญัติโอนงบประมำณ พ.ศ. 2563 จ ำนวน 9,452,700 บำท   
 2.  จำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ส่งผลให้กำรขับเคลื่อนโครงกำร 
ไม่สอดคล้องตำมแผนปฏิบัติกำร หน่วยงำนขอยุติกำรด ำเนินโครงกำร บำงส่วนขอเปลี่ยนแปลงโครงกำรเพ่ือให้
สำมำรถขับเคลื่อนได้สอดคล้องกับมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  
  ประกอบกับสถำนกำรณ์ดังกล่ำวส่งผลต่อสภำวะทำงเศรษฐกิจท ำให้นักศึกษำขำดแคลนทุนทรัพย์ 
ในกำรช ำระเงินค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ และค่ำธรรมเนียมนักศึกษำ มหำวิทยำลัยได้ออกประกำศ เรื่อง กำร เก็บเงิน
ค่ำบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำธรรมเนียมนักศึกษำในช่วงระยะเวลำกำรระบำดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 โดย
เรียกเก็บค่ำเงินค่ำบ ำรุงกำรศึกษำแบบเหมำจ่ำยในอัตรำร้อยละเก้ำสิบ และให้แบ่งจ่ำยเป็นงวด โดยงดเว้น
ค่ำปรับกำรช ำระเงินหลังก ำหนด 
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 การสัมภาษณ์ผู้อ านวยการและผู้แทนเจ้าหน้าที่ 
 การสัมภาษณ์ผู้อ านวยการ  สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้    
 1.   การประสานเพื่อน านโยบายจากมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติของส านัก/สถาบัน    
  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้น ำเป้ำหมำยของแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย ด้ำนศิลปะและ
วัฒนธรรม  ในประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงสรรค์กำรวิจัยเชิงพำณิชย์ พัฒนำนวัตกรรม  และพันธ กิจ
สัมพันธ์เพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน โดยใช้กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนำมรดกทำงวัฒนธรรมอย่ำง
สร้ำงสรรค์เพ่ือประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่น ตัวชี้วัด ประกอบด้วย จ ำนวนกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น ที่สร้ำงองค์ควำมรู้ และน ำไปถ่ำยทอด หรือสำมำรถสร้ำงคุณค่ำต่อสังคมชุมชน และ จ ำนวน
ผลงำนนวัตกรรมที่สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้แก่ชุมชนและมหำวิทยำลัยอันเกิดจำกกำรน ำศิลปวัฒนธรรมมำสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิม เข้ำมำเป็นส่วนส ำคัญในกำรก ำหนดแผนปฏิบัติงำนของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงเกณฑ์กำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับมหำวิทยำลัย เพ่ือให้กำรโครงกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ ของส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม  กับ มหำวิทยำลัย  เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  และสำมำรถน ำผลลัพธ์ของกำรปฏิบัติงำนโครงกำร
และกิจกรรมต่ำง ๆ  ให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  โดยในปีงบประมำณ 2563 ที่ผ่ำนมำ ส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม  มีจ ำนวนกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น ที่สร้ำงองค์ควำมรู้ และน ำไป
ถ่ำยทอด หรือสำมำรถสร้ำงคุณค่ำต่อสังคมชุมชน จ ำนวน 11 กิจกรรม ประกอบด้วย  
  1.1  โครงกำรวันส ำคัญของชำติ ศำสนำ ประเพณี และมหำวิทยำลัย   
  1.2  โครงกำรบริกำรวิชำกำรเชิงปฏิบัติกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรม กำรถอดองค์ควำมรู้ แบบไท – ไทย 
ครั้งที่ 1 ชุดองค์ควำมรู้ ว่ำด้วยเรื่องงำนเครื่องแขวน (วิมำนพระอินทร์)  
  1.3 โครงกำรเชิดชูเกียรติศิลปินทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำลุ่มแม่น้ ำเจ้ำพระยำ 
ครั้งที่ 4 
  1.4 โครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอน (โดยเชิญ
ศิลปินผู้ได้รับรำงวัล มำเป็นวิทยำกรเพื่อถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม) 
  1.5 โครงกำรบริกำรวิชำกำรเชิงปฏิบัติกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมและตลำดวัฒนธรรม : อบรม
สร้ำงสรรค์งำนหัวโขน กำรเขียนหน้ำโขนเล็ก 
  1.6 กิจกรรมตลำดวัฒนธรรม ร่วมกับ สำขำวิชำกำรตลำด คณะวิทยำกำรจัดกำร  
  1.7 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนวัฒนธรรมและมำรยำทไทย  ส ำหรับนักศึกษำ เรื่อง 
"มำรยำทไทยและงำนศำสนพิธี" 
  1.8 โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมและกำรละเล่นพ้ืนบ้ำน (เต้นก ำร ำเคียว) 
  1.9 โครงกำรเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจและหำควำมต้องกำรคนในชุมชนเพ่ือจัดท ำ
ตลำดชุมชน ณ ชุมชนวัดเกำะหงษ์ 
  1.10 กิจกรรมผลิตสื่อมัลติมีเดียประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น  และจัดท ำ
ฐำนข้อมูล 
  1.11 กิจกรรมผลิตเอกสำรควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  และจ ำนวนผลงำนนวัตกรรม จ ำนวน 1 โครงกำร  ได้แก่  ต้นแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนของเกำะ
หงษ์  (ส ำนัก ฯ มีส่วนร่วมในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน โดยมีกำรน ำนำโนเทคโนโลยีเข้ำมำมีส่วนช่วย
ยืดอำยุของผลิตภัณฑ์  เช่น กระเป๋ำสำน โคมไฟ สมุดบันทึก นำฬิกำ ถุงใส่เครื่องหอม เป็นต้น) 
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  นอกจำกนี้ ส ำนัก ฯ ยังมีกำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรม  
ประกอบด้วย กำรจัดท ำระบบ e-Book Digital Library ส ำหรับหนังสือและวำรสำรของส ำนักฯ  และกำรจัดท ำ
ข้อมูลทะเบียนวัตถุด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภำพเสมือนจริงในรูปแบบ 3 มิติ 
 2.  มหาวิทยาลัยได้ปรับแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับการที่รัฐบาลปรับลดงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการปรับลดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย อย่างไร 
  ส ำหรับปีงบประมำณ 2563 ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับงบประมำณด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
ลดลง  ดังนั้น กำรด ำเนินงำนโครงกำร  จึงเน้นรูปแบบของกิจกรรมที่สำมำรถตอบได้ทั้ง ตัวชี้วัดตำมแผน
ยุทธศำสตร์ของของมหำวิทยำลัยและส ำนักฯ  รวมถึงตัวชี้วัดตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ระดับมหำวิทยำลัยและส ำนักฯ  เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดจำกกำรใช้งบประมำณ  
 3. ในปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพและมีทักษะที่สามารถท างานได้หลากหลาย เป็นความ
ต้องการจ าเป็นส าหรับมหาวิทยาลัยไทยที่ต้องพัฒนาให้พร้อมส าหรับบริบทที่เปลี่ยนไป (upskills, 
reskills,future skills)  ส านัก/สถาบัน มีแนวทางการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีคุณภาพและทักษะที่
หลากหลายมากขึ้น อย่างไร 
  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีบุคลำกรสำยสนับสนุนจ ำนวน 4 คน ประกอบด้วย หัวหน้ำ
ส ำนักงำน 1 คน และ พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน 3 คน ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่ำนมำ  
เนื่องจำกต ำแหน่งพนักงำนรำชกำร  ได้ขอลำออกเนื่องจำกสอบบรรจุข้ำรำชกำรได้ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน 
2562 ท ำให้ต้องมีกำรปรับโครงสร้ำงควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนสำยสนับสนุนแต่ละคน 
ให้เพ่ิมมำกขึ้น โดยในปีที่ผ่ำนมีกำรจัดโครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกรภำยในหน่วยงำน  เพ่ือเป็น
กำรเรียนรู้งำนเบื้องต้นของแต่ละบุคคล และท ำให้ทุกคนสำมำรถด ำเนินงำนบำงส่วนทดแทนกันได้  เพ่ือ
ช่วยเหลืองำนซึ่งกันและกัน  รวมถึงจัดสรรงบประมำณในกำรพัฒนำศักยภำพของบุคคลำกร และส่งเสริมให้
บุคลำกรแต่ละคน เข้ำรับกำรอบรมด้ำนที่สนใจและตรงกับกำรท ำงำน  เพ่ือพัฒนำคุณภำพของงำนต่อไป   

 การสัมภาษณ์ผู้แทนเจ้าหน้าที่  สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้    
 1.  การประสานเพื่อน านโยบายจากมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติของส านัก/สถาบัน 
  บุคลำกรของส ำนักฯ ได้มีกำรน ำนโยบำยจำกมหำวิทยำลัยในเรื่องกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
มำสู่กำรปฏิบัติของส ำนักฯ ในกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรต่ำง ๆ ดังนี้  
  1.1 มีกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมกำรอนุรักษ์ สืบ
สำน ฟ้ืนฟู และพัฒนำ ได้แก่ โครงกำรวันส ำคัญของชำติ ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์  โครงกำรอบรมมำรยำท
และวัฒนธรรมไทย  โครงกำรนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก
เบื้องปลำย เสด็จพระรำชด ำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยำตรำทำงชลมำรค  กิจกรรมวันพระรำชทำน
นำม “รำชภัฏ”  คนของพระรำชำ ข้ำของแผ่นดิน  โครงกำรท ำบุญตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง เนื่องในวันขึ้น
ปีใหม่  โครงกำรอนุรักษ์และสืบสำนประเพณีลอยกระทง  โครงกำรพิธีหล่อเทียนพรรษำ  และโครงกำร
นิทรรศกำรหมุนเวียน ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำจังหวัดนครสวรรค์ 
  1.2 มีกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรด้ำนบริกำรวิชำกำรที่ส่งเสริมสนับสนุนกำรให้ควำมรู้กับชุมชน 
อำจำรย์ นักศึกษำ เจ้ำหน้ำที่บุคลำกร และประชำชนทั่วไป ไดแ้ก่ กิจกรรมกำรประชุมแกนน ำ โครงกำรพัฒนำ
แหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม และกำรละเล่นพ้ืนบ้ำนเต้นก ำร ำเคียว  โครงกำรบริกำรวิชำกำรเชิงปฏิบัติกำร
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ถอดองค์ควำมรู้แบบไทย-ไท ปีที่ ๒ ชุดองค์ควำมรู้เครื่องแขวน : ว่ำด้วยเรื่อง วิมำนพระ
อินทร์ รูปแบบหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ทำงศิลปะและวัฒนธรรมไทย   โครงกำรเชิดชู
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เกียรติศิลปินทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำลุ่มแม่น้ ำเจ้ำพระยำ ครั้งที่ ๔ ประจ ำปี ๒๕๖๓ และ
โครงกำรบริกำรวิชำกำรบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอน  โครงกำรบริกำรวิชำกำรเชิงปฏิบัติ work shop สร้ำง
ควำมเข้ำใจ และศึกษำควำมต้องกำรของคนในชุมชมเพ่ือจัดตลำดวัฒนธรรม   โครงกำรบริกำรวิชำกำรเชิง
ปฏิบัติกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมและตลำดนัดวัฒนธรรม  โครงกำรกิจกรรมบริกำรวิชำกำรเชิงปฏิบัติกำร work 
shop กำรรวบรวมข้อมูลภำคสนำม  และโครงกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำท้องถิ่นสู่คนรุ่นใหม่ “ต้นกล้ำไทย”เรื่อง 
“มัคคุเทศก์น้อย..น ำร้อยเรื่องจีนปำกน้ ำโพ”  
  1.3 ได้ร่วมกับคนในชุมชน เพ่ือศึกษำข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน
เกำะหงษ์  ซึ่งได้แก่ ต้นกล้วย จำกนั้นจึงได้ร่วมกันน ำเสนอแนวคิดส ำหรับกำรออกแบบผลิตภัณฑ์จำกกล้วย 
หรือ      เชือกกล้วย ให้มีรูปลักษณ์แบบใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ซื้อในยุคปัจจุบัน เพ่ือน ำมำ
จัดท ำต้นแบบผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมของชุมชนเกำะหงษ์ ได้แก่ นำฬิกำ แก้วน้ ำ สมุด โคมไฟ กระเป๋ำ ตุ๊กตำ
กำรบูร หน้ำกำกผ้ำ และจัดท ำหนังสือเสริมควำมรู้ “คันฉ่องส่องนวัตวิถชีุมชนเกำะหงษ์” 
  1.4 สนับสนุนกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงชุมชนกับส ำนักฯ พัฒนำแหล่งเรียนรู้เต้นก ำร ำ
เคียว ณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระทะเล อ ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  พัฒนำแหล่งเรียนรู้ลำวครั่ง 
ณ บ้ำนหนองกระดูกเนื้อ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นสถำนที่ส ำหรับให้ชุมชนมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท ำให้ชุมชน
ได้มีส่วนร่วมในกำรสืบสำนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และได้ร่วมกันสร้ำงเครือข่ำยงำนด้ำนกำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  1.5 สนับสนุนกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงวัดกับคณะ ร่วมกับทั้ง ๕ คณะ โดยได้มีกำรจัด
กิจกรรมร่วมกัน ได้แก่ กิจกรรมจิตอำสำ กิจกรรมวันส ำคัญทำงศำสนำ โครงกำรพิธีหล่อเทียนพรรษำ ประจ ำปี 
๒๕๖๓ หลังจำกท่ีร่วมกันหล่อเทียนพรรษำเรียบร้อยแล้ว ได้มีกำรน ำเทียนพรรษำของแต่ละคณะไปถวำยให้กับ
วัดประจ ำคณะ ซึ่งเป็นกำรร่วมกันรักษำประเพณีท่ีดีงำมให้คงอยู่ต่อไป 
   -  คณะวิทยำกำรจัดกำรสร้ำงร่วมมือกับวัดวรนำถบรรพต พระอำรำมหลวง (วัดกบ) 
   - คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสร้ำงควำมร่วมมือกับวัดพรหมจริยำวำส 
   - คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์สร้ำงควำมร่วมมือกับวัดสุคตวรำรำม 
   - คณะครุศำสตร์สร้ำงควำมร่วมมือกับวัดโพธำรำม (พระอำรำมหลวง) 
   -  คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรมสร้ำงควำมร่วมมือกับ           
วัดเกำะหงษ ์
  1.6 มีกำรจัดท ำฐำนข้อมูลทำงวัฒนธรรมเพ่ือกำรศึกษำค้นคว้ำและเผยแพร่ข้อมูลทำง
ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค์  ได้แก่  กิจกรรมผลิตสื่อมัลติมีเดียประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์
ท้องถิ่น และจัดท ำจัดท ำฐำนข้อมูลด้ำนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และสื่อมัลติมีเดียของชุมชนเกำะหงษ์ ส ำหรับ
กำรสืบค้นออนไลน์  http://watkohhong.nsru.ac.th/ และตลำดออนไลน์  ชื่ อ  เกำะหงษ์มำร์ เ ก็ต
http://kohhongmarket.nsru.ac.th  โครงกำรจัดท ำข้อมูลทะเบียนวัตถุด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภำพเสมือนใน
รูปแบบ ๓ มิติ ของหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์  จัดท ำอีบุ๊ค (e-book) เกี่ยวกับกลุ่มชำติพันธุ์ในจังหวัด
นครสวรรค์  และจัดท ำมัลติมีเดียที่เกี่ยวกับกลุ่มชำติพันธุ์ในจังหวัดนครสวรรค์   
  1.7 จัดท ำหนังสือรวบรวมองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น “ศิลปวัฒนวิ
จักร์” จ ำนวน 4 เรื่อง ดังนี้ 1. องค์ควำมรู้ เรื่อง หัวโขนประยุกต์ : กำรเปลี่ยนผ่ำนงำนประณีตศิลป์สู่พำณิชย์
ศิ ลป์ ยุ ค ใหม่  2 .  อ งค์ ค ว ำม รู้  เ รื่ อ ง  Impact of Dietary Fiber Addition on Energy Reduction for 
Traditional Miang-Kham Appetizer ๓. องค์ควำมรู้ เรื่อง วัฒนธรรมพ้ืนบ้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจ
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สร้ำงสรรค์ : ผืนผ้ำ สีสัน และลำยเส้น 4. องค์ควำมรู้ เรื่อง สถำปัตยกรรมพ้ืนถิ่นเมืองท่ำแห่งทิศเหนือ: เรือน
พ่อค้ำคหบดี เรือนข้ำรำชกำร หรือเรือนผู้มีฐำนะ 
  1.8 จัดนิทรรศกำรถำวร นิทรรศกำรหมุนเวียน ภำยในหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 
เกี่ยวกับประวัติควำมเป็นมำ วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีของจังหวัดนครสวรรค์ โดยได้มีค ำบรรยำยภำพ
เป็นภำษำไทย ภำษำอังกฤษ เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชำวไทย และชำวต่ำงประเทศ เป็นกำรส่งเสริมให้เกิด
กำรเรียนรู้ เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ เกิดกำรตระหนักถึงควำมส ำคัญและเห็นคุณค่ำของศิลปวัฒนธรรม และ      
ภูมิปัญญำท้องถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์         
 2. ในปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพและมีทักษะที่สามารถท างานได้หลากหลาย เป็นความ
ต้องการจ าเป็นส าหรับมหาวิทยาลัยไทยที่ต้องพัฒนาให้พร้อมส าหรับบริบทที่เปลี่ยนไป (upskills, 
reskills, future skills) ส านัก/สถาบัน มีแนวทางการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้ มีคุณภาพและทักษะที่
หลากหลายมากขึ้น อย่างไร 
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีนโยบำยในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำควำมรู้  
ควำมสำมำรถของบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนให้มีทักษะควำมรู้ที่หลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น โดยกำรส่งบุคลำกรไป
เข้ำร่วมประชุม อบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำน และเชิญผู้เชี่ยวชำญมำให้ควำมรู้ภำยในหน่วยงำน โดยมีกำร
รำยละเอียดกำรพัฒนำ ในปีงบประมำณ 2563 ดังนี้  
  2.1 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ทบทวนกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม กำรจัดท ำแผนกล
ยุทธ์ แผนกลยุทธ์ด้ำนกำรเงิน แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนบริหำรควำมเสี่ยง/ควบคุมภำยใน 
ปีงบประมำณ 2563 และแผนจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 มีกำรเชิญวิทยำกรผู้เชี่ยวชำญด้ำน
แผนงำนมำให้ควำมรู้กับบุคลำกร  
  2.2 โครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง “ขั้นตอน พิธีกำรวัน
ส ำคัญของชำติและวันส ำคัญทำงศำสนำ” มีกำรเชิญวิทยำกรผู้เชี่ยวชำญด้ำนศำสนพิธีมำให้ควำมรู้กับบุคลำกร 
  2.3 โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีกำรแลกเปลี่ยนควำมเห็นและประสบกำรณ์ด้ำนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระหว่ำงคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกับผู้บริหำร หัวหน้ำกลุ่มงำน และบุคลำกร
ของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
  2.4 โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและกำรละเล่นพ้ืนบ้ำน ณ องค์กำ ร
บริหำรส่วนต ำบลสระทะเล อ ำเภอหยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนในกำรจัดท ำ
แหล่งเรียนรู้กำรละเล่นเต้นก ำร ำเคียว 
  2.5 เข้ำร่วมอบรมสัมมนำเพ่ือขับเคลื่อนงำนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมไปสู่
กำรปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ณ โรงแรมเอเชีย เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร เป็นกำรอบรมพัฒนำควำมรู้
เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่น ของนำยปริญญำ  จั่นเจริญ 
นักวิชำกำรศึกษำ ดูแลด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่น 
 3.  เพื่อให้การท างานของท่านมีความถูกต้อง สะดวกรวดเร็ว ท่านคิดว่าควรน าเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างไร 
  ในกำรปฏิบัติของบุคลำกรภำยในส ำนักฯ ได้มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้เพ่ือเพ่ิมควำมสะดวก 
รวดเร็วในกำรปฏิบัติงำนในด้ำนต่ำง ๆ ของส ำนักฯ ดังนี้ 
  3.1 เว็บไซต์ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  http://artculture.nsru.ac.th/  น ำมำใช้ในกำร
จัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำร แผนงำนต่ำง ๆ กิจกรรม/โครงกำร   
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  3.2 เว็บไซต์หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์  http://nsartculture.nsru.ac.th/  น ำมำใช้
ในกำรจัดเก็บข้อมูลศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดนครสวรรค์ และกำรให้บริกำรเข้ำเยี่ยมชมของหอวัฒนธรรม 
จังหวัดนครสวรรค์  
  3.3 เว็บไซต์ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  http://artculture.nsru.ac.th/sar 
61/  น ำมำใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำทั้งหมดที่ส ำนักรับผิดชอบ
ด ำเนินกำร กิจกรรม/โครงกำร กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร และรำยงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ   
  3.4 ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  https://e-office.nsru.ac.th/  น ำมำใช้ในกำรรับส่ง
เอกสำรจำกภำยใน และภำยนอก ท ำให้ผู้บริหำรสำมำรถมอบหมำยงำนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว   
  3.5 ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์  (e-Meeting(NEW))  https://e-meeting.nsru.ac.th/  
น ำมำใช้ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ แจ้งให้คณะกรรมกำรทรำบถึง
วำระกำรประชุม เอกสำรกำรประชุม และสำมำรถรับรองรำยงำนกำรประชุมผ่ำนระบบออนไลน์ 
  3.6 ระบบบริหำรงบประมำณ  http://๓dgf.nsru.ac.th/  น ำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
งบประมำณของส ำนักฯ  และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนด้ำนงบประมำณของส ำนักฯ   
  3.7 ระบบสำรสนเทศมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ (NSRU MIS)  http://mis.nsru.ac.th/  
น ำมำใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูลของบุคลำกรภำยในส ำนักฯ และติดตำมกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรภำยในส ำนักฯ  
  3.8 ร ะ บ บ บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร ยุ ท ธ ศ ำ ส ต ร์  ( NSRU Strategic management System)  
http://estrategic.nsru.ac.th  น ำมำใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูลรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของส ำนักฯ 
  3.9 มีระบบ Digital Library http://artculture-nsru.vlcloud.net น ำมำใช้ในกำรจัดเก็บ
ข้อมูล e-book หนังสือองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม  และวีดีโอที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
ของจังหวัดนครสวรรค์  
 4.  งานที่จะพัฒนาในอนาคต 
  4.1 พัฒนำหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นสถำนที่ให้บริกำรอย่ำงครบวงจร เพ่ือสร้ำง
รำยได้ให้กับมหำวิทยำลัย ได้แก่ เป็นสถำนที่ส ำหรับจัดงำนพิธีกำร งำนแต่งงำน บริกำรห้องประชุม บริกำรห้อง
ส ำหรับจัดกิจกรรม/โครงกำร เป็นพ้ืนที่กำรเรียนรู้ทำงวัฒนธรรมให้กับเยำวชน นักเรียน นักศึกษำ อำจำรย์ 
เจ้ำหน้ำที่บุคลำกร นักท่องเที่ยวชำวไทย และนักท่องเที่ยวชำวต่ำงประเทศ  
  4.2 ประสำนควำมร่วมมือกับกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่งเสริมสนับสนุนให้หอ
วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรมที่ส ำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์ ที่
จะสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กับมหำวิทยำลัย และสร้ำงชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครสวรรค์ ได้เป็นที่รู้จักแก่
นักท่องเที่ยวทั้งชำวไทยและชำวต่ำงประเทศ  
  4.3 จัดกิจกรรม/โครงกำรบริกำรวิชำกำรทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงรำยได้ให้กับ
มหำวิทยำลัย ได้แก่  
   - โครงกำรศูนย์ฝึกอบรมด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมแบบไทย–ไท เชิงเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์  
   - โครงกำรบริกำรวิชำกำรเชิงปฏิบัติกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรม "งำนพัฒนำอำชีพและสร้ำง
รำยได้ให้คนในชุมชน"  
   - โครงกำรกำรบริกำรวิชำกำร เรื่อง “ประวัติศำสตร์ผ้ำไทยสู่ผ้ำทอร่วมสมัย” 
   - โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง สิงโตกว๋องสิว  โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง 
เต้นก ำร ำเคียว และโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง วัฒนธรรมลำวครั่ง 

http://artculture.nsru.ac.th/sar
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 5. อ่ืน ๆ  
  มหำวิทยำลัยควรสนับสนุนส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรได้บรรลุ
เป้ำหมำยและมีประสิทธิภำพ ดังนี้  
  5.1 ควรสนับสนุนห้องจัดเก็บสิ่งของ นิทรรศกำรหมุนเวียน เนื่องจำกปัจจุบันไม่มีห้องเก็บ
สิ่งของ นิทรรศกำรหมุนเวียนต้องน ำมำไว้ภำยนอกอำคำรท ำให้ภำพ/อุปกรณ์ต่ำง ๆ ช ำรุด เสียหำย  
  5.2 ควรปรับปรุงห้องสุขำบริเวณข้ำงอำคำรส ำนักงำนส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องจำก
ปัจจุบันมีสภำพทรุดโทรม ไม่เหมำะสมในกำรใช้งำนของผู้เข้ำเยี่ยมชมและบุคลำกรของส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมคิดเห็นต่อภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำลของผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม จำกกำรตอบแบบสอบถำมของบุคลำกร  จ ำนวน  4 คน จำกบุคลำกร จ ำนวน 4  คน หรือร้อยละ 
100.00 ปรำกฏดังตำรำงที่  5.2 – ตำรำงที่ 5.4 ดังนี้ 

ตารางท่ี 5.2 แสดงค่ำเฉลี่ย ระดับและล ำดับที่ควำมคิดเห็นต่อภำวะผู้น ำของผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
1. ภาวะผู้น า ค่าเฉลี่ย ระดับ ล าดับที่ 
1.1 ควำมเป็นผู้น ำในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย คุณค่ำและ

ยุทธศำสตร์ของส ำนัก 
4.00 ดี 3 

1.2 ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร กำรถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย และ
ยุทธศำสตร์ให้ประชำคมของส ำนักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4.00 ดี 3 

1.3 ควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนได้ทันกำรเปลี่ยนแปลงของ 
สังคมโลก 

4.00 ดี 3 

1.4 ทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำกำรบริหำรงำน 4.25 ดี 1 
1.5 ทักษะในกำรคิดแสวงหำวิธีกำรหรือทำงเลือกท่ีดีที่สุดส ำหรับอนำคต

ของส ำนัก 
4.00 ดี 3 

1.6 ควำมมุ่งม่ันและควำมทุ่มเทในกำรท ำงำนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำม
แผนยุทธศำสตร์ 

4.00 ดี 3 

1.7 ควำมสำมำรถในกำรบริหำรทรัพยำกรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อส ำนัก 

3.75 ดี 10 

1.8 ควำมสำมำรถในกำรแสวงหำทรัพยำกรมำสนับสนุนกำรบริหำรงำนของ
ส ำนัก 

3.50 
ปำน 
กลำง 

12 

1.9 กำรสร้ำงทีมและใช้แนวทำงในกำรท ำงำนเป็นทีมในกำรบริหำรงำน 4.25 ดี 1 
1.10 กำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในส ำนัก 4.00 ดี 3 
1.11 กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือจำกบุคคลและองค์กำรภำยนอก 3.75 ดี 10 
1.12 กำรสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้ทำงวิชำกำรในส ำนัก 4.00 ดี 3 

รวม 3.96 ดี  
 จำกตำรำงที่ 5.2 โดยภำพรวมบุคลำกรเห็นว่ำ ภำวะผู้น ำของผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
อยู่ในระดับ “ดี”  
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 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำข้อที่มีค่ำเฉลี่ยควำมคิดเห็นสูงสุดสองอันดับคือ  ทักษะในกำรตัดสินใจ
และแก้ปัญหำกำรบริหำรงำน  และกำรสร้ำงทีมและใช้แนวทำงในกำรท ำงำนเป็นทีมในกำรบริหำรงำน ซึ่งอยู่
ในระดับ “ดี” ส่วนข้อที่มีค่ำเฉลี่ยควำมคิดเห็นน้อยสุดสำมอันดับคือ ควำมสำมำรถในกำรบริหำรทรัพยำกรที่มี
อยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส ำนัก กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือจำกบุคคลและองค์กำรภำยนอก และ
ควำมสำมำรถในกำรแสวงหำทรัพยำกรมำสนับสนุนกำรบริหำรงำนของส ำนัก อยู่ในระดับ “ปำนกลำง”  

ตารางท่ี 5.3 แสดงค่ำเฉลี่ย ระดับและล ำดับที่ควำมคิดเห็นต่อธรรมำภิบำลของผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม   
2. ธรรมาภิบาล ค่าเฉลี่ย ระดับ ล าดับที่ 

2.1 
หลักนิติธรรม : กำรใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับกติกำต่ำงๆ อย่ำงเป็นธรรม
และเสมอภำค 

4.00 ดี 4 

2.2 
หลักคุณธรรม : กำรยึดถือและเชื่อมั่นในควำมถูกต้องดีงำม ควำม
ซื่อสัตย์สุจริต ควำมเสียสละ ควำมอดทน ขยันหมั่นเพียร ควำมมี
ระเบียบวินัย 

4.00 ดี 4 

2.3 
หลักควำมโปร่งใส : กำรท ำให้ส ำนัก/สถำบันเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูล
อย่ำงตรงไปตรงมำ มีระบบและกลไกกำรท ำงำนที่โปร่งใส สำมำรถ
ตรวจสอบควำมถูกต้องได้ 

4.25 ดี 1 

2.4 

หลักกำรมีส่วนร่วม : เปิดโอกำสให้มีส่วนร่วมในกำรรับรู้ เรียนรู้ ท ำควำม
เข้ำใจร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหำ/ประเด็นส ำคัญที่เก่ียวข้อง 
ร่วมกันคิดแนวทำงกำรท ำงำน ร่วมแก้ปัญหำ ร่วมในกระบวนกำร
ตัดสินใจและกระบวนกำรพัฒนำ 

4.00 ดี 4 

2.5 
หลักควำมรับผิดชอบ : แสดงควำมรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ให้
บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์/เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ กำรแสดงถึงควำม
ส ำนึกในควำมรับผิดชอบต่อควำมบกพร่องและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข 

4.25 ดี 1 

2.6 
หลักควำมคุ้มค่ำ : กำรใช้ทรัพยำกรในกำรบริหำรงำนที่มีอยู่จ ำกัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ประหยัดและคุ้มค่ำ 

4.25 ดี 1 

 รวม 4.13 ดี  

 จำกตำรำงที่ 5.3 โดยภำพรวมบุคลำกรเห็นว่ำ ธรรมำภิบำลของผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
อยู่ในระดับ “ดี” ทุกข้อ 
 ด้ำนธรรมำภิบำล  เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยควำมคิดเห็นสูงสุดสำมอันดับ คือหลัก
ควำมโปร่งใส: กำรท ำให้ส ำนักเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลอย่ำงตรงไปตรงมำ มีระบบและกลไกกำรท ำงำนที่โปร่งใส 
สำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องได้  หลักควำมรับผิดชอบ: แสดงควำมรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ให้บรรลุผล
ตำมวัตถุประสงค์/เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ กำรแสดงถึงควำมส ำนึกในควำมรับผิดชอบต่อควำมบกพร่องและพร้อมที่
จะปรับปรุงแก้ไข และหลักควำมคุ้มค่ำ: กำรใช้ทรัพยำกรในกำรบริหำรงำนที่มีอยู่จ ำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ประหยัดและคุ้มค่ำ ส่วนข้อที่มีค่ำเฉลี่ยควำมคิดเห็นน้อยสุดสำมอันดับคือ หลักนิติธรรม: กำรใช้กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับกติกำต่ำงๆ อย่ำงเป็นธรรมและเสมอภำค หลักคุณธรรม: กำรยึดถือและเชื่อมั่นในควำมถูกต้องดีงำม 
ควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมเสียสละ ควำมอดทน ขยันหมั่นเพียร ควำมมีระเบียบวินัย และหลักกำรมีส่วนร่วม: เปิด
โอกำสให้มีส่วนร่วมในกำรรับรู้ เรียนรู้ ท ำควำมเข้ำใจร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหำ/ประเด็นส ำคัญที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมกันคิดแนวทำงกำรท ำงำน ร่วมแก้ปัญหำ ร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจและกระบวนกำรพัฒนำ  
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ตารางท่ี 5.4 แสดงค่ำเฉลี่ย ระดับและล ำดับที่ควำมคิดเห็นต่อภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำลของผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะ 
                และวัฒนธรรม   

1 ภาวะผู้น า 3.96 ดี 2 
2 ธรรมมาภิบาล 4.13 ดี 1 

รวม 4.02 ดี ดี 
  จำกตำรำงที่ 5.4 โดยภำพรวมบุคลำกรเห็นว่ำ ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำลของผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม  อยู่ในระดับ ”ดี”  

ความพึงพอใจในการบริหารของผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม   
 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมคิดเห็นต่อควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ศิลปะและ
วัฒนธรรม  จำกกำรตอบแบบสอบถำมของบุคลำกร  จ ำนวน 4 คน จำกบุคลำกร จ ำนวน 4 คน หรือร้อยละ 
100.00 ปรำกฏดังตำรำงที่  5.5 ดังนี้ 

ตารางท่ี 5.5 แสดงค่ำเฉลี่ย ระดับและล ำดับที่ควำมคิดเห็นต่อควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของผู้อ ำนวยกำร  
                ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

ความพึงพอใจในการบริหารของผู้อ านวยการ ค่าเฉลี่ย ระดับ ล าดับที่ 
1. การบริหาร 4.00 มำก  
1.1  แผนยุทธศำสตร์ของส ำนัก 4.00 มำก 1 
1.2 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่เกิดจำกควำมร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก

ระดับ และสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย  
4.00 มำก 1 

1.3 ส ำนักมีกลไกในกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผล ให้กำรปฏิบัติงำน
เป็นไปตำมแผน 

4.00 มำก 1 

2. บทบาทหน้าที่ 4.00 มำก  
2.1 กำรก ำหนดเป้ำประสงค์ และผลสัมฤทธิ์ที่ต้องกำรโดยให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วน

ร่วมและอธิบำยให้เข้ำใจตรงกัน 
4.00 มำก 1 

2.2 กำรเป็นผู้อ ำนวยกำร (Facilitator) หรือส่งเสริมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในกำร
ด ำเนินงำน  

4.00 มำก 1 

3. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในส านัก 4.13 มำก  
3.1 กำรใช้ประโยชน์จำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีเพ่ือกำรบริหำรและกำร

ปฏิบัติงำน 
4.00 มำก 2 

3.2 กำรใช้ประโยชน์จำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีเพ่ือกำรบริกำร
นักศึกษำและศิษย์เก่ำ 

4.25 มำก 1 

4. แนวทางการท างาน 4.00 มำก  
4.1 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคณำจำรย์ บุคลำกรภำยในและภำยนอกหน่วยงำน 

และนักศึกษำ 
4.00 มำก 1 

4.2 กำรจัดหำกำรบริหำรทรัพยำกร และทรัพย์สินของมหำวิทยำลัยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

4.00 มำก 1 

รวม 4.03 มำก  
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 จำกตำรำงที่ 5.5 โดยภำพรวม บุคลำกรมีควำมพึงพอใจในกำรบริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม อยู่ในระดับ “มำก” ทุกข้อ 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ 
 1.  ด้ำนกำรบริหำร ทุกข้อมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจเท่ำกัน และอยู่ในระดับ “มำก” 
 2.  ด้ำนบทบำทหน้ำที่ ทุกข้อมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจเท่ำกัน และอยู่ในระดับ “มำก” 
 3. ด้ำนกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในส ำนัก ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจสูงสุดคือ กำรใช้ประโยชน์จำก
ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีเพ่ือกำรบริกำรนักศึกษำและศิษย์เก่ำ  
 4. ด้ำนแนวทำงกำรท ำงำน ทุกข้อมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจเท่ำกัน และอยู่ในระดับ “มำก”  
 สรุปความคิดเห็นต่อผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 1. ควรสร้ำงทีมงำนและสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนภำยนอกให้เพ่ิมมำกข้ึน (ควำมถ่ี 1) 

2. กำรปฏิบัติงำนควรค ำนึงถึงระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง (ควำมถ่ี 1) 
 3. ควรให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นในกำรปฏิบัติงำน (ควำมถ่ี 1) 

สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
  1. ผลกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจส ำนักด ำเนินกำร คิดเป็นคะแนนได้ 4.90 อยู่ในระดับ “ดีมำก” 
   1.1 ด้ำนกำรบริหำร ส ำนักด ำเนินกำรคิดเป็นคะแนนได้ 5.00 อยู่ในระดับ “ดีมำก” 
   1.2  ควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำน ส ำนักด ำเนินกำร คิดเป็นคะแนนได้ 5.00 อยู่ในระดับ “ดีมำก” 
   1.3  ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร  ส ำนักด ำเนินกำร คิดเป็นคะแนนได้ 4.51 อยู่ในระดับ “ดีมำก” 
 2. ผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์และกำรบริหำรงบประมำณ  ส ำนักด ำเนินกำรคิดเป็นคะแนนได้ 4.26 อยู่
ในระดับ “ดี” 
   2.1  กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดของแผนยุทธศำสตร์ 
     กำรพัฒนำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมตำมแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563  ประกอบด้วย 5 ยุทธศำสตร์  จ ำนวน 14  ตัวชี้วัด  โดยมีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุ
เป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดของแผนยุทธศำสตร์ จ ำนวน  13  ตัวชี้วัด  (ร้อยละ 92.86)  คิดเป็นคะแนนได้ 4.64 อยู่ใน
ระดับ “ดีมำก” 
   2.2  ควำมส ำเร็จของโครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ที่ได้รับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย 
     ส ำนักได้รับอนุมัติให้ด ำเนินโครงกำร จ ำนวน 16 โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำรได้ จ ำนวน 9  
โครงกำร (ร้อยละ 56.25)  คิดเป็นคะแนนได้ 2.81 อยู่ในระดับ “ปำนกลำง” 
   2.3  กำรบริหำรงบประมำณ  งบประมำณได้รับกำรจัดสรร จ ำนวน 1,950,300  บำท  สำมำรถ
ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยได้ จ ำนวน 1,934,006 บำท (ร้อยละ 99.16)  คิดเป็นคะแนนได้ 4.96 อยู่ในระดับ “ดีมำก” 
 สรุปกำรประเมินผลงำนของผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ระดับคะแนน 4.62 อยู่ในระดับ
ดีมำก รำยละเอียดดังตำรำงที่ 5.6 
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ตารางท่ี 5.6 สรุปกำรประเมินผลงำนของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

ที ่ รายการที่ประเมิน น้ าหนัก คะแนน ระดับ 
1 ผลการด าเนินงานตามพันธกจิ 50 4.90 ดีมาก 
  1.1 ด้ำนกำรบริหำร    15 5.00 ดีมำก 
  1.2 ควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำน 25 5.00 ดีมำก 
  1.3 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 10 4.51 มำกที่สุด 
2 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ 40 4.26 ดี 
  2.1 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดของแผนยุทธศำสตร์ 20 4.64 ดีมำก 

  
2.2 ควำมส ำเร็จของโครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ที่รับอนุมัติ 
     จำกสภำมหำวิทยำลัย 

10 2.81 ปำนกลำง 

  2.3 กำรบริหำรงบประมำณ 10 4.96 
 

ดีมาก 
รวม 90 4.62 ดีมาก 

3 ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาล 10 4.02 ดี 
  ภำวะผู้น ำ  3.96 ดี 
  ธรรมำภิบำล  4.13 ดี 
4 ความพึงพอใจในการบริหารของผู้อ านวยการ 

 
 4.03 มาก 

  จำกตำรำงที่ 5.6 พบว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจอยู่ในระดับ ดีมำก  ผลกำรด ำเนินงำนตำม
ยุทธศำสตร์และกำรบริหำรงบประมำณ อยู่ในระดับ ดีมำก   ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำลของผู้อ ำนวยกำร อยู่
ในระดับ ดี  และควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของผู้อ ำนวยกำรอยู่ในระดับมำก 
 

การวิเคราะห์การด าเนินงาน 
 จุดเด่น 
 1. กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกิจกรรม รวมทั้งเชื่อมโยงระบบสำรสนเทศกับทุก
หน่วยงำนของมหำวิทยำลัย หน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัยทั้งภำครัฐและเอกชน เช่น  จังหวัดนครสวรรค์ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เทศบำลนครสวรรค์ ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ศำลเจ้ำพ่อเทพำรักษ์ 
เจ้ำแม่ทับทิม  ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ด ำเนินโครงกำร 19 โครงกำร โดย
ได้รับควำมร่วมมือจำกทุกหน่วยงำนเป็นอย่ำงดี แต่ละโครงกำรมีกำรประเมินผลลัพธ์ซึ่งพบว่ำเป็นไปตำม
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของโครงกำร   
 2. มีกำรจัดท ำองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่ท ำให้เกิดควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย จ ำนวน 8 
เรื่อง เช่น หัวโขนประยุกต์ : กำรเปลี่ยนผ่ำนงำนประณีตศิลป์สู่พำณิชย์ศิลป์ยุคใหม่  ดนตรีในวิถีชีวิตของกลุ่มชำติ
พันธุ์จีน จังหวัดนครสวรรค์ วัฒนธรรมพ้ืนบ้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ : ผืนผ้ำ สีสันและลำยเส้น 
แนวทำงกำรยกระดับกำรพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์  เป็นต้น 
 ข้อเสนอแนะ 
 ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมควรประสำนกับคณะต่ำง ๆ ในมหำวิทยำลัย  ส ำนักงำนวัฒนธรรม จังหวัด
นครสวรรค์ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดนครสวรรค์ จัดท ำโครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรท่องเที่ยว
ชุมชนเชิงวัฒนธรรมและชำติพันธุ์จังหวัดนครสวรรค์  เพ่ือขยำยองค์ควำมรู้ของคณะไปสู่กำรปฏิบัติที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ทั้งในด้ำนกำรเผยแพร่ควำมรู้  กำรมีงำนท ำและรำยได้ของชุมชน 
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บทท่ี 6 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาถือเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่ท าหน้าที่ท าการวิจัยและ
ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ท าวิจัยเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม การวิจัยเป็นปัจจัย
ส าคัญที่บ่งชี้คุณภาพทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาและเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
นครสวรรค์  การปฏิบัติภารกิจวิจัยเป็นบทบาทและเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้พัฒนาประสบการณ์ทางการศึกษาค้นคว้าสภาพปัญหาของท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ได้สารสนเทศที่ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนานักศึกษาท้องถิ่นและประเทศ  ดังนั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จึงจ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ได้สร้างผลงานด้านวิจัยอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 ปรัชญา 
  วิจัยและบริการวิชาการ อย่างมีคุณภาพเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 วิสัยทัศน์ Vision: Smart :  
  S : Strategy   การน้อมน าศาสตร์พระราชา   
  M : Moving / Driven  การขับเคลื่อน  
  A : Attainable / Area  การท างานให้บรรลุเป้าหมาย/พื้นที่ 
  R : Research    การวิจัยและนวัตกรรม 
  T : Talent    ขีดความสามารถและศักยภาพ 
 วิสัยทัศน์ :  
  สถาบันวิจัยและพัฒนาน้อมน าศาสตร์พระราชาเพื่อขับเคลื่อนขีดความสามารถการวิจัย การ
บริการวิชาการและนวัตกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสามมิติ (BCG) ในพื้นที่ให้บริการ   
 พันธกิจMission: RDI 
 R : Research   การวิจัยและการบริการวิชาการ 
 D : Development / Driven  การพัฒนาและขับเคลื่อน 
 I : Innovation / Institution  นวัตกรรม / สถาบัน 
 
 พันธกิจ : สถาบันท่ีขับเคลื่อนและพัฒนาการวิจัยและการบริการวิชาการ  
  1.  การสร้างสรรค์งานวิจัยและการบริการวิชาการตามกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจสามมิติ 
  2. พัฒนาและขับเคลื่อนนวัตกรรมการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์
การพัฒนาเศรษฐกิจสามมิติ 
  3. สืบสานและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
  4. การบริหารจัดการงานวิจัยและการบริการวิชาการตามหลักธรรมาภิบาล  
 บุคลากร 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านัก/สถาบัน มีบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 7 คน ดังนี ้
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ต าแหน่ง 
วุฒิการศึกษา 

รวม 
ต่ ากว่า ป.ตร ี ป.ตร ี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก 

บุคลากรสายสนับสนุน - 5 - 2 - 7 

   พนักงานมหาวิทยาลัย - 7 - - - 7 

   พนักงานราชการ - - - - - - 
  
การประเมินผลงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานท าการวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานของ
สถาบันและผู้อ านวยการจากเอกสารต่างๆ ได้แก่ รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน แผนกล
ยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี รายงานการประเมินตนเอง รายงานการประเมินคุณภาพภายใน และเอกสาร
อื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการ ผู้แทนเจ้าหน้าที่ส านัก ตลอดจนข้อมูลจาก
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการจากบุคลากรในส านัก  ผลจาก
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้น ามาสรุปเป็นผลการประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ในรายงานนี้แบ่งการประเมินเป็น
สามส่วนคือ การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
และการประเมินผลงานของสถาบันประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการ 

ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ หมายเหต ุ

1.ควรมีระบบและข้ันตอน
กระบวนคุ้มครองสิทธ์ิฯ โดย
คณะเป็นผู้ด าเนินการพร้อม
ติดตามในกระบวนงานฯ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดท า(ร่าง)ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้แก่บุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2563 และ(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ.
2563 ในเรื่องของการคุ้มครองสิทธ์ิฯงานวิจัยและการับรองผล
การน าไปใช้ประโยชน์โดยมีการด าเนินงานผ่านคณะกรรมการ 
(UBI) หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ในการร่างระเบียนเพื่อน าเข้าสู่คณะกรรมการ
กลั่นกรองกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของ มหาวิทยาลัยฯ  

ยังอยู่ระหว่างการ
เข้าเข้าสู่
คณะกรรมการ
กลั่นกรอง
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับของ 
มหาวิทยาลัยฯ 
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ข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการ 

ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ หมายเหต ุ

2. ควรส่งเสรมิให้อาจารย์
หาแหลง่ทุนเงินวิจัย
ภายนอกเพิ่มข้ึน 
 

 ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า  ไ ด้ มี ช่ อ ง ท า ง ก า ร
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แหล่งทุนให้กับอาจารย์เพื่อหาแหล่งทุน
เงินวิจัยภายนอกเพิ่มข้ึนโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์
สถาบันวิจัย ไลน์กลุ่มอาจารย์และนักวิจัยและแหล่งติดประกาศ
พร้อมทั้งส่งหนังสือไปยังคณะทุกคณะเพื่อแจ้งให้ทราบพร้อม
ทั้งมีระบบ 
 ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
( National Research and Innovation Information 
System : NRIIS) เป็นระบบสารสนเทศที่ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) พัฒนาข้ึนโดยมีจุดประสงค์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้านงานวิจัยประเภทเงินงบประมาณด้านงานวิจัยของ
ประเทศ ท าให้สามารถตรวจสอบจ านวนข้อเสนอโครงการวิจัย
ที่ เสนอขอทุนทั้ งหมดในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อน ามา
วิเคราะห์ผลลัพธ์และประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย ในการจัด
โครงการต่างๆ ที่ข้ึนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมีการส่งข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขอทุนวิจัยใน
แต่ละปีงบประมาณ 

 

3. ควรสนับสนุนให้อาจารย์
ได้ท าวิจัยทุกปกีารศึกษา 
และ เผยแพรผ่ลงานทาง
วิชาการ เช่น บทความ
วิชาการ หรือ บทความวิจัย 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีวารสารเพื่อการตีพิมพ์
เผยแพร่งานวิจัย มีการจัดท า(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการให้แก่บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
พ.ศ.2563 

ยังอยู่ระหว่างการ
เข้าเข้าสู่คณะ 
กรรมการลั่นกรอง
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับของ 
มหาวิทยาลัย 

 
 ความเห็นของคณะกรรมการต่อข้อเสนอแนะ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการและพัฒนาการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
ได้เป็นส่วนใหญ่ แต่เรื่องส าคัญคือ การส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ท างานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
โดยก าหนดกลยุทธ์หรือแนวทางในการด าเนินงานด้านการวิจัยที่มีประสิทธิภาพรองรับ  
 
 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากงบประมาณแผ่นดิน  
และเงินรายได้  จากการจัดการศึกษา  จ านวน  12, 942,000.00 บาท เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  ประกอบด้วย 3 
ยุทธศาสตร์  จ านวน  13 ตัวช้ีวัด  โดยมีผลผลการด าเนินงานบรรลุ  จ านวน 11 ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ 84.62  ดังนี ้
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ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ร่วมสร้างสรรค์คุณค่า (Value Co- Creation)
งานวิจัยและนวัตกรรมบนฐานการพฒันาเศรษฐกิจ
สามมิตเิพื่อตอบโจทย์เชิงพื้นที่และเชิงพาณิชย ์

5 3 60.00 2 40.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ใช้พลังของการแบง่ปันและความร่วมมอื(Sharing 
economy) บนแพลตฟอรม์การวิจัยและนวัตกรรม
เชิงคุณค่าทางเศรษฐกิจและสงัคม 

5 5 100.00 - - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ขับเคลื่อนระบบสิ่งแวดล้อม ( คน(peopleware ) 
ระบบ(software) เครื่องมือ(hardware) สิ่งแวดล้อม
(ecosystem) ทางการวิจัยและบริการวิชาการตาม
กรอบการพฒันาเศรษฐกิจสามมิต ิ

3 3 100.00 - - 

รวม 13 11 84.62 2 15.38 

 
 โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร ์ ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ร่วมสร้างสรรค์คุณค่า (Value Co- Creation)งานวิจัยและนวัตกรรมบนฐานการพัฒนาเศรษฐกจิสามมิติเพื่อตอบโจทย์เชิง

พื้นที่และเชิงพาณิชย์ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  1.  มีผลงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรมที่ตรงกับความต้องการของท้องถ่ินตอบโจทย์
เชิงพื้นที่และเชิงพาณิชย์ 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ 
กลยุทธ์ท่ี  1 บูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและองค์ทอ้งถ่ินเพือ่สร้างองค์ความรู้ทางด้าน
งานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดสู่การน าไปใช้ประโยชน์ 
ตัวช้ีวัดที่  1.1 1. จ านวนโครงการวิจัยจากแหลง่ทุนายนอก 5 โครงการ 7 โครงการ  - 
กลยุทธ์ท่ี  2 ส่งเสริมการน าวิจัย บรกิารวิชาการและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์กับวิสาหกจิ/ผู้ประกอบการ 
ตัวช้ีวัดที่ 1.2 ร้อยละของงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ท้องถ่ิน
น าไปใช้ประโยชน์จากโครงการที่ขออนุมัต ิ

ร้อยละ 20 ร้อยละ 80  - 

กลยุทธ์ท่ี  3 ส่งเสริมการบรูณาการองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู้การใช้ประโยชน์ เชิงวิชาการ และเชิงพื้นที่ เพื่อ
พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต 
ตัวช้ีวัดที่ 3.1 ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติ 

ระดับ ≥4.30 ระดับ ≥3.10 
-  
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ 
ตัวช้ีวัดที่ 3.2 จ านวนผลงานทีม่ีการจดทะเบียนทรพัย์สินทาง
ปัญญา 

ระดับ ≥4.20 ระดับ ≥3.020 
-  

กลยุทธ์ท่ี  4 สร้างและพฒันาพื้นทีก่ารวิจัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการสร้างผลงานทางวิชาการและเผยแพร่ 
ตัวช้ีวัดที่ 4.1 จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่บรูณาการ
ตามศาสตร์พระราชา 

5 เรื่อง 8 เรื่อง  - 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 
ใช้พลังของการแบง่ปันและความร่วมมอื(Sharing economy) บนแพลตฟอร์มการวิจัยและนวัตกรรมเชิงคุณค่าทาง

เศรษฐกจิและสังคม 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  2.  มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการร่วมทั้งในด้านงานวิจัย บริการวิชาการและ
นวัตกรรม เชิงคุณค่าทางเศรษฐกิจและสงัคม   

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ 
กลยุทธ์ท่ี  1. บูรณาการพันธกิจเพื่อพฒันาท้องถ่ินด้านสงัคม เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อม 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1 จ านวนหน่วยงานที่ร่วมพฒันาชุมชนเป้าหมาย
กับสถาบัน 

8 หน่วยงาน  
 - 

ตัวช้ีวัดที่ 1.2 จ านวนโครงการ/กิจกรรมทีบู่รณาการร่วมกันกับ
หน่วยงานภายนอกในการพฒันาพื้นที่เป้าหมาย 

5 โครงการ  
 - 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ 
กลยุทธ์ที่ 2.  ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กบัท้องถ่ินและสังคม 
ตัวช้ีวัดที่  1. จ านวนผลิตภัณฑ์/นวัตกรรมที่ได้จากผลงานวิจยั 5 ผลิตภัณฑ์   - 
กลยุทธ์ที่  พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่บรูณาการตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
ตัวช้ีวัดที่ 3.1 จ านวนครัวเรือนครัวเรือนทีส่ามารถแก้ไขปัญหา
ด้วยกิจกรรมสัมพันธ์ 

ร้อยละ 5% 
สูงข้ึน 

ร้อยละ 10% 
สูงข้ึน 

 - 

ตัวช้ีวัดที่ 3.2 รายได้ที่เพิ่มข้ึนของชุมชนเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 3% ร้อยละ ร้อยละ 
5% 

 - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ขับเคลื่อนระบบสิ่งแวดล้อม ( คน(peopleware ) ระบบ(software) เครื่องมือ(hardware) สิ่งแวดลอ้ม(ecosystem) 

ทางการวิจัยและบรกิารวิชาการตามกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจสามมิติ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  3.  มีระบบและกลไกลในการขับเคลื่อนงานวิจัยและบริการวิชาการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ 
กลยุทธ์ท่ี  1 พัฒนาระบบบรหิารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการตามหลกัธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ความพึงพอใจในการให้บริการของสถาบัน ระดับ ≥4.20 ระดับ 

 ≥4.50 
 - 

กลยุทธ์ท่ี  2 ส่งเสรมิการบรหิารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการตามหลกัธรรมาภิบาล 
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ 
ตัวช้ีวัดที่ 2 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา 
การบริหารของมหาวิทยา ด้านการบรหิารจัดการ (สกอ.ตัว
บ่งช้ี 5.2 ข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT 
กับวิสัยทัศน์ของสถาบันและพฒันาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏิบัตกิารประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้
บรรลุตาม ตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของแผนกลยทุธ์) 

ผ่าน ผ่าน  - 

ตัวช้ีวัดที่ 3 ระดับการประเมินผลการบรหิารงานตามหลักธรร
มาภิบาล 

ระดับ ≥4.20 ระดับ 
 ≥4.30 

 - 

 
 การด าเนินงานตามพันธกิจ 
 1.  การบริหาร 
 ตัวชี้วัดท่ี 1.1 การบริหารองค์การ   
 1.   สถาบันวิจัยและพัฒนา  ด าเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 (ปรับปรุง 
2563) โดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดท าแผนปฏิบัติราชการ” เมื่อใน
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อ รวบรวมข้อมูลส าคัญที่จ าเป็น
ประกอบการจัดท าแผนกลยุทธ์ระดับต่างๆ ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของ
หน่วยงานการทบทวนวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าประสงค์การด าเนินงานของหน่วยงาน ร่วมกั บวิสัยทัศน์ 
นโยบาย ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าประสงค์และตัวช้ีวัดของหน่วยงานร่วมทั้งสนับสนุนการ
ด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยมีกระบวนการด าเนินการดังนี้ 
  1.1 รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ความต้องการของชุมชน/ท้องถ่ิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทบทวน
การด าเนินงานอันได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยฯและของหน่วยงานนโยบายการบริหารงานและ
จุดเน้น จากสภามหาวิทยาลัยฯ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงานผลการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานจากคณะกรรมการภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย 
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานจากปีที่ผ่านมา  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของสถาบันวิจัย 
  1.2 ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าป ี
2563  เพื่อก าหนดนโยบาย กรอบแนวทางการด าเนินงานในการทบทวนแผนกลยุทธ์ต่างๆ จากข้อมูลพื้นฐาน
ตามข้อ 1 ให้มีความเช่ือมโยง / สอดคล้องกับลักษณะการด าเนินงานของสถาบันและสนับสนุนการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย 
  1.3 จัดประชุมคณะกรรมการฯ ร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เพื่อให้
ทราบถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน พร้อมทั้งศึกษาถึงสถานการณ์ที่
เกิดจากการประเมินสภาพแวดล้อม SWOT ที่ได้จากการวิเคราะห์มีรายละเอียด ดังนี้ 
   จุดแข็ง (Strengths) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
   - ผู้บริหารระดับสถาบันมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความเป็นเอกภาพ 
   - นักวิจัยบางสาขาวิชามีศักยภาพสูงในการท าวิจัย 
   - สถาบันวิจัยมีความสามารถในการปรับตัวรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
   - สถาบันวิจัยมีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
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   - สถาบันวิจัยสามารถข้ึนทะเบียนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นที่ปรึกษา สาขา
การวิจัยและประเมินผลกับส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังได้ 
   จุดอ่อน (Weaknesses) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
   - ขาดฐานข้อมูลชุมชนที่ใช้ในการวางแผนด้านงานวิจัยและบริการ 
   - ระบบฐานข้อมูลด้านงานวิจัยและงานบริการวิชาการขาดเอกภาพ มีความซ้ าซ้อน 
สร้างภาระงานให้อาจารย์และนักวิจัย 
   - อาจารย์ที่มีศักยภาพในการขอทุนภายนอกมีจ านวนน้อย 
   - ขาดสถานที่ และสิ่งสนับสนุนในการรองรับการปฏิบัติงาน 
   - จ านวนการตีพิมพ์ การเผยแพร่ผลงาน ระเบียบ และงบประมาณการสนับสนุนมี
จ านวนน้อย 
   - ขาดการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และงานบริการวิชาการที่สร้าง
รายได ้
   - ความสามารถในการจัดหารายได้ของบริการวิชาการที่มีค่าตอบแทนมีจ านวนน้อย 
   - เจ้าหน้าที่และบุคลากรขาดการท างานเป็นทีม 
   - ขาดการขับเคลื่อนงานวารสารงานวิจัยของสถาบันวิจัยอย่างจริงจัง  
   - ขาดบุคลากรที่สามารถผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อเพิ่มศักยภาพในการประชาสัมพันธ์ให้
ทั่วถึงและน่าสนใจ 
   โอกาส (Opportunities) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
   - งบประมาณด้านงานวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีลักษณะจัดสรรเป็น Multi 
yearและมีการบูรณาการ 
   - มีแหล่งทุนภายนอกที่หลากหลายเอื้อต่อการขอทุนวิจัย 
   - ชุมชนเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมท าวิจัยและพัฒนาท้องถ่ิน 
   - ทักษะการท างานที่พึงประสงค์ในอนาคตเอื้อต่อการสร้างสรรค์งานวิจัยและการบริการ
วิชาการ 
   - การพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากสร้างโอกาสให้เกิดงานวิจัยและการบริการวิชาการ 
   - นโยบายการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
   - การเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีลักษณะเป็นสังคมดิจิทัล 
   - การปรับเปลี่ยนบทบาทของมหาวิทยาลัยในการเป็นผู้น าเพื่อแก้ปัญหา พัฒนาสังคม 
และประเทศชาติ 
   - นโยบายระดับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ Talent Mobility ส่งผลให้อาจารย์และนักวิจัย
ต้องพัฒนาศักยภาพในการท างาน และเคลื่อนย้ายก าลังพลไปสู่ภาคประกอบการ 
   - นโยบายรัฐบาลสนับสนุนงานวิจัยต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
   - นโยบายงบประมาณระดับสูงมีเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณในรูปการ
ด าเนินงานตามโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   อุปสรรค (Threats) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
   - นโยบายการบริหารระดับสูงขาดความชัดเจน 
   - ทิศทางและนโยบายการสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยท างานกับหน่วยงานภายนอก
ขาดความชัดเจน 
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   - ศักยภาพของมหาวิทยาลัยฯใกล้เคียงมีสูง  
  ปรัชญา   
   วิจัยและบริการวิชาการ อย่างมีคุณภาพเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
  วิสัยทัศน์ Vision: Smart:  
   - S : Strategy  การน้อมน าศาสตร์พระราชา   
   - M: Moving / Driven การขับเคลื่อน  
   - A : Attainable / Area การท างานให้บรรลุเป้าหมาย/พื้นที่ 
   - R : Research   การวิจัยและนวัตกรรม 
   - T : Talent   ขีดความสามารถและศักยภาพ 
  วิสัยทัศน์ : สถาบันวิจัยและพัฒนาน้อมน าศาสตร์พระราชาเพื่อขับเคลื่อนขีดความสามารถการ
วิจัย การบริการวิชาการและนวัตกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสามมิติ (BCG) ในพื้นที่ให้บริการ   
  พันธกิจMission: RDI 
   - R : Research   การวิจัยและการบริการวิชาการ 
   - D : Development / Driven  การพัฒนาและขับเคลื่อน 
   - I : Innovation / Institution  นวัตกรรม / สถาบัน 
  พันธกิจ : สถาบันท่ีขับเคลื่อนและพัฒนาการวิจัยและการบริการวิชาการ  
   - การสร้างสรรค์งานวิจัยและการบริการวิชาการตามกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจสามมิติ 
   - พัฒนาและขับเคลื่อนนวัตกรรมการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
สร้างสรรค์การพัฒนาเศรษฐกิจสามมิติ 
   - สืบสานและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
   - การบริหารจัดการงานวิจัยและการบริการวิชาการตามหลักธรรมาภิบาล  
  เอกลักษณ์ 
   - วิจัยและบริการวิชาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 
  อัตลักษณ์ 
   - ร่วมมือทุกหน่วยงาน บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ร่วมสร้างสรรค์คุณค่า(Value Co-Creation) งานวิจัยและ
นวัตกรรมบนฐานการพัฒนาเศรษฐกิจสามมิติเพื่อตอบโจทย์เชิงพื้นที่และเชิงพาณิชย์ 
   - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 ใช้พลังของการแบ่งปันและความร่วมมือ( Sharing 
economy) บนแพลตฟอร์มการวิจัยและนวัตกรรมเชิงคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม 
   - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ขับเคลื่อนระบบนิเวศน์การวิจัยและการบริการวิชาการ 
(Research and Academic Service Eco-system) ตามกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจสามมิติ 
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Goals) : 
   - มีผลงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรมที่ตรงกับความต้องการของท้องถ่ินตอบ
โจทย์เชิงพื้นที่และเชิงพาณิชย์ 
   - มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการร่วมทั้งในด้านงานวิจัย บริการวิชาการและ
นวัตกรรมเชิงคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม   
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   - มีระบบและกลไกในการขับเคลื่อนระบบนิเวศน์การวิจัยและการบริการวิชาการ โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล 
 2. สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการน าแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบ มาเป็นกรอบในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีพร้อมทั้งมีการก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีการเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 3. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการประเมินแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันเพื่อก าหนดการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการในปีต่อไปโดยน าผลการประเมินในปีที่ผ่านมา มาเป็นข้อมูลในการ
ประกอบการก าหนดยุทธศาสตร์ในปีต่อไป 
 4. สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานและเช่ือมโยงกบั
องค์กรภายนอก ดังนี้  
  4.1 ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : 
NRMS) ใช้บริหารจัดการทุนวิจัยประเภทเงินงบประมาณ 
  4.2 ระบบบริหารจัดการงานวิจั ยของหน่วยงาน (National Research Management 
System : DRMS) ใช้บริหารจัดการทุนวิจัยประเภทเงินรายได้ 
  4.3 ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (Management Information System : 
MIS) 
  4.4 สถาบันวิจัยและพัฒนาน าระบบ สารสนเทศเทศ NSRU E-OFFICE แบบเต็มรูปแบบโดยที่
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสามารถจะเกษียนหนังสือให้กับผู้เกี่ยวข้องบนระบบ NSRU E-OFFICE ซึ่งระบบ
รองรับการใช้งานผ่าน line ท าให้สะดวกและรวดเร็ว เพิ่มศักยภาพในการท างานให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทันท่วงที ไม่ล่าช้าเหมือนระบบเดิม 
 5. ระดับความพึงพอใจการให้บริการในภาพรวม สถาบันวิจัยและพัฒนา ผลการประเมิน 4.41 
คะแนน  
 6. คะแนนระดับความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ เท่ากับ 4.41 คะแนน 
 ตัวชี้วัดท่ี 1.2  ผลการบริหารงบประมาณ   
    1.2.1  ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม    
     งบประมาณได้รับการจัดสรร จ านวน 7,779,930 บาท 
     งบประมาณที่เบิกจ่าย จ านวน 7,707,584  บาท 
     คิดเป็น ร้อยละ 90.97 
    1.2.2 ความสามารถในการหารายได้ 
     - รายได้จากโครงการบริการวิชาการที่มีค่าตอบแทน 
      รายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เท่ากับ 5,675,555.41 บาท 
      รายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เท่ากับ 2,483,388.53 บาท 
      รายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลดลง 3,192,166.88 คิดเป็นร้อยละ 56.24 
     - รายได้จากทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
      รายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เท่ากับ 2,259,100  บาท 
      รายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เท่ากับ 5,600,200  บาท 
      รายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มข้ึน 3,341,100.00 คิดเป็น 
ร้อยละ  147.90 
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    สรุป 
     -   รายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เท่ากับ 7,934,655.41 บาท 
     - รายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เท่ากับ 8,083,588.53 บาท 
     - รายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มข้ึน 148,933.12  คิดเป็นร้อยละ  1.88 
 ตัวชี้วัดท่ี  1.3 ผลการพัฒนาบุคลากร 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีบุคลากรสายสนับสนุน จ านวนทั้งสิ้น 7 คน ได้รับการฝึกอบรม จ านวน
ทั้งสิ้น 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยมีรายละเอียดการฝึกอบรมดังนี้ 
 1. นางสาวศิวาพร  อินทร์วารี (พนักงานมหาวิทยาลัย) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  - อบรมการพัฒนาบทความวิจัยและบทความวิชาการวันที่11สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม   
ดุสิตา อาคาร 14 ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 2. นายเกริก  จงนานุรักษ์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
  - อบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2560 
วันที่ 21-22 สิงหาคม 2563 ณโรงแรมปริ้นซ์พาเลซมหานาค กรุงเทพฯ 
 3. นางสาวสุภาณี  พิบูล (พนักงานมหาวิทยาลัย) นักวิชาการศึกษา 
  - อบรมการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง วันที่ 10 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 
 4.  นางสาวประทานพร  กัลยา (พนักงานมหาวิทยาลัย) นักวิจัย 
  - การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) 
ประจ าปีงบประมาณ 2563" วันที่ 24 มกราคม 2563  ณ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 
  - การอบรมเชิงปฏิบัติการ : วิธีการกรอกข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัย
แห่งชาติ (NRMS) เพื่อขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก"ในวันที่ 21 กันยายน 2563 ณ ห้อง Laboratory 3 
ช้ัน 2 อาคาร 15  
 5. นางสาวศิรินุช  ครุฑธกะ (พนักงานมหาวิทยาลัย) นักวิจัย 
  - อบรมการเขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุนจากส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
องค์การมหาชน (สวก.) วันที่ 9 กันยายน 2563  ณ ห้องประชุมดุสิตา ช้ัน 2 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 
  - อบรมการยื่นเอกสารเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และมาตรฐานการปกป้ อง
อาสาสมัคร  วันที่ 2 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอมราวดี ช้ัน 3 อาคาร 14มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
  - อบรมการพัฒนาบทความวิจัยและบทความวิชาการวันที่11สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมดุสิ
ตา อาคาร 14 ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 6. นางสาวยุวันดา  สุทธิดี (พนักงานมหาวิทยาลัย) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  - ได้อบรมหลักสูตรออนไลน์ “มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด : Conversation มั่นใจ” จาก 
CHULA MOOC คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการรับรอง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 
2563 
 7. นางสาวชนาพร  สรวงเทพ (พนักงานมหาวิทยาลัย) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  - ได้อบรมหลักสูตรออนไลน์ “มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด : Conversation มั่นใจ” จาก CHULA 
MOOC คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการรับรอง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
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 ตัวชี้วัดท่ี 1.4 การบริหารจัดการความเสี่ยง 
 1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีแนวทางการจัดการความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยใช้
กระบวนการจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในตามแบบ COSO-ERM โดยมีด าเนินการ ดังนี้   
  1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสถาบันฯซึ่งประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการสถาบันฯ รองผู้อ านวยการสถาบันฯ  หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องท าหน้าที่ดูแล
รับผิดชอบ โดยมีการก าหนดนโยบาย และจัดท าปฏิทินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน  
  1.2 จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้บุคลากรร่วมกันการวิเคราะห์ปั จจัยความเสี่ยง 
ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562 (RM 1) เพื่อน าไปสู่การจัดท าข้อมูล
แผนการบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2563 
 2. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการ น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และ
แนวทางการป้องกันความเสี่ยง มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563 มีการระบุปัจจัยเสี่ยงที่
ส่งผลต่อโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง  โดยมีความ
เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก  ดังนี้  
  2.1 กรอบนโยบายด้านงบประมาณของประเทศมีการเปลี่ยนแปลง 
  2.2 ระเบียบเบิกจ่ายงบประมาณมีความซับซ้อน   
  และน าข้อมูลแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถาบันฯและคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ  
 3. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการท าการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยงและน ามาจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
  3.1 กรอบนโยบายด้านงบประมาณของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงโดยต้องมีการเขียนเชิง
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกหรือสหสาขาวิชา ท าให้ อาจารย์ในมหาวิทยาลัยฯ ส่งขอเสนอโครงการที่
มีการบูรณาการจ านวนน้อยลง จึงส่งผลให้ได้รับเงินงบประมาณลดลง  
  3.2 ระเบียบเบิกจ่ายจากกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐพ .ศ. 2560 ไม่สอดคล้องกับแนวการเบิก-จ่ายทุนอุดหนุนการท าวิจัยของมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏนครสวรรค์ ท าให้การด าเนินงานโครงการวิจัยเกิดความล่าช้า จึงได้จัดท าประกาศแนวปฏิบัติการเบิก   
-จ่ายทุนอุดหนุนการท าวิจัย พ.ศ. 2562 ข้ึนใหม่เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินการวิจัยโดยไม่ขัดต่อ
ระเบียบเบิกจ่ายจากกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ       
พ.ศ. 2560 
 4. สถาบันวิจัยและพัฒนามีแนวทางการแก้ไขความเสี่ยงมีความเหมาะสม ดังนี้ 
  4.1 กรอบนโยบายด้านงบประมาณของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงโดยต้องมีการเขียนเชิง
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกหรือสหสาขาวิชา ท าให้ อาจารย์ในมหาวิทยาลัยฯ ส่งขอเสนอโครงการที่
มีการบูรณาการจ านวนน้อยลง จึงส่งผลให้ได้รับเงินงบประมาณลดลง 
   แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
   - จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
   - จัดโครงการนักวิจัยพบผู้ประกอบการ 
   การควบคุมความเสี่ยง  
   - จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและอาจารย์อย่างต่อเนื่อง 
   - จัดโครงการนักวิจัยพบผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องทุกปี 
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  4.2 ระเบียบเบิกจ่ายจากกระทรวงการคลังไม่สอดคล้องกับแนวการเบิก-จ่ายทุนอุดหนุนการ
ท าวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ท าให้การด าเนินงานโครงการวิจัยเกิดความล่าช้า 
   แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
   - ประชุมช้ีแจงผู้บริหารระดับคณะ อาจารย์และนักวิจัยให้ทราบถึงข้ันตอนการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
   - จัดท าประกาศแนวการเบิก-จ่ายทุนอุดหนุนการท าวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 
   การควบคุมความเสี่ยง  
   - ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย 
   - จัดท าบันทึกติดตามการเบิกจ่ายรายบุคคล 
 5. จากการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ท าให้ความเสี่ยงลดลง 
 ตัวชี้วัดท่ี 1.5  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศหรือต่างประเทศ 
 1. ความร่วมมือระหว่างส านัก/สถาบันกับมหาวิทยาลัยส านัก/สถาบัน ภายในประเทศ 
  โครงการที่ด าเนินงาน 
  1.1 เจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้ งที่  2 The 2nd ICRU 
International Conference on World Sustainable Development (WSD 2020)ในระหว่างวันที่ 17-19 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
ICRU International Conference กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง และNational Pintung University ประเทศ
ไต้หวัน 
  1.2 เจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมวิชาการและวิจัยทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 
6 (RUNIRAC 2020) : ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 ในระหว่างวันที่  17-18 สิงหาคม2563ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม กรุงเทพมหานคร 
  1.3 เจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11  ในระหว่าง
วันที่ 17-18 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
 2. ความร่วมมือระหว่างส านัก/สถาบันกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
  โครงการที่ด าเนินงาน 
  2.1 โครงการพัฒนานวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  ความร่วมมือด้าน
ฐานข้อมูล :  
   - หอการค้าจังหวัดนครสวรรค์  
   - ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์  
   - ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี 4) ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
(กฟก.) 
   - ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตกร (กฟก.) 
 3. ความร่วมมือระหว่างส านัก/สถาบันกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในต่างประเทศ 
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  โครงการที่ด าเนินงาน 
  3.1 เจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้ งที่  2 The 2nd ICRU 
International Conference on World Sustainable Development (WSD 2020)ในระหว่างวันที่  วันที่  
17-19 กุมภาพันธ์ 2563ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการจัดประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ ICRU International Conference กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง และNational Pintung University 
ประเทศไต้หวัน 
 
 2.  ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน  
 ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระบบงานบริหารส านักงาน 
 1. บุคลากรทุกคนได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติ ตามภาระหน้าที่ๆได้รับมอบหมายของแต่ละบุคคล เพื่อ
ใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่สร้างความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการซึง่ใช้เปน็แนว
ปฏิบัติส าหรับผู้ปฏิบัติให้สามารถท างานได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอนอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อประโยชน์ใน
การบริหารจัดการของหน่วยงานอย่างถูกต้องชัดเจน เป็นระบบ ระเบียบเรียบร้อย 
 2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านวิจัย ได้แก่ 
  2.1 ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : 
NRMS) ใช้บริหารจัดการทุนวิจัยประเภทเงินงบประมาณ 
  2.2 ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (National Research Management 
System : DRMS) ใช้บริหารจัดการทุนวิจัยประเภทเงินรายได้ 
  2.3 ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (Management Information System 
: MIS) 
  2.4 สถาบันวิจัยและพัฒนาน าระบบ สารสนเทศเทศ NSRU E-OFFICE แบบเต็มรูปแบบโดยที่
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสามารถจะเกษียนหนังสือให้กับผู้เกี่ยวข้องบนระบบ NSRU E-OFFICE ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว เพิ่มศักยภาพในการท างานให้สามารถ รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงที ไม่ล่าช้าเหมือน
ระบบเดิม 
  2.5 ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ e-office.nsru.ac.th 
(ฝ่ายธุรการใหญ่) 
  2.6 ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ http://e-office.nsru.ac.th/v3 (ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
  2.7 ระบบ GFMIS = Grow Finance Management Information System (3D) 
  2.8 ระบบ (e-Government Procurement System : e-GP) 
  2.9 ระบบการเงิน GrowFa-MIS 
 ตัวชี้วัดท่ี 2.2 การพัฒนาบุคลากรให้ท าหน้าท่ีการบริการได้อย่างมีคุณภาพ   
 1.  ในปีการศึกษา 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้น าแผนการพัฒนาบุคลากรและตัวช้ีวัดของ
มหาวิทยาลัยเพื่อน ามาจัดท าเป็นนโยบายในการพัฒนาบุคลากรโดยจัดท าเป็นโครงการและแผนการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรในการปรับปรุงการให้บริการและตามภาระหน้าที่ของแต่ละบุคคล 
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ในปีการศึกษา 2563 ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อคอยก ากับการด าเนินการพัฒนา
บุคลากรและการพัฒนาตนเองตามแผนการ   
 2.  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม/ประชุม/สัมมนาให้กับบุคลากรทาง
ไลน์กลุ่ม มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้บุคลากรลาไปราชการ และจัดหาทรัพยากรตามความต้องการของ
บุคลากรเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ ได้แก่ การจัดห้องประชุมหรืออบรม พร้อมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย เป็นต้น  
 3. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ก ากับติดตามการด าเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนและมีการ
รายงานผลการไปพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งรายงานให้กับคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อ
ทราบและรับข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 4. คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนามีการประชุมเพื่อพิจารณาผลการปรับปรุงของ
บุคลากร และน าผลการพัฒนาบุคลากรมาใช้ประกอบการประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือนด้วย 
 5. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการน าผลมาปรับแผนการพัฒนาบุคลากรในปีฯ 2564 และจัดการท า 
(ร่าง)แผนการจัดการความรู้ (KM) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ตัวชี้วัดท่ี  2.3 การอ านวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย     
 1. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีพันธกิจด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ภายใน
มหาวิทยาลัยฯ ท าวิจัยและบริการวิชาการ จึงใช้ Application Line ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ 
เนื่องจากสังคมปัจจุบัน Smart Phone จัดเป็นอุปกรณ์ที่เป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินชีวิตและติดตัวทุกคน 
การสื่อสารผ่านระบบ Social Network อย่าง Application Line จึงจัดได้ว่า เป็นช่องทางที่เพิ่มความสะดวก
และรวดเร็วให้กับผู้รับข้อมูลเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังจะสามารถส่งข้อมูลได้หลากหลาย เช่น รูปภาพ ข้อความ 
วีดีโอ และยังสามารถเจาะจงบุคคลที่จะรับข้อมูลได้ด้วย   
 2.   สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการก าหนดให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
ซึ่งในคู่มือจะมีกระบวนข้ันตอนการด าเนินงานของแต่ละงานที่มี ในหน่วยงาน เช่น งานธุรการ งานประกัน
คุณภาพการศึกษา งานวิจัย งานบริการวิชาการและอื่นๆ เพื่อเป็นคู่มือและแนวทางในการศึกษา การท างานใน
แต่ละต าแหน่ง เพื่อที่ในอนาคตสามารถท างานแทนกันได้ในแต่ละต าแหน่งและเป็นการสร้างองค์กรที่ทันสมัย
รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการในการให้บริการและสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพบุคลากรสามารถท างาน
ทดแทนกันได้  เป็นต้น 
 3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านวิจัย ได้แก่ 
  3.1 ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : 
NRMS) ใช้บริหารจัดการทุนวิจัยประเภทเงินงบประมาณ 
  3.2 ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (National Research Management 
System : DRMS) ใช้บริหารจัดการทุนวิจัยประเภทเงินรายได้ 
  3.3 ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (Management Information System 
: MIS) 
  3.4 Facebook เป็นสื่อที่เป็นประชาสัมพันธ์ได้ดีอันดับต้น ๆ ในสังคมปัจจุบัน จึงเป็นอีกหนึ่ง
ทางเลือกในการน ามาประยุกต์ใช้กับงานด้านสื่อสารองค์กร เพื่อแสดงความเป็นอัตลักษณ์ของหน่วยงาน เป็น
ช่องทางเปิดโอกาสให้สาธารณะได้เห็นถึงพันธกิจที่สถาบันวิจัยฯ ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องทั้ งภายใน และ
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ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจะเป็นอีกแรงผลักดันที่จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และมุมมองในแง่มุมที่โดดเด่น
ให้กับมหาวิทยาลัยฯ อีกด้วย 
 4. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดท าการประเมินผลการด าเนินการด้านการอ านวยความสะดวก
และประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตามตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมที่  5 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีการศึกษา 2562  สรุปผลการประเมินผ่านคณะกรรมการผู้ประเมิน ในวันที่ 
16 สิงหาคม 2563  4.00 คะแนน ระดับผลการประเมิน ระดับดี 
 5. สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้น าผลการประเมินประจ าปีมาใช้ปรับปรุงในการท างานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดการพัฒนาแก่องค์กรและเพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมและบริการแก่ผู้ที่สนใจ 
 ตัวชี้วัดท่ี 2.4 การประชุมคณะกรรมการต่างๆ ท่ีส านัก/สถาบัน รับผิดชอบ   
 1.  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประจ าทุกเดือน และ การประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนาเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารหรือ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ ได้ท าหนังสือเชิญประชุมลงนามโดยประธาน โดยส่งไปยังผู้เข้าร่วมประชุม ล่วงหน้าก่อนการ
ประชุม 3 วันและแจ้งผ่านไลน์กลุ่ม   
 2.  เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการฯ ได้แจ้งและขอให้ประธานฯ และ คณะกรรมการฯส่งหัวข้อ
วาระการประชุมในหลายช่องทาง ได้แก่ ผ่านไลน์กลุ่ม ไลน์ส่วนตัว โทรศัพท์แจ้ง เป็นต้นเพื่อจัดท าระเบียบ
วาระการประชุมตามวาระต่างๆ ได้แก่ 
  2.1 ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
  2.2 ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
  2.3 ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 
  2.4 ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  2.5 ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  2.6 ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ  
   และแจ้ง(ร่าง)วาระการประชุมเพื่อการตรวจสอบ 
 3. เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการฯ ได้แจ้งให้คณะกรรมการฯได้ส่งไฟล์หรือเอกสารประกอบการ
ประชุมเพื่อการสแกนไฟล์เป็นpdfส าหรับน าข้ึนระบบ e-Meeting และได้ด าเนินการจัดเตรียมถ่ายส าเนา
เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ให้กับประธานฯ ส าหรับคณะกรรมการท่านอื่น ๆ  สามารถ
อ่านผ่านระบบ e-Meeting และจะพิมพ์แจกเฉพาะคณะกรรมการร้องขอให้พิมพ์เอกสารเท่านั้น 
 4. เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการฯ ได้ขออนุญาตบันทึกเสียงระหว่างการประชุมพร้อมจดบันทึก
การประชุม และด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมหลังจากที่ได้จัดประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อส่ งให้
เลขานุการฯพิจารณา ตรวจสอบความถูกต้อง ภายในไม่เกิน 15 วัน และ หากมีเหตุจ าเป็นจะแจ้งให้กับ
ประธานฯรับทราบและขออนุญาตเพื่อเลื่อนเวลาพร้อมทั้งจัดท ารายงานการประชุมโดยเร็วที่สุด 
 5. ในการประชุมแต่ละครั้ง จะมีวาระการประชุม คือ วาระที่ 2 วาระรับรองรายงานการประชุม 
โดยเลขานุการฯ จะด าเนินการสรุปรายงานการประชุม และขอให้คณะกรรมการได้ตรวจสอบความถูกต้องของ
รายงานการประชุม ถึงความครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบวาระต่างๆ แล้วหากมีการแก้ไข หรือเพิ่มเติม 
เจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการบันทึกตามข้อเสนอแนะของทางคณะกรรมการ ถูกต้อง สมบูรณ์ แล้ว  จึงมีการ
พิจารณารับรองรายงานการประชุมพร้อมปรับแก้ไขรายงานการประชุม 
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 ตัวชี้วัดท่ี 2.5 การให้บริการข้อมูลแก่บุคลากรและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   
 1.  สถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบการให้บริการข้อมูลทางวิชาการด้านจริยธรรมในมนุษย์ งาน
จรรยาบรรณในสัตว์ทดลอง งานคุ้มครองสิทธ์ิและทรัพย์สินทางปัญญา งานวารสารสถาบัน งานเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนวิจัยภายนอก ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประจ าที่ดูแล และอ านวยความสะดวกในเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะ เพื่อ
ให้บริการส าหรับอาจารย์นักวิจัย รวมทั้งนักศึกษา ที่มาติดต่อประสานงาน รวมทั้งการประสานความร่วมมือ 
จัดอบรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ จัดการประชุมสัญจรไปยังคณะและหน่วยงานต่างๆ เพื่อช้ีแจงข้ันตอน
การด าเนินการอย่างชัดเจนของแต่ละงาน นอกจากนี้ยังมีแผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้อง สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ ถูกต้ องตามแนวปฏิบัติที่เหมาะสม
สอดคล้องในการท างาน และเพื่อก่อให้เกิดเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ   
 2.  สถาบันวิจัยและพัฒนา มีคู่มือที่เกี่ยวข้องในเรื่องข้ันตอนกระบวนการการสนับสนุนและ
ให้บริการอย่างชัดเจนในแต่ละงาน โดยจะมีการอธิบายถึงข้ันตอนการด าเนินงานในการให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ดังนี ้
  2.1 การจัดท าเอกสารเพื่อประกอบการด าเนินงาน 
  2.2 แนะน าวิธีการและข้ันตอน  
  2.3 กระบวนการการให้บริการ  
  2.4 การจัดการเอกสารโครงการ  
  2.5 การแจ้งผลการด าเนินการ ซึ่งในแต่ละข้ันตอนมีรายละเอียดการด าเนินงาน มี แผนผัง
ข้ันตอนการกระบวนการ ตัวอย่างเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ประกอบการด าเนินงานที่ชัดเจน ท าให้อาจารย์ 
นักวิจัย และนักศึกษาผู้มาติดต่องานเข้าใจ และปฏิบัติได้ถูกต้องตามขั้นตอนและตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 3. มีการประสานงานผ่านE-mail และ Line ส่วนตัวและ Line Group เพื่อลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานและ ท าให้การสื่อสาร ประสานงานในกลุ่มคณะกรรมการแต่ละชุดที่รับผิดชอบในงานแต่ละด้าน 
เพื่อสื่อสารประสานงานอย่างรวดเร็ว 
  มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เช่น 
การยื่นโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยผ่านระบบออนไลน์จากเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังได้น าระบบ
วารสารออนไลน์ ThaiJo 2.0 มาใช้ในงานสนับสนุนงานการส่งบทความเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในงานวารสาร
สถาบัน 
 4. การประเมินผลการด าเนินงานของกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ผ่านการจัดท ารายงาน
สรุปผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าสถาบันวิจัย ได้แก่ งานจรรยาบรรณใน
สัตว์ทดลอง /งานคุ้มครองสิทธ์ิและทรัพย์สินทางปัญญา /งานวารสารสถาบัน /งานเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจัย
ภายนอก รวมทั้งการน าเสนอข้อมูลผลการด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก่ งาน
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ซึ่งจะมีการประเมินผลการด าเนินงานของสถาบันเครือข่ายและการประเมินผลการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการประจ า และผู้บริหารสถาบันวิจัยโดยจะมีการให้ข้อเสนอแนะ เสนอความคิดเห็น
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนางานต่างๆ เพิ่มเติมในแต่ละปี 
 5. จากการสรุปรายงานผลการด าเนินงานในส่วนงานต่าง ๆ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 
ได้มีการน าข้อเสนอแนะ เสนอความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงและพัฒนางานต่างๆ ที่ได้รับจากข้อคิดเห็นของ
คณะกรรมการประจ า ผู้บริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แก่ งานประจ าสู่งานวิจัย R2R เรื่องกระบวนการเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก และการวิเคราะห์งานบริการวิชาการสู่แผนปฏิบัติการงานประกัน
คุณภาพ  
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 ตัวชี้วัดท่ี  2.6. ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาตามหน้าท่ีรับผิดชอบ   
 1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่รับผิดชอบ 
  1.1 สถาบัน มีบุคลากรทั้งหมด จ านวน 7 คน 
  1.2 บุคลากรเข้ารับการศึกษา อบรม เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ จ านวน 7  คน 
   คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 2. โครงการที่บุคลากรเข้ารับการศึกษา อบรม เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ 
  2.1 โครงการอบรมหลกัสูตรออนไลน์ “มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด : Conversation มั่นใจ” 
จาก CHULA MOOC คอรส์เรียนออนไลนฟ์ร ี
  2.2 โครงการ อบรมการพัฒนาบทความวิจัยและบทความวิชาการ 
  2.3 โครงการอบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามพระราชบัญญัติ 
  2.4 โครงการอบรมการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
  2.5 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ  (ระบบ 
NRMS) 
  2.6 อบรมการเขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุนจากส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
  2.7 โครงการอบรมการพัฒนาบทความวิจัยและบทความวิชาการ 
 3. บุคลากรเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร จ านวน 7 คน 
  3.1 โครงการ การสร้างองค์การแห่งความสุขและแบ่งปัน 
 ตัวชี้วัดท่ี 2.7  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ   
 1.  ด้านการบริหารจัดการงานวิจัย : มีการใช้ระบบ National Research and Innovation 
Information System : NRIIS (NRIIS) ซึ่งเป็นระบบในการบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ เป็น
ระบบที่ให้รองรับการบริหารจัดการงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ท าให้การท างานมีความ
ครอบคลุมลักษณะ เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว สามารถควบคุม/ตรวจสอบการท างานได้ดีย่ิงข้ึน มีการท างานมี
ความเป็นระเบียบมาย่ิงข้ึน   
 2.  สถาบันวิจัยและพัฒนามีการด าเนินงานด้านงานวิจัยที่มีการจัดส่งข้อมูลในด้านการส่งโครงการ
เพื่อขอรับทุน ผ่านการใช้ระบบ National Research and Innovation Information System : NRIIS (NRIIS) 
ซึ่งเป็นระบบในการบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ เป็นระบบที่ให้รองรับการบริหารจัดการ
งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ท าให้การท างานมีความครอบคลุมลักษณะ เพิ่มความสะดวก
รวดเร็ว สามารถควบคุม/ตรวจสอบการท างานได้ดียิ่งขึ้น มีการท างานมีความเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น 
 3. มีการประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ด้านงานวิจัย 
(MIS) ผ่าน Google form   
 4. จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน สถาบันวิจัยและพัฒนา มีผลการประเมินที่ 4.30 คะแนน 
 5. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการน าข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงเว็บไซต์และเพิ่มช่อง
การทางติดต่อเพื่อความสะดวกมากข้ึน 
 ตัวชี้วัดท่ี  2.21  การประสานความร่วมมือการวิจัยส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ   
 1.  แต่งตั้งคณะท างาน “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”ซึ่งประกอบด้วยผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหัวหน้า
คณะท างาน รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์ทั้ง 5 คณะ เป็นรองหัวหน้าคณะท างาน 
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เลขานุการ และคณะท างาน โดยคณะท างานดังกล่าวมีหน้าที่ก าหนดแผนปฏิบัติการ แนวทางการด าเนินงาน 
พิจารณารวบรวมความต้องการงบประมาณ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บรวบรว ม
ทรัพยากรทางกายภาพและชีวภาพเพื่อให้เกิดการศึกษา วิจัย อันน าไปสู่การใช้ประโยชน์และก ากับดูแลให้การ
ปฏิบัติงานสอดคล้องและสนองกับนโยบายตามแผนแม่บทการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียง   
 2.  แผนการประสานความร่วมมือการวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ที่ชัดเจน 
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มีแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564) 
และแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2569) เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนแม่บท
และแผนปฏิบัติงานในปีงบประมาณต่างๆ จึงได้มีการร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายโรงเรียนที่เป็นสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถ่ินในจังหวัด
นครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงในการด าเนินโครงการ เช่น จัดบริการวิชาการให้กับโรงเรียนสมาชิกฯ ใน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนน านักอนุกรมวิธานน้อยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบนฐานทรัพยากรชีวภาพ
ในท้องถ่ินให้ได้มาตรฐานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นสมาชิกฯ การขับเคลื่อนเครือข่ายฐาน
ทรัพยากรท้องถ่ินและเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และเป็นที่ปรึกษาให้กับสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถ่ินในโครงการตรวจติดตามและ
ประเมินทรัพยากรท้องถ่ินที่มีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดภายในพื้นที่เครือข่าย 
 3. ปีงบประมาณ 2563 ได้มีการจัดประชุมทัง้หมด 2 ครั้ง ดังนี ้
  3.1 วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ประชุมคณะท างานเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์หนอง
ระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน จังหวัดนครราชสีมา  
  3.2 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ประชุมคณะท างานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค์ เรื่องผลการด าเนินงานและการจัดท าแผนแมบ่ท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีทีเ่จ็ด พรอ้มทัง้ช้ีแจง
แผนปฏิบัติงานฯ และงบประมาณ เพื่อเตรียมสง่ให้ อพ.สธ.ส่วนกลางตรวจ 
 4. การด าเนินการในบางกิจกรรมไมเ่ป็นไปตามแผนแมบ่ทระยะ 5 ปีที่ 6และแผนปฏิบัตงิาน
ประจ าปงีบประมาณ 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดย
ด าเนินการได้ทัง้สิ้น 12 กิจกรรม ดังนี ้
  4.1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช การจัดท าทะเบียนพรรณไม้ รอ้ยละ 60 ของจ านวนชนิด 
โดยได้มีการบรูณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาพฤกษศาสตร์ของนกัศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาและ
เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
  4.2 กิจกรรมส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ิน จังหวัดนครสวรรค์ 
เพื่อการอนุรกัษ์และพฒันาตามแนวพระราชด าริฯ (ส ารวจความหลากหลายของสัตว์ขาปล้อง)ส ารวจความ
หลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ขาปล้องในจังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอหนองบัว อ าเภอ
พยุหะคีรี และอ าเภอลาดยาว พร้อมทัง้เก็บตัวอย่างโดยวิธีสตัฟฟ์ ทราบช่ือวิทยาศาสตร์แล้วจ านวน 25 ชนิด 
เช่น แมงมุมใยทองลายขนาน (Nephilapilipes)กระสุนพระอินทร์ (Zephronia sp.) กิ้งกือกระบอกเทาหลัง
แดง (Litostrophussegregatus)กิ้งกือหางแหลมเท้าบานเยน็ (Thyropygus globulus)ตั๊กแตนขาลายข้าง
แถบ (Pternoscirtacaliginosa)ผเีสื้อเหลืองสยามลายขีด (Ceporanerissadepha Moore)ผีเสื้อหนอนใบกุ่ม
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เส้นด า (Appiasolferna)ผีเสื้อหนอนปาล์มอินเดีย (Suastusgremius)ผีเสื้อหนอนคูนลายกระ 
(Catopsiliapyranthe)ผีเสื้อหนอนมะนาว (Papiliodemoleus) เป็นต้น 
  4.3 กิจกรรมอนุบาลกล้วยไม้ในเรือนเพาะช าก าลังด าเนินการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ใน
ห้องปฏิบัติการ ยังไม่เจริญเติบโตพอทีจ่ะน ามาออกปลูกในเรือนเพาะช าได้ 
  4.4 กิจกรรมการศึกษาจุลินทรีย์ศึกษาและวิเคราะห์จลุินทรีย์ที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรโดย
เก็บตัวอย่างดินในพื้นที่อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 3 จุด น าไปคัดแยกเช้ือจุลินทรีย์ได้ทั้งหมด 
44 ไอโซเลต แบ่งเป็นแบคที่เรีย จ านวน 33 ไอโซเลต และเช้ือรา จ านวน 11 ไอโซเลต ทดสอบคุณสมบัติใน
การสร้างฮอร์โมนออกซิน (IAA) ของแบคทีเรีย ได้จ านวน 26 ไอโซเลต ทดสอบการละลายฟอสเฟตบนอาหาร
แข็ง ของแบคทีเรีย ได้จ านวน 6 ไอโซเลต เช้ือรา จ านวน 10 ไอโซเลต ทดสอบการละลายฟอสเฟตบนอาหาร
เหลวในแบคทีเรีย ได้จ านวน 6 ไอโซเลต ทดสอบการสร้าง Exopolysaccharide (EPS) ในแบคทีเรียพบว่า 
สามารถสร้าง EPS ได้ดี จ านวน 5 ไอโซเลต และทดสอบความสามารถในการทนแล้งของแบคทเีรีย พบว่ามี
จ านวน 6 ไอโซเลตทนความแลง้ได้ดีที่ความเข้มข้นของ PEG ที่ 20 และ 25 จากนั้นจะลดลง และมจี านวน 1 
ไอโซเลต ที่ทนได้ทุกความเข้มข้นของ PEG 
  4.5 กิจกรรมการผลิตและพฒันาพืชพรรณและสวนพฤกษศาสตร ์พื้นที่ศึกษาป่าธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทร)ี 13 ไร่ขยายพันธ์ุพืชเฉพาะถ่ินในจังหวัดนครสวรรค์ ในสวน
พฤกษศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) และในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (อ.เมือง) 
จ านวน 8 ชนิด ได้แก่ เอื้องหมายนา เปราะป่า กระเช้าสีดา กระเทียมช้าง สม้ซ่า ว่านนาคราชงูเขียวหรือว่าน
หางหนมุาน ผักเลือด หรือผักเลียบ เพชรสังฆาต ตะคร้อ เปน็ต้น 
  4.6 กิจกรรมอนุรกัษ์พันธ์ุพืชเฉพาะถ่ินหายากและสูญพันธ์ุเพื่อสนองพระราชด าริอนรุักษ์
พันธุกรรมพืช สมเดจ็พระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารีฯเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเฉพาะถ่ิน เช่น กล้วย
จากอ าเภอบรรพตพสิัย พืชในสวนพฤกษศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) และใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (อ.เมือง) โดยแบ่งเป็น ใช้เมล็ด ได้แก่ ปาล์ม หมาก จั๋ง จันผา มะม่วงหาว
มะนาวโห่ และใช้ตาข้าง ได้แก่ หม่อน จ าปา พิกลุ บุนนาค เป็นต้นอยู่ในข้ันตอนการฟอกฆ่าเช้ือตัวอย่าง 
เฉพาะบุนนาคที่อยู่ในข้ันตอนการชักน าใหเ้กิดยอดจ านวนมาก 
  4.7 กิจกรรมการพฒันาผลิตภัณฑ์ชุมชนบนฐานทรัพยากรชีวภาพในท้องถ่ินให้ได้มาตรฐาน
ด าเนินการพฒันาผลิตภัณฑ์ชุมชนบนฐานทรัพยากรชีวภาพในท้องถ่ินพร้อมทัง้ออกแบบบรรจุภัณฑจ์ากอ าเภอ
หนองบัว จ านวน 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่  
   - สบู่นลิเป็ง เป็นสบู่ถ่านกัมมันตจ์ากไผ่ (เปง็เป็นช่ือพื้นถ่ินของ ไผ่ ที่คนในชุมชนอ าเภอ
หนองบัวเรียก)  
   - สครับผสมสารสกัดจากเปราะป่า   
   - เซรัม่บ ารุงผิวผสมสารสกัดจากเอื้องหมายนา 
   - ผงสีย้อมจากใบมะม่วงสีทอง หรอืมะม่วงหัวแมงวัน นอกจากนี้ยังถ่ายท าวิดีทัศน์การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเตรียมไว้จัดนิทรรศการ อพ.สธ.ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2564 
  4.8 กิจกรรมการประชุมรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีได้มีการจัดประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง 
ได้แก่ 
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   - วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ประชุมคณะท างานเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์หนอง
ระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน จังหวัดนครราชสีมา 
   - วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ประชุมคณะท างานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค์ เรื่องผลการด าเนินงานและการจัดท าแผนแมบ่ท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีทีเ่จ็ด พรอ้มทัง้ช้ีแจง
แผนปฏิบัติงานฯ และงบประมาณ เพื่อเตรียมสง่ให้ อพ.สธ.ส่วนกลางตรวจ 
  4.9 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนิทรรศการ อพสธ.เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนทิรรศการ
ครั้งที่ 10 “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์”จัดข้ึน ณ ศูนย์หนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน จ.นครราชสมีา ระหว่างวันที่30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2562 ดังนี้ 
   - การประชุมวิชาการได้เข้าร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์ เรื่องการ
คัดเลือกใบในสวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ศูนย์การศึกษา
ย่านมัทรีทีเ่หมาะสมต่อการผลิตสบู่ใบบางโดยอาจารย์ศิริวัฒณา ลาภหลาย น.ส.ปรียา รอดเหว่า ผศ.วิไล
ลักษณ์ โคมพันธ์ุ และ รศ.ดร.วราภรณ์ ฉุยฉาย อาจารย์และนักศึกษาสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซึ่งได้รบัรางวัลชมเชย 
   - นิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน”์ ได้น าผลผลิตจาก
ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นการพฒันาผลิตภัณฑ์จากกล้วยมาจัดแสดง อาทิเช่น การแปรรูปแปง้กล้วย ได้แก่ 
คุ้กกี้ ข้าวเกรียบ ครองแครง และเส้นขนมจีนอบแหง้จากแปง้กล้วย ครีมกันแดดจากกาบปลีกล้วย และ
ผลิตภัณฑ์จากใบตองแห้ง เช่น รองเท้า กระเป๋า หมวก พวงกุญแจ ปิ่นปักผม ที่รองแก้ว เป็นต้นนอกจากนี้ยังมี
เล่มหนังสือเรื่องสมุนไพรและหมอยาพื้นบ้านในจังหวัดนครสวรรค์ และหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-Book) เรือ่ง
ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดและไลเคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และนวัตกรรมกล้วยๆของ
ดีในพื้นถ่ินแจกผู้มาเยี่ยมชมนทิรรศการ ซึง่การจัดนิทรรศการในครั้งนี้ได้รบัความสนใจจากผูร้่วมงานเป็น
จ านวนมาก 
  4.10 กิจกรรมจัดท าหนังสือความหลากหลายทางชีวภาพจัดท าหนงัสือ จ านวน 3 เล่ม ได้แก่ 
นวัตกรรมกล้วยๆของดีในพื้นถ่ิน ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดและไลเคนในจงัหวัดนครสวรรค์ และ
ความหลากหลายของพรรณไม้น้ าในจงัหวัดนครสวรรค์ ก าลงัส่งเลม่ให้ อพ.สธ. ส่วนกลางตรวจก่อนจัดพิมพ์ 
และขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ 
  4.11 กิจกรรมพฒันาเว็บไซต์โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ได้มีการปรับปรงุ และเพิ่มเตมิข้อมลูโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้เป็น
ปัจจุบัน 
  4.12 กิจกรรมการตรวจติดตามและประเมินทรัพยากรทอ้งถ่ินที่มีศักยภาพในการพฒันาต่อยอด
ภายในพื้นที่ครือข่าย 
   - วันที่ 28 ก.พ. 63 ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินทรัพยากรท้องถ่ินที่มีศักยภาพใน
การพัฒนาตอ่ยอดภายในพื้นที่เครือข่าย ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยองค์การ
บรหิารส่วนต าบลหนองบัวมีความต้องการข้อมลูความหลากหลายทางชีวภาพของป่าบริเวณอ่างเก็บน้ าหลวง
พ่อไกร และได้บรูณาการกับการเรียนการสอนกับรายวิชาอนุกรมวิธานและซิสเต็มแมติกส์ รศ.ดร.วราภรณ์ 
ฉุยฉาย จึงได้น านักศึกษาสาขาชีววิทยาช้ันปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงส ารวจพื้นที่ดังกล่าว และ
จะน าข้อมลูทีร่วบรวมได้ จากการลงพื้นที่ไปให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อีกครั้ง นอกจากนี้ยังมี
นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผเ่ข้าร่วมเรียนรู้วิธีการเกบ็ข้อมลูความหลากหลายทางชีวภาพด้วย 



       
 

238 
 

   - วันที่ 10 พ.ค. 63 ลงพื้นที่อ าเภอหนองบัวโดยร่วมมือกบัอบต. เพื่อเกบ็ตัวอย่างดินมา
ศึกษาจุลินทรีย ์
   - วันที่ 2 ก.ค. 63 ลงพื้นที่อ าเภอหนองบัว โดยร่วมมอืกับอบต.เพื่อถ่ายท าวิดีทัศน์การ
พัฒนาผลิตภัณฑ ์
 5. การประเมินผลการด าเนินงาน 
  จากกิจกรรมการตรวจติดตามและประเมินทรัพยากรท้องถ่ินที่มีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอด
ภายในพื้นที่เครือข่าย ในแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ 6 ได้ด าเนินการติดตามและเป็นที่ปรึกษาให้กับสมาชิกฐาน
ทรัพยากรท้องถ่ิน และสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยขอความร่วมมือ ให้ค าแนะน าในการด าเนิน
โครงการ อพ.สธ. และการอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถ่ิน จ านวน 1 แห่ง ได้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บัว  มีการประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 6. การทบทวนแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ 6 ทุกปีงบประมาณ โดยได้รับการประเมินจากส านักงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
สวนจิตรลดา ในปี 2563 ภาพรวมของการประเมินอยู่ในเกรด B 
 ตัวชี้วัดท่ี  2.22  การผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม   
 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาท้องถ่ินและสังคม  
 1. งานสร้างสรรค์ที่เกิดจากโครงการพัฒนานวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
เพื่อการพัฒนาท้องถ่ินและสังคม  ได้แก่ 
  1.1 ผลงานสร้างสรรค์เรื่อง การพัฒนาขนมหม้อแกงด้วยเตาระบบปิดชนิดแผ่รังสีความร้อน
หมุนวน ผู้ประกอบการ : ขนมหม้อแกงท่านขุนฯ (สูตรวังสนามจันทร์) อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์  
   คณาจารย์ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ชัชชัย เข่ือนธรรมและคณะ 
  1.2 ผลงานสร้างสรรค์เรื่อง หุ่นยนต์พ่นสารอาหารในนาข้าวอินทรีย์วิสาหกิจชุมชน : บ้านบึง
กระจังงาม อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 
   คณาจารย์ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ชัชชัย เข่ือนธรรมและคณะ 
  1.3 ผลงานสร้างสรรค์เรื่อง เตาผลิตแก๊สจากถ่านไม่ไผ่ ผู้ประกอบการ : ไร่พอดีตัวอ าเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค์ 
   คณาจารย์ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ชัชชัย เข่ือนธรรมและคณะ 
  1.4 ผลงานสร้างสรรค์เรื่อง ระบบบรรจุครบวงจรผลิตภัณฑ์ DD. ดินเดิม Soil conditioner 
enzymes ผู้ประกอบการ : บ้านเกษตรปลอดสารพิษ ศูนย์ซูเปอร์แมนนครสวรรค์อ าเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ 
   คณาจารย์ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ชัชชัย เข่ือนธรรมและคณะ 
 2. งานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินและสังคม  
  2.1 ผลงานวิจัยเรื่องการผลิตไวน์จากเห็ดถ่ังเช่าสีทอง (Cordycepsmilitaris) 
   ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผศ.ดร.ทะเนตร อุฤทธ์ิ 
   แหล่งทุน : ทุนวิจัยประเภทเงินงบประมาณ 
   ผลงานวิจัย : ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ บ.Mushroom Gold Farm จังหวัดเชียงรายซึ่ง
ทางบริษัทได้น าไปบรรจุในแผนการผลิตเชิงพาณิชย์ 
  2.2 ผลงานวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาเครื่องทอลายและการย้อมสีธรรมชาติเพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา 

http://nriis.nrct.go.th/i61ViewProjectDetail.aspx?ProjID=4673
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   ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผศ.ดร.รพีพัฒน์ มั่นพรม 
   แหล่งทุน : ทุนวิจัยประเภทเงินงบประมาณ 
   ผลงานวิจัย : ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ต าบลเก้าเลี้ยว อ าเภอ
เก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์  และกลุ่มผลิตภัณฑ์จากใบตองแห้ง อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ น า
เครื่องทอไปทดลองใช้กับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตนเอง ช่วยให้สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายมากข้ึน 
โดยน าไปประยุกต์ใช้กับผ้า 
  2.3 ผลงานวิจัยเรื่อง หุ่นยนต์ฉีดพ่นสารเคมีควบคุมด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
   ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ชัชชัย เข่ือนธรรม 
   แหล่งทุน : ทุนวิจัยประเภทเงินงบประมาณ 
   ผลงานวิจัย : น าองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปพัฒนาหุ่นยนต์พ่นสารอาหารในนาข้าว
อินทรีย์ให้กับวิสาหกิจชุมชนบ้านบึงกระจังงาม อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 
  2.4 ผลงานวิจัยเรื่อง เทคนิควิเคราะห์ไอสารหอมระเหยโดยใช้สสารขยายสัญญาณรามาณท า
จากโฟมนาโนเซลภายใต้สภาวะความเย็นยิ่งยวด 
   ผู้รับผิดชอบโครงการ : อ.ดร.ศรัณรัตน์ คงมั่น 
   แหล่งทุน : ทุนวิจัยประเภทเงินงบประมาณ 
   ผลงานวิจัย : ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้ “เทคนิคการดักจับกลิ่น โดยใช้ SERs”ให้กับบริษัท 
อีทีที จ ากัด  
 ตัวชี้วัดท่ี  2.23  การเผยแพร่งานวิจัยหรือบทความทางวิชาการ   
 1.  สถาบันวิจัยและพัฒนารับผิดชอบทุนวิจัย 2 ส่วน คือ  
  1.1  ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายใน ได้แก่ 
   - ทุนวิจัยประเภทเงินงบประมาณ :  ด าเนินงานตามระเบียบฯ ว่าด้วยทุนอุดหนุนการท า
วิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2556 ซึ่งได้ก าหนดให้ผู้ได้รับทุนมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย ซึ่งมีข้อก าหนดและ
รายละเอียดเป็นไปตามสัญญาการรับทุนวิจัย 
   - ทนุวิจัยจากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ : ด าเนินงานตามระเบียบ
ฯ ว่าด้วยกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2548 และประกาศฯ เรื่องการเบิกจ่าย
ทุนอุดหนุนการท าวิจัยจากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีข้อก าหนดและ
รายละเอียดเป็นไปตามสัญญาการรับทุนวิจัย 
  1.2 ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก : ด าเนินงานตามระเบียบฯ ว่าด้วยทุนอุดหนุนการท าวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2556 ซึ่งมีเงือนไขการรับทุนและการเผยแพร่ผลงานวิจัยเป็นไปตามแหล่งทุน    
ต่างๆ 
 2. สถาบันวิจัยและพัฒนามีคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงาน ต าแหน่ง นักวิจัย 
 3. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการด าเนินการตามระเบียบฯ ประกาศฯ และสัญญาทุนวิจัย 
 4. สถาบันวิจัยฯ มีการติดตามความก้าวหน้าของผู้ได้รับทุนผ่านระบบสารสนเทศด้านการวิจัย 
และก าหนดให้ผู้ได้รับทุนจะต้องน าเข้าหลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระบบสารสนเทศดังกล่าว จึงจะ
สามารถปิดทุนได้ 
 5. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ แผนจัดการความเสี่ยงฯ โดยได้
ประเมินการด าเนินงานด้านการเผยแพร่งานวิจัย ปัญหาและอุปสรรคเป็นประจ าทุกปี และมีการรายงาน

http://nriis.nrct.go.th/i61ViewProjectDetail.aspx?ProjID=4881
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ความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นประจ าทุก
เดือน  

3.  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ตัวชี้วัดท่ี  3.1  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ   
 ในปีการศึกษา 2562 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา คะแนน 4.10 

ผลการประเมินผลงานตามพันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา แสดงในตารางที่ 6.1 
ตารางท่ี 6.1  การประเมินผลงานตามพันธกจิของสถาบันวิจัยและพฒันา 

ท่ี ตัวชี้วัด คะแนน 
1. การบริหาร 20.00 
1.1 กระบวนการบริหารองค์การ 5.00 
1.2 ผลการบรหิารงบประมาณ * 
  1. ผลการบริหารงบประมาณ  (2.5) * 
  2. ความสามารถในการหารายได้ (2.5) * 

1.3 ผลการพฒันาบุคลากร 5.00 
1.4 การบริหารจัดการความเสี่ยง 5.00 
1.5 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศหรือต่างประเทศ 5.00 
2. ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 47.00 
2.1 ระบบงานบรหิารส านักงาน 5.00 
2.2 การพัฒนาบุคลากรใหท้ าหน้าที่ให้การบริการได้อย่างมีคุณภาพ 5.00 

2.3 
การอ านวยความสะดวกและประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

5.00 

2.4 การประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ทีส่ านัก/สถาบันรับผิดชอบ 5.00 
2.5 การใหบ้ริการข้อมลูแก่บุคลากรและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 5.00 
2.6 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนาตามหน้าที่ทีร่ับผิดชอบ 5.00 
2.7 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 5.00 
2.21 การประสานความร่วมมือการวิจัย ส่งเสริมและสบืสานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ 5.00 
2.22 การผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อการพฒันาท้องถ่ินและสงัคม  2.00 
2.23 การเผยแพรง่านวิจัยหรือบทความทางวิชาการ 5.00 
3. ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.10 

  3.1 ความพึงพอใจของผู้รบับริการ 4.10 
รวม 71.10 
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 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ 
  1. การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์  
   การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2563  ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ จ านวน  13 ตัวช้ีวัด  โดยมีผลผลการด าเนินงานบรรลุ  จ านวน 11 ตัวช้ีวัด     
คิดเป็นร้อยละ 84.62   
  2. ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
   สถาบันได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ จ านวน 8 โครงการ สามารถด าเนินการได้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ ตามแผนยุทธศาสตร์ จ านวน 4 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 50.00 
  3. การบริหารงบประมาณ   
   สถาบันได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 7,779,930 บาท 
สามารถด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 7,077,584 บาท หรือ ร้อยละ 90.97 
 หมายเหตุ  
 1.  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษา ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ส่งผลให้การบริหารงบประมาณและการขับเคลื่อนโครงการของ
มหาวิทยาลัย ด าเนินการภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไป
พลางก่อน จนถึงไตรมาสที่ 2 และระหว่างปีงบประมาณส านักงบประมาณปรับลดงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 9,452,700 บาท   
 2.  จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้การขับเคลื่อนโครงการ 
ไม่สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงานขอยุติการด าเนินโครงการ บางส่วนขอเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อให้
สามารถขับเคลื่อนได้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
  ประกอบกับสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อสภาวะทางเศรษฐกิจท าให้นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ในการช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่อง การเก็บเงิน
ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษาในช่วงระยะเวลาการระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดย
เรียกเก็บค่าเงินค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายในอัตราร้อยละเก้าสิบ และให้แบ่งจ่ายเป็นงวด โดยงดเว้น
ค่าปรับการช าระเงินหลังก าหนด 
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 การสัมภาษณ์ผู้อ านวยการและผู้แทนเจ้าหน้าท่ี 
 การสัมภาษณ์ผู้อ านวยการ  สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้    
 1. การประสานงานเพ่ือน านโยบายจากมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติของ/สถาบัน   
  มหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยได้ประสานงานเพื่อน านโยบายจากมหาวิทยาลัยไปสู่การ
ปฏิบัติของส านัก/สถาบันผ่านการประชุมคณะการบริหาร (ก.บ.) มหาวิทยาลัยที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
ซึ่งมีการจัดประชุมทุกเดือน รวมทั้งการจัดประชุมอาจารย์และบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนทุกภาคเรยีนทีจ่ะแจง้
นโยบายการบริหารงานและรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ อธิการบดีจะเน้นย้ า
นโยบายในการประชุมในคราวที่เป็นประธานการเปิดกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ตามแต่โอกาส 
 2. มหาวิทยาลัยได้ปรับแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับการท่ีรัฐบาลปรับลดงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และการปรับลดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย อย่างไร   
  มหาวิทยาลัยได้ปรับแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับการที่รัฐบาลปรับลดงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และการปรับลดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยได้มอบหมายให้
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ปฏิบัติ 3 ลักษณะ คือ  
  2.1 ยุติหรือยกเลิกโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ในระยะเวลาที่ก าหนดการปรับแผนฯ 
  2.2 ปรับงบประมาณที่อยู่ระหว่างการด าเนินการและขอกันเงินงบประมาณเพื่อด าเนินการให้เสร็จ 
  2.3 ยกเลิกกิจกรรมที่เหลือที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ปรับแผนฯ (ซึ่งยังไม่ถึง
ก าหนดการตามแผนปฏิบัติการจริง)  
 3. ในปัจจุบัน เจ้าหน้าท่ีท่ีมีคุณภาพและมีทักษะท่ีสามารถท างานได้หลากหลาย เป็นความ
ต้องการจ าเป็นส าหรับมหาวิทยาลัยไทยท่ีต้องการพัฒนาให้พร้อมส าหรับบริบทท่ีเปลี่ยนไป (Up skills, Re 
skills, Future skills) ส านัก/สถาบัน มีแนวทางการพัฒนาเจ้าหน้าท่ีให้มีคุณภาพและทักษะท่ีหลากหลาย
มากขึ้น อย่างไร   
  สถาบันมีแนวทางการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีคุณภาพและทักษะที่หลากหลายมากขึ้น ดังนี้ 
  3.1 สถาบันได้ก าหนดให้บุคลากรได้จัดท าแผนเพื่อการพัฒนาตนเองเป็นรายปี 
  3.2 สถาบันได้จัดสรรงบประมาณในการเดินทางไปราชการเพื่อให้บุคลากรได้เข้าร่วมการ
ประชุม/อบรม/สัมมนาฯ ในกิจกรรมที่สอดคล้องและเป็นการพัฒนาตนเองในสายงานของบุคลากร 
  3.3 สถาบันได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรทราบทุกครั้งเมื่อมีหนังสือเชิญชวนเพื่อการ
เข้าประชุม/อบรม/สัมมนาฯ 
  3.4 สถาบันได้มอบหมายโดยตรงให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาฯ เมื่อพิจารณาว่ามี
ความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของบุคลากร 
  3.5 สถาบันได้จัดให้มีกิจกรรม KM ในหน่วยงานเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร รวมทั้ง 
ผู้บริหารสอนงานโดยการแนะน าให้กับบุคลากรโดยผ่านการประชุม หรือในที่ท างาน เป็นต้น   
 การสัมภาษณ์ผู้แทนเจ้าหน้าท่ี  สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้    
 1.  การประสานเพ่ือน านโยบายจากมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
  สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการวิจัยและบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงมีการประสานเพื่อน านโยบายจากมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและ
บริการวิชาการมาปฏิบัติ 
  1.1 ด้านการวิจัย 
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   เนื่องจากช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านนโยบายด้านงานวิจัยและนวัตกรรม มีการ
ปรับเปลี่ยนหน่วยงานผู้สนับสนุนและได้มีการพัฒนาระบบการเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนที่มี
หลากหลายหน่วยงาน มีประเด็นทางสังคมที่น่าสนใจ และโจทย์วิจัยที่ท้าทายให้กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่
ต้องแข่งขันความสามารถกันอย่างสูงยิ่ง มีแนวโน้มของการได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยลดลง ทางสถาบันวิจัยฯ 
จึงได้มีการจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับคณาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนและสรรหาคณาจารย์ นักวิจัย ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการ
ท างานวิจัยประเด็นต่างๆ เข้ามาร่วมในโครงการต่างๆ รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือด้านงานวิจัยกับแหล่งทุน 
สถาบันการศึกษาต่างๆ และเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา (ภาคเหนือ) เพื่อร่วมกันพัฒนาโจทย์วิจัยใน
ประเด็นต่างๆ รวมทั้งมีการประสานความร่วมมือด้านการบริหารจัดการงานวิจัยของ เครือข่ายมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 38 แห่ง 
   นอกจากนี้ ยังได้มีการสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจัยจากแหลง่ทนุ
ภายนอก ให้กับนักวิจัยเพื่ออ านวยความสะดวกในการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบการ    
เบิกจ่ายเงินวิจัยของมหาวิทยาลัย 
  1.2 ด้านการบริการวิชาการ 
   มีการประสานความร่วมมือทางด้านบริการวิชาการกับคณาจารย์ นักวิจัย ที่มีความรู้ความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้านในสาขาวิชาต่างๆ เข้ามาร่วมในโครงการของสถาบันฯ นอกจากนี้ยังมีการแสวงหาความ
ร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาคราชการ และภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาสังคมในการท างาน
ขับเคลื่อนงานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินตามวาระโอกาสต่างๆ เช่น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(พอช.) เพื่อพัฒนาความร่วมมือและขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ร่วมกับขบวนองค์กรชุมชนในเขตพื้นที่บริการ
ของมหาวิทยาลัยได้แก่ จังหวัดอุทัยธานีและนครสวรรค์ 
 2.  ในปัจจุบัน เจ้าหน้าท่ีท่ีมีคุณภาพและมีทักษะท่ีสามารถท างานได้หลากหลาย เป็นความ
ต้องการจ าเป็นส าหรับมหาวิทยาลัยไทยท่ีต้องพัฒนาให้พร้อมส าหรับบริบทท่ีเปลี่ยนไป (Upskills, 
Reskills, Future skills) สถาบันวิจัยและพัฒนา มีแนวทางการพัฒนาเจ้าหน้าท่ีให้มีคุณภาพและทักษะท่ี
หลากหลายมากขึ้น อย่างไร 
  ทางสถาบันวิจัยฯ ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรเจ้าหน้าที่ได้มีการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพและ
ทักษะที่จ าเป็นในการท างาน มีการสนับสนุนให้เข้าร่วมการอบรมเสริมทักษะในด้านต่างๆ ตามสายงาน หรือ
ความสนใจตามวาระและโอกาสที่เอื้ออ านวย  
 3.  เพ่ือให้การท างานของท่านมีความถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว ท่านคิดว่าควรน าเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างไร 
  ในปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อ
เป็นการป้องกันการแพร่เช้ือ และเว้นระยะห่างทางสังคม จึงมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน 
ดังนี ้
  3.1 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)  
  3.2 ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์(e-Meeting) 
  3.3 การประชุมออนไลน์ เช่น Google meet และZoom เป็นต้น 
  3.4 การติดต่อสื่อสารทางช่องทางออนไลน์ เช่น LINE และ Facebook เป็นต้น 
  3.5 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ถูกน ามาใช้ในการท างานของสถาบันวิจัย ท าให้
ได้รับความสะดวกและ รวดเร็วในการท างานเช่ือมประสานกันระหว่างหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย  
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  ปัจจุบันได้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน ตามวาระโอกาส เช่น มีการเข้าร่วม
ประชุมออนไลน์ ด้วย Google meet ร่วมกับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค โดยมี
มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นแม่ข่าย ซึ่งปัจจุบันการประชุมออนไลน์ถือได้ว่ามีความสะดวก รวดเร็วและ
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางการร่วมประชุมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาต่างๆ  
 
ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อภาวะผู ้น าและธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา จากการตอบแบบสอบถามของบุคลากร  จ านวน  7 คน จากบุคลากร จ านวน 7 คน หรือร้อยละ 
100.00 ปรากฏดังตารางที่  6.2 – ตารางที่ 6.4 
 
ตารางท่ี 6.2 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับและล าดับที่ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ 
                 พัฒนา 
1. ภาวะผู้น า ค่าเฉลี่ย ระดับ ล าดับท่ี 
1.1 ความเป็นผู้น าในการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย คุณค่าและยุทธศาสตร์ของ

สถาบัน 4.14 ดี 6 
1.2 ความสามารถในการสื่อสาร การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ

ยุทธศาสตร์ใหป้ระชาคมของส านัก/สถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.29 ดี 1 
1.3 ความสามารถในการบริหารงานได้ทันการเปลี่ยนแปลงของสงัคมโลก 4.29 ดี 1 
1.4 ทักษะในการตัดสินใจและแก้ปญัหาการบรหิารงาน 3.86 ดี 9 
1.5 ทักษะในการคิดแสวงหาวิธีการหรือทางเลือกที่ดีทีสุ่ดส าหรบัอนาคตของ

สถาบัน 4.00 ดี 8 
1.6 ความมุ่งมั่นและความทุ่มเทในการท างานใหบ้รรลุผลสมัฤทธ์ิตามแผน

ยุทธศาสตร ์ 4.29 ดี 1 
1.7 ความสามารถในการบริหารทรพัยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถาบัน 4.14 ดี 6 
1.8 ความสามารถในการแสวงหาทรัพยากรมาสนับสนุนการบริหารงานของสถาบัน 3.71 ดี 11 
1.9 การสร้างทีมและใช้แนวทางในการท างานเป็นทีมในการบริหารงาน 3.71 ดี 11 
1.10 การบริหารและการพฒันาทรัพยากรบุคคลในสถาบัน 3.86 ดี 9 
1.11 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคลและองค์การภายนอก 4.29 ดี 1 
1.12 การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการในส านัก/สถาบัน 4.29 ดี 1 

รวม 4.07 ดี  
 จากตารางที่ 6.2 โดยภาพรวมบุคลากรเห็นว่า ภาวะผู้น าของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อยู่ใน
ระดับ “ดี” ทุกข้อ 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุดสามอันดับคือ ความสามารถในการ
สื่อสาร การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ให้ประชาคมของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความสามารถในการบริหารงานได้ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และความมุ่งมั่นและความทุ่มเทในการ
ท างานให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามแผนยุทธศาสตร์  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นน้อยที่สุดสามอันดับคือ ทักษะ
ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาการบริหารงาน  การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสถาบัน  
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ความสามารถในการแสวงหาทรัพยากรมาสนับสนุนการบริหารงานของสถาบัน  และการสร้างทีมและใช้แนวทางในการ
ท างานเป็นทีมในการบริหารงาน  

ตารางท่ี 6.3 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับและล าดับที่ความคิดเห็นต่อธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการ 
                สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. ธรรมาภิบาล ค่าเฉลี่ย ระดับ ล าดับท่ี 

2.1 
หลักนิติธรรม : การใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับกติกาต่างๆ อยา่งเป็นธรรม
และเสมอภาค 4.00 ดี 2 

2.2 
หลักคุณธรรม : การยึดถือและเช่ือมั่นในความถูกต้องดีงาม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความอดทน ขยันหมั่นเพียร ความมี
ระเบียบวินัย 4.00 ดี 2 

2.3 
หลักความโปรง่ใส : การท าใหส้ถาบันเป็นสงัคมทีเ่ปิดเผยข้อมูลอย่าง
ตรงไปตรงมา มรีะบบและกลไกการท างานที่โปรง่ใส สามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได ้ 4.00 ดี 2 

2.4 

หลักการมสี่วนร่วม : เปิดโอกาสใหม้ีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความ
เข้าใจร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปญัหา/ประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมกันคิดแนวทางการท างาน ร่วมแกป้ัญหา ร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจและกระบวนการพัฒนา 4.14 ดี 1 

2.5 
หลักความรับผิดชอบ : แสดงความรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบตัิหน้าที่ให้
บรรลผุลตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่ก าหนดไว้ การแสดงถึงความ
ส านึกในความรับผิดชอบต่อความบกพร่องและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข 4.00 ดี 2 

2.6 
หลักความคุ้มค่า : การใช้ทรัพยากรในการบรหิารงานที่มีอยูจ่ ากัดใหเ้กิด
ประโยชนส์ูงสุด ประหยัดและคุ้มค่า 4.00 ดี 2 

 รวม 4.02 ดี  
 จากตารางที่ 6.3 โดยภาพรวมบุคลากรเห็นว่า ธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อยู่
ในระดับ “ดี”  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุดคือ หลักการมีส่วนร่วม: เปิดโอกาสให้
มีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมกันคิดแนวทางการท างาน ร่วมแก้ปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและกระบวนการพัฒนา  นอกนั้นทุก
ข้อมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเท่ากัน   

ตารางท่ี 6.4 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับและล าดับที่ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการ 

1 ภาวะผู้น า 4.07 ดี 1 

2 ธรรมมาภิบาล 4.02 ดี 2 

รวม 4.05 ดี  
  จากตารางที่ 6.4 โดยภาพรวมบุคลากรเห็นว่า ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา อยู่ในระดับ  ”ดี”  
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ความพึงพอใจในการบริหารของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการบริหารของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  จากการตอบแบบสอบถามของบุคลากร  จ านวน 7 คน จากบุคลากร จ านวน 7 คน หรือร้อยละ 100.00 
ปรากฏดังตารางที่  6.5 ดังนี ้

ตารางท่ี 6.5 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับและล าดับที่ความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการบรหิารของ  
                 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพฒันา 

ความพึงพอใจในการบริหารของผู้อ านวยการ ค่าเฉลี่ย ระดับ ล าดับท่ี 
1. การบริหาร 4.10 มาก 4.10 
1.1  แผนยุทธศาสตร์ของส านัก/สถาบัน 4.00 มาก 3 
1.2 แผนปฏิบัติการประจ าปีทีเ่กิดจากความร่วมมอืของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก

ระดับ และสอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  4.14 มาก 1 
1.3 สถาบันมีกลไกในการก ากบั ติดตาม และประเมินผล ให้การปฏิบัติงาน

เป็นไปตามแผน 4.14 มาก 1 
2. บทบาทหน้าท่ี 4.07 มาก  
2.1 การก าหนดเป้าประสงค์ และผลสมัฤทธ์ิที่ต้องการโดยให้ผูเ้กีย่วข้องมีส่วน

ร่วมและอธิบายให้เข้าใจตรงกัน 4.00 มาก 2 
2.2 การเป็นผูอ้ านวยการ (Facilitator) หรอืสง่เสรมิให้เกิดผลสมัฤทธ์ิในการ

ด าเนินงาน  4.14 มาก 1 
3. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในส านัก/สถาบัน 4.14 มาก  
3.1 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อการบริหารและการ

ปฏิบัติงาน 4.14 มาก 1 
3.2 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อการบริการ

นักศึกษาและศิษย์เก่า 4.14 มาก 1 
4. แนวทางการท างาน 4.07 มาก  
4.1 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคณาจารย์ บุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน 

และนักศึกษา 4.14 มาก 1 
4.2 การจัดหา การบรหิารทรัพยากร และทรัพยส์ินของมหาวิทยาลัยอย่างมี

ประสิทธิภาพ 4.00 มาก 2 
รวม 4.10 มาก  

 จากตารางที่ 6.5 โดยภาพรวม บุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา อยู่ในระดับ “มาก” ทุกข้อ 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
 1.  ด้านการบริหาร ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ แผนปฏิบัติการประจ าปีที่เกิดจากความ
ร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และสถาบันมกีลไก
ในการก ากับ ติดตาม และประเมินผล ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน  
 2. ด้านบทบาทหน้าที่ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ การเป็นผู้อ านวยการ (Facilitator) 
หรือส่งเสริมให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินงาน  
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 3. ด้านการน าเทคโนโลยีมาใช้ในสถาบัน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ การใช้ประโยชน์จาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อการบริหารและการปฏิบัติงาน  และการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีเพื่อการบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า   
 4. ด้านแนวทางการ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคณาจารย์ บุคลากร
ภายในและภายนอกหน่วยงาน และนักศึกษา  
 
 สรุปค าถามปลายเปิดของผู้อ านวยการ 
 ก. ด้านภาวะผู้น า  

  มีภาวะผู้น าสูง มี Mindset ที่ดีในการพัฒนาองค์กร  (ความถ่ี 1) 
  สามารถรับและกระจายแบ่งงานได้เหมาะสม (ความถ่ี 1) 

  ข. ด้านธรรมาภิบาล   
    มีคุณภาพ ความเท่าเทียมกันในการท างาน มุ่งเน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานเป็นหลัก 
(ความถ่ี 1) 
    มีคุณธรรม บริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรมตามค าสอนของพนะพุทธศาสนาอย่างเด่นชัด     
(ความถ่ี 1) 
 
สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 1. ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ สถาบันด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 4.67 อยู่ในระดับ ดีมาก 
   1.1 ด้านการบริหาร สถาบันด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก 
   1.2  ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน สถาบันด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 4.70 อยู่ในระดับ ดีมาก 
   1.3  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  สถาบันด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 4.10 อยู่ในระดับ มาก 
 2. ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ  สถาบันด าเนินการคิดเป็นคะแนน
ได้ 3.88 อยู่ในระดับ ดี 
   2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์  
     การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2563  ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์  จ านวน  13 ตัวช้ีวัด  มีผลผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตาม
ตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์  จ านวน 11 ตัวช้ีวัด  (ร้อยละ 84.62)  คิดเป็นคะแนนได้ 4.23  อยู่ในระดับ ดี 
   2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
     สถาบันได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ จ านวน 8 โครงการ สามารถด าเนินการได้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ จ านวน 4 โครงการ  (ร้อยละ 50.00)  คิดเป็นคะแนนได้ 2.50  อยู่ในระดับ 
“ปานกลาง” 
   2.3  การบริหารงบประมาณ   
     - ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม    
      งบประมาณได้รับการจัดสรร จ านวน 7,779,930 บาท  สามารถด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณได้ จ านวน 7,077,584 บาท  (ร้อยละ 90.97)   คิดเป็นคะแนนได้ 4.55 อยู่ในระดับ ดีมาก 
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 การประเมินผลงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  สรุปได้ดังตาราง  ที่ 6.6 
ตารางท่ี  6.6  สรุปการประเมินผลงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
ท่ี รายการท่ีประเมิน น้ าหนัก คะแนน ระดับ 
1 ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ 50 4.67 ดีมาก 
  1.1 ด้านการบรหิาร    15 5.00 ดีมาก 
  1.2 ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 25 4.70 ดีมาก 
  1.3 ความพึงพอใจของผู้รบับริการ 10 4.10 มาก 
2 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ 40 3.88 ดี 
  2.1 การบรรลเุป้าหมายตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์ 20 4.23 ดี 
  2.1 ความส าเร็จของโครงการที่ได้รบัอนุมัต ิ 10 2.50 ปานกลาง 
  2.3 การบรหิารงบประมาณ 10 4.55 ดีมาก 

รวม 90 4.32 ดี 
3 ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาล 10 4.05 ดี 
  ภาวะผู้น า  4.07 ดี 
  ธรรมาภิบาล  4.02 ดี 
4 ความพึงพอใจในการบริหารของผู้อ านวยการ 

 
 4.10 มาก 

  
 จากตารางที่  6.6 พบว่า ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ อยู่ในระดับ ดี ผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ อยู่ในระดับ ดี  ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการ อยู่ใน
ระดับ ดี  และความพึงพอใจในการบริหารของผู้อ านวยการ  อยู่ในระดับมาก 
 
การวิเคราะห์การด าเนินงาน 
 จุดเด่น 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการด าเนินงานด้านการวิจัย 
หลายระบบ เช่น ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน ระบบ
สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และระบบ สารสนเทศเทศ NSRU e-Office เป็นต้น  ท าให้
สามารถอ านวยความสะดวกให้แก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดีย่ิง 
 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ พบว่าส่วนใหญ่น าไปใช้ในการเรียนการสอน  สถาบันวิจัยและ
พัฒนาควรให้ค าแนะน าให้ผู้ท าวิจัยน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถ่ินให้มากขึ้นเพื่อตอบสนอง
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
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เอกสารอ้างอิง 
 

กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่.   ข้อมูลบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563. 
กองนโยบายและแผน.   ข้อมูลผลการด าเนินงานและรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  
                       พ.ศ. 2563. 
………..                       แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ระยะท่ี 1 (ปี พ.ศ. 2561–2564). 
………..                       สรุปรายงานการใช้เงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
………..         รายงานผลการด าเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563. 
ส านักงานอธิการบดี.   แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563. 
………..    รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563. 
………..  สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.  
………..  รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.  
………..  รายงานการศึกษาตนเองประจ าปีการศึกษา 2562. 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน.  แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ          
               พ.ศ. 2563. 
………..    รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563. 
………..  สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.  
………..  รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.  
………..  รายงานการศึกษาตนเองประจ าปีการศึกษา 2562. 
………..       ข้อมูลจ านวนนักศึกษาแต่ละชั้นปี ปีการศึกษา 2562. 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี.  แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563. 
………..    รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563. 
………..  สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.  
………..  รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.  
………..  รายงานการศึกษาตนเองประจ าปีการศึกษา 2562. 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม.  แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563. 
………..    รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563. 
………..  สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.  
………..  รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.  
………..  รายงานการศึกษาตนเองประจ าปีการศึกษา 2562. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา.   แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563. 
………..    รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563. 
………..  สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.  
………..  รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.  
………..  รายงานการศึกษาตนเองประจ าปีการศึกษา 2562. 
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ภาคผนวก ข 
โครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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โครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 49 ให้มีคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยตาม
มาตรา 39 และมาตรา 50  สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการ  ซึ่งการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย  ถือว่าเป็นเครื่องมือทางการบริหารอย่างหนึ่งส าหรับองค์การที่จะสะท้อนภาพของการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานและการบริหารจัดการองค์กรของคณะผู้บริหาร  ภายใต้แนวนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้  
ดังนั้น การติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานนั้น  จ าเป็นต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากบุคคลภายใน
องค์การที่มีมุมมองต่อมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่มองมหาวิทยาลัย โดยการเช่ือมโยงและสะท้อนให้เห็น
ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ  ซึ่งจะประเมินได้เป็นค่าความส าเร็จ และจุดอ่อนที่ควรไดร้บัการพฒันาให้
สามารถด าเนินงานได้บรรลุภารกิจที่ตั้งไว้ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ คณบดี ส านัก/ 
สถาบัน และผู้อ านวยการ   
 2.  เพื่อจัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และ
ส านัก/สถาบัน 
 
หน่วยงานท่ีรับการประเมิน 
 มหาวิทยาลัย  คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
 ส านักงานอธิการบดี  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ผู้รับการประเมิน   
 อธิการบดี คณบดีและผู้อ านวยการของหน่วยงานที่รับการประเมิน   
 
รายการท่ีประเมินและติดตาม 

1. การติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะ และส านัก/สถาบัน ตามข้อเสนอแนะของคณะ 
กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 2.  การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานที่รับการประเมิน              
           3.  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบรหิารงบประมาณของมหาวิทยาลัย คณะ และส านัก/
สถาบัน  
     3.1  การบรรลเุป้าหมายตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์   
                3.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
                3.3  การบริหารงบประมาณ    
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 4. ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของผู้รับการประเมิน และความพึงพอใจต่อคุณภาพ   

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เครื่องมือ วิธีการ เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินและน้ าหนักในการประเมิน 
  เครื่องมือ 
    เครื่องมือที่ใช้ในการวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย   
   1.   แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  คณะ ส านักงาน
อธิการบดี ส านัก/สถาบัน   
   2.  แบบสัมภาษณ์ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย  อธิการบดี รองอธิการบดี  ผู้แทนผู้ใช้
บัณฑิต  ผู้แทนชุมชนรอบมหาวิทยาลัย  ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  คณบด ีผู้แทนประธาน
สาขาวิชา ผู้แทนอาจารย์ ผู้อ านวยการ และผู้แทนบุคลากรในส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน    
   3. แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรของมหาวิทยาลัย คณะ ส านักงานอธิการบดี ส านัก/
สถาบัน  เกี่ยวกับภาวะผู้น า  ธรรมาภิบาลและความพึงพอใจในการบริหารของอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการ 
   4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านักงานอธิการบดี ส านัก/
สถาบัน ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการประจ าปี รายงานประจ าปี รายงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา เอกสารหลักสูตร รายงานผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะ และส านักงาน/สถาบัน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 วิธีการ 
  1.  รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลผลการด า เนินงานตามพันธก ิจ/ตัวชี ้ว ัด และแผน
ปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัย คณะ ส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน  
  2. วิเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านักงานอธิการบดี ส านัก/
สถาบัน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  3. วิเคราะห์เอกสาร ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี รายงานประจ าปี  
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา เอกสารหลักสูตร แบบติดตามและประเมินตนเองตามตัวช้ีวัด            ค่า
เป้าหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการของมหาวิทยาลัย คณะ ส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  4. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รอง
อธิการบดี ผู้แทนผู้ประกอบการ ผู้แทนชุมชน ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนนักศึกษา คณบดี ผู้แทนประธานสาขาวิชา 
ผู้แทนอาจารย์ ผู้อ านวยการ และผู้แทนบุคลากรในส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน  
  5. วิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล และความพึงพอใจ
ในการบริหารของอธิการบดี คณบด ีและผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน    
  6. จัดท าแบบรายงานข้อมูลผลการด า เนินงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2563                     
ของมหาวิทยาลัย คณะ และส านัก/สถาบัน   
 เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมิน 
  การประเมินผลตามพันธกิจ ใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้   
  1. เกณฑ์ของหน่วยงานระดับชาติที่ท าหน้าที่ประเมินได้แก่ สมศ. และ สกอ.   
  2. เกณฑ์เป้าหมายที่หน่วยงานที่รับการประเมินก าหนด   
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  3. เกณฑ์ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
  4. เกณฑ์กระบวนการและหรือผลการด าเนินงานที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานก าหนด   
 น้ าหนักในการประเมิน 
  1.  การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานที่รับการประเมิน       ร้อยละ  50  
  2.  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ  ร้อยละ  40 
   2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์ ร้อยละ 20 
   2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติ  
     จากสภามหาวิทยาลัย ร้อยละ 10 
   2.3  การบริหารงบประมาณ ร้อยละ 10 
  3. ภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล  และความพึงพอใจในการบริหารของอธิการบดี  ร้อยละ 10 
                      คณบดี และผู้อ านวยการ 

การค านวณคะแนนผลการประเมินและการแปลความหมายของคะแนน 
 การค านวณคะแนนผลการประเมิน 
 คะแนนผลการประเมินแต่ละรายการ  ค านวณดังนี้ 
 1. การด าเนินงานตามพันธกิจ     (A1) 
  1.1  การด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะ 

                  A1 =
คะแนนรวมที่ได้

จ านวนตัวช้ีวัด
  

 
     1.2  การด าเนินงานตามพันธกิจของส านักงานอธิการบด ีส านัก/สถาบัน  

    A1 =
A1.1x15+A1.2x25+A1.3x10

50
  

               A1.1 = คะแนนเฉลี่ยการด าเนินงานตามพันธกจิด้านการบริหาร 
               A1.2 = คะแนนเฉลี่ยการด าเนินงานตามพันธกจิด้านความส าเรจ็ในการปฏิบัติงาน 
               A1.3 = คะแนนเฉลี่ยการด าเนินงานตามพันธกจิด้านความพึงพอใจของผูร้ับบริการ 
 
 2. การบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์  (A2) 

      A2 =
ร้อยละที่ได้

100
 x 5 

 
 3. ความส าเรจ็ของโครงการที่ได้รบัอนมุัติ  (A3) 

      A3 =
ร้อยละที่ได้

100
 x 5 

 4. การบริหารงบประมาณ   (A4) 

      A4 =
ร้อยละที่ได้

100
 x 5  

 5. การประเมินภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ  (A5) 
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                 A5 =
  คะแนนรวมที่ได้

จ านวนข้อ
  

 การค านวณคะแนนเฉพาะผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยรวม  (A) 

                A =
(A1x50)+(A2x20)+(A3x10)+(A4x10)

90
 

 
 การแปลความหมายของคะแนน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
การสรุปกาประเมินผลงาน 

 การสรุปการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ท่ี รายการท่ีประเมิน น้ าหนัก 
1 การด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะ 50 
2 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบรหิารงบประมาณของมหาวทิยาลัย คณะ 40 
 2.1  การบรรลเุป้าหมายตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์ 

 
20 

 2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รบัอนมุตัิจากสภามหาวิทยาลัย 10 

 2.3  การบริหารงบประมาณ 10 
รวม 

 
90 

3 ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของอธิการบดี คณบดี 10 

สรุปการประเมินผลงานของส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน  

ท่ี รายการท่ีประเมิน น้ าหนัก 
1 การด าเนินงานตามพันธกิจ 50 
 1.1 การบรหิาร 15 
 1.2 ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 25 
 1.3 ความพึงพอใจของผู้รบับริการ (ใช้ผลการประเมินในการประกันคุณภาพ   

    การศึกษาภายใน) 10 
2 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและการบริหารงบประมาณ 

 
40 

 2.1  การบรรลเุป้าหมายตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์ 
 

20 
  2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รบัอนมุตัิจากสภามหาวิทยาลัย 10 

คะแนน ระดับการด าเนินงาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาล 

4.51 – 5.00          ดีมาก               ดีมาก 
3.51 – 4.50          ดี               ดี 
2.51 – 3.50          ปานกลาง               ปานกลาง 
1.51 – 2.50          ควรปรับปรุง               ควรปรับปรุง 
1.00 – 1.50          ต้องปรับปรุง               ต้องปรับปรุง 
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 2.3  การบริหารงบประมาณ 10 
รวม 

 
90 

3 ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการ 10 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 1.  ผลประเมินการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  คณะ ส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน 
 2.  ข้อเสนอแนะที่เป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย  คณะ ส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน 
 

  



 
 

259 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลงานตามพันธกิจของส านัก/สถาบัน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ตัวชี้วัดการประเมินผลงานตามพันธกิจของส านัก/สถาบัน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ที่ 

 
ตัวชี้วัด 

ส านักงาน 
อธิการบดี 

ส านัก 
ส่งเสริม

วิชาการฯ 

ส านัก 
วิทย 

บริการฯ 

ส านัก 
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

สถาบัน 
วิจัยและ
พัฒนา 

1. การบริหาร      
1.1 การบริหารองค์การ * * * * * 
1.2 ผลการบริหารงบประมาณ * * * * * 

 1.2.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม * * * * * 
 1.2.2 ความสามารถในการหารายได้ * - - - * 

1.3 ผลการพัฒนาบุคลากร * * * * * 
1.4 การบริหารจัดการความเสี่ยง * * * * * 
1.5 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศหรือ

ต่างประเทศ * * * * * 
2. ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน      
2.1 ระบบงานบริหารส านักงาน * * * * * 
2.2 การพัฒนาบุคลากรให้ท าหน้าที่ให้การบริการได้อย่างมี

คุณภาพ  * * * * * 
2.3 การอ านวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย * * * * * 
2.4 การประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ส านัก/สถาบัน รับผิดชอบ * * * * * 
2.5 การให้บริการข้อมูลแก่บุคลากรและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง * * * * * 
2.6 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ * * * * * 
2.7 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ * * * * * 
2.8 การด าเนินโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ * - - - - 
2.9 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี * - - - - 
2.10 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี * - - - - 
2.11 การบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย * - - - - 
2.12 การประสานงานการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  - * - - - 
2.13 การประสานงานการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  - * - - - 
2.14 การด าเนินการคัดเลือกรับผู้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับ

ปริญญาตรี - * - - - 
2.15 การด าเนินการด้านทะเบียนนักศึกษา  - * - - - 
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ที่ ตัวชี้วัด 
ส านักงาน 
อธิการบดี 

ส านัก 
ส่งเสริม

วิชาการฯ 

ส านัก 
วิทย 

บริการฯ 

ส านัก 
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

สถาบัน 
วิจัยและ
พัฒนา 

2.16 การพัฒนาศักยภาพด้านงานบริการทรัพยากร
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา
บุคลากรและท้องถิ่น - - * - - 

2.17 การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อด าเนินงานตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยฯ - - * - - 

2.18 การบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น - - - * - 
2.19 การประสานความร่วมมือจัดการศึกษาด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมในทุกระดับ - - - * - 
2.20 การปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีทาง

วัฒนธรรม - - - * - 
2.21 การประสานความร่วมมือการวิจัย ส่งเสริมและสืบสาน

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ - - - * * 
2.22 การผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่นและสังคม - - - - * 
2.23 การเผยแพร่งานวิจัยหรือบทความทางวิชาการ - - - - * 
3. ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ      
3.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ * * * * * 

รวมตัวชี้วัดในแต่ละส่วนงาน 17 17 15 17 16 
      

 
*   หมายถึง หน่วยงานตอ้งส่งรายงานข้อมูลตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด  
หมายเหตุ ตัวชี้วัดที่ 1.2 , 1.3 ,1.5  จะพิจารณาใหส้อดคล้องตามสภาพการเปลี่ยนแปลงใน
ระดบัประเทศ 
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เกณฑ์การประเมินผลงานตามพันธกิจของส านัก/สถาบันประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตัวชี้วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 

1.1 การบรหิารองค์การ 

     ชนิดตัวชี้วัด : ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์ 
  1. การก าหนดยุทธศาสตร์และแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ 
  2. การมอบหมายแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่สภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบ ให้ส านัก/สถาบัน ไปด าเนินการ 
  3. การน าเทคโนโลยมีาใช้ในการก ากบั ติดตาม และประเมนิแผน
และประเมินผลงาน 
  4. การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานอย่าง
ทั่วถึงและเช่ือมโยงกบัองค์การภายนอก 
  5. การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดบัส านัก/สถาบัน 
  6. คะแนนระดับความพึงพอใจของบุคลากรทกุระดบัโดยเฉลี่ย
ตั้งแต่ 4.0 ข้ึนไปจากคะแนนเต็ม 5.0 
คะแนน  
   คะแนน 5  :  มีการด าเนินการ 6 ข้อ  
   คะแนน 4  :  มีการด าเนินการ 5 ข้อ 
   คะแนน 3  :  มีการด าเนินการ 4 ข้อ 
   คะแนน 2  :  มีการด าเนินการ 3 ข้อ 
   คะแนน 1  :  มีการด าเนินการไม่เกิน 2 ข้อ 

1. มหาวิทยาลัย  
2. ส านัก/สถาบัน 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.  แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม   
พันธกิจของหน่วยงาน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. แบบประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรที่คณะกรรมการจัดท า 

1.2  ผลการบรหิารงบประมาณ 
 
       1.2.1 ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณภาพรวม 

      ชนิดตัวชี้วัด : ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์ 
  1. ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  
คะแนน 
  คะแนน 5 : ร้อยละ 95.00  ข้ึนไป 
  คะแนน 4 : ระหว่างร้อยละ 93.00 – 94.99 
  คะแนน 3 : ระหว่างร้อยละ 91.00 – 92.99 
  คะแนน 2 : ระหว่างร้อยละ 89.00 – 90.99 
  คะแนน 1 : น้อยกว่าร้อยละ 89.00 

1. มหาวิทยาลัย  
2. ส านัก/สถาบัน 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

   แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม   
พันธกิจของหน่วยงาน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 



 
 

263 
 

ตัวชี้วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
 

      1.2.2 ความสามารถในการ
หารายได ้

      ชนิดตัวชี้วัด : ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3  ผลการพฒันาบุคลากร 
      ชนิดตัวชี้วัด : ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  2. ความสามารถในการหารายได้ของส านักงานอธิการบดี และ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เพิ่มข้ึนร้อยละ 10  จากปีที่ผ่านมาได้ 5 คะแนน 
คะแนน 
  คะแนนใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์โดยก าหนดให้รายได้ทีเ่พิม่ขึ้น 
ร้อยละ 10 จากปีทีผ่่านมา เป็น 5 คะแนน 
หมายเหตุ  
  1. รายได้ตามตัวชี้วัด 1.2.2 ใช้เฉพาะส านักงานอธิการบดี และสถาบันวิจัย
และพัฒนา ส่วนหน่วยงานอ่ืนให้รายงานผลการด าเนินงาน แต่ยังไม่น าผลมา
คิดเป็นค่าระดับคะแนน  
  2. รายได้ตามตัวชี้วัด 1.2.2 ไม่รวมค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เก็บจาก
นักศึกษา 
  3.  ให้รวมคะแนนตามตัวชี้วัด 1.2.1 และ ตามตัวชี้วัด 1.2.2 แล้วปรับให้เป็น
คะแนนเต็ม 5   
เกณฑ์ 
  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
 
วิธีการค านวณ 

  ร้อยละ=
จ านวนบุคลากรที่ไดรั้บการพัฒนา

จ านวนบุคลากรทั้งหมด
x 100 

 
ประเภทการพัฒนา 
  1. การศึกษา อบรม เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ของบุคลากร  
  2. โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร สามารถใช้โครงการของ
มหาวิทยาลัยได ้
          

 
1. มหาวิทยาลัย  
2. ส านักงานอธิการบดี และ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. มหาวิทยาลัย 
2. ส านัก/สถาบัน 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม   
พันธกิจของหน่วยงาน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ตัวชี้วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 การบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

         ชนิดตัวชี้วัด : ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คะแนน 
  ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยก าหนดให้ร้อยละ 30 เท่ ากับ 5 
คะแนน 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์ 
1. มีคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับส านัก/สถาบัน 
2. มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
3. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงมีความเหมาะสม 
4.  แนวทางการแก้ไขความเสี่ยงมีความเหมาะสม 
5. ผลจากการแก้ไขความเสี่ยงท าให้ความเสี่ยงลดลงหรือหมดไป 
คะแนน 
   คะแนน 5  :  มีการด าเนินการ / ผลการด าเนินการ 5 ข้อ 
   คะแนน 4  :  มีการด าเนินการ / ผลการด าเนินการ 4 ข้อ 
   คะแนน 3  :  มีการด าเนินการ / ผลการด าเนินการ 3 ข้อ 
   คะแนน 2  :  มีการด าเนินการ / ผลการด าเนินการ 2 ข้อ 
   คะแนน 1  :  มีการด าเนินการ / ผลการด าเนินการ 1 ข้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. มหาวิทยาลัย 
2. ส านัก/สถาบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม   
พันธกิจของหน่วยงาน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ตัวชี้วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
1.5  การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

     ชนิดตัวชี้วัด : ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 ระบบงานบริหารส านักงาน 

      ชนิดตัวชี้วัด : ผลลัพธ์ 
 
 
 
 

เกณฑ์ 
  1. จ านวนความร่วมมือระหว่างส านัก/สถาบัน กับมหาวิทยาลัย 
คณะ/ส านัก/สถาบัน ภายในประเทศ 
  2.  จ านวนความร่วมมือระหว่างส านัก/สถาบัน กบัหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  3.  จ านวนความร่วมมือระหว่างส านัก/สถาบัน กบัหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ในต่างประเทศ 

 

คะแนน 
  คะแนน 5  :  มีความร่วมมือ 5 โครงการ 
  คะแนน 4  :  มีความร่วมมือ 4 โครงการ 
  คะแนน 3  :  มีความร่วมมือ 3 โครงการ 
  คะแนน 2  :  มีความร่วมมือ 2 โครงการ 
  คะแนน 1  :  มีความร่วมมือ 1 โครงการ 
หมายเหตุ  
  ความร่วมมือส านัก/สถาบัน สามารถใช้ความร่วมมือของ
มหาวิทยาลัยได ้
เกณฑ์ 
    1. มีคู่มือปฏิบัตงิานของบุคลากรในส านัก/สถาบันครบทกุงาน 
    2. ใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัตงิาน 
 
คะแนน 
คะแนน 5  :  มีคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรครบทุกงาน  มีระบบ 

1. มหาวิทยาลัย คณะ 
2. ส านัก/สถาบัน 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ส านัก/สถาบัน 
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม
พันธกิจของส านัก/สถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม
พันธกิจของส านัก/สถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ตัวชี้วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 การพัฒนาบุคลากรให้ท า
หน้าที่การบริการได้อย่างมี
คุณภาพ 

     ชนิดตัวชี้วัด : ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 

                 เทคโนโลยีสารสนเทศใช้อย่างทั่วถึงหรือเพียงพอ 
คะแนน 4  :  มีคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรครบทุกงาน  มีระบบ 
                 เทคโนโลยีสารสนเทศใช้ยังไมท่ั่วถึงหรอืไม่เพยีงพอ 
                 แต่มีการพัฒนา 
คะแนน 3  :  มีคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรครบทุกงาน  มีระบบ 
                 เทคโนโลยีสารสนเทศใช้ไม่ทั่วถึงหรือไมเ่พียงพอ แต่มี 
                 แนวโน้มที่จะพัฒนา 
คะแนน 2  :  มีคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรครบทุกงาน  มีระบบ 
                 เทคโนโลยีสารสนเทศใช้ไม่ทั่วถึงหรือไมเ่พียงพอ และ 
                 ไม่มีแนวโน้มที่จะพฒันา 
คะแนน 1  :  มีคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ครบทุกงาน มีระบบ 
                 เทคโนโลยีสารสนเทศใช้ไม่ทั่วถึงหรือไมเ่พียงพอ และ 
                 ไม่มีแนวโน้มที่จะพฒันา 
 
เกณฑ์ 
  1. มีแผนพัฒนาบุคลากรของส านัก/สถาบัน 
ทุกระดบัเพือ่ปรับปรงุการให้บริการ 
  2. มีทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสมและมี
คุณภาพ 
  3. มีการด าเนินการพฒันาบุคลากรตามแผนทีก่ าหนดไว้ 
  4. มีการประเมินผลการพฒันาบุคลากรทุกปี 
  5. มีการน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. มหาวิทยาลัย 
2. ส านัก/สถาบัน 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม
พันธกิจของส านัก/สถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ตัวชี้วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 การอ านวยความสะดวกและ 
ประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ  
ทั้งภายในและภายนอก 
มหาวิทยาลัย 
 
     ชนิดตัวชี้วัด : ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 
  คะแนน 5  :  มีการด าเนินการ 5 ข้อ 
  คะแนน 4  :  มีการด าเนินการ 4 ข้อ 
  คะแนน 3  :  มีการด าเนินการ 3 ข้อ 
  คะแนน 2  :  มีการด าเนินการ 2 ข้อ 
  คะแนน 1  :  มีการด าเนินการ 1 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์ 
1. มีระบบงานการอ านวยความสะดวกและประสานงาน 
2. มีคู่มือปฏิบัติงานในการอ านวยความสะดวกและประสานงาน 
3. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนบัสนุนการปฏิบัติงาน 
4. มีการประเมินผลการด าเนินการอ านวยความสะดวกและ
ประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ทุกป ี
5. น าผลการประเมินประจ าปีมาใช้ปรับปรุงการอ านวยความสะดวก 
และประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอก 
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
 
คะแนน 
   คะแนน 5  :  มีการด าเนินการ 5 ข้อ 
   คะแนน 4  :  มีการด าเนินการ 4 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. มหาวิทยาลัย 
2. ส านัก/สถาบัน 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม
พันธกิจของส านัก/สถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ตัวชี้วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
2.4 การประชุมคณะกรรมการ 
ต่าง ๆ ที่ส านัก/สถาบันรบัผิดชอบ 

     ชนิดตัวชี้วัด : กระบวนการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   คะแนน 3  :  มีการด าเนินการ 3 ข้อ 
   คะแนน 2  :  มีการด าเนินการ 2 ข้อ 
   คะแนน 1  :  มีการด าเนินการ 1 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์ 
  1. มีหนังสือเชิญประชุม แจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้า 
  2. มีการเตรียมวาระการประชุมไว้ล่วงหน้า 
  3. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมไว้ครบถ้วนเพียงพอ 
  4. จัดท ารายงานการประชุม ส่งใหก้รรมการพจิารณา หลังการ
ประชุมไมเ่กิน 15 วัน 
  5. รายงานการประชุมมีการพจิารณารบัรองโดยมกีารแก้ไขเพิ่มเตมิ
เล็กนอ้ย 

คะแนน 
  คะแนน 5  :  มีการด าเนินการ 5 ข้อ 
  คะแนน 4  :  มีการด าเนินการ 4 ข้อ 
  คะแนน 3  :  มีการด าเนินการ 3 ข้อ 
  คะแนน 2  :  มีการด าเนินการ 2 ข้อ 
  คะแนน 1  :  มีการด าเนินการ 1 ข้อ 
 
 

 
 
 
 
 
 
1. มหาวิทยาลัย  
2. ส านัก/สถาบัน 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม
พันธกิจของส านัก/สถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ตัวชี้วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
 
2.5 การใหบ้ริการข้อมลูแก่
บุคลากรและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

     ชนิดตัวชี้วัด : กระบวนการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ 
การพัฒนาตามหน้าทีท่ี่รบัผิดชอบ 
 

 
 
 
 
เกณฑ์ 
1. มีระบบการให้บริการข้อมลูทางวิชาการ 
2. มีคู่มือการให้บริการข้อมูลทางวิชาการ 
3. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนบัสนุนการปฏิบัติงาน 
4. มีการประเมินผลการด าเนินงานทุกป ี
5. น าผลการประเมินประจ าปีมาใช้ปรับปรุงงานอย่างตอ่เนือ่ง 
 
คะแนน 
  คะแนน 5  :  มีการด าเนินการ 5 ข้อ 
  คะแนน 4  :  มีการด าเนินการ 4 ข้อ 
  คะแนน 3  :  มีการด าเนินการ 3 ข้อ 
  คะแนน 2  :  มีการด าเนินการ 2 ข้อ 
  คะแนน 1  :  มีการด าเนินการ 1 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. มหาวิทยาลัย  
2. ส านัก/สถาบัน 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม
พันธกิจของส านัก/สถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม
พันธกิจของส านัก/สถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ตัวชี้วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
     ชนิดตัวชี้วัด : ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บรหิารและการตัดสินใจ 
 
     ชนิดตัวชี้วัด : ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 

เกณฑ์ 
  ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการพฒันา 
   
วิธีการค านวณ 

   ร้อยละ =
จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา

จ านวนบุคลากรท้ังหมด
x100 

 

ประเภทการพัฒนา 
  1. การศึกษา การฝึกอบรม การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการของ
บุคลากร 
  2. โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร สามารถใช้โครงการของ
มหาวิทยาลัยได ้
      ทั้งนี้นับเฉพาะในเรื่องที่ตรงกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
   
คะแนน 
  ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยก าหนดใหร้้อยละ 30 เท่ากับ 5 
คะแนน 
 
 
 
 
 
เกณฑ์ 
1.  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย โดยอย่างน้อยต้องครอบคลมุการจัดการเรยีนการ

1. มหาวิทยาลัย  
2. ส านัก/สถาบัน 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. มหาวิทยาลัย  
2. ส านัก/สถาบัน 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม
พันธกิจของส านัก/สถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ตัวชี้วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.8 การด าเนินกจิกรรมพัฒนา 
นักศึกษาเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึง 
ประสงค์ 
 
     ชนิดตัวชี้วัด : ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้
ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
2.  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครอืข่ายของหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้องตามทีก่ าหนด 
3.  มีการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพือ่การ
บรหิารและการตัดสินใจ 
4. มีผลการประเมินของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและ
การตัดสินใจไม่น้อยกว่า 4.00 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 5.00 
คะแนน 
5. มกีารน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บรหิารและการตัดสินใจมาปรบัปรงุระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารและการ
ตัดสินใจ 

คะแนน 
   คะแนน 5  :  มีการด าเนินการ 5 ข้อ 
   คะแนน 4  :  มีการด าเนินการ 4 ข้อ 
   คะแนน 3  :  มีการด าเนินการ 3 ข้อ 
   คะแนน 2  :  มีการด าเนินการ 2 ข้อ 
   คะแนน 1  :  มีการด าเนินการ 1 ข้อ 
 
 
 
เกณฑ์ 
1. มีการส ารวจความต้องการทีจ่ าเป็น ในการด าเนินกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 
2. มีการจัดบรกิารด้านสิง่อ านวยความสะดวกทีเ่อื้อต่อการพฒันา 
การเรียนรู้ของนักศึกษา 
3. มีการจัดบรกิารให้ค าปรึกษาแก่นกัศึกษา 
4. มีบริการข้อมลูข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. มหาวิทยาลัย  
2. ส านักงานอธิการบด ี
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม
พันธกิจของส านัก/สถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ตัวชี้วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.9  การบริการนักศึกษาระดบั 
ปริญญาตร ี
 
      ชนิดตัวชี้วัด : ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. มีการจัดโครงการเพื่อพฒันาประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
แก่นักศึกษา 
6. นักศึกษามีความพึงพอใจในกจิกรรมทีจ่ัดไม่น้อยกว่า 4.00 คะแนน  
จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
 
คะแนน 
  คะแนน 5  :  มีการด าเนินการ 6 ข้อ 
  คะแนน 4  :  มีการด าเนินการ 5 ข้อ 
  คะแนน 3  :  มีการด าเนินการ 4 ข้อ 
  คะแนน 2  :  มีการด าเนินการ 3 ข้อ 
  คะแนน 1  :  มีการด าเนินการไมเ่กิน 2 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์ 
1. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต  และการเข้าสู่
อาชีพแก่นักศึกษา 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพเิศษนอก
หลักสูตร แหลง่งานทัง้เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอ้มเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา
แก่นักศึกษา 
4. มีการประเมินคุณภาพของการจัดกจิกรรมและการจัดบรกิารใน
ข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 4.00 จากคะแนนเต็ม 5.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. มหาวิทยาลัย  
2. ส านักงานอธิการบด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม
พันธกิจของส านัก/สถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ตัวชี้วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
2.10 การจัดกจิกรรมการพฒันา 
นักศึกษาระดับปรญิญาตร ี
 
      ชนิดตัวชี้วัด :  ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. น าผลจากการประเมินในข้อ 4 มาปรับปรุงและพฒันาการ
ให้บรกิารและการให้ข้อมลู  เพื่อส่งใหผ้ลการประเมินสูงข้ึนหรือ
เป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
6. ให้ข้อมูลและความรู้ทีเ่ป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
 
คะแนน 
   คะแนน 5  :  มีการด าเนินการ 6 ข้อ 
   คะแนน 4  :  มีการด าเนินการ 5 ข้อ 
   คะแนน 3  :  มีการด าเนินการ 4 ข้อ 
   คะแนน 2  :  มีการด าเนินการ 3 ข้อ 
   คะแนน 1  :  มีการด าเนินการไมเ่กิน 2 ข้อ 
 
 
 
เกณฑ์ 
1. มีแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย/ส านัก  โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน
และการจัดกิจกรรม 
2. มีการด าเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
   - กิจกรรมสง่เสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดย
ส านัก/สถาบัน 
   - กิจกรรมจิตอาสา 
   - กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
   - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
   - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
3. มีการประเมินผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. มหาวิทยาลัย  
2. ส านักงานอธิการบด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม
พันธกิจของส านัก/สถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม
พันธกิจของส านัก/สถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ตัวชี้วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
 
2.11  การบรหิารจัดการทรัพยส์ิน
ของมหาวิทยาลัย 

      ชนิดตัวชี้วัด :  ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.12 การประสานการจัด 
การศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

     ชนิดตัวชี้วัด :  ผลลัพธ์ 

4. มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษา 
คะแนน 
   คะแนน 5  :  มีการด าเนินการ 5 ข้อ 
   คะแนน 4  :  มีการด าเนินการ 4 ข้อ 
   คะแนน 3  :  มีการด าเนินการ 3 ข้อ 
   คะแนน 2  :  มีการด าเนินการ 2 ข้อ 
   คะแนน 1  :  มีการด าเนินการ 1 ข้อ 
เกณฑ์ 
1. มีหน่วยงานและ/หรอืคณะกรรมการประจ าก ากับดูแล 
2. มีแผนปฏิบัติการประจ าปีในการก ากบัดูแล 
3. มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
4. มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัตงิานทุกปี 
5. มีการน าผลการติดตามประเมินผลมาใช้ในการก ากับดูแล 
 
คะแนน 
   คะแนน 5  :  มีการด าเนินการ 5 ข้อ 
   คะแนน 4  :  มีการด าเนินการ 4 ข้อ 
   คะแนน 3  :  มีการด าเนินการ 3 ข้อ 
   คะแนน 2  :  มีการด าเนินการ 2 ข้อ 
   คะแนน 1  :  มีการด าเนินการ 1 ข้อ 
 
 
 

 
 
 
 
 
1. มหาวิทยาลัย  
2. ส านักงานอธิการบด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม
พันธกิจของส านัก/สถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ตัวชี้วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.13 การประสานการพัฒนาและ 
ปรับปรงุหลักสูตร 

     ชนิดตัวชี้วัด :  ผลลัพธ์ 
 
 
 
 

 
 
 
 
เกณฑ์ 
1. มีระบบการประสานงานการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2. มีคู่มือปฏิบัติงานการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
3. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนบัสนุนการปฏิบัติงาน 
4. มีการประเมินผลการด าเนินงานทุกป ี
5. น าผลการประเมินประจ าปีมาใช้ปรับปรุงงานอย่างตอ่เนือ่ง 
 
คะแนน 
   คะแนน 5  :  มีการด าเนินการ 5 ข้อ 
   คะแนน 4  :  มีการด าเนินการ 4 ข้อ 
   คะแนน 3  :  มีการด าเนินการ 3 ข้อ 
   คะแนน 2  :  มีการด าเนินการ 2 ข้อ 
   คะแนน 1  :  มีการด าเนินการ 1 ข้อ 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. มหาวิทยาลัย  
2. ส านักสง่เสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. มหาวิทยาลัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม
พันธกิจของส านัก/สถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ตัวชี้วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.14 การด าเนินการคัดเลือกรบัผู ้
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับ 
ปริญญาตร ี
 
     ชนิดตัวชี้วัด :  ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑ์ 
1. มีระบบการประสานงานการพฒันาและปรับปรงุหลักสูตร 
2. มีคู่มือปฏิบัติงานการพฒันาและปรบัปรุงหลกัสูตร 
3. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนบัสนุนการปฏิบัติงาน 
4. มีการประเมินผลการด าเนินงานทุกป ี
5. น าผลการประเมินประจ าปีมาใช้ปรับปรุงงานอย่างตอ่เนือ่ง 
 
คะแนน 
   คะแนน 5  :  มีการด าเนินการ 5 ข้อ 
   คะแนน 4  :  มีการด าเนินการ 4 ข้อ 
   คะแนน 3  :  มีการด าเนินการ 3 ข้อ 
   คะแนน 2  :  มีการด าเนินการ 2 ข้อ 
   คะแนน 1  :  มีการด าเนินการ 1 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์ 
1. มีระบบงานการคัดเลือกรับผู้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
2. มีคู่มือปฏิบัติงานการคัดเลือกรับผู้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

2. ส านักสง่เสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. มหาวิทยาลัย  
2. ส านักสง่เสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 
 
 
 
      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม
พันธกิจของส านัก/สถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ตัวชี้วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.15 การด าเนินงานด้านทะเบียน   
นักศึกษา 
 
     ชนิดตัวชี้วัด :  ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนบัสนุนการปฏิบัติงาน 
4. มีการประเมินผลการด าเนินงานทุกป ี
5. น าผลการประเมินประจ าปีมาใช้ปรับปรุงงานอย่างตอ่เนือ่ง 
 
คะแนน 
   คะแนน 5  :  มีการด าเนินการ 5 ข้อ 
   คะแนน 4  :  มีการด าเนินการ 4 ข้อ 
   คะแนน 3  :  มีการด าเนินการ 3 ข้อ 
   คะแนน 2  :  มีการด าเนินการ 2 ข้อ 
   คะแนน 1  :  มีการด าเนินการ 1 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์ 
1. มีคู่มือการด าเนินงานของบุคลากรในงานทะเบียนนักศึกษา 
2. มีคู่มือการให้บริการนกัศึกษาในงานทะเบียนนักศึกษา 
3. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนบัสนุนการปฏิบัติงาน 
4. มีการประเมินผลการด าเนินงานทุกป ี
5. น าผลการประเมินประจ าปีมาใช้ปรับปรุงงานอย่างตอ่เนือ่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. มหาวิทยาลัย  
2. ส านักสง่เสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 

      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม
พันธกิจของส านัก/สถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม
พันธกิจของส านัก/สถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ตัวชี้วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
 
 
 
 
 
2.16 การพัฒนาศักยภาพด้านงาน 
บริการทรัพยากรสารสนเทศและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา 
บุคลากรและท้องถ่ิน 
 
     ชนิดตัวชี้วัด :  ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 
   คะแนน 5  :  มีการด าเนินการ 5 ข้อ 
   คะแนน 4  :  มีการด าเนินการ 4 ข้อ 
   คะแนน 3  :  มีการด าเนินการ 3 ข้อ 
   คะแนน 2  :  มีการด าเนินการ 2 ข้อ 
   คะแนน 1  :  มีการด าเนินการ 1 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์ 
1. มีคณะกรรมการด าเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพด้านงาน
บริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศแก่นกัศึกษา 
บุคลากรและท้องถ่ิน 
2. มีแผนด าเนินงานด้านการพฒันาศักยภาพด้านงานบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศแก่นักศึกษา 
บุคลากรและท้องถ่ิน 
3. มีการด าเนินงานตามแผนด าเนนิงานด้านการพัฒนาศักยภาพด้าน
งานบรกิารทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่
นักศึกษา บุคลากรและทอ้งถ่ิน 
4. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนบัสนุนการปฏิบัติงาน 
5. มีการประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. มหาวิทยาลัย  
2. ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม
พันธกิจของส านัก/สถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ตัวชี้วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
 
2.17 การพัฒนาระบบสารสนเทศ  
เพื่อด าเนินงานตามพันธกิจของ 
มหาวิทยาลัย 
 
     ชนิดตัวชี้วัด :  ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.18 การบริการวิชาการให ้
เกิดประโยชน์ต่อท้องถ่ิน 
 

6. มีการน าผลการประเมินการด าเนินงานมาปรบัปรุงและพฒันางาน 
 
คะแนน 
   คะแนน 5  :  มีการด าเนินการ 6 ข้อ 
   คะแนน 4  :  มีการด าเนินการ 5 ข้อ 
   คะแนน 3  :  มีการด าเนินการ 4 ข้อ 
   คะแนน 2  :  มีการด าเนินการ 3 ข้อ 
   คะแนน 1  :  มีการด าเนินการไมเ่กิน 2 ข้อ 
 
 
เกณฑ์                  
1. มีคณะกรรมการพฒันาระบบสารสนเทศ เพื่อด าเนินงานตามพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย 
 2. มีแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อเนินงานตามพันธกจิของ
มหาวิทยาลัย 
3. มีการด าเนินงานตามแผนพฒันาระบบสารสนเทศ เพื่อด าเนินงาน
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
4. มีการประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
5. มีการน าผลการประเมินการด าเนินงานมาปรบัปรุงและพฒันางาน 
 
คะแนน 
   คะแนน 5  :  มีการด าเนินการ 5 ข้อ 
   คะแนน 4  :  มีการด าเนินการ 4 ข้อ 
   คะแนน 3  :  มีการด าเนินการ 3 ข้อ 
   คะแนน 2  :  มีการด าเนินการ 2 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
1. มหาวิทยาลัย  
2. ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม
พันธกิจของส านัก/สถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม
พันธกิจของส านัก/สถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ตัวชี้วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
     ชนิดตัวชี้วัด :  ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
2.19 การประสานความร่วมมือ 
จัดการศึกษาด้านศิลปะและ 
วัฒนธรรมในทุกระดับ 
 
     ชนิดตัวชี้วัด :  ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.20  การปรับปรงุ ถ่ายทอดและ 
พัฒนาเทคโนโลยทีางวัฒนธรรม 
 
     ชนิดตัวชี้วัด :  ผลลัพธ์ 
 
 
 

   คะแนน 1  :  มีการด าเนินการ 1 ข้อ 
 
 
 
 
   ใช้ผลการประเมินในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หรือที่
มหาวิทยาลัยด าเนินการแล้ว 
 
 
 
 
 
เกณฑ์ 
1. มีคณะกรรมการประสานความร่วมมือจัดการศึกษาด้านศิลปะ 
และวัฒนธรรมในทุกระดบั 
2. มีคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงาน 
3. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนบัสนุนการปฏิบัติงาน 
4. มีการประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
5. น าผลการประเมินประจ าปีมาใช้ปรับปรุงงานอย่างตอ่เนือ่ง 
คะแนน 
   คะแนน 5  :  มีการด าเนินการ 5 ข้อ 
   คะแนน 4  :  มีการด าเนินการ 4 ข้อ 
   คะแนน 3  :  มีการด าเนินการ 3 ข้อ 
   คะแนน 2  :  มีการด าเนินการ 2 ข้อ 
   คะแนน 1  :  มีการด าเนินการ 1 ข้อ 

 
 
 
 
1. มหาวิทยาลัย  
2. ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
4. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
1. มหาวิทยาลัย  
2. ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม
พันธกิจของส านัก/สถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ตัวชี้วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.21 การประสานความร่วมมือ
การวิจัย ส่งเสรมิและสืบสาน
โครงการอันเนือ่งมาจาก
พระราชด าร ิ
 
     ชนิดตัวชี้วัด :  ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เกณฑ์ 
1. มีคณะกรรมการด าเนินงานปรับปรงุ ถ่ายทอด และพฒันา 
เทคโนโลยีทางวัฒนธรรม 
2. มีแผนการด าเนินงานปรับปรงุ ถ่ายทอด และพฒันาเทคโนโลยี
ทางวัฒนธรรม 
3. มีการด าเนินงานตามแผนการปรับปรงุ ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยีทางวัฒนธรรม 
4. มีการประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
5. น าผลการประเมินประจ าปีมาใช้ปรับปรุงงานอย่างตอ่เนือ่ง 
 
คะแนน 
   คะแนน 5  :  มีการด าเนินการ 5 ข้อ 
   คะแนน 4  :  มีการด าเนินการ 4 ข้อ 
   คะแนน 3  :  มีการด าเนินการ 3 ข้อ 
   คะแนน 2  :  มีการด าเนินการ 2 ข้อ 
   คะแนน 1  :  มีการด าเนินการ 1 ข้อ 
 
 
 
 
 
เกณฑ์ 
1. มีคณะกรรมการประสานความร่วมมือการวิจัย ส่งเสริมและสบื
สานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

 
1. มหาวิทยาลัย  
2. ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. มหาวิทยาลัย  
2. ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม
พันธกิจของส านัก/สถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม
พันธกิจของส านัก/สถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 



 
 

282 
 

ตัวชี้วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.22 การผลิตงานวิจัยหรืองาน 
สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
และสงัคม  
 
     ชนิดตัวชี้วัด :  ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. มีแผนการประสานความร่วมมือการวิจัย ส่งเสริมและสืบสาน
โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริที่ชัดเจน 
3. มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการประสานความร่วมมือ 
กับอาจารย์/บุคลากร/นักศึกษาทีร่่วมด าเนินกจิกรรม 
4. มีการด าเนินงานตามแผนประสานความร่วมมือการวิจัย ส่งเสริม
และสบืสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
5. มีการประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
6. น าผลการประเมินประจ าปีมาใช้ปรับปรุงงาน 
อย่างต่อเนื่อง 

คะแนน 
   คะแนน 5  :  มีการด าเนินการ 6 ข้อ 
   คะแนน 4  :  มีการด าเนินการ 5 ข้อ 
   คะแนน 3  :  มีการด าเนินการ 4 ข้อ 
   คะแนน 2  :  มีการด าเนินการ 3 ข้อ 
   คะแนน 1  :  มีการด าเนินการไมเ่กิน 2 ข้อ 
 
 
 
 
 
เกณฑ์ 
   จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาท้องถ่ินและ 
สังคม (รวมจ านวนงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
และสังคมที่ด าเนินการโดยสถาบันวิจัยฯ และทุกคณะ) 
 
คะแนน 
   ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5.00 เท่ากับจ านวนงานวิจัย 

3. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. มหาวิทยาลัย  
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม
พันธกิจของส านัก/สถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม
พันธกิจของส านัก/สถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ตัวชี้วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
2.23 การเผยแพร่งานวิจัยหรอื 
บทความทางวิชาการ 
 
     ชนิดตัวชี้วัด :  ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หรืองานสร้างสรรค์เพื่อการพฒันาท้องถ่ินและสังคม  
จ านวน 20 งาน  
   ใช้เทียบบญัญัติไตรยางศ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์ 
1. มีคณะกรรมการด าเนินงานเผยแพร่งานวิจัย บทความทางวิชาการ 
2. มีแผนการเผยแพร่งานวิจัย บทความทางวิชาการ 
3. มีคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงาน 
4. มีการด าเนินงานตามแผนการเผยแพร่งานวิจัยบทความทาง 
วิชาการ  
5. มีการประเมินผลการด าเนินงานด้านการเผยแพร่งานวิจัย 
บทความทางวิชาการอย่างต่อเนือ่ง  
6. มีการน าผลการประเมินการด าเนินงานด้านการเผยแพรง่านวิจัย 
บทความทางวิชาการมาปรับปรุงและพฒันางานอย่างต่อเนือ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. มหาวิทยาลัย  
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

284 
 

ตัวชี้วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
3.1 ความพึงพอใจของผู้รบับริการ 
     ชนิดตัวชี้วัด :  ผลลัพธ์ 

 
คะแนน 
   คะแนน 5  :  มีการด าเนินการ 6 ข้อ 
   คะแนน 4  :  มีการด าเนินการ 5 ข้อ 
   คะแนน 3  :  มีการด าเนินการ 4 ข้อ 
   คะแนน 2  :  มีการด าเนินการ 3 ข้อ 
   คะแนน 1  :  มีการด าเนินการไมเ่กิน 2 ข้อ 
 

  ใช้ผลการประเมินในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หรือที่
มหาวิทยาลัยด าเนินการแล้ว 

 
 
 
 
 
 
1. มหาวิทยาลัย  
2. ส านัก/สถาบัน 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาลและความพึงพอใจในการบริหาร 

ของผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน  
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แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาลและความพึงพอใจในการบริหาร 
ของผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ค าชี้แจง  
  แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาลและ
ความพึงพอใจในการบริหารของผู้อ านวยการส านัก/สถาบันจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลอันเป็นแนวทางใน
การพัฒนาส านัก/สถาบัน ดังนั้น จึงขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามตามสภาพที่เป็นจริง 
แบบสอบถามมี 3 ตอน  คือ 
 ตอนท่ี 1  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการ 
        ตอนท่ี 3  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริหารของผู้อ านวยการ 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
           ค าชี้แจงโปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน    ตามสภาพทีเ่ป็นจรงิ 
    1.  หน่วยงานที่ท่านสงักัด 
  1.  ส านักงานอธิการบด ี                       2. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  3.  ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  4. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
  5. สถาบันวิจัยและพัฒนา                          6. อื่น ๆ (โปรดระบุ) .................................. 
    2.  ระยะเวลาที่ปฏิบัตงิานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์     
  1.  น้อยกว่า 1 ปี                  2. ตั้งแต่ 1 ปี แต่น้อยกว่า 3 ปี   
  3.  3 - 5 ปี                         4.  มากกว่า 5 ปี   
 
ตอนท่ี 2  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการ  
 ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อซึง่เกี่ยวกบัภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการ 
      แล้วท าเครื่องหมาย   ลงใน  ตามสภาพที่เป็นจริง 
 

ความหมายของคะแนน 
      5  หมายถึง  ระดับดีมาก         (เป็นประโยชน์ต่อการบรหิารงานท าให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
                            และเป็นตัวอย่างได้) 
 4  หมายถึง  ระดับดี            (เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานท าให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ) 
 3  หมายถึง  ระดับปานกลาง   (เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานท าให้บรรลเุป้าหมาย) 
 2  หมายถึง  ระดับควรปรบัปรุง  (เป็นประโยชน์ต่อการบรหิารงานท าใหบ้รรลเุป้าหมายบ้าง) 

1 หมายถึง  ระดับตอ้งปรับปรงุ  (เป็นประโยชน์ต่อการบรหิารงานแต่ไม่บรรลเุป้าหมาย) 
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 รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ภาวะผู้น าของผู้อ านวยการ      
1.1 ความเป็นผู้น าในการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย คุณค่าและ

ยุทธศาสตร์ของส านัก/สถาบัน 
     

1.2 ความสามารถในการสื่อสาร การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ใหป้ระชาคมของส านัก/สถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

     

1.3 ความสามารถในการบริหารงานได้ทันการเปลี่ยนแปลงของ 
สังคมโลก 

     

1.4 ทักษะในการตัดสินใจและแก้ปญัหาการบรหิารงาน      
1.5 ทักษะในการคิดแสวงหาวิธีการหรือทางเลือกที่ดีทีสุ่ดส าหรบัอนาคต

ของส านัก/สถาบัน 
     

1.6 ความมุ่งมั่นและความทุ่มเทในการท างานใหบ้รรลุผลสมัฤทธ์ิตามแผน
ยุทธศาสตร ์

     

1.7 ความสามารถในการบริหารทรพัยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อส านัก/สถาบัน 

     

1.8 ความสามารถในการแสวงหาทรัพยากรมาสนับสนุนการบริหารงานของ
ส านัก/สถาบัน 

     

1.9 การสร้างทีมและใช้แนวทางในการท างานเป็นทีมในการบริหารงาน      
1.10 การบริหารและการพฒันาทรัพยากรบุคคลในส านัก/สถาบัน      
1.11 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคลและองค์การภายนอก      
1.12 การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการในส านัก/สถาบัน      
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รายการประเมิน  
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

2. ธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการ      

2.1 
หลักนิติธรรม : การใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับกติกาต่างๆ อยา่งเป็น
ธรรมและเสมอภาค 

     

2.2 
หลักคุณธรรม : การยึดถือและเช่ือมั่นในความถูกต้องดีงาม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความอดทน ขยันหมั่นเพียร ความมี
ระเบียบวินัย 

     

2.3 
หลักความโปรง่ใส : การท าใหส้ านัก/สถาบันเป็นสงัคมทีเ่ปิดเผย
ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา มีระบบและกลไกการท างานที่โปรง่ใส 
สามารถตรวจสอบความถูกต้องได ้

     

2.4 

หลักการมสี่วนร่วม : เปิดโอกาสใหม้ีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท า
ความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นส าคัญที่
เกี่ยวข้อง ร่วมกันคิดแนวทางการท างาน ร่วมแก้ปญัหา ร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจและกระบวนการพัฒนา 

     

2.5 

หลักความรับผิดชอบ : แสดงความรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบตัิหน้าที่
ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายทีก่ าหนดไว้ การแสดงถึง
ความส านึกในความรับผิดชอบต่อความบกพรอ่งและพรอ้มที่จะ
ปรับปรงุแก้ไข 

     

2.6 
หลักความคุ้มค่า : การใช้ทรัพยากรในการบรหิารงานที่มีอยูจ่ ากัดให้
เกิดประโยชน์สงูสุด ประหยัดและคุ้มค่า 
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารของผู้อ านวยการ 
           ความหมายของคะแนน 
 5   หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมากทีสุ่ด 
 4   หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมาก 
 3   หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

2   หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับนอ้ย 
1 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบัน้อยทีสุ่ด 

 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1.การบริหาร      
1.1  แผนยุทธศาสตร์ของส านัก/สถาบัน      
1.2 แผนปฏิบัติการประจ าปีทีเ่กิดจากความร่วมมอืของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกระดบั และสอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั  
     

1.3 ส านัก/สถาบันมีกลไกในการก ากับ ติดตาม และประเมินผล ให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน 

     

2.บทบาทหน้าท่ี       
2.1 การก าหนดเป้าประสงค์ และผลสมัฤทธ์ิที่ต้องการโดยให้ผูเ้กีย่วข้องมี

ส่วนร่วมและอธิบายใหเ้ข้าใจตรงกัน 
     

2.2 การเป็นผูอ้ านวยการ (Facilitator) หรอืสง่เสรมิให้เกิดผลสมัฤทธ์ิใน
การด าเนินงาน  

     

3.การน าเทคโนโลยีมาใช้ในส านัก/สถาบัน      
3.1 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อการบริหารและ

การปฏิบัตงิาน 
     

3.2 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อการบริการ
นักศึกษาและศิษย์เก่า 

     

4.แนวทางการท างาน      
4.1 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคณาจารย์ บุคลากรภายในและภายนอก

หน่วยงาน และนักศึกษา 
     

4.2 การจัดหา การบรหิารทรัพยากร และทรัพยส์ินของมหาวิทยาลัย
อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 

ก. ด้านภาวะผู้น า 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ............................................................................................ 
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ข.  ด้านธรรมาภิบาล           
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 

ค.  ความพึงพอใจในการบริหารของผู้อ านวยการ
.............................................................................................................................. ................................................
................................................................................... ........................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 

ง.  ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอ่ืน 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................................... ...........
........................................................................................................................ ...................................................... 
 

 
 

 
 
 
 

 


