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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 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 ส านักงานอธิการบดี ส านักและสถาบัน เป็นหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินพันธกิจแต่ละด้านของ
มหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย  บางหน่วยงานอาจรับผิดชอบพันธกิจ   
เฉพาะด้านในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย  เช่น การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการแก่สังคม เป็นต้น   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานสนับสนุนในกลุ่มรวม 5 หน่วยงาน คือ  

1. ส านักงานอธิการบดี  ท าหน้าที่ด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย เช่น ด้านบริหารทั่วไป  
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.  เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบันและ
ผู้อ านวยการ 
 2.  เพ่ือจัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของส านักงานอธิการบดี 
ส านัก/สถาบันและผู้อ านวยการ 

กรอบกำรประเมิน 
 รำยกำรที่ประเมิน 
 1.  การติดตามการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 2.  การด าเนินงานตามพันธกิจของส านัก/สถาบัน  
 3.  การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ  
  3.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์   
  3.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
  3.3  การบริหารงบประมาณ    
 3.  ภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล และความพึงพอใจในการบริหารของผู้อ านวยการ 

เครื่องมือ วิธีกำร เกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมินและน  ำหนักในกำรประเมิน 
 เครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เก่ียวข้องประกอบด้วย 
 1. แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจของส านัก/สถาบัน   
 2. แบบสัมภาษณ์ผู้อ านวยการ ผู้แทนเจ้าหน้าของส านัก/สถาบัน 
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 3. แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรในส านัก/สถาบัน เกี่ยวกับภาวะผู้น าธรรมาภิบาล และ
ความพึงพอใจในการบริหารของผู้อ านวยการ 
  4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของส านัก/สถาบัน  ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี  รายงานประจ าปี  รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา  รายงานผลการด าเนินงานของ
ส านัก/สถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  วิธีกำร 
  1.  รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจ/ตัวชี้วัด และแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านัก/สถาบัน  โดยมีผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยที่แต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ช่วยประสานการด าเนินงาน 
  2.  วิเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานของส านัก/สถาบัน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  3.  วิเคราะห์เอกสาร ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี รายงานประจ าปี  แบบ
ติดตามและประเมินตนเองตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการของส านัก/สถาบัน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  4.  วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการ และผู้แทนบุคลากรของส านัก/สถาบัน   
  5.  วิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรใน ส านัก/สถาบัน เกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล
และความพึงพอใจในการบริหารของผู้อ านวยการ 
  6.  จัดท าแบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านัก/สถาบัน   
  เกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมิน 
  การประเมินผลตามพันธกิจ ใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้   
 1. เกณฑ์ของหน่วยงานระดับชาติที่ท าหน้าที่ประเมินได้แก่ ได้แก่ส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและวัตกรรม (สป.อว.) 
  2. เกณฑ์เป้าหมายที่หน่วยงานที่รับการประเมินก าหนด   
  3. เกณฑ์ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
  4. เกณฑ์กระบวนการและหรือผลการด าเนินงานที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานก าหนด   
  น  ำหนักในกำรประเมิน 
  1.  การด าเนินงานตามพันธกิจของส านัก/สถาบัน   ร้อยละ 50 
  2.    การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ  ร้อยละ 40  

 2.1 การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์    ร้อยละ 20 
 2.2 ความส าเร็จของโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ได้รับอนุมัต ิ
      จากสภามหาวิทยาลัย   ร้อยละ 10 
 2.3 การบริหารงบประมาณ    ร้อยละ 10 

 3.  ภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล และความพึงพอใจในการบริหาร 
   ของผู้อ านวยการ   ร้อยละ 10 
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ผลกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 1. ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ  ส านักงานด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 4.04 อยู่ในระดับ ดี จ าแนกเป็น 
  1.1 ด้านการบริหาร ส านักงานด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 3.80  อยู่ในระดับ ดี 
  1.2 ความส าเร็จในการปฏิบัติงานส านักงาน ด าเนินการด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 4.18     
อยู่ในระดับ ดี  
  1.3  ความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักงาน ด าเนินการด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 4.05     
อยู่ในระดับ ดี 
 2. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ ส านักงานด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 
3.52 อยู่ในระดับ ดี จ าแนกเป็น  
   2.1 การบรรลุวัตถุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์  
    ส านักงานได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ จ านวน 18 ตัวชี้วัด โดยมีผลการด าเนินงานบรรลุค่าเป้าหมาย 
จ านวน 14 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 77.78 คิดเป็นระดับคะแนน 3.89 อยู่ในระดับ ดี 
   2.2 ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
    ส านักงานได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ จ านวน 32 โครงการ  สามารถด าเนินการได้  จ านวน   
18 โครงการ  เป็นร้อยละ 56.25 คิดเป็นระดับคะแนน 2.81 อยู่ในระดับ ปานกลาง 
 3. การบริหารงบประมาณ 
   ส านักงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 657,520,121 บาท  ด าเนินการเบิกจ่ายได้ จ านวน 
456,541,159 บาท  คิดเป็นร้อยละ 69.43  คิดเป็นระดับคะแนน 3.47 อยู่ในระดับ ปานกลาง 
   การประเมินผลงานของส านักงานอธิการบดีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สรุปได้ดังตาราง  
สรุปการประเมินผลงานของผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

 ที่ รำยกำรที่ประเมิน น  ำหนัก 
ส ำนักอธิกำรฯ 

คะแนน ระดับ 
1 ผลกำรด ำเนินงำนตำมพันธกจิ 50 4.04 ดี 

  1.1 ด้านการบริหาร 15 3.80 ดี 
  1.2 ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 25 4.18 ดี 
  1.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 10 4.05 ดี 
2 กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์และกำรบริหำรงบประมำณ 40 3.52 ดี 

 2.1 การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 20 3.89 ดี 
  2.2 ความส าเร็จของโครงการที่ได้รับอนุมัติ 10 2.81 ปานกลาง 
  2.3 การบริหารงบประมาณ 10 3.47 ปานกลาง 

รวม 90 3.81 ดี 
3 ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำล 10 3.69 ดี 

  ภาวะผู้น า  3.65 ดี 
  ธรรมาภิบาล  3.77 ดี 
 
 
 



จ 
 

กำรวิเครำะห์กำรด ำเนินงำน 
 จุดเด่น 
    - 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารและ
ปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง ยังคงมีผลการประเมินในระดับ “ควรปรับปรุง” แม้ว่าจะมีการใช้เทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงานแล้วก็ตาม การปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมิน แต่ไม่ปรากฎในรายงานคือ ขาดการประเมินความ   
พึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ไม่ยาก ดังนั้น หากส านักงานอธิการบดีมี
การติดตามประเมินผลการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ เพ่ือน าข้อค้นพบมาใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบดังกล่าว จะท าให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน จะมีเครื่องมือในการ
บริหารและตัดสินใจ ที่มีประสิทธิภาพ และผลการประเมินจะดีข้ึน 
 2. การด าเนินงานพัฒนาบุคลากรให้ท าหน้าที่ให้การบริการได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ “ปานกลาง” การปฏิบัติที่ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์คือ ยังขาดการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร และน า
ผลการประเมินมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการด าเนินงาน  ดังนั้น หากส านักงานอธิการบดีสามารถ
ด าเนินการให้ครบถ้วนทุกขั้นตอน จะส่งผลให้งานบริการมีคุณภาพ และผู้รับบริการมีความพึงพอใจ เนื่องจาก 
งานบริการเป็นหัวใจส าคัญของส านักงานอธิการบดี 
 
ผลกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  
 1. ผลการด าเนินงานตามพันธกิจส านักด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 4.62 อยู่ในระดับ ดีมาก 
จ าแนกเป็น 
  1.1 ด้านการบริหาร ด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 4.20  อยู่ในระดับ ดี  
  1.2 ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 5.00  อยู่ในระดับ ดีมาก  
  1.3  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 4.28  อยู่ในระดับ ดี 
 2. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ  ส านักด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 
3.51 อยู่ในระดับ ดี จ าแนกเป็น  
   2.1 การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์  
    ส านักงานได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ จ านวน 22 ตัวชี้วัด โดยมีผลการด าเนินงานบรรลุค่า
เป้าหมาย จ านวน 17 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 77.27 คิดเป็นระดับคะแนน 3.86 อยู่ในระดับ ดี 
   2.2 ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
    ส านักงานได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ จ านวน 16 โครงการ  สามารถด าเนินการได้  
จ านวน 8 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 50.00 คิดเป็นระดับคะแนน 2.50 อยู่ในระดับ ควรปรับปรุง   
 3. การบริหารงบประมาณ  
   ส านักงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 8,135,711 บาท  ด าเนินการเบิกจ่ายได้ จ านวน  
6,198,703 บาท  คิดเป็นร้อยละ 76.19  คิดเป็นระดับคะแนน 3.81 อยู่ในระดับ ดี 
   การประเมินผลงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
สรุปได้ดังตาราง 
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        สรุปการประเมินผลงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

 ที่ รำยกำรที่ประเมิน น  ำหนัก 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 

คะแนน ระดับ 
1 ผลกำรด ำเนินงำนตำมพันธกจิ 50 4.62 ดมีำก 

  1.1 ด้านการบริหาร 15 4.20 ดี 
  1.2 ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 25 5.00 ดีมาก 
  1.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 10 4.28 ดี 
2 กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์และกำรบริหำรงบประมำณ 40 3.51 ดี 

 2.1 การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 20 3.86 ดี 
  2.2 ความส าเร็จของโครงการที่ได้รับอนุมัติ 10 2.50 ควรปรับปรุง 
  2.3 การบริหารงบประมาณ 10 3.81 ดี 

รวม 90 4.12 ดี 
3 ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำล 10 4.63 ดมีำก 

  ภาวะผู้น า  4.54 ดีมาก 
  ธรรมาภิบาล  4.81 ดีมาก 

กำรวิเครำะห์กำรด ำเนินงำน  
 จุดเด่น  
 1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการพัฒนาระบบการให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน
ให้ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง   
 2.  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของส านัก และเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะ
เปลี่ยนไปในอนาคต เช่น การพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิตอล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างมาตรฐาน
การให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ เป็นต้น 
 ข้อเสนอแนะ 
 1.  แม้ผลการศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พบว่า
ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานอยู่ในระดับมาก แต่ส านักยังต้อง
ปรับปรุงการให้บริการให้มีความถูกต้องรวดเร็วและมีคุณภาพดียิ่งขึ้นและต่อเนื่อง  
 2. จากการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ พบว่าส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 76.19 แต่โครงการที่ท าส าเร็จและบรรลุเป้าหมายมีเพียง
ร้อยละ 50 และสามารถบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ร้อยละ 77.27 ดังนั้น ส านักควรศึกษา
วิเคราะห์สาเหตุเพื่อน ามาเป็นแนวทางปรับปรุงการด าเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

 
ผลกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
 1. ผลการด าเนินงานตามพันธกิจส านักด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 4 .63 อยู่ในระดับ ดีมาก 
จ าแนกเป็น 
  1.1 ด้านการบริหาร ส านักด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 4.00 อยู่ในระดับ ดี 



ช 
 

  1.2 ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ส านักด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 5.00  อยู่ในระดับ ดีมาก
  1.3  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 4.67  อยู่ในระดับ ดีมาก 
 2. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ  ส านักด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 
4.13 อยู่ในระดับ ดี จ าแนกเป็น  
   2.1 การบรรลุวัตถุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์  
    ส านักงานได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ จ านวน 13 ตัวชี้วัด โดยมีผลการด าเนินงานบรรลุค่า
เป้าหมาย จ านวน 11 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 84.62 คิดเป็นระดับคะแนน 4.23 อยู่ในระดับ ดี 
   2.2 ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
    ส านักงานได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ จ านวน 18  โครงการ  สามารถด าเนินการได้  
จ านวน 15 โครงการ  เป็นร้อยละ 83.33 คิดเป็นระดับคะแนน 4.17 อยู่ในระดับ ดี 
   2.3 การบริหารงบประมาณ 
  ส านักงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน  8,701,565 บาท  ด าเนินการเบิกจ่ายได้ 
จ านวน  6,771,101 บาท  คิดเป็นร้อยละ 77.81  คิดเป็นระดับคะแนน 3.89 อยู่ในระดับ ดี 
   การประเมินผลงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  สรุปได้ดังตาราง  
 สรุปการประเมินผลงานของผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

 ที่ รำยกำรที่ประเมิน น  ำหนัก 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 

คะแนน ระดับ 
1 ผลกำรด ำเนินงำนตำมพันธกจิ 50 4.63 ดีมำก 

  1.1 ด้านการบริหาร 15 4.00 ดี 
  1.2 ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 25 5.00 ดีมาก 
  1.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 10 4.67 ดีมาก 
2 กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์และกำรบริหำรงบประมำณ 40 4.13 ดี 

 2.1 การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 20 4.23 ดี 
  2.2 ความส าเร็จของโครงการที่ได้รับอนุมัติ 10 4.17 ดี 
  2.3 การบริหารงบประมาณ 10 3.89 ดี 

รวม 90 4.41 ดี 
3 ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำล 10 4.24 ดี 

  ภาวะผู้น า  4.22 ดี 
  ธรรมาภิบาล  4.27 ดี 
   

กำรวิเครำะห์กำรด ำเนินงำน 
 จุดเด่น 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักวิทยบริการฯ ได้ประสบผลส าเร็จในการปฏิบัติงานและเป็นงาน
เด่น ดังนี้   
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 1.  จัดการฝึกอบรมให้อาจารย์ และนักศึกษาเพ่ือประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ 11 หลักสูตร เช่น หลักสูตรการใช้งาน Google (@NSRU.AC.TH) เป็นต้น   
 2. ได้พัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ 7 ระบบ ปรับปรุงระบบสานสนเทศ 3 ระบบ และพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ิมใหม่ 7 ระบบ รวมทั้งสิ้น 17 ระบบ เช่น ระบบสร้างเอกสารออนไลน์ (e-Document System) 
เป็นต้น 
 3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นด้านทรัพยากรสารสนเทศและถ่ายทอดความรู้ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ นักศึกษาบุคลากรในมหาวิทยาลัยจ านวนไม่น้อยกว่า 10 แห่ง ในเขตพ้ืนที่จังหวัด
นครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดชัยนาท 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 มหาวิทยาลัยควรก าหนดเป้าหมายเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล  (Digital University) โดยศึกษาและ
จัดท าแผนด าเนินงานเพ่ือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รองรับการจัดการศึกษา เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและ
สังคม โดยให้ทุกพันธกิจด าเนินการโดยมีดิจิทัลเป็นฐาน 
 
ผลกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
 1. ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ  ส านักด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 4.88 อยู่ในระดับ ดีมาก จ าแนกเป็น 
  1.1 ด้านการบริหาร ส านักด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 5 อยู่ในระดับดีมาก 
  1.2 ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ส านักด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 5.00  อยู่ในระดับดีมาก
  1.3  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 4.38  อยู่ในระดับดี 
 2. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ  ส านักด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 
4.64  อยู่ในระดับดีมาก จ าแนกเป็น  
   2.1 การบรรลุวัตถุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์  
    ส านักได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน 16 ตัวชี้วัด โดยมีผลการด าเนินงาน
บรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน 16 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 100.00 คิดเป็นระดับคะแนน 5.00 อยู่ในระดับดีมาก 
   2.2 ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
    ส านักได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ จ านวน 4 โครงการ  สามารถด าเนินการได้  จ านวน 3 
โครงการ  เป็นร้อยละ 75.00 คิดเป็นระดับคะแนน 3.75 อยู่ในระดับดี 
 3. การบริหารงบประมาณ 
                ส านักได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 1,840,702 บาท  ด าเนินการเบิกจ่ายได้ จ านวน 
1,762,143 บาท  คิดเป็นร้อยละ 95.73  คิดเป็นระดับคะแนน 4.79 อยู่ในระดับดีมาก 
       การประเมินผลงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สรุปได้ดังนี้ 
 

 ที่ รำยกำรที่ประเมิน น  ำหนัก 
ส ำนักศิลปะฯ 

คะแนน ระดับ 
1 ผลกำรด ำเนินงำนตำมพันธกจิ 50 4.88 ดีมำก 

  1.1 ด้านการบริหาร 15 5.00 ดีมาก 
  1.2 ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 25 5.00 ดีมาก 
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 ที่ รำยกำรที่ประเมิน น  ำหนัก 
ส ำนักศิลปะฯ 

คะแนน ระดับ 
  1.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 10 4.38 ดี 
2 กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์และกำรบริหำรงบประมำณ 40 4.64 ดมีำก 

 2.1 การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 20 5.00 ดีมาก 
  2.2 ความส าเร็จของโครงการที่ได้รับอนุมัติ 10 3.75 ดี 
  2.3 การบริหารงบประมาณ 10 4.79 ดีมาก 

รวม 90 4.77 ดมีำก 
3 ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำล 10 4.68 ดีมำก 

  ภาวะผู้น า  4.67 ดีมาก 
  ธรรมาภิบาล  4.70 ดีมาก 

กำรวิเครำะห์กำรด ำเนินงำน 
 จุดเด่น 
 1. ได้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการในทุกด้าน เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 
19 ท าให้ส านักฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นการผลิตสื่อออนไลน์ด้านศิลปวัฒนธรรม 
และความเป็นไทย จ านวน 3 ชิ้นงาน คือ ประวัติความเป็นมาของสิงโตกว๋องสิวในนครสวรรค์ การละเล่นเต้นก าร าเคียว 
และการใช้ภาษาไทย รวมถึงการจัดท าช่องยูทูปในชื่อสถานีวัฒนธรรม Arts and Culture NSRU เพ่ือเป็นช่องทางใน
การเผยแพร่สื่อออนไลน์ด้านศิลปวัฒนธรรมอีกหนึ่งช่องทาง นอกจากนี้ ส านักได้พัฒนา website youtube ตลอดจน 
มีการเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมไปยัง website ของส านักงานจังหวัดนครสวรรค์   
 2.  ศึกษาและจัดท าหนังสือองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น “ศิลปวัฒนวิจักร์” 
จ านวน 6 เรื่อง ดังนี้ องค์ความรู้เรื่องกลุ่มชาติพันธุ์จีน กลุ่มชาติพันธุ์มอญ กลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง กลุ่มชาติพันธุ์
มุสลิม กลุ่มชาติพันธุ์ไทด า และกลุ่มชาติพันธุ์ญวณ 
 3. ริเริ่มจัดท าโครงการค่ายยุวศิลป์สัญจรให้กับนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัด
อุทัยธานี จ านวน 4 โรงเรียน เพ่ือพัฒนาการถ่ายทอดและสืบสานองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และความ
เป็นไทยอย่างเป็นรูปธรรม มีเวทีแลกเปลี่ยนงานศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา รวมถึงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก 
 4. การท างานของส านักเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะการท างานร่วมกับอาจารย์ 
นักศึกษา ในคณะต่างๆ 
 
   ข้อเสนอแนะ 
    ควรวางแผนพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทยให้กับท้องถิ่น เพ่ือต่อยอดสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
 
ผลกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 1. ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ ส านักด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 4.52 อยู่ในระดับ ดีมาก                   
จ าแนกเป็น 
  1.1 ด้านการบริหาร ส านักด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 3.80  อยู่ในระดับ ดี 
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  1.2 ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ส านักด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 4.90  อยู่ในระดับ ดีมาก
  1.3  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 4.67  อยู่ในระดับ ดีมาก 
 2. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ  ส านักด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 
3.94 อยู่ในระดับ ดี จ าแนกเป็น  
   2.1 การบรรลุวัตถุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์  
    ส านักงานได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ จ านวน 9 ตัวชี้วัด โดยมีผลการด าเนินงานบรรลุค่า
เป้าหมาย จ านวน 8 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 88.89 คิดเป็นระดับคะแนน 4.44 อยู่ในระดับ ดี 
   2.2 ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
    ส านักงานได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ จ านวน 17  โครงการ  สามารถด าเนินการได้  
จ านวน 14 โครงการ  เป็นร้อยละ 82.35 คิดเป็นระดับคะแนน 4.12 อยู่ในระดับ ดี 
 3. การบริหารงบประมาณ 
   ส านักงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 9,102,785 บาท  ด าเนินการเบิกจ่ายได้ จ านวน  
8,702,162 บาท  คิดเป็นร้อยละ 95.60  คิดเป็นระดับคะแนน 4.78 อยู่ในระดับ ดีมาก 
   การประเมินผลงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สรุปได้ดังตาราง  
   สรุปการประเมินผลงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

 ที่ รำยกำรที่ประเมิน น  ำหนัก 
สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
คะแนน ระดับ 

1 ผลกำรด ำเนินงำนตำมพันธกจิ 50 4.52 ดีมำก 
  1.1 ด้านการบริหาร 15 3.80 ดี 
  1.2 ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 25 4.90 ดีมาก 
  1.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 10 4.67 ดีมาก 
2 กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์และกำรบริหำรงบประมำณ 40 4.45 ดี 

 2.1 การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 20 4.44 ดี 
  2.2 ความส าเร็จของโครงการที่ได้รับอนุมัติ 10 4.12 ดี 
  2.3 การบริหารงบประมาณ 10 4.78 ดีมาก 

รวม 90 4.49 ดี 
3 ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำล 10 4.24 ดี 

  ภาวะผู้น า  4.23 ดี 
  ธรรมาภิบาล  4.26 ดี 

กำรวิเครำะห์กำรด ำเนินงำน 
 จุดเด่น 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานและเชื่อมโยงกับ
องค์กรภายนอก เช่น ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ  ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน ระบบ
สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และระบบสารสนเทศเทศ NSRU e-Office เป็นต้น ซึ่งเป็น
ประโยชน์และอ านวยความสะดวกให้กับอาจารย์และนักวิจัยในการท าวิจัยอย่างยิ่ง 
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 ข้อเสนอแนะ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาควรสนับสนุนให้อาจารย์ที่ท าวิจัยน าปัญหาของท้องถิ่นมาเป็นโจทย์ในการ
วิจัยให้มากขึ้น (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีโครงการวิจัยที่โจทย์การวิจัยได้มาจากท้องถิ่นร้อยละ 58.93)  
ซึ่งจะส่งผลให้การมีการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มีการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านการพัฒนาท้องถิ่นร้อยละ 10.74 และการพัฒนาอาชีพ ร้อยละ 
7.38) 
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บทที่ 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 คือ กองกลำง กองนโยบำยและแผน และกองพัฒนำนักศึกษำ 
 
ข้อมูลพื้นฐาน 
  ปรัชญา  
   บริกำรล้ ำ  น ำเทคโนโลยี  มีควำมโปร่งใส  ใส่ใจนักศึกษำ 
  วิสัยทัศน์  
   บริกำรดี  ใช้เทคโนโลยีทันสมัย  ใส่ใจทุกระดับ  ปรับสู่มำตรฐำน 
  พันธกิจ   
   1. พัฒนำกำรบริกำรและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัย   
   2. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของมหำวิทยำลัย 
   3. ศึกษำ วิเครำะห์ เสนอแนะ ข้อมูล เพ่ือกำรจัดท ำนโยบำยและยุทธศำสตร์ให้มหำวิทยำลัย 
   4. ติดตำม ตรวจสอบ  และประเมินผล กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย 
   5. พัฒนำนักศึกษำให้เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหำวิทยำลัย 
   ผู้บริหาร 

1.  นำยมงคล           แพทองค ำ    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
2.  อำจำรย์ปรัศนีย์   นัยนำนนท์   ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ 
3.  นำงสุกัญญำ         มีวงษ์           ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 
4.  นำงนภัสนันท์       บัวแก้ว ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 

  บุคลากร 
  ในปีงบประมำณ 2564 ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีบุคลำกรสำยสนับสนุน จ ำนวน  230 คน  ดังนี้ 
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หน่วยงาน 

 

วุฒิการศึกษา  
รวม ต่ ากว่าปริญญาตร ี ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

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

สายวิชาการ - - - - 12 5.22 0 0.00 12 5.22 
พนักงำน
มหำวิทยำลัย 

 -  -  -  - 11 4.78 0 0.00 11 4.78 

ลูกจ้ำงชั่วครำว  -  -  -  - 1 0.43 0 0.00 1 0.43 
สายสนับสนุน
วิชาการ 

143 62.17 59 25.65 16 6.96 0 0.00 218 94.78 

ข้ำรำชกำร 0 0.00 0 0.00 5 2.17 0 0.00 5 2.17 
พนักงำน
มหำวิทยำลัย 

82 35.65 41 17.83 9 3.91 0 0.00 132 57.39 

พนักงำนรำชกำร 0 0.00 9 3.91 1 0.43 0 0.00 10 4.35 

ลูกจ้ำงประจ ำ 4 1.74 2 0.87 1 0.43 0 0.00 7 3.04 
ลูกจ้ำงชั่วครำว 57 24.78 7 3.04 0 0.00 0 0.00 64 27.83 

รวม 143 62.17 59 25.65 28 12.17 0 0.00 230 100.00 

ที่มา : รำยงำนประจ ำปี  พ.ศ. 2564  ส ำนักงำนอธิกำรบดี  ข้อมูล ณ วันที่  ( ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 ) 
*หมายเหตุ  ข้อมูลบุคลำกรทั้งหมด  ได้รวมบุคลำกร หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และส ำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลัย  และบุคลำกรสำยวิชำกำรมำช่วยงำนในส่วนกลำงของส ำนักงำนอธิกำรบดีนั้นมีต้นสังกัดจริงอยู่ที่
คณะ  
 
การประเมินผลงานของส านักงานอธิการบดี 
 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนอธิกำรบดีและผู้อ ำนวยกำรจำกเอกสำรต่ำงๆ ได้แก่ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของส ำนัก 
แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี รำยงำนกำรประเมินตนเอง รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน และ
เอกสำรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ผู้อ ำนวยกำร ผู้แทนเจ้ำหน้ำที่ส ำนัก ตลอดจนข้อมูลจำก
แบบสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำลของผู้อ ำนวยกำรจำกบุคลำกรในส ำนัก  ผลจำก
กำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้น ำมำสรุปเป็นผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด  ในรำยงำนนี้แบ่งกำรประเมินเป็น
สำมส่วนคือ กำรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของ
มหำวิทยำลัยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  
และกำรประเมินผลงำนของส ำนัก/สถำบันประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
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 การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ การด าเนินงานและผลทีไ่ด้รับ ปัญหา/อปุสรรค 

1. ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและ
กำรบริกำรถือเป็นเครื่องมือส ำคัญของกำร
ปฏิบัติงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดี แม้ว่ำส ำนักงำน
อธิกำรบดีจะมีกำรใช้เทคโนโลยใีนกำรปฏิบัติงำน
บ้ำงแลว้ก็ตำม แต่อำจไม่เพียงพอและไม่มี
ประสิทธิภำพเท่ำที่ควร ส ำนักงำนอธิกำรบดีควรมี
กำรส ำรวจควำมต้องกำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศทั้ง
ของบุคลำกรและผู้ใช้บริกำร ติดตำมประเมินผลกำร
ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีอยู่ เพื่อน ำข้อค้นพบมำ
ใช้ประโยชน์ในกำรปรับปรุงและพัฒนำกำร
ปฏิบัติงำนและบริกำรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

        ในปีงบประมำณ 2564 ส ำนักงำน
อธิกำรบดีได้น ำข้อเสนอไปด ำเนินกำรแต่ด้วย
ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำร
ตัดสินใจ นั้น บุคลำกรของส ำนักงำนอธิกำรบดี 
จึงได้รับควำมช่วยเหลือจำก ผู้เชียวชำญในกำร
พัฒนำระบบสำรสนเทศส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยี เพื่อประสิทฺธิภำพในกำรท ำงำนโดยได้
มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรใช้งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศของแต่ละกลุ่มงำนของส ำนักงำน
อธิกำรบดี พบว่ำปีนี้ ได้ เลือกพัฒนำในภำระงำน
ที่ส ำคัญ ดังนี้  
    - ระบบ NSRU: e-Payroll ( ระบบสนับสนุน
กำรท ำงำน ของ กลุ่มงำนกำรคลัง ) บัญชี
เงินเดือนของบุคลำกร ประจ ำแต่ละเดือน  โดย 
บุคลำกร ได้รับกำรบันทึกเข้ำระบบ e-payroll 
แล้ว สำมำรถเข้ำตรวจสอบรำยละเอียดได้ที่ 
https://e-payroll.nsru.ac.th/    
   - ระบบ NSRU: e-Evaluate  (ระบบ
สนับสนุนกำรท ำงำน ของ กลุ่มงำนกำร
เจ้ำหน้ำที่) แจ้งผลกำรประเมินกำรเลื่อนขั้น
เงินเดือน  โดย บุคลำกร ได้รับกำรบันทึกเข้ำ
ระบบ e-Evaluate แล้ว สำมำรถเข้ำตรวจสอบ
รำยละเอียดได้ที่ https://e-
Evaluate.nsru.ac.th/    
    ทั้ง 2 ระบบนี้ จัดท ำข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือ แบ่งเบำภำระงำนให้กับทั้ง 2 กลุ่มงำน ลด
กำรข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน  ลดกำรใช้ทรัพยำกร
ส ำนักงำน  
 

- ระบบสำรสนเทศบำงตัว 
อำทิเช่น ระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-office) 
ต้องปรับปรุงระบบไป
เร่ือยๆให้ตรงกำร
ปฏิบัติงำนจริง 

2. จำกกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดีพบวำ่ 
โครงกำรที่ด ำเนนิงำนส ำเร็จเพียงร้อยละ 38.55 เป็น
ประเด็นที่ต้องศึกษำวิเครำะห์โดยละเอียดว่ำ ปญัหำ
หรือสำเหตุส ำคัญที่ส่งผลให้กำรด ำเนินโครงกำรไม่
ส ำเร็จคืออะไร หำกไม่ใช่ปัญหำเนื่องจำก
สถำนกำรณโ์รคระบำดไวรัสโคโรน่ำ (COVID 19) 

     ส ำนักงำนอธิกำรบดีได้พจิำรณำแล้วว่ำใน
ปีงบประมำณ 2563 นั้นที่ผลกำรด ำเนินกำร 
โครงกำรที่ด ำเนนิงำนส ำเร็จเพียงร้อยละ 38.55 นั้น 
ส่วนหนึ่งมำจำก สถำนกำรณ์โรคระบำดไวรัสโคโรน่ำ 
(COVID 19)   

       ในปีงบประมำณ 
2564 ส ำนักงำนอธิกำรบดี
ยังคงด ำเนนิงำนภำยใต้
สถำนกำรณโ์รคระบำด
ไวรัสโคโรน่ำ (COVID 19) 
ท ำให้กำรจัด โครงกำร/

https://e-payroll.nsru.ac.th/
https://e-evaluate.nsru.ac.th/
https://e-evaluate.nsru.ac.th/
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ การด าเนินงานและผลทีไ่ด้รับ ปัญหา/อปุสรรค 

ส ำนักงำนอธิกำรบดีต้องหำแนวทำงในกำรแก้ไข
ปรับปรุงโดยด่วน  เพื่อให้ประสบควำมส ำเร็จตำม
เป้ำหมำยไดด้ีขึ้น 

โดยในปงีบประมำณ 2564 ส ำนกังำนอธิกำรบดไีด้
ด ำเนินมำตรกำรในกำรรับมือสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดต่อไวรสัโคโรน่ำ (COVID-19) ดังนี้  
          1) ส ำนักงำนอธิกำรบดมีีกำรด ำเนินงำนตำม
มหำวิทยำลยั และค ำสั่งจงัหวัดนครสวรรค์ต่อ
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อ
ไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19) เพื่อเป็นกำรป้องกนัยับยัง้
กำรแพร่ระบำดของโรค 
         2) ส ำนักงำนอธิกำรบดมีีกำรด ำเนินงำนตำม
ประกำศมหำวิทยำลัย ต่อแนวทำงกำรปฏบิัติงำน 
และด ำเนนิงำนของหน่วยงำนและบุคลำกร ให้
เป็นไปตำมมำตรกำรควบคุมป้องกำรระบำดของ
โรคติดต่อไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19)ของจังหวัด
นครสวรรค์ 
         4) กำรปรับรูปแบบกำรท ำงำน (Work 
From Home) และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของ
มหำวิทยำลยัรูปแบบออนไลน์ 
         5) กำรปรับแผนงำน ยกเลิก เลื่อน กำร
อบรม ประชุม กิจกรรม ที่มีคนจ ำนวนมำก ตำม
มำตรกำรในกำรป้องกันยบัยั้งกำรแพร่ระบำดโรค  
         6) มีกำรปรับรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน อำทิ เช่น กำร
เลื่อนหรือลดขนำดกิจกรรม รวมทั้งปรับรูปแบบเปน็ 
กำรอบรมออนไลน์    
         7) ก ำหนดโครงกำร/กิจกรรมที่เกิดขึ้นให้มี
ขนำดเล็กลง ก ำหนดจ ำนวนเข้ำไม่เกินที่
มหำวิทยำลยัก ำหนด มีมำตรกำรคัดกรองสุขภำพ
บุคลำกรก่อนเข้ำร่วมอบรม 
           ตำมมำตรกำร ส ำนักงำนอธิกำรบดี
จ ำเป็นต้องปรับแผนกำรโครงกำรต่ำงๆ ท ำให้ 
โครงกำรที่เป็นโครงกำรอบรม/ศึกษำดูงำน ต่ำง ๆ  
ส ำนักงำนอธิกำรบดีมี ทั้งหมด 230 คน บุคลำกร
สำยวชิำกำรมำช่วยงำนในส่วนกลำงของส ำนักงำน
อธิกำรบดีนั้นมีตน้สงักัดจริงอยู่ที่คณะ ส ำนังำนอธิ
กำรบดีจะมบีุคลำกร ทั้งหมด 218 คน แบ่งเป็น 
บุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร 83 คน  บุคลำกร
สำยสนับสนนุวิชำกำร งำนบริกำร 135 คน 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี ไดป้รับเปลีย่นรูปแบบกำรจัด
โครงกำรกำรพัฒนำบุคลำกร โดยในส่วนของ 

กิจกรรม ที่มี
กลุ่มเป้ำหมำย ขนำดใหญ่ 
หรือ โครงกำร/กิจกรรม ที่
มีเป้ำหมำยผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม จ ำนวนมำกไม่
บรรลุตำมเปำ้หมำย 
โดยเฉพำะกิจกรรมบำง
ลักษณะที่อยู่ในกลุ่มที่
ควบคุมพิเศษ อำทิเช่น 
กิจกรรมกีฬำนักศึกษำนั้น
ไม่สำมำรถจัดโครงกำรข้ึน
ได ้
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ การด าเนินงานและผลทีไ่ด้รับ ปัญหา/อปุสรรค 

บุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร 83 คน  ก็จัด
กิจกรรม/โครงกำร ผ่ำนระบบออนไลน์  และสว่น
บุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร งำนบริกำร จัด
กิจกรรม/โครงกำรเป็นกลุ่มย่อยแทนไม่อำจคลอบ
คลุม บุคลำกรทั้ง 135 คนได ้
 

  
  ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย   
  จำกข้อมูลที่ส ำนักงำนอธิกำรบดีรำยงำน พบว่ำ ส ำนักงำนอธิกำรบดีได้ด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมกำรทั้ง 2 ประเด็น และมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ทั้งในประเด็นกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนและบริกำรที่มีเพ่ิมข้ึน และกำรแก้ไขปัญหำกำรด ำเนินโครงกำรในปีที่ผ่ำนมำท่ีแล้วเสร็จเพียง
ร้อยละ 38.55 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 56.25 ในปีนี้ แม้ว่ำจะมีผลกำรประเมินอยู่ในระดับปำนกลำง แต่ถือเป็น
แนวโน้มที่ดี ดังนั้น ส ำนักงำนอธิกำรบดี ต้องพิจำรณำกลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำนในเรื่องนี้ให้เหมำะสมยิ่งขึ้น 
เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อไป   
 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   
  ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนอธิกำรบดี ด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์  ประกอบด้วย  5  ยุทธศำสตร์  จ ำนวน 18  ตวัชี้วัด  โดยมีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำม
ตัวชี้วัดของแผนยุทธศำสตร์ จ ำนวน 14 ตวัชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 77.78 ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
การด าเนินงาน 

จ านวน
ตัวชี้วัด 

บรรลุ ไม่บรรล ุ
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1  พัฒนำกำรบริกำรและ
สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัย 5 5 27.78 - - 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  2  พัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรของมหำวิทยำลัย 
   * อยู่ในระหว่ำงรอผลประเมิน 1 ตัวชี้วัด 6 3 16.67 2 11.11 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  3  ศึกษำ วิเครำะห์ เสนอแนะ 
ข้อมูล เพ่ือกำรจัดท ำนโยบำยและยุทธศำสตร์ให้
มหำวิทยำลัย 2 2 11.11 - - 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  4  ติดตำม ตรวจสอบ  และ
ประเมินผล กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัย 2 1 5.56 1 5.56 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  5  พัฒนำนักศึกษำให้เป็นบัณฑิต
ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหำวิทยำลัย 
  * อยู่ในระหว่ำงรอผลประเมิน 1 ตัวชี้วัด 3 2 5.56 1 5.56 

รวม 18 14 72.22 4 22.22 
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โดยมีรำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์  ดังนี้  

ประเด็นยุทธศาสตร/์ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย  
ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 

บรรลุ ไม่บรรล ุ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการบริการและสนับสนุน
การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลยัให้มีคุณภาพ 

   
 

กลยุทธ์ที่  1.1.1  พัฒนำระบบกำรให้บริกำรอย่ำงมี
คุณภำพด้วยระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศที่ทันสมัย     
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ร้อยละของจ ำนวนหน่วยงำนทีน่ ำระบบ
เทคโนโลยสีำรสนเทศมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน ร้อยละ 90 ร้อยละ 100  - 
กลยุทธ์ที่  1.1.2  พัฒนำกระบวนกำรปฏิบตัิงำนที่เพิ่ม
ประสิทธิภำพให้แก่กำรบริกำร     

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ระดับควำมพงึพอใจของผู้รับบริกำร 
ระดับ ≥ 

4.05 4.05  - 
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำตัวบ่งชี้ของกลุ่ม
งำนภำยในส ำนัก งำนอธิกำรบดเีพื่อกำรบริหำรจัดกำรของ
ภำยในหน่วยงำน 

ระดับ ≥ 
4.50 5.00  - 

ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 ร้อยละของกำรมีคู่มือกำรปฏิบัติงำนของ
กลุ่มงำนของ 
ส ำนักงำนอธิกำรบด ี ร้อยละ 90 100  - 
กลยุทธ์ที่  1.1.3 ส่งเสริมให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
องค์ควำมรู้เพื่อเป็นแนวปฏิบัตทิีด่ี     
ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ กำรบริหำรของส ำนักงำนอธิกำรบดี ด้ำนกำร
จัดกำรควำมรู้(KM) ผ่ำน ผ่ำน  - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ     

กลยุทธ์ที่  2.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้
มีทักษะและความรู้ความสามารถที่เหมาะสมตามสายงาน     
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพฒันำ (กำร
ฝึกอบรม ศึกษำดูงำน) ทั้งภำยใน หรือภำยนอก ร้อยละ 95 

ร้อยละ 
53.04 -  

ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 โครงกำรสนบัสนุนบุคลำกรสำยวิชำกำร
ได้รับทนุพัฒนำบุคลำกรศึกษำตอ่ในระดับที่สูงขึน้ 

1 
โครงกำร 1 โครงกำร  - 

กลยุทธ์ที่  2.1.2 สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานโดย
สร้างความก้าวหน้าให้บุคลากรและมีระบบสวัสดิการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต     
ตัวชี้วัดที่ 2.1.3 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ให้บริกำรด้ำน
สวัสดิกำร 

1 
โครงกำร 1 โครงกำร  - 

ตัวชี้วัดที่ 2.1.4 ระดับควำมพงึพอใจในกำรบริหำรงำนของ
ผู้บริหำร 

ระดับ 
≥3.51 4.07  - 
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ประเด็นยุทธศาสตร/์ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย  
ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 

บรรลุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ที่  2.2.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุนการจัดหา
รายได้     

ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 ระดับควำมส ำเร็จในกำรประหยัดพลังงำน ระดับ ≥ 
4.15 

ระดับ 
[N/A] - - 

ตัวชี้วัดที่ 2.2.2 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรจัดเก็บรำยได้
จำกทรัพย์สินของมหำวทิยำลัย ร้อยละ 95 

ร้อยละ  
87.71 -  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ 
ข้อมูล เพื่อการจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์ให้
มหาวิทยาลัยอย่างถูกต้องและทันสมัย     
กลยุทธ์ที่  3.1.1 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูลให้มปีระสิทธิภาพ     
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 จ ำนวนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรที่เชื่อมโยงและสำมำรถใช้งำนร่วมกันได้ 3 ระบบ 5 ระบบ  - 
กลยุทธ์ที่  3.1.2 ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยจัดท าแผน ติดตามและประเมินผลตามแผน     
กลยุทธ์ที่  3.1.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้หลกั
ธรรมาภิบาล     
ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 ผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ กำรบริหำรของมหำวิทยำ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
(สกอ.ตัวบ่งชี้ 5.2 ข้อ 1 พัฒนำแผนกลยุทธ์จำกกำร
วิเครำะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถำบันและพฒันำไปสู่
แผนกลยุทธท์ำงกำรเงินและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีตำม
กรอบเวลำเพื่อให้บรรลุตำม ตัวบ่งชี้และเป้ำหมำยของแผน
กลยุทธ์)      ผ่ำน ผ่ำน  - 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสรมิและประสานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และ
การประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
อย่างต่อเนื่องทุกระดับ ตัง้แต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
ระดับส านักและสถาบัน     
กลยุทธ์ที่  4.1.1 ส่งเสริมและประสานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่องทุกระดับ 
ตั้งแต่ระดบัหลักสตูร ระดับคณะ ระดับส านักและสถาบัน 
กลยุทธ์ที่  4.1.2 ส่งเสริมและประสานการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดบัส านัก
และสถาบัน     
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ประเด็นยุทธศาสตร/์ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย  
ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 

บรรลุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ที่  4.1.3 ส่งเสริมและประสานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก อย่างต่อเนื่อง
ทุกระดับตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับส านักและ
สถาบัน 
ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ
ภำยในที่เปน็ส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำ 
(สกอ.ตัวบ่งชี้ 5.2  ข้อ 7 มีกำรก ำกับติดตำมส่งเสริม
สนับสนนุให้ทุกหน่วยงำนในสถำบันมีกำรด ำเนนิงำนดำ้น
กำรประกันคุณภำพภำยในฯ) ผ่ำน ผ่ำน  - 
ตัวชี้วัดที่ 4.1.2 ผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในของส ำนักงำนอธิกำรบดี 

ระดับ 
≥4.60 4.45 -  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย     

กลยุทธ์ที่  5.1.1  ส่งเสริมการด าเนินงานการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์     
ตัวชี้วัดที่ 5.1.1 จ ำนวนโครงกำรและกิจกรรมที่เพื่อพัฒนำ
นักศึกษำให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ 

5 
โครงกำร 5 โครงกำร  - 

ตัวชี้วัดที่ 5.1.2 ควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่เข้ำร่วม
กิจกรรมโครงกำร 

≥ร้อยละ 
90 หรือ 
ระดับ ≥ 

4.50 
ระดับ 
[N/A] - - 

ตัวชี้วัดที่ 5.1.3 โครงกำรกิจกรรมกีฬำนักศึกษำ 
 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ
ตำมเวลำที่
ก ำหนด 

ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ
ตำมเวลำที่
ก ำหนด -  

 
 การด าเนินงานตามพันธกิจ   
  1.  ด้านการบริหาร   
  ตัวช้ีวัดที่ 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 
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   พันธกิจ   
    1. พัฒนำกำรบริกำรและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัย 
    2. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของมหำวิทยำลัย 
    3. ศึกษำ วิเครำะห์ เสนอแนะ ข้อมูล เพ่ือกำรจัดท ำนโยบำยและยุทธศำสตร์ให้มหำวิทยำลัย 
    4. ติดตำม ตรวจสอบ  และประเมินผล กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย 
    5. พัฒนำนักศึกษำให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหำวิทยำลัย 
   ยุทธศาสตร์ 
    1.  พัฒนำกำรบริกำรและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัย   
    2.  พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของมหำวิทยำลัย 
    3. ศึกษำ วิเครำะห์ เสนอแนะ ข้อมูล เพ่ือกำรจัดท ำนโยบำยและยุทธศำสตร์ให้มหำวิทยำลัย 
    4. ติดตำม ตรวจสอบ  และประเมินผล กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย   
    5. พัฒนำนักศึกษำให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหำวิทยำลัย  
   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์   
    1.  มีกำรพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพเพ่ือควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร   
    2.   มีกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคลำกรให้มีศักยภำพที่เหมำะสมต่อกำรท ำงำน   
    3. มีกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร และทรัพย์สินของมหำวิทยำลัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
    4. เพ่ือสนับสนุนและเสนอแนะแนวทำงกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยและหน่วยงำน
ภำยในให้ด ำเนินงำนตำมแผนงำน และบริหำรงบประมำณที่จ ำกัดอย่ำงมีประสิทธิภำพบนฐำนข้อมูลที่ทันสมัย  
    5. ทุกหน่วยงำนมีกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่ส่งเสริมให้มี
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กำรตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ และกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำทั้งภำยใน
และภำยนอกอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับหลักสูตร/คณะส ำนักและสถำบันที่มีคุณภำพได้มำตรฐำน 
    6. เพ่ือให้นักศึกษำให้เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   กลยุทธ์ 
    1. พัฒนำระบบกำรให้บริกำรอย่ำงมีคุณภำพด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย 
    2. พัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่เพ่ิมประสิทธิภำพให้แก่กำรบริกำร 
    3. ส่งเสริมให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และองค์ควำมรู้เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
    4. ส่งเสริมและพัฒนำทรัพยำกรบุคลำกรให้มีทักษะและควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสม
ตำมสำยงำน 
    5. สร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนโดยสร้ำงควำมก้ำวหน้ำให้บุคลำกรและมีระบบสวัสดกิำร
เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต 
    6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรและทรัพย์สินของมหำวิทยำลัยเพ่ือสนับสนุนกำร
จัดหำรำยได้ 
    7. ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและฐำนข้อมูลให้มีประสิทธิภำพ 
    8. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงำนของมหำวิทยำลัยจัดท ำแผน ติดตำมและประเมินผลตำมแผน 
    9. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล 
    10. ส่งเสริมและประสำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอกอย่ำง
ต่อเนื่องทุกระดับ ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับส ำนักและสถำบัน 
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    11. ส่งเสริมและประสำนกำรตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอกอย่ำง
ต่อเนื่องทุกระดับ ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับส ำนักและสถำบัน 
    12. ส่งเสริมและประสำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอก อย่ำง
ต่อเนื่องทุกระดับตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับส ำนักและสถำบัน  
    13 ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนกำรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำนักศึกษำให้เป็นบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์  
   โดย คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนอธิกำรบดีได้ พิจำรณำทบทวนแผนยุทธศำสตร์
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2563)  เพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ 2563  แผนบริหำรควำมเสี่ยง  2563 และแผนพัฒนำบุคลำกร จำกกำรค ำสั่งส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ที่ 015/2562 แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ลงวันที่  10 กันยำยน 2562 ได้มีกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้ทบทวนกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนยุทธ์ศำสตร์เดิมของส ำนักงำนอธิกำรบดีให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยและร่วมกัน
ด ำเนินกำรจัดท ำ(ร่ำง )แผนปฏิบัติรำชกำรและแผนปฏิบัติกำร ส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปีงบประมำณ 2563  
โดย ด ำเนินกำรวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยในและภำยนอก 
   และในล ำดับต่อมำได้มีกำรน ำ (ร่ำง )แผนปฏิบัติรำชกำรและแผนปฏิบัติกำร ส ำนักงำน
อธิกำรบดี ประจ ำปีงบประมำณ 2563  ดังกล่ำว เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก ครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวันที่ 10 กันยำยน 2562  เพ่ือพิจำรณำ โดยมีประชุม ทบทวน และพิจำรณำข้อเสนอแนะจำก
คณะกรรมกำรต่ำงๆ ที่เข้ำมำด ำเนินกำรประเมินกำรบริหำรงำนของส ำนักปรับปรุงแผนในปีต่อไป 
   ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) 
   ปัจจัย/องค์ประกอบ/สิ่งแวดล้อมภายใน 
   1. จุดแข็ง (Strengths)  
 

ที่ จุดแขง็  คะแนน จัดล าดบั น้ าหนัก 
ถ่วงน้ าหนัก 

(น้ าหนัก X0.5) 
ถ่วงน้ าหนัก 

(น้ าหนัก0.5 X
คะแนนเฉลี่ย) 

1. บุคลำกรมีควำมซ่ือสัตย์สุจริตในกำรปฏบิัติงำน  4.20 1 0.20 0.10 0.42 

2. ควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำร  4.10 2 0.18 0.09 0.37 

3. ผู้บริหำรใช้หลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน  4.00 3 0.14 0.07 0.28 

4. บุคลำกรมีควำมมำนะอดทน มีควำมพยำยำม
ในกำรปฏิบัติงำนสูง และมีกำรท ำงำนเป็นทีม   

3.95 4 0.11 0.06 0.22 

5. บุคลำกรส่วนใหญ่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ควำมช ำนำญในงำนเฉพำะทำง 

3.95 4 0.11 0.06 0.22 

6. มีภำระงำนที่ชัดเจนและมกีำรปฏิบัติงำนตำม
ขั้นตอน เช่น มีคู่มือปฏิบัติงำน 

3.95 
 

4 0.11 0.06 0.22 

7. มีกำรประชุม หรือกำรสื่อสำรภำยในองค์กรที่ดี 3.79 7 0.08 0.04 0.15 

8. กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรด้ำนอำคำร
สถำนที่ให้คุ้มค่ำ  

3.76 8 0.07 0.04 0.13 

รวม 1.00 0.50 1.97 
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  2.  จุดอ่อน (Weaknesses)  

ที่ จุดอ่อน คะแนน จัดล าดบั น้ าหนัก 
ถ่วงน้ าหนัก 

(น้ าหนัก X0.5) 
ถ่วงน้ าหนัก 

(น้ าหนัก0.5 X
คะแนนเฉลี่ย) 

1. กำรจัดสรรเงินงบประมำณจำกรัฐลดลง 4.21 1 0.20 0.10 0.42 

2. กำรจัดหำรำยได้จำกทรัพย์สินมหำวิทยำลัยลดลง 4.14 2 0.18 0.09 0.37 

3. โครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำน ไม่สอดคล้องกับภำรกจิที่
ด ำเนินกำร  

3.78 3 0.14 0.07 0.26 

4. บุคลำกรยังขำดควำมเชี่ยวชำญที่จะพัฒนำระบบที่
สูงขึ้น 

3.65 4 0.14 0.07 0.26 

5. หัวหน้ำงำนยังขำดประสบกำรณ์ในกำรวำงแผน  3.59 5 0.12 0.06 0.22 

6. บุคลำกรไม่เพียงพอกับภำระงำน  3.54 6 0.12 0.06 0.21 

7. กำรประชุมภำยในหนว่ยงำนยังมีน้อย  3.42 7 0.10 0.05 0.17 

รวม 1.00 0.50 1.91 

 
   ปัจจัย/องค์ประกอบ/สิ่งแวดล้อมภายนอก 
   1. โอกำส (Opportunities)  

ที่ โอกาส คะแนน จัดล าดบั น้ าหนัก 
ถ่วงน้ าหนัก 
(น้ าหนัก 
X0.5) 

ถ่วงน้ าหนัก 
(น้ าหนัก0.5 X
คะแนนเฉลี่ย) 

1. ระบบปฏิบัติงำนระดับประเทศที่น ำมำใช้กำรปฏิบัติงำน  
เช่น  ระบบจำ่ยตรง   ระบบหกัภำษี ณ ที่จ่ำย  ระบบ
กำรให้กูย้ืมเงินผ่ำนอินเตอร์เน็ต (e-
Studentloan)ส ำหรับผู้กู้ กยศ.  ะบบกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ภำครัฐ (e-GP,e-bidding)   ระบบบันทกึข้อมูลนักกีฬำ 
สกอ.     

4.05 1 0.30 0.15 0.61 

2. ผู้บริหำรระดับมหำวิทยำลัยให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำร
แสดงควำมคิดเห็นเพื่อพัฒนำงำนในองค์กร 

3.85 2 0.26 0.13 0.50 

3. ผู้บริหำรระดับมหำวิทยำลัยให้ควำมส ำคัญโดยให้
บุคลำกรได้รับกำรอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำน 

3.71 3 0.23 0.12 0.43 

4. นโยบำยของผู้บริหำรระดับมหำวิทยำลยัสร้ำงขวัญก ำลัง
ในกำรปฏิบัติงำน 

3.67 4 0.21 0.11 0.39 

รวม 1.00 0.50 1.92 
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   2.  อุปสรรค(Threats)  

ที่ อุปสรรค คะแนน จัดล าดบั น้ าหนัก 
ถ่วงน้ าหนัก 
(น้ าหนัก 
X0.5) 

ถ่วงน้ าหนัก 
(น้ าหนัก0.5 X
คะแนนเฉลี่ย) 

1. กำรตัดสินใจของผู้บริหำรระดับมหำวิทยำลัยไม่ชัดเจนท ำ
ให้เกิดปัญหำในกำรปฏิบัติงำน 

4.10 1 0.30 0.15 0.61 

2. นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณของมหำวิทยำลัยท ำให้
ส ำนักงำนอธกิำรบดีไม่สำมำรถพัฒนำกำรท ำงำนได้อย่ำงไม่
เต็มประสิทธิภำพ 

4.05 2 0.26 0.13 0.53 

3. งำนบำงอย่ำงขำดระเบียบรองรับในกำรปฏิบัติงำน  3.89 3 0.24 0.12 0.47 

4. บุคลำกรไม่มีควำมช ำนำญระบบปฏิบัติงำนระดับประเทศที่
น ำมำใช้กำรปฏิบัติงำน   

3.59 4 0.20 0.10 0.36 

รวม 1.00 0.50 1.97 

 
   ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของส านักงานอธิการบดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 2 .  ต ำ ม
แผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยที่สภำมหำวิทยำลัยเห็นชอบให้ส ำนักงำนอธิกำรบดีไปด ำเนินกำรนั้น ส ำนักงำน
อธิกำรบดีได้ด ำเนินกำรทบทวน ปรับแผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนอธิกำรบดี ให้ มีควำมเชื่อมโยงระหว่ำงวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  ประเด็นยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยและสำมำรถน ำไปปฏิบัติโดยกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์
ส ำนักงำนอธิกำรบดี พ.ศ.2560 – 2564  (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2563) มีวัตถุประสงค์ เพ่ือก ำหนดทิศทำงในกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดีให้สอดคล้องและบรรลุตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย พร้อมทั้งมีกำร
ประเมินผลที่มีประสิทธิภำพ โดยมีหน่วยงำนหลัก ทั้ง 3 กองงำนเป็นผู้รับผิดชอบตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย  
ผู้อ ำนวยส ำนักงำนอธิกำรบดี และผู้อ ำนวยกำรทั้ง 3 กองงำน จะเป็นผู้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินต่อ
ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย ทั้งโดยตรงและต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 

1.92

1.91

1.97

2.00 1.86
1.88
1.90
1.92
1.94
1.96
1.98
2.00
2.02

โอกาส (Opportunities)

จดุอ่อน (Weaknesses)

อปุสรรค(Threats)

จดุแข็ง (Strengths)

SWOT Graph
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  3. ส ำนักได้มีกำรประเมินแผนแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนโดยมีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนิน
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรเป็น ประจ ำทุกปี เพ่ือประเมินโครงกำรตำมตัวชี้วัดของกลยุทธ์ในแผนยุทธศำสตร์   
   รำยงำนผลกำรด ำเนินตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564      
   ข้อมูลด้ำนผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมภำพรวม                    
   จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ  
ร้อยละ 

 
หมายเหตุ แผน แล้วเสร็จ บรรลุวัตถุ 

ประสงค์ 
1. พัฒนำกำรบริกำรและสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัย 5 5 5 27.78  
2. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
ของมหำวิทยำลัย 6 4 3 16.67 

 
 

3. ศึกษำ วิเครำะห์ เสนอแนะ ข้อมูล 
เพ่ือกำรจัดท ำนโยบำยและยุทธศำสตร์ให้
มหำวิทยำลัย 2 2 2 11.11  
4. ติดตำม ตรวจสอบ  และประเมินผล 
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัย 2 2 1 5.56  
5. พัฒนำนักศึกษำให้เป็นบัณฑิตท่ีมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
มหำวิทยำลัย 3 3 2 5.56  

รวม 18 18 14 72.22  
  4. ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีระบบสำรสนเทศและเว็บไซต์ของส ำนักไว้จัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศด้ำน
กำรบริหำร และได้น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอ่ืนๆ มำใช้บริหำรงำน อันได้แก่   
   4.1 เว็บไซต์ของส ำนักงำนอธิกำรบดี อันได้แก่  
    - หน้ำเว็บเพจของส ำนักงำนอธิกำรบดี 
    - หน้ำเว็บเพจของกองงำนทั้ง 3 กอง(กองกลำง,กองนโยบำยและแผน,กองพัฒนำนักศึกษำ) 
    - หน้ำเว็บเพจของกลุ่มงำนหลักๆ  อันได้แก่ กลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำที่,กลุ่มงำนทรัพย์สินและ
รำยได้,กลุ่มงำนมำตรฐำนกำรศึกษำ 
    - หน้ำเว็บเพจของงำนอ่ืน ๆ ที่ต้องกำรเผยแพร่ข้อมูล เช่น งำนวินัยและนิติกร ,              
งำนยำนพำหนะ,งำนประกันคุณภำพ ส ำนักงำนอธิกำรบดี,กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
   4.2 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรงำนภำยในส ำนักงำน 
    - ระบบบริหำรงบประมำณและกำรเงิน  Naga 
    - ระบบรับ-ส่งและติดตำมเอกสำรกำรเบิกจ่ำยเงิน ผ่ำนระบบอินทรำเน็ตของมหำวิทยำลัย 
    - ระบบกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ e-Meeting 
    - ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  NSRU Office  
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    - ระบบแจ้งเตือนพัสดุ EMS  
    - และได้น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอ่ืนๆ มำใช้บริหำรงำนและเชื่อมโยงกับ
ภำยนอกดังนี้ 
     ด้ำนกำรเงิน – กลุ่มงำนกำรคลังใช้ระบบกำรเงินกำรคลังภำครัฐ GFMIS ของ
กรมบัญชีกลำง 
     ด้ำนกำรพัสดุ  – กลุ่มงำนพัสดุใช้ระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ EGP ของ
กรมบัญชีกลำง   
     ด้ำนบุคลำกร – กลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ใช้ 1) ระบบฐำนข้อมูลทะเบียนประวัติ
ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ 2) ระบบสำรสนเทศพนักงำนรำชกำร 3)ระบบสำรสนเทศ  NSRU 
MIS ของมหำวิทยำลัยเพ่ือส่งข้อมูลให้แก่ ส ำนักงำนกำรกำรอุดมศึกษำแห่งชำติ และมีหน้ำเว็บของ กลุ่มงำน
ส ำหรับเผยแพร่ข้อมูลให้แก่บุคลำกรได้รับทรำบ 
     ด้ำนอำคำรสถำนที ่- กลุ่มงำนทรัพย์สินและรำยได้ในกำรให้ข้อมูลบริกำรจองสถำนที่
ต่ำงๆ ห้องประชุม ล่วงหน้ำ พร้อมตำรำงสอบรำยกำรจองสถำนที่ตำมเพจ http://ai.nsru.ac.th/      
     ด้ำนกำรประกันคุณภำพ – ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีกำรจัดส่งข้อมูลรำยงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำของส ำนักฯ  ผ่ำนระบบ CHE QA ONLINE เพ่ือรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.)   
  5. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรบริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำรโดยใช้แบบสอบถำมที่
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยจัดท ำขึ้น  
  6. กำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรบริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำรมีคะแนนเฉลี่ย 3.68 
 
   ตัวช้ีวัดที่ 1.2  ผลการบริหารงบประมาณ 
  1. ส ำนักมีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ดังนี้ 
   งบประมำณท่ีได้รับในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำนวน 657,520,121 บำท   
   งบประมำณท่ีเบิกจ่ำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำนวน 456,541,159 บำท 
   คิดเป็นร้อยละ 69.43 
  2. ควำมสำมำรถในกำรหำรำยได ้
   รำยไดใ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เท่ำกับ  10,220,972.51 บำท 
   รำยไดใ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เท่ำกับ  9,058,316.77 บำท 
   รำยได้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  เพ่ิมข้ึน  คิดเป็นร้อยละ 12.84 
  ส ำนักงำนอธิกำรบดีโดยกลุ่มงำนทรัพย์สินและรำยได้ด ำเนินงำนตำมแผนกำรหำรำยได้ ปีงบประมำณ 
พ.ศ.2564  โดยมีเป้ำหมำยในกำรจัดเก็บรำยได้ เป็นจ ำนวน 11 ,652,800 บำท จัดเก็บได้จริงเป็นจ ำนวน  
10,220,972.51 บำท คิดร้อยละ  87.71 โดยด ำเนินงำนตำมพันธกิจและมีผลกำรด ำเนินงำนแผนฯ  ดังนี้  
  2.1 รำยรับค่ำเช่ำสถำนที่ ร้ำนค้ำ ศูนย์อำหำร ได้แก่ ค่ำเช่ำสถำนที่ประกอบกำรศูนย์อำหำร     
(อ.เมือง), ค่ำเช่ำร้ำนค้ำภำยในศูนย์อำหำร (ย่ำนมัทรี),ค่ำเช่ำพ้ืนที่ (อ.เมือง),ค่ำเช่ำพ้ืนที่ (ย่ำนมัทรี),ค่ำบริกำร
พ้ืนที่ (ย่ำนมัทรี),ค่ำเช่ำห้องประชุมและค่ำบริกำรพ้ืนที่,ค่ำบริกำรสถำนที่จัดอำหำร,ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรสนำม
กีฬำต่ำงๆ,ค่ำเช่ำทรัพย์สินต่ำงๆของมหำวิทยำลัยฯ ร้อยละ 40 จำกกำรให้เช่ำทรัพย์สินส่วนกลำง  
   ผลกำรด ำเนินกำร   กลุ่มงำนทรัพย์สินและรำยได้ จัดเก็บรำยได้ จำกกำรให้เช่ำสถำนที่ 
ร้ำนค้ำ ศูนย์อำหำร เป็นต้น ปีงบประมำณ 2564  เป็นเงิน  3 ,512,558 บำท คิดเป็นร้อยละ  113.43           
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ซึ่งบรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ จำกที่คำดกำรณ์ไว้  3 ,096,800 บำท  และเมื่อเทียบกับปีงบประมำณ 2563 
(สำมำรถจัดเก็บไว้ได้  3,987,940.12 บำท)  ซึ่งลดลง  475,382.12 บำท คิดเป็น ร้อยละ 11.92 
  2.2 รำยรับค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำง ค่ำไฟฟ้ำและค่ำน้ ำประปำ หอเทวำพิทักษ์  อำคำร
ชุดที่พักอำศัยบุคลำกรย่ำนมัทรี ได้แก่ ค่ำธรรมเนียม/ค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำง หอเทวำพิทักษ์ , ค่ำไฟฟ้ำ/ค่ำ
น้ ำประปำ หอเทวำพิทักษ์, ค่ำธรรมเนียม/ค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำงหอพักเจ้ำหน้ำที่ (อ.เมือง) , ค่ำธรรมเนียม/
ค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำง อำคำรชุดย่ำนมัทรี, ค่ำไฟฟ้ำ/ค่ำน้ ำประปำ อำคำรชุดย่ำนมัทรี 
   ผลกำรด ำเนินกำร   กลุ่มงำนทรัพย์สินและรำยได้จัดเก็บจำกส่วนนี้ ปีงบประมำณ 2564 เป็น
จ ำนวนเงิน 3,072,809.81 บำท คิดเป็นร้อยละ  103.95 ซึ่งบรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ จำกที่คำดกำรณ์ไว้  
2,956,000 บำท 
  2.3 รำยรับจำกกำรผลิตและจ ำหน่ำย  ได้แก่  กำรจ ำหน่ำยคู่มือนักศึกษำ ร้อยละ 80 จำกกำร
จ ำหน่ำยเครื่องหมำย ,ตรำสัญลักษณ์ ประดับชุดนักศึกษำ, กำรจ ำหน่ำยพระพุทธสัพพัญญู, ร้อยละ 20       
จำกกำรจ ำหน่ำยน้ ำดื่ม NSRU 
   ผลกำรด ำเนินกำร   กลุ่มงำนทรัพย์สินและรำยได้ จัดเก็บรำยได้จำกกำรผลิตและจ ำหน่ำย 
ปีงบประมำณ 2564 เป็นเงิน 799,892.00 บำท คิดเป็นร้อยละ 114.27 บรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ จำก               
ที่คำดกำรณ์ไว้  700,000 บำท 
  2.4 รำยรับจำกบริกำรทำงวิชำกำร ได้แก่ โครงกำรบริกำรวิชำกำรท่ีมีค่ำตอบแทน 
   ผลกำรด ำเนินกำร   กลุ่มงำนทรัพย์สินและรำยได้ จัดเก็บรำยได้ จำกบริกำรทำงวิชำกำร 
ปีงบประมำณ 2564 เป็นเงิน 741,912.70 บำท  คิดเป็นร้อยละ 24.73  ไม่บรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้จำกที่
คำดกำรณ์ไว้ 3,000,000  บำท 
  2.5  รำยรับโครงกำรรับรำยงำนตัวนักศึกษำใหม่ ได้แก่ รำยรับค่ำลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่  
รำยรับค่ำจองชุดพละศึกษำ  และรำยรับค่ำเครื่องหมำยนักศึกษำ  
   ผลกำรด ำเนินกำร    
   กลุ่มงำนทรัพย์สินและรำยได้ จัดเก็บรำยได้จำกโครงกำรรับรำยงำนตัวนักศึกษำใหม่  
ปีงบประมำณ 2564  เป็นเงิน 2,093,800.00 บำท คิดเป็น ร้อยละ 110.20 บรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้จำกที่
คำดกำรณ์ไว้ 1,900,000  บำท 
  ตัวช้ีวัดที่  1.3  ผลการพัฒนาบุคลากร 
  ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีจ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด   จ ำนวน  230 คน  
  โดยจ ำแนกบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี  ซึ่งประกอบด้วย บุคลำกรฝ่ำยบริหำร  อันได้แก่  
ข้ำรำชกำรพลเรือน จ ำนวน 5 คน  คณำจำรย์  จ ำนวน 12  คน (ด ำรงต ำแหน่งรักษำกำรหน่วยงำนภำยใน) 
บุคลำกรประจ ำส ำนักงำน อันได้แก่  ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 4 คน  พนักงำนรำชกำร จ ำนวน  10 คน
 พนักงำนมหำวิทยำลัย สำยสนับสนุนสำยวิชำกำร จ ำนวน  55 คน  ลูกจ้ำงชั่วครำว จ ำนวน 9 คน และ
บุคลำกรสำยบริกำร  อันได้แก่  ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 3 คน พนักงำนมหำวิทยำลัย สำยสนับสนุนวิชำกำร งำน
บริกำร  จ ำนวน  77 คน  ลูกจ้ำงชั่วครำว จ ำนวน  55 คน 
  บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำร้อยละ 53.04 
  *หมายเหตุ   
  ด้วยสถำนกำรณ์โรคระบำด โควิด-19 ท ำให้กำรลดโครงกำรศึกษำดูงำนและอบรมต่ำงๆ ทั้งภำยใน 
ภำยนอก มหำวิทยำลัย จึงปรับเปลี่ยนกิจกรรมและโครงกำรอบรม ต่ำงๆ  ที่สำมำรถจัดกิจกรรมเป็นรูปแบบ
ออนไลน์ 
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  จ ำนวนบุคลำกรรวมหน่วยงำนเกี่ยวข้อง อันได้แก่ ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยและหน่วย
ตรวจสอบภำยใน 
  ตัวช้ีวัดที่ 1.4 การบริหารจัดการความเสี่ยง   
 1. ส ำนักงำนอธิกำรบดีได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี (ประจ ำปีงบประมำณ 2564) ดังนี้  
 1.   นำยมงคล  แพทองค ำ   ประธำนกรรมกำร 
 2.   อำจำรย์ปรัศนีย์    นัยนำนนท์            กรรมกำร  
 3.   นำงนภัสนันท์  บัวแก้ว   กรรมกำร 
 4.   นำงพรทิพย์  บัวประทุม   กรรมกำร 
 5.   อำจำรย์ชนันทิพย์  จันทรโสภำ  กรรมกำร 
 6.   นำงสำวสุพัตรำ  ปัทมะโสภำ   กรรมกำร 
 7.   นำงสำวธนิดำ  ยินดี    กรรมกำร 
 8.   นำงสำวรัตนำภรณ์   ปินใจ             กรรมกำร 
 9.   นำงสำวนฤภร  ศรีบรรเทำ   กรรมกำร 
 10. นำยชำญณรงค์ แตงนำรำ   กรรมกำร 
 11. นำยธนวิทย์  ฉุนฉ่ ำ    กรรมกำร 
 12. นำงกัลยำ    จูทำ    กรรมกำร 
 13. นำยพรเทพ ศรีสมบัติ             กรรมกำร 
 14. นำยจิณณวัฒน์  สุวรรณ์   กรรมกำร 
 15. นำงวรำพรรณ  บุญบัวทอง   กรรมกำร 
 16. อำจำรย์สุกัญญำ  คงสูน   กรรมกำร 
 17. อำจำรย์สุทธิกร  แก้วทอง              กรรมกำร 
 18. ผศ.เพชรอ ำไพ  สุขำรมณ์   กรรมกำร  
 19. อำจำรย์ชนกำนต์  สกุลแถว              กรรมกำร  
 20. นำงสุกัญญำ   มีวงษ์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 21. นำงสำวศิริรัตน์  อ้นหมี   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้   
  1.  น ำนโยบำย กำรบริหำรควำมเสี่ยง/กำรควบคุมภำยในสู่กำรปฏิบัติ       
  2.  รวบรวม/ระบุ/วิเครำะห์/ประเมินควำมเสี่ยงภำยในหน่วยงำนของตน 
  3.  จัดท ำแผนป้องกันหรือลดควำมเสี่ยง/กำรควบคุมภำยใน 
  4.  เสนอมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยง/กำรควบคุมภำยใน  
  5.  เสนอรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง/กำรควบคุมภำยในต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
  2.  คณะกรรมกำรควำมเสี่ยงส ำนักงำนอธิกำรบดีได้มีกำรทบทวนกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรควำม
เสี่ยงโดยน ำข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินฯ และข้อเสนอแนะคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก  เข้ำที่
ประชุมคณะกรรมกำรควำมเสี่ยงส ำนักงำนอธิกำรบดี  ครั้งที่ 2/2563  เมื่อ วันที่  18 พฤศจิกำยน  2563  เพื่อ
น ำผลกำรประเมินพร้อมน ำข้อเสนอแนะมำเป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงใน
ปีงบประมำณ 2564 ส่วนในกำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงในปีงบประมำณ 2564  มีรำยละเอียดดังนี้ 
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   (1) กำรทบทวนนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงฯ ของส ำนักและแต่งตั้งค ำสั่งคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยงประจ ำปีงบประมำณ 2564  
   (2) คณะกรรมกำรมีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 โดย จำกกำร
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงทั้ง 6 ด้ำน ตำมยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนอธิกำรบดี  ทั้ง 5 ยุทธศำสตร์  และสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยทั้ง 5 ยุทธศำสตร์ ตำมแบบฟอร์ม ตำรำงวิเครำะห์ปัจจัยเสี่ยง (RM1_NSRU) ที่อำจ
เกิดขึ้นในกำรปฏิบัติงำน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงฯ ได้มีกำรก ำหนดระดับควำมเสี่ยงโดยพิจำรณำ
โอกำสและควำมรุนแรงที่อำจเกิดผลกระทบมำจัดล ำดับปัจจัยควำมเสี่ยง เพ่ือเลือกปัจจัยควำมเสี่ยงน ำมำจัดท ำ
แผนบริหำรควำมเสี่ยง ส ำนักงำนอธิกำรบดี  ตำมแบบฟอร์ม (RM2_NSRU) ดังนี้    
    ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ที่ : 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
    สอดคล้องประเด็นยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนอธิกำรบดีที่ 1 : พัฒนำกำรบริกำรและ
สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัยให้มีคุณภำพ    

     1) กำรทุจริตในระหว่ำงปฏิบัติงำน 
    2) กระบวนกำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพและทันสมัย 
    3) สภำวะกำรณฉุกเฉิน เกิดควำมไมปลอดภัยในชีวิตของนักศึกษำและบุคลำกร 

มหำวิทยำลัย 
    สอดคล้องประเด็นยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนอธิกำรบดีที่  2 : พัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรของมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพ  

    4) กำรจัดโครงกำรพัฒนำบุคลำกร (กำรฝึกอบรม /ศึกษำดูงำน) ไม่บรรลุตำม
เป้ำประสงค ์
    5) สภำพทรัพย์สินเสียหำยอันเนื่องมำจำกภัยพิบัติทำงธรรมชำติ (อัคคีภัย) 
    ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ที่ : 5 การยกระดับและการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
(Reinventing Universities) ให้ เ ป็ นมหา วิทยาลั ย เพื่ อกา รพัฒนาท้ อ งถิ่ นที่ มี คุณภา พสู่
มาตรฐานสากล 
    สอดคล้องประเด็นยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนอธิกำรบดี  ที่  2 : พัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรของมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพ  
    6) งบประมำณเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัยลดลง 
    ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ที่ : 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิต
บัณฑิตแบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย(Reinventing Universities) ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม
และประเทศชาติ 
    สอดคล้องประเด็นยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนอธิกำรบดี  ที่  : 5. พัฒนำนักศึกษำให้เป็น
บัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหำวิทยำลัย 
    7) กำรจัดโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำนักศึกษำไม่สำมำรถจัดรูปแบบเดิมได้ 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
1. กำรทุจริตในระหว่ำงปฏิบัติงำน 1. ผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจำกกำรเสนอผลประโยชน์

จำกบริษัทหรือห้ำงร้ำนต่ำงๆที่มีธุรกรรมต่อหน่วยงำน 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
2. กระบวนกำรปฏิบัติงำนที่มี
ประสิทธิภำพและทันสมัย 

1.ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ 
ยังได้รับกำรพัฒนำเพ่ือตอบสนองต่อกระบวนกำรให้กำร
ปฏิบัติงำนประจ ำ 

3. สภำวะกำรณฉุกเฉิน เกิดควำมไม
ปลอดภัยในชีวิตของนักศึกษำและบุคลำกร
มหำวิทยำลัย 

1. สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่ำ 
(COVID-19) 

4. กำรจัดโครงกำรพัฒนำบุคลำกร (กำร
ฝึกอบรม /ศึกษำดูงำน) ไม่บรรลุตำม
เป้ำประสงค์ 

1. สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่ำ 
(COVID-19) ระลอกใหม่ 

5. สภำพทรัพย์สินเสียหำยอันเนื่องมำจำก
ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ(อัคคีภัย) 

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

6. งบประมำณเงินรำยได้ของ
มหำวิทยำลัยลดลง 

1. รำยได้จำกค่ำลงทะเบียนของนักศึกษำลดลง 
2. ประสิทธิภำพในกำรจัดหำรำยได้จำกกำรบริหำร
ทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย 

7. กำรจัดโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำ
นักศึกษำไม่สำมำรถจัดรูปแบบเดิมได้ 

1. สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่ำ 
(COVID-19) ระลอกใหม่ 

 
  3.  ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงมีควำมเหมำะสม   
   มีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงอย่ำงเหมำะสม ดังนี้ 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง (คะแนน) 

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ระดับ 

1. กำรทุจริตในระหว่ำง
ปฏิบัติงำน 

1. ผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจำกกำร
เสนอผลประโยชน์จำกบริษัทหรือห้ำง
ร้ำนต่ำงๆที่มีธรุกรรมต่อหน่วยงำน 

3 4 12 
(สูง) 

 

2. กระบวนกำรปฏิบตัิงำนท่ี
มีประสิทธิภำพและทันสมยั 

1.ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ียังได้รับ
กำรพัฒนำเพื่อตอบสนองต่อกระบวนกำร
ให้กำรปฏิบัติงำนประจ ำ 

3 3 9 
(ปำนกลำง) 

 

3. สภำวะกำรณฉุกเฉิน เกิด
ควำมไมปลอดภัยในชีวิตของ
นักศึกษำและบุคลำกร
มหำวิทยำลยั 

1. สถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำดของ
โรคตดิต่อไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19) 

5 
 

5 
 

 

25 
(สูงมำก) 

 



21 
 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง (คะแนน) 

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ระดับ 

4. กำรจัดโครงกำรพัฒนำ
บุคลำกร (กำรฝึกอบรม /
ศึกษำดูงำน) ไม่บรรลตุำม
เป้ำประสงค ์

1. สถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำดของ
โรคตดิต่อไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19) 
ระลอกใหม ่

4 
 

 

4 
 
 

16 
(สูงมำก) 

 

5. สภำพทรัพยส์ินเสยีหำย
อันเนื่องมำจำกภัยพิบัติทำง
ธรรมชำติ(อัคคภีัย) 

1. สภำพอำกำศท่ีร้อนและแห้งแลง้ 
 
2. อุปกรณ์ไฟฟ้ำเสื่อมสภำพ 
 
3. สัตว์บำงชนิด (อำทิเช่น กระรอก) 
ก่อกวนอุปกรณ์ไฟฟ้ำและสำยไฟจน
เสียหำย 

4 
 
2 
 
 
 
3 

5 
 
4 
 
 
 
3 

20 
(สูงมำก) 

8 
(ปำนกลำง) 

 
9 

(ปำนกลำง) 
6. งบประมำณเงินรำยได้
ของมหำวิทยำลัยลดลง 

1. รำยไดจ้ำกค่ำลงทะเบียนของนักศึกษำ
ลดลง 
2. ประสิทธิภำพในกำรจัดหำรำยได้จำก
กำรบริหำรทรัพยส์ินของมหำวิทยำลัย 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

16 
(สูงมำก) 

16 
(สูงมำก) 

7. กำรจัดโครงกำร/กจิกรรม
พัฒนำนักศึกษำไม่สำมำรถ
จัดรูปแบบเดิมได ้

1. สถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำดของ
โรคตดิต่อไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19) 
ระลอกใหม ่

5 
 
 

4 
 

20 
(สูงมำก) 

  4. คณะกรรมกำรควำมเสี่ยงส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้น ำเสนอแผนบริหำรควำมเสี่ยงปีงบประมำณ 
2564 โดยได้มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่ระบุปัจจัยเสี่ยง 3 ยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 3 
ยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนอธิกำรบดี ดังนี้ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ที่ : 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหาร
จัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   
   สอดคล้องประเด็นยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนอธิกำรบดี  ที่ 1 : พัฒนำกำรบริกำรและ
สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัยให้มีคุณภำพ 
   (1) การทุจริตในระหว่างปฏิบัติงาน 
    แนวทำงกำรป้องกัน/แก้ไขควำมเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของกำรควบคุม    
    1)  ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย มีกำรก ำกับ ควบคุม ดูแลให้หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย
ด ำเนินงำนตำมกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560 
    2)  กำรเผยแพร่พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560  
    3)  กำรส่งเสริมให้หน่วยงำนของมหำวิทยำลัยด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 
    4)  มีกำรรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นประจ ำทุกปี 
    5)  มีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ผ่ำนเว็บไซต์ 
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   (2) กระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
    แนวทำงกำรป้องกัน/แก้ไขควำมเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 
    1) กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในบริหำรจัดกำรและกำรปฏิบัติงำนในแต่ละกลุ่ม
งำนส ำนักงำนอธิกำรบดี 
    2) กำรทบทวนกระบวนกำรกำรปฏิบัติงำนประจ ำต่ำงๆของกลุ่มงำนภำยในส ำนักงำน
อธิกำรบดี ที่สำมำรถจะด ำเนินกำรพัฒนำกระบวนกำรด้วยระบบสำรสนเทศ   
    3) กำรประสำนให้ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้ด ำเนินกำรช่วยจัดท ำ
ระบบสำรสนเทศของแต่ละกลุ่มงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดี  
    4) กำรเผยแพร่ระบบสำรสนเทศที่น ำมำพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนประจ ำต่ำงๆของ
กลุ่มงำนภำยในส ำนักงำนอธิกำรบดีให้หน่วยงำนต่ำงๆได้ใช้งำน 
   (3)  สภาวะการณฉุกเฉิน เกิดความไมปลอดภัยในชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย  
    แนวทำงกำรป้องกัน/แก้ไขควำมเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 
    ส ำนักงำนอธิกำรบดีได้ด ำเนินมำตรกำรในกำรรับมือสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคติดต่อไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19) ดังนี้  
    1) ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีกำรด ำเนินงำนตำมมหำวิทยำลัย และค ำสั่งจังหวัดนครสวรรค์
ต่อสถำนกำรณ์ฉุกเฉินกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19) เพ่ือเป็นกำรป้องกันยับยั้งกำร
แพร่ระบำดของโรค 
    2) ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีกำรด ำเนินงำนตำมประกำศมหำวิทยำลัย ต่อแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำน และด ำเนินงำนของหน่วยงำนและบุคลำกร ให้เป็นไปตำมมำตรกำรควบคุมป้องกำรระบำดของ
โรคติดต่อไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19)ของจังหวัดนครสวรรค์ 
    3) กำรเกำะติดสถำนกำรณ์ ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร ที่เป็นประโยชน์ รณรงค์ป้องกันกำร
ระบำดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19) 
    4) กำรปรับรูปแบบกำรท ำงำน (Work From Home) และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของ
มหำวิทยำลัยรูปแบบออนไลน์ 
    5) กำรปรับแผนงำน ยกเลิก เลื่อน กำรอบรม ประชุม กิจกรรม ที่มีคนจ ำนวนมำก ตำม
มำตรกำรในกำรป้องกันยับยั้งกำรแพร่ระบำดโรค  
    6) กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรในกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม (Social distancing) ของ
รัฐบำล โดยกำรจัดสถำนที่ให้เหมำะสม 
     - จัดให้มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิไว้บริเวณทำงเข้ำตัวอำคำรต่ำงๆ   
     - จัดหำวัสดุ อุปกรณ์ฆ่ำเชื้อ เจลล้ำงมือ ไว้อ ำนวยควำมสะดวกต่อผู้รับบริกำร 
     - กำรจัดท ำฉำกกั้นระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ และผู้รับบริกำรเพ่ือป้องกันกำรแพร่ กระจำย
ของเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19) 
    7)  กำรเตรียมกำรด ำเนินกำรเพ่ือฟ้ืนฟูและชดเชยผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19) 
     สอดคล้องประเด็นยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนอธิกำรบดี  ที่ : 2 พัฒนำกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรของมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพ  
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   (4)  การจัดโครงการพัฒนาบุคลากร (การฝึกอบรม /ศึกษาดูงาน) ไม่บรรลุตาม
เป้าประสงค์ (สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19) ระลอกใหม่) 
    แนวทำงกำรป้องกัน/แก้ไขควำมเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 
    1)  ผู้บริหำรมีนโยบำยในกำรปรับรูปแบบในกำรพัฒนำบุคลำกรให้เป็นไปตำมมำตรกำร
ควำมปลอดภัยต่อสถำนกำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19) 
    2) มีกำรปรับรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ท่ีเกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน อำทิ เช่น 
กำรเลื่อนหรือลดขนำดกิจกรรม รวมทั้งปรับรูปแบบเป็น กำรอบรมออนไลน์    
    3) ก ำหนดโครงกำร/กิจกรรมที่เกิดขึ้นให้มีขนำดเล็กลง ก ำหนดจ ำนวนเข้ำไม่เกินที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด มีมำตรกำรคัดกรองสุขภำพบุคลำกรก่อนเข้ำร่วมอบรม 
   (5)  สภาพทรัพย์สินเสียหายอันเนื่องมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ(อัคคีภัย) 
    แนวทำงกำรป้องกัน/แก้ไขควำมเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 
    1) มหำวิทยำลัยโดยส ำนักงำนอธิกำรบดี มอบหมำยให้กลุ่มงำนอำคำรสถำนที่และบริกำร
เป็นผู้รับผิดชอบหลัก มอบหมำยหน้ำที่ให้บุคลำกรส่วนงำนอำคำรสถำนที่ ส่วนงำนรักษำควำมปลอดภัยในกำร
เฝ้ำระวัง ตรวจสอบพ้ืนที่ ในช่วงสภำพอำกำศในหน้ำแล้งโดยเฉพำะสภำพแวดล้อมภำยในมหำวิทยำลัยที่เสี่ยง
ต่อกำรเกิดอัคคีภัย 
   ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ที่ : 5 การยกระดับและการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
(Reinventing Universities) ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
   สอดคล้องประเด็นยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนอธิกำรบดี  ที่  2 : พัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรของมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพ  
   (6)  งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยลดลง 
    แนวทำงกำรป้องกัน/แก้ไขควำมเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 
    1) กำรเพ่ิมกำรจัดหำรำยได้จำกกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม หรือกำรจัดหลักสูตรอบรม
ระยะสั้นให้กับนักศึกษำหรือบุคคลทั่วไปภำยนอก 
    2) กำรเพ่ิมกำรจัดหำรำยได้อ่ืนๆ จำกทำงด้ำนวิชำกำร 
    3) กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรทรัพย์สินของมหำวิทยำลัยโดยกำรจัดเก็บรำยได้ 
ดังนี้  กำรจัดเก็บรำยได้จำกกำรเช่ำพ้ืนที่ภำยในศูนย์อำหำร ,กำรจัดเก็บรำยได้ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรห้องประชุม 
,กำรจัดเก็บรำยได้จำกกลุ่มธุรกิจ ธนำคำร และร้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรต่ำงๆ 
    ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ที่ : 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิต
บัณฑิตแบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย(Reinventing Universities) ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและ
ประเทศชาติ 
    สอดคล้องประเด็นยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนอธิกำรบดี  ที่  : 5. พัฒนำนักศึกษำให้เป็น
บัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหำวิทยำลัย 
   (7)  การจัดโครงการพัฒนาบุคลากร (การฝึกอบรม /ศึกษาดูงาน) ไม่บรรลุตาม
เป้าประสงค์ (สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19) ระลอกใหม่) 
    แนวทำงกำรป้องกัน/แก้ไขควำมเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 
    1) ผู้บริหำรมีนโยบำยในกำรปรับรูปแบบในกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมให้เป็นไปตำม
มำตรกำรควำมปลอดภัยต่อสถำนกำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19)  
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    2) มีกำรปรับรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน กำรเลื่อน
หรือลดขนำดกิจกรรม รวมทั้งปรับรูปแบบเป็น กิจกรรมออนไลน์ อำทิ เช่น กำรจัดปฐมนิเทศออนไลน์ 
    3) ก ำหนดโครงกำร/กิจกรรมที่เกิดขึ้นให้มีขนำดเล็กลง ก ำหนดจ ำนวนเข้ำไม่เกินที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด มีมำตรกำรคัดกรองสุขภำพ นักศึกษำ บุคลำกรก่อนเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม 
    4) จัดให้มีกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกให้เผยแพร่ข้อมูล ข่ำวสำรต่อนักศึกษำได้เตรียมควำม
พร้อมในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆ  
   
 5. ผลจำกกำรแก้ไขควำมเสี่ยงท ำให้ควำมเสี่ยงลดลง/หมดไป 3 เรื่อง ดังนี้ 
   (1) การทุจริตในระหว่างปฏิบัติงาน 
    การด าเนินงาน 
    1) ผู้บริหำรส ำนักงำนอธิกำรบดี มีกำรก ำกับ ควบคุม ดูแลให้หน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัยด ำเนินงำนตำมกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560  
    2) มหำวิทยำลัย โดยส ำนักงำนอธิกำรบดีมีกำรติดตำม และให้ค ำปรึกษำต่อกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยให้ด ำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560  
    3)  มีกำรรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นประจ ำทุกปีและเผยแพร่สู่ผ่ำน
เว็บไซต์มหำวิทยำลัย  
   ผลจากการด าเนินกิจกรรม/โครงการ คือ 
    1) ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรจัดท ำสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงรำยเดือนเพ่ือกำร
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงรำยเดือนเพ่ือ
รำยงำนผู้บริหำรอย่ำงต่อเนื่อง 
    2) ไม่พบเหตุร้องเรียนในเรื่องกำรมีประโยชน์ซับซ้อนหรือกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน
จัดซื้อจัดจ้ำง 
   (2)  กระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
    การด าเนินงาน 
     1) ส ำนักงำนอธิกำรบดีได้มีกำรด ำเนินกำรพัฒนำกระบวนกำรกำรปฏิบัติงำนประจ ำ
ของหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ 
     2) ส ำนักงำนอธิกำรบดีได้น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้บริหำรจัดกำรและกำร
ปฏิบัติงำนได้ตำมควำมเป็นจริง 
    ผลจากการด าเนินกิจกรรม/โครงการ คือ 
    จำกกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำร ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  เฉลี่ยรวมทุกด้ำน  มีคะแนนเฉลี่ย 4.05 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก  
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   (3) สภาวะการณฉุกเฉิน เกิดความไมปลอดภัยในชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัย 
    การด าเนินงาน 

    1)   ส ำนักงำนอธิกำรบดีได้ด ำเนินมำตรกำรในกำรรับมือสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคติดต่อไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19)  ในฐำนะผู้รับผิดชอบติดตำมสถำนกำรณ์ปัจจุบัน เพ่ือประเมินควำม
ปลอดภัยของมหำวิทยำลัยต่อสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19) 
    2)  กำรรณรงค์ ประชำสัมพันธ์ให้นักศึกษำและบุคลำกรตระหนักกำรดูแลสุขภำพตัวเอง
ให้ดี ท ำตำมวิธีกำรป้องกันอย่ำงถูกต้องเพ่ือลดควำมเสี่ยงต่อสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อไวรัสโค
โรน่ำ (COVID-19)  และ เผยแพร่ข่ำวสำร เชิงรุก ณ สถำนกำรณ์ปัจจุบัน เพ่ือประโยชน์ 
    ผลจากการด าเนินกิจกรรม/โครงการ คือ   
    ปัจจุบันยังคงมีกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19) อยู่เพรำะฉะนั้น
ยังคงด ำเนินกำรมำตรกำรดงักล่ำวของมหำวิทยำลัยอย่ำงเคร่งคัด 
    สอดคล้องประเด็นยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนอธิกำรบดี  ที่ 2 : พัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรของมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพ 
   (4)  การจัดโครงการพัฒนาบุคลากร (การฝึกอบรม /ศึกษาดูงาน) ไม่บรรลุตาม
เป้าประสงค์ (สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19) ระลอกใหม่) 
    การด าเนินงาน   
    1)   ส ำนักงำนอธิกำรบดีสำมำรถจัดโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำบุคลำกรในสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19) ได้ด ำเนินโครงกำรให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรในกำรเว้น
ระยะห่ำงทำงสังคม (Social distancing) เพ่ือป้องกันอย่ำงถูกต้องเพ่ือลดควำมเสี่ยงต่อสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19) ที่มหำวิทยำลัยเป็นผู้ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งขัด 
    2)  ส ำนักงำนอธิกำรบดีได้มีกำรปรับเปลี่ยนกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรเป็นรูปแบบ
ออนไลน์ 
    ผลจากการด าเนินกิจกรรม/โครงการ คือ   
    ปัจจุบันยังคงมีกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19) อยู่เพรำะฉะนั้น
ยังคงด ำเนินกำรมำตรกำรดังกล่ำวของมหำวิทยำลัยอย่ำงเคร่งขัดท ำให้ส ำนักปรับเปลี่ยนกำรจัดกิจกรรม/
โครงกำรเป็นรูปแบบออนไลน์ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยของกำรจัดโครงกำร 
   (5)  สภาพทรัพย์สินเสียหายอันเนื่องมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ(อัคคีภัย)   
    การด าเนินงาน     
    กลุ่มงำนอำคำรสถำนที่และบริกำรเป็นผู้รับผิดชอบหลัก และบุคลำกรส่วนงำนอำคำร
สถำนที่ ส่วนงำนรักษำควำมปลอดภัยด ำเนินกำรเฝ้ำระวัง ตรวจสอบพ้ืนที่ ในช่วงสภำพอำกำศในหน้ำแล้งโดย
ปรับปรุงสภำพแวดล้อมภำยในมหำวิทยำลัยไม่ให้เสี่ยงต่อกำรเกิดอัคคีภัย 
    ผลจากการด าเนินกิจกรรม/โครงการ คือ 
    ไม่เกิดเหตุกำรณ์อัคคีภัยเนื่องมำจำกสภำพแวดล้อมแห้งแล้ง   
   (6)  งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยลดลง 
    การด าเนินงาน   
    1)  ผู้บริหำรแต่งตั้ งผู้ รับผิดชอบโดยตรงในกำรดูแลผลประโยชน์จำกทรัพย์สิน
มหำวิทยำลัย 
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    2)  ผู้บริหำรมอบหมำยให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรจัดท ำ
แผนกำรจัดหำรำยได้จำกทรัพย์สินมหำวิทยำลัย 
    3)  ผู้บริหำรติดตำมกำรด ำเนินงำนผู้รับผิดชอบให้ด ำเนินกำรตำมแผนกำรจัดหำรำยได้
จำกทรัพย์สินมหำวิทยำลัย 
    4)  ผู้รับผิดชอบด ำเนินงำนตำมแผนกำรจัดหำรำยได้จำกทรัพย์สินมหำวิทยำลัยและ
รำยงำนผลกำรด ำเนินตำมแผนต่อผู้บริหำรให้รับทรำบ 
 
    ผลจากการด าเนินกิจกรรม/โครงการ คือ 
    ร ำ ย ไ ด้ ใ น ปี ง บ ป ร ะ ม ำ ณ  พ . ศ .  2 5 6 4  เ ท่ ำ กั บ   1 0 ,2 2 0 ,9 7 2 . 5 1  บ ำ ท 
    รำยได้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เท่ำกับ  9,058,316.77 บำท รำยได้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 12.84 
   (7)  การจัดโครงการพัฒนาบุคลากร (การฝึกอบรม /ศึกษาดูงาน) ไม่บรรลุตาม
เป้าประสงค์ (สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19) ระลอกใหม่) 
    การด าเนินงาน     
    1)   ส ำนักงำนอธิกำรบดีโดยกองพัฒนำนักศึกษำสำมำรถจัดโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำ
บุคลำกรในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19) ได้ด ำเนินโครงกำรให้ปฏิบัติ
ตำมมำตรกำรในกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม (Social distancing) เพ่ือป้องกันอย่ำงถูกต้องเพ่ือลดควำมเสี่ยง
ต่อสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19) ที่มหำวิทยำลัยเป็นผู้ก ำหนดไว้อย่ำง
เคร่งครัด 
    2)   ส ำนักงำนอธิกำรบดีโดยกองพัฒนำนักศึกษำได้มีกำรปรับเปลี่ยนกำรจัดกิจกรรม/
โครงกำรเป็นรูปแบบออนไลน์ 
    ผลจากการด าเนินกิจกรรม/โครงการ คือ  
    ปัจจุบันยังคงมีกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19) อยู่เพรำะฉะนั้น
ยังคงด ำเนินกำรมำตรกำรดังกล่ำวของมหำวิทยำลัยอย่ำงเคร่งขัดท ำให้ปรับเปลี่ยนกำรจัดกิจกรรม/โครงกำร
เป็นรูปแบบออนไลน์ เพ่ือให้ควำมปลอดภัยของนักศึกษำ บุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำรเพ่ือลดควำมเสี่ยงใน
ระบำดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19) และเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยของกำรจัดโครงกำร 
   
  ตัวช้ีวัดที่ 1.5 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศหรือต่างประเทศ  
  1. ควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนัก/สถำบันกับมหำวิทยำลัย ส ำนัก/สถำบัน ภำยในประเทศ  มีกำร
ด ำเนินโครงกำรดังนี้ 
   บันทึกข้อตกลง “งำนวิเทศสัมพันธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏภำคเหนือ” โดยมี มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏภำคเหนือทั้ง 8 แห่ง วันที่ 15 มิถุนำยน พ.ศ.2564  ณ ห้องประชุมส ำนักงำนสภำ ชั้น 8 อำคำร 14 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ มหำวิทยำลัย โดย งำนวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบำยและแผนได้ มีกำรลงนำม
บันทึกข้อตกลงดังกล่ำว โดยพร้อมเพียงกัน ผ่ำนระบบออนไลน์ โดยมีผู้ศำสตรำจำรย์เบญจพร รอดอำวุธ รอง
อธิกำรวิชำเป็นประธำนในกำรประชุม โดยมีวำระกำรประชุมดังนี้ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ได้ประสำน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏภำคเหนือทั้ง 8 แห่ง เพ่ือร่วมกันพิจำรณำให้ข้อเสนอแนะ และแก้ไขร่ำงบันทึกข้อตกลง
ของงำนวิเทศสัมพันธ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภำคเหนือทั้ง 8 แห่ง ประกอบด้วย มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ มหำวิทยำลัยรำช
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ภัฏพิบูลสงครำม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพรชบูรณ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง และมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
อุตรดิตถ์ โดย อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏภำคเหนือ ในฐำนะผู้มีอ ำนำจลงนำม ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้
จะเรียกว่ำ "งำนวิเทศสัมพันธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏภำคเหนือ" ทุกฝ่ำยได้ตกลงท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ
ร่วมกัน ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือนี้ เรียกว่ำ "บันทึกข้อตกลง" โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ งำน
วิเทศสัมพันธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏภำคเหนือได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรพัฒนำขับเคลื่อนด ำเนินงำน 
และพัฒนำงำนต่ำงประเทศ สำระส ำคัญของควำมร่วมมือ ดังนี้  
   1.1 เพ่ือสร้ำงควำมร่วมมือในกำรพัฒนำขับเคลื่อน ด ำเนินงำน และพัฒนำงำนต่ำงประเทศ  
   1.2 เพ่ือให้เกิดแนวทำงและเป้ำหมำยกำรพัฒนำงำนต่ำงประเทศของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ภำคเหนือ ที่สอดคล้องกับบริบทของมหำวิทยำลัยรำชภัฏภำคเหนือ  
   1.3 เพ่ือส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้งำนด้ำนต่ำงประเทศระหว่ำงงำนวิเทศสัมพันธ์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏภำคเหนือ  
  2. ควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนัก/สถำบัน กับหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน หรือองค์กำรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  มีกำรด ำเนินโครงกำรดังนี้ 
   2.1 กำรลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) กำรจัดตั้งศูนย์พักคอย และกำรจัดตั้ง
โรงพยำบำลสนำม ระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฎนครสวรรค์ โดยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ไชยรัตน์ ปรำณี 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ กับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โดยพลต ำรวจเอกสมศักดิ์ 
จันทะพิงค์ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ วันที่ 26 กรกฎำคม 2564 เพ่ือร่วมมือกำรจัดตั้ง
ศูนย์พักคอย (Community Isolation) และกำรจัดตั้งโรงพยำบำลสนำม ได้มี ส ำหรับรองรับประชำชนจังหวัด
นครสวรรค์กลับภูมิล ำเนำจำกทั่วประเทศ ที่เดินทำงมำจำกพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้มีสถำนที่กักตัว
สังเกตุอำกำร กำรตรวจหำเชื้อโควิด-19 และได้รับกำรรักษำ 
    โดยใช้มหำวิทยำลัยรำชภัฎนครสวรรค์ ศูนย์ย่ำนมัทรี ต ำบลย่ำนมัทรี อ ำเภอพยุหะคีรี 
จังหวัดนครสวรรค์  อำคำรหอพักนักศึกษำชำยหลังใหม่ จ ำนวน 2 อำคำร รวม 104 ห้อง และอำคำรศูนย์
ประชุมและนิทรรศกำรนำนำชำติ ซึ่งได้รับกำรอนุมัติเห็นชอบจำก ศบค.ไปแล้วก่อนหน้ำนี้ มีอำจำรย์ภำสกร วร
อำจ รองอธิกำรบดี มร.นว. และนำยเชิดพันธุ์ มำศรี รองนำยก อบจ.นครสวรรค์ ร่วมลงนำมเป็นพยำน โดย
ขณะนี้ศูนย์พักคอยแห่งนี้ พร้อมรับชำวนครสวรรค์จำกพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดได้แล้ว 
   2.2 กำรจัดตั้ง “ครัวพระรำชทำน อุปนำยิกำผู้อ ำนวยกำรสภำกำชำดไทย” ร่วมใจต้ำนภัยโค
วิด-19 จังหวัดนครสวรรค์ โดย สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำช
กุมำรี อุปนำยิกำผู้อ ำนวยกำรสภำกำชำดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงควำมเดือดร้อนของรำษฎรที่ได้รับ
ผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคไวรัสโควิด-19 (COVID-19) จึงพระรำชทำนพระรำชำนุญำต ให้สภำกำชำด
ไทย โดยส ำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ จัดตั้ง “ครัวพระรำชทำน อุปนำยิกำผู้อ ำนวยกำร
สภำกำชำดไทย” ณ อำคำรอเนกประสงค์ (สนำมฟุตซอล) มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ อ ำเภอเมืองฯ 
จังหวัดนครสวรรค์ ในระหว่ำงวันที่ 28 พฤษภำคม - 6 มิถุนำยน 2564 เพ่ือประกอบอำหำรปรุงสุกใหม่ส ำหรับ
น ำไปมอบให้แก่ประชำชนในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่ง “ครัวพระรำชทำน อุปนำยิกำผู้อ ำนวยกำรสภำกำชำด
ไทย” ที่จังหวัดนครสวรรค์ เป็นครัวพระรำชทำน ฯ แห่งที่ 11 นับตั้งแต่เกิดกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 
นับเป็นพระมหำกรุณำธิคุณเป็นล้นพ้น  น ำโดย นำยกฤษฎำ บุญรำช ผู้ช่วยเลขำธิกำรสภำกำชำดไทย เป็น
ประธำนในพิธีเปิด “ครัวพระรำชทำน อุปนำยิกำผู้อ ำนวยกำรสภำกำชำดไทย” พร้อมมอบอำหำรพระรำชทำน
แก่ประชำชนในพ้ืนที่อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ เมื่อ 28 พฤษภำคม 2564จ ำนวน 1,800 ชุด และอ ำเภอลำดยำว 
จ ำนวน 1,500 ชุด รวมทั้งสิ้น 3,300 ชุด ณ อำคำรอเนกประสงค์ (สนำมฟุตซอล) มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
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นครสวรรค์ ในกำรนี้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ไชยรัตน์ ปรำณี อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ พร้อม
ด้วย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ว่ำที่ ร.ต. อภิเดช มงคลปัญญำ รองอธิกำรบดี อำจำรย์ภำสกร วรอำจ รองอธิกำรบดี 
พร้อมด้วยบุคลำกรมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ได้ร่วมต้อนรับประธำนในพิธี หัวหน้ำส่วนรำชกำร และผู้มี
เกียรติที่มำร่วมในพิธีเปิด โดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ พร้อมให้กำรสนับสนุนสถำนที่ด ำเนินกำร ครัว
พระรำชทำน อุปนำยิกำผู้อ ำนวยกำรสภำกำชำดไทย จังหวัดนครสวรรค์  และพร้อมอ ำนวยควำมสะดวกด้ำน
ต่ำง ๆ แก่ เจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มที่ เพ่ือให้กำรประกอบอำหำร และแจกจ่ำยอำหำรแก่ประชำชน
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
  2.  ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน  
  ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ระบบงานบริหารส านักงาน   
  1. มีกำรสนับสนุนให้บุคลำกรในส ำนักฯ ทุกคนจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มงำนและคู่มือ
กำรปฏิบัติงำนของตนเอง ดังนี้ 
   กลุ่มงำนธุรกำรและกำรประชุม 
   1) คู่มือกำรบริหำรหนังสือรำชกำร (กำรรับหนังสือรำชกำร) โดย นำงพรทิพย์ บัวประทุม 
(เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป) 
   กลุ่มงำนเลขำนุกำรและพิธีกำร 
   2) คู่มือกำรปฏิบัติงำนเลขำนุกำร  โดย น.ส.จิตติมำ จำรุวรรณ์ (เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป) 
กลุ่มงำนเลขำนุกำรและพิธีกำร (งำนประกัน สนอ.) 
  3) คู่มือกำรปฏิบัติงำน งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี โดยน.ส.ศิริรัตน์ 
อ้นหมี (เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป) 
  กลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 
  4) คู่มือกำรปฏิบัติงำน ขอปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ 
และศำสตรำจำรย์  โดย น.ส.กำญจน์วริน สิทธิปรีชำพงษ์ (บุคลำกร) 
  5) คู่มือกำรปฏิบัติงำน แนวทำงปฏิบัติงำนตำมระเบียบส ำนักนำยกฯ ว่ำเรื่องกำรลำฯ โดย 
น.ส.อังศนำ ดีสุข  (เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป) 
  กลุ่มงำนคลัง 
  6) คู่มือกำรปฏิบัติงำนเบิกจ่ำยเงินเดือนระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ โดย      
น.ส.ธนิดำ ยินดี (นักวิชำกำรเงินและบัญชี)  
  7) คู่มือกำรปฏิบัติงำน เรื่อง กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนเงินรำยได้เงินโครงกำรจัดกำรศึกษำ
ระดับบัณฑิตศึกษำ โดย นส. นภัสรัญช์ อ่อนเขต (พนักงำนพิมพ์)  
  8) คู่มือกำรปฏิบัติงำน เรื่อง กำรจัดท ำบัญชีด้ำนรับ เงินรำยได้ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ โดย น.ส.สำยรุ้ง วิชัย (นักวิชำกำรเงินและบัญชี)  
  9) คู่มือกำรปฏิบัติงำน เรื่อง กำรตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนพัฒนำบุคลำกร โดย     
น.ส.สมัย ประสำทเขตกำร (นักวิชำกำรเงินและบัญชี) 
  10) คู่มือกำรปฏิบัติงำน เรื่อง กำรตั้งเบิกจ่ำยเงินงบประมำณแผ่นดินเพ่ือจ่ำยบุคลำกร
ภำยนอก โดย อ้ำงอิงใบสั่งซื้อ (กรณีจ่ำยตรงให้เจ้ำหนี้) บันทึกผ่ำนเครื่อง GFMIS โดย น.ส.กวิตำ เค้ำศรีวงษ์ 
(นักวิชำกำรเงินและบัญชี) 
  11) คู่มือกำรปฏิบัติงำน เจ้ำหน้ำทีกำรเงิน  โดย นำงเสำวภำ ปิ่นทอง(ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร) 
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  12) คู่มือกำรปฏิบัติงำน เรื่อง กำรบันทึกกำรตัดจ่ำยรำยกำรขอเบิกช ำระเงิน เงินงบประมำณ
แผ่นดิน โดยส่วนรำชกำร ผ่ำนเครื่อง GFMIS Terminal โดย น.ส.สิรินภำ จุนทศรี (นักวิชำกำรเงินและบัญชี) 
  13) คู่มือกำรปฏิบัติงำน เรื่อง กำรยืมเงินทดรองรำชกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
โดย น.ส.ปำรวี โพธิ์ค ำ (เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและกำรบัญชี) 
  14) คู่มือกำรปฏิบัติงำน เรื่อง กำรค ำนวณและน ำส่งเงินสมทบประกันสังคม โดย น.ส.ปัทมพร  
บุญไทย (เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและกำรบัญชี) 

15) คู่มือกำรปฏิบัติงำน เรื่อง กำรลงบัญชีด้ำนรับ โดย น.ส.หัตถำภรณ์  ศรีสง่ำ (นักวิชำกำรเงิน 
และบัญชี) 
  กลุ่มงำนพัสดุ 
  16) คู่มือกำรปฏิบัติงำน เรื่อง กำรจ ำหน่ำยพัสดุเสื่อมสภำพ  โดย น.ส.พิชชำพร ชำตะรูปะ 
(นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร) 
  17) คู่มือกำรปฏิบัติงำน เรื่อง กำรจัดซื้อ-จ้ำง  โดย น.ส.รัตนำภรณ์ ปินใจ (เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำนทั่วไป) 
  18) คู่มือกำรปฏิบัติงำน เรื่อง กำรท ำใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้ำง (PO) โดย น.ส.ณัฐสุพิชฌำญ์       
สำยยนต์ (เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป) 
  19) คู่มือกำรปฏิบัติงำน กำรตรวจรับพัสดุ/ตรวจกำรจ้ำงและลงทะเบียนครุภัณฑ์ โดย       
น.ส.ลักขณำ  แกล้วกล้ำ (นักวิชำกำรพัสดุ) 
  กลุ่มงำนประชำสัมพันธ์ 

20) คู่มือกำรปฏิบัติงำน เรื่อง กำรจัดรำยกำรวิทยุกระจำยเสียง โดย น.ส.นฤภร  ศรีบรรเทำ   
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป) 
  21) คู่มือกำรปฏิบัติงำน เรื่อง กำรพูดเสียงตำมสำย    โดย น.ส.นฤภร  ศรีบรรเทำ (เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำนทั่วไป) 
  22) คู่มือกำรปฏิบัติงำน เรื่อง กำรเป็นพิธีกร  โดย น.ส.นฤภร   ศรีบรรเทำ (เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำนทั่วไป) 
  23) คู่มือกำรปฏิบัติงำน เรื่อง กำรเผยแพร่ข่ำวประชำสัมพันธ์ของกลุ่มงำนประชำสัมพันธ์  
โดย น.ส.นฤภร   ศรีบรรเทำ (เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป) 
  24) คู่มือกำรปฏิบัติงำน เรื่อง กำรถ่ำยภำพเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์   โดย  นำยอภิชำต จุมพล 
(นักประชำสัมพันธ์) 
  25) คู่มือกำรปฏิบัติงำน เรื่อง งำนบริกำรติดต่อสอบถำม  โดย น.ส.รัชดำพร  ละครชัยมงคล  
(ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร) 
  26) คู่มือกำรปฏิบัติงำน เรื่อง กระบวนกำรรับ-ส่ง จัดท ำจดหมำยเอกสำร  โดย น.ส.รัชดำพร  
ละครชัยมงคล  (ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร) 
  กลุ่มงำนทรัพย์สินและรำยได้ 
  27) คู่มือกำรปฏิบัติงำน เรื่อง งำนจองใช้สถำนที่  โดย น.ส.คนึงนิจ อินทรีย์สุข (เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำนทั่วไป) 
  28) คู่มือกำรปฏิบัติงำน เรื่อง กำรจัดเก็บ รับเงิน และบันทึกบัญชีรำยรับค่ำใช้จ่ำย กำรเข้ำ
พักอำศัยอำคำรที่พักส ำหรับบุคลำกร (พ้ืนที่ย่ำนมัทรี)  โดย น.ส.กัญญำ หมีทอง (นักวิชำกำรเงินและบัญชี) 
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  29) คู่มือปฏิบัติงำน เรื่อง กำรจัดเก็บค่ำใช้จ่ำยผู้เข้ำพักอำศัยอำคำรเทวำพิทักษ์ โดย        
นำยชำญณรงค์ แตงนำรำ กลุ่มงำนทรัพย์สินและรำยได้ (เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป) 
  กลุ่มงำนอำคำรสถำนที่และบริกำร  

30) คู่มือกำรปฏิบัติงำน เรื่อง กำรปฏิบัติกำรควบคุมงำน โดย นำยธนวิทย์  ฉุนฉ่ ำ (สถำปนิก) 
31) คู่มือกำรใช้งำนระบบงำนยำนพำหนะ  งำนยำนพำหนะ   
32) คู่มือกำรปฏิบัติงำน วิศวกรโยธำ โดย นำยฐำนันดร์ หล่วนพำนิช (วิศวกรโยธำ) 
กลุ่มงำนบริหำรกองนโยบำยและแผน 
33) คู่มือกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ กองนโยบำยและแผน  

ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
  กลุ่มงำนวิเทศสัมพันธ์ 
  34) คู่มือกำรปฏิบัติงำนวิเทศสัมพันธ์ โดย นำยพรเทพ  ศรีสมบัติ(นักวิเทศสัมพันธ์) 
  กลุ่มงำนมำตรฐำนและประกันคุณภำพ 
  35) คู่มือกำรปฏิบัติงำน กลุ่มงำนมำตรฐำนและประกันคุณภำพ  โดย  กลุ่มงำนมำตรฐำน
และประกันคุณภำพ 
  36) คู่มือกำรปฏิบัติงำน  ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร สังกัดกองนโยบำยและแผนฯ  โดย  น.ส.รจนำ  
ขันกสิกรรม (ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร) 
  37) คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  โดย  นำยจิณณวัฒน์   สุวรรณ์ 
(นักวิชำกำรศึกษำ) 
  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไปและบริกำรนักศึกษำ 
  38) คู่มือกำรปฏิบัติงำน กำรจัดกิจกรรมนักศึกษำ  โดย นำยไพโรจน์  ไกรวิริยะ (เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำนทั่วไป) 
  39) คู่มือกำรปฏิบัติงำน งำนพัสดุ   โดย น.ส.รุจนี  บ่ำงศรีวงษ์ (เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป) 
  40) คู่มือกำรปฏิบัติงำน ระบบ E –Audit กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ  โดย นำยศรัณย์ 
เกตกรณ์ (ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร) 
  กลุ่มงำนกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ 

41) คู่มือกำรปฏิบัติงำน เรื่อง งำนธุรกำรกองพัฒนำนักศึกษำ  โดย น.ส.ชัชฎำ ถีติปริวัตร์  
(เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป) 
  42) คู่มือปฏิบัติงำนกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยรำชภัฏภำคเหนือ โดย          
นำยมำนะ แป้นห้วย (นักวิชำกำรศึกษำ) 
  กลุ่มงำนแนะแนวและทุนกำรศึกษำ  

43) คู่มือกำรปฏิบัติงำน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ  โดย นำงรุจิวันทน์  อ่ิมสมบัติ  
(เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป) 
  44) คู่มือกำรปฏิบัติงำน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือให้กำรศึกษำ  โดย       
นำงสัญชำนี สุขพิทักษ์ (พนักงำนพิมพ์ ) 
  45) คู่มือกำรปฏิบัติงำน กลุ่มงำนแนะแนวและทุนกำรศึกษำ โดย นำงสำวอัมรัตน์ อินทร์ศักดิ์  
(นักแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ) 
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  กลุ่มงำนศูนย์พยำบำลและส่งเสริมสุขภำพ 
  46) คู่มือปฏิบัติงำนศูนย์พยำบำลและส่งเสริมสุขภำพและศูนย์เวชศึกษำป้องกัน โดย น.ส.ชิด
ชนก ธเนศตรีรัตน์ (นักสุขศึกษำ) 
  47) คู่มือปฎิบัติงำนกลุ่มงำนพยำบำลและส่งเสริมสุขภำพ โดย  น.ส.สุภำรัตน์  โพธิจ ำปำ 
(พนักงำนช่วยพยำบำล) 
  งำนหอพักนักศึกษำ 
  48) คู่มือกำรปฏิบัติงำน กำรด ำเนินกำรงำนหอพักกองพัฒนำนักศึกษำ  โดย น.ส.นันทิยำ ไตร
ทศกุล (เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป) 
  โดยในปีงบประมำณนี้ได้มีกำรจัดส่งคู่มือปฏิบัติงำนมำเพ่ิม รวมเป็น จ ำนวน 48 เล่ม   และ
ทั้งหมด ได้ เผยแพร่ คู่มือปฏิบัติงำน ของบุคลำกรส ำนักงำนอธิกำรบดี ลงในเว็บไซด์ของ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ที่ เว็บเพจ คู่มือปฏิบัติงำน http://president.nsru.ac.th/qa/default.asp?q1=WM 
  2. ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีระบบสำรสนเทศและเว็บไซต์ของส ำนักไว้จัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศด้ำน
กำรบริหำร และได้น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอ่ืนๆ มำใช้บริหำรงำน อันได้แก่  
   2.1 เว็บไซต์ของส ำนักงำนอธิกำรบดี อันได้แก่  
    - หน้ำเว็บเพจของส ำนักงำนอธิกำรบดี 
    - หน้ำเว็บเพจของกองงำนทั้ง 3 กอง(กองกลำง ,กองนโยบำยและแผน,กองพัฒนำ
นักศึกษำ) 
    - หน้ำเว็บเพจของกลุ่มงำนหลักๆ  อันได้แก่ กลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ,กลุ่มงำนทรัพย์สิน
และรำยได้,กลุ่มงำนมำตรฐำนกำรศึกษำ 
    - หน้ำเว็บเพจของงำนอ่ืน ๆ ที่ต้องกำรเผยแพร่ข้อมูล เช่น งำนวินัยและนิติกร,       
งำนยำนพำหนะ,งำนประกันคุณภำพ ส ำนักงำนอธิกำรบดี,กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
   2.2 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรงำนภำยในส ำนักงำน 
    - ระบบบริหำรงบประมำณและกำรเงิน  Naga 
    - ระบบรับ-ส่งและติดตำมเอกสำรกำรเบิกจ่ำยเงิน ผ่ำนระบบอินทรำเน็ตของ
มหำวิทยำลัย 
    - ระบบกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ e-Meeting 
    -   ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  NSRU Office  
    - ระบบแจ้งเตือนพัสดุ EMS  
    และได้น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอ่ืนๆ มำใช้บริหำรงำนและเชื่อมโยงกับภำยนอก ดังนี้ 
    ด้ำนกำรเงิน – กลุ่มงำนกำรคลังใช้ระบบกำรเงินกำรคลังภำครัฐ GFMIS ของ
กรมบัญชีกลำง 
    ด้ำนกำรพัสดุ – กลุ่มงำนพัสดุใช้ระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ EGP ของกรมบัญชีกลำง 
    ด้ำนบุคลำกร – กลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ใช้ 1) ระบบฐำนข้อมูลทะเบียนประวัติข้ำรำชกำร
พลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ 2) ระบบสำรสนเทศพนักงำนรำชกำร 3)ระบบสำรสนเทศ  NSRU MIS ของ
มหำวิทยำลัยเพ่ือส่งข้อมูลให้แก่ ส ำนักงำนกำรกำรอุดมศึกษำแห่งชำติ  และมีหน้ำเว็บของ กลุ่มงำนส ำหรับ
เผยแพร่ข้อมูลให้แก่บุคลำกรได้รับทรำบ 
   ด้ำนอำคำรสถำนที่ - กลุ่มงำนทรัพย์สินและรำยได้ในกำรให้ข้อมูลบริกำรจองสถำนที่ต่ำงๆ 
ห้องประชุม ล่วงหน้ำ พร้อมตำรำงสอบรำยกำรจองสถำนที่ตำมเพจ http://ai.nsru.ac.th/  
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   ด้ำนกำรประกันคุณภำพ – ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีกำรจัดส่งข้อมูลรำยงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำของส ำนักฯ  ผ่ำนระบบ CHE QA ONLINE เพ่ือรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในไป
ยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) 
 
  ตัวช้ีวัดที่ 2.2 การพัฒนาบุคลากรให้ท าหน้าที่การบริการได้อย่างมีคุณภาพ 
  1. มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนอธิกำรบดี  ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่  5 มีนำคม 
2564 ณ ห้องประชุมดุสิตำ อำคำร 14 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  เพ่ือพิจำรณำแผนพัฒนำบุคลำกร 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 เพ่ือท ำให้บุคลำกรในหน่วยงำนซึ่งเป็นทรัพยำกรมนุษย์ที่มีประสิทธิภำพอันจะ
ส่งผลส ำเร็จต่อเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนของส ำนั กฯ กำรพัฒนำบุคลำกรเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนกำร
บริหำรงำนบุคคลที่ต้องปฏิบัติอยู่ตลอดเวลำเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพให้กับบุคลำกร ตลอดจนท ำให้บุคลำกรมี
ควำมเติบโตก้ำวหน้ำ และปฏิบัติงำนได้ดียิ่งขึ้น 
   ผลกำรด ำเนินงำนจำกกำรประชุม ได้มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรเพ่ือกำรให้บริกำร 
ประจ ำปงีบประมำณ 2564 ของส ำนักงำนอธิกำรบดี โดยได้ก ำหนดจุดมุ่งหมำยที่ส ำคัญดังนี้ 
   1.1 ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้และทักษะที่เหมำะสมกับกำรท ำงำน 
   1.2 พัฒนำระบบสวัสดิกำรของบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี 
   1.3 สร้ำงควำมก้ำวหน้ำให้บุคลำกรในส ำนักงำนอธิกำรบด ี
   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 มีห้อง
ประชุม 1 ห้อง 
    - อำคำร 14  อำคำรเรียนรวมและส ำนักงำนอธิกำรบดี มี ห้องเรียน 40 ห้อง มีห้อง
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) 
    - อำคำรอเนกประสงค์ (สนำมฟุตซอล) มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
    - 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 
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    - 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 เพ่ือพัฒนำบุคลำกรตำมแผนพัฒนำบุคลำกร ส ำนักงำน
อธิกำรบดี ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 จ ำนวน 3 กิจกรรม/โครงกำร ดังนี้ 
   3.1 โครงกำรค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำร : ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  
   3.2 โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกร(กองนโยบำยและแผน)  
   3.3 โครงกำรค่ำใช้จ่ำยบริหำรงำนกองพัฒนำนักศึกษำ 
   3.4 โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรจัดท ำผลงำนเชิงวิเครำะห์หรือสังเครำะห์
จำกงำนประจ ำเพ่ือประกอบกำรประเมินเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร สังกัด
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์” 
   3.5 โครงกำร อบรมและฝึกปฏิบัติงำนกำรท ำสบู่เหลวล้ำงมือ และท ำน้ ำยำล้ำงจำนของ
บุคลำกร สังกัด งำนอนำมัยและสุขำภิบำล 
  4. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำร ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ซึ่ง ใช้ผลกำรประเมินเดียวกับ ผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพ
ภำยใน  ส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 เมื่อ วันที่ 19  สิงหำคม 2564 ที่ผ่ำนมำ โดยได้ผลกำร
ด ำเนินงำนดังนี้ 
   4.1 ประเด็นควำมพึงพอใจด้ำนกำรให้บริกำรของส ำนักงำนอธิกำรบดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.08 
ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
   4.2 ประเด็นควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอน และอุปกรณ์กำรให้บริกำรของ
ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.07 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
   4.3 ประเด็นควำมพึงพอใจด้ำนสถำนที่ของส ำนักงำนอธิกำรบดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ควำม
พึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
   เฉลี่ยรวมทุกด้ำน  มีคะแนนเฉลี่ย 4.05 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
  5. น ำผลกำรประเมินมำเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรในปีงบประมำณ 2563 ของ
ส ำนักงำนอธิกำรบดี ดังนี้ 
   5.1 ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้และทักษะที่เหมำะสมกับกำรท ำงำน 
   5.2 พัฒนำระบบสวัสดิกำรของบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี 
   5.3 สร้ำงควำมก้ำวหน้ำให้บุคลำกรในส ำนักงำนอธิกำรบดี   
   5.4 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกร  
  ตัวชี้วัดที่  2.3  การอ านวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย       

  1. มีระบบกำรอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอก ในกำร
ให้บริกำรห้องประชุม กำรยืมวัสดุ อุปกรณ์ และอ่ืนๆ  โดยมีรำยละเอียดข้อมูล ดังนี้ 
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   กองกลาง  เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการกำรอ ำนวยควำมสะดวกและ ประสำนงำน 
ภำยในและภำยนอก  ซึ่งมีกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
   กลุ่มงานธุรการและการประชุม มีหน้ำที ่ปฏิบัติงำนสำรบรรณของมหำวิทยำลัย 
   กลุ่มงานเลขานุการและพิธีการ มีหน้ำที่ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนช่วยอ ำนวยกำรและงำน
เลขำนุกำรของมหำวิทยำลัย  
   กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ 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 มีหน้ำที ่ งำนบริหำรพัสดุ กำรจ ำหน่ำยพัสดุ  งำนจัดหำพัสดุโดยวิธีตกลงรำคำ  
กำรจัดหำพัสดุโดยวิธีสอบรำคำ/วิธีพิเศษ 
   กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มีหน้ำที่  เป็นหน่วยงำนประชำสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัยรวมทั้ง
เผยแพร่กิจกรรม ควำมรู้ ควำมก้ำวหน้ำ และผลงำนของมหำวิทยำลัย ให้บุคคลภำยในและนอกได้รับรู้ 
   กลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้  มีหน้ำที่ งำนบริหำรจัดกำรทรัพย์สินและรำยได้  และ งำน
สวัสดิกำร อีกท้ังยังมีหน้ำที่ ให้บริกำรห้องประชุมแก่หน่วยงำนและองค์กรทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 
ตั้งแต่กำรจองห้องประชุม ตลอดจนกำรติดต่อประสำนงำนกำรจัดห้องประชุม และอุปกรณ์โสตทัศน์ ต่ำงๆ   
    กลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ มีหน้ำที่ งำนอำคำรสถำนที่/อนำมัยสุขำภิบำล  งำน
สวนรักษำควำมสะอำดและสิ่งแวดล้อม รักษำควำมปลอดภัยและจรำจร  งำนไฟฟ้ำ ประปำ และซ่อมบ ำรุง  
อีกทั้งยังมีหน้ำที่ ให้บริกำรยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีกำร วัสดุส ำนักงำน ที่มีอยู่แก่หน่วยงำนภำยในและ
ภำยนอก 
    กองพัฒนำนักศึกษำ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการกำรอ ำนวยควำมสะดวกและ
ประสำนงำนภำยในและภำยนอกให้แก่นักศึกษำ 
    - จัดบริกำรและสวัสดิกำรต่ำงๆ แก่นักศึกษำ 
    - จัดบริกำรแนะแนวสนเทศและบริกำรอำชีพให้แก่นักศึกษำ 
    - ประสำนงำนสนับสนุนส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ของนักศึกษำทั้งภำยในและ
ภำยนอกมหำวิทยำลัย 
    - ประสำนด ำเนินกำรพัฒนำบุคลิกภำพนักศึกษำ สร้ำงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ควบคุมดูแลควำมประพฤติของนักศึกษำ 
    - ควบคุมดูแล ส่งเสริมและประสำนงำนกำรจัดกิจกรรม กีฬำและนันทนำกำรภำยใน
และภำยนอกมหำวิทยำลัย 
    - จัดบริกำรเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำให้แก่นักศึกษำ 
    - ปฏิบัติงำนร่วมหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมำย 
  2. มีกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนในเพ่ือกำรอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนของส ำนักฯ 
โดยมีขั้นตอนรำยละเอียดในกำรปฏิบัติงำน โดยจัดท ำเป็นแผนภูมิขั้นตอนและรำยละเอียดในกำรปฏิบัติงำน 
โดยมีรำยละเอียดข้อมูล ตำม ภำระหน้ำที่ของแต่ละกลุ่มงำน ตำมโครงสร้ำงของหน่วยงำน   
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  3. น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนกำรอ ำนวยควำมสะดวกและ
ประสำนงำน ดังนี้ 
   - มีเว็บไซต์ส ำนักงำนอธิกำรบดี ไว้เผยแพร่ ข่ำวสำรและข้อมูล ต่ำงๆ ของหน่วยงำน   
    http://general.nsru.ac.th/ 
   - มีระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  NSRU Office ส ำหรับกำรให้บริกำรรับ-ส่งหนังสือ
ภำยใน และภำยนอก  
   - มีระบบแจ้งเตือนพัสดุ EMS ส ำหรับ แจ้งเตือนพัสดุ EMS  และจดหมำยเอกสำรต่ำงๆ 
เพ่ือป้องกันเอกสำรพัสดุสูญหำย 
   - มีเว็บไซต์ส ำนักงำนอธิกำรบดีโดยกลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ในกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
บริหำรงำนบุคคล http://personel.nsru.ac.th/ 
   - มีเว็บไซต์ส ำนักงำนอธิกำรบดีโดยงำนวินัยและนิติกรในกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับเผยแพร่ 
กฎหมำย  ระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย http://personel.nsru.ac.th/law/index.php 
   - มีเว็บไซต์ส ำนักงำนอธิกำรบดีโดยกลุ่มงำนทรัพย์สินและรำยได้ในกำรให้ข้อมูลบริกำรจอง
สถำนที่ต่ำงๆ ห้องประชุม ล่วงหน้ำ พร้อมตำรำงสอบรำยกำรจองสถำนที่ตำมเพจ http://ai.nsru.ac.th/     
   - มีเฟสบุ๊คของมหำวิทยำลัย และกลุ่มงำนประชำสัมพันธ์ โดย มีกลุ่มงำนประชำสัมพันธ์
เป็นผู้ดูแล  https://www.facebook.com/nsrunews/?fref=ts   และ    
https://www.facebook.com/groups/219114234820953/  
   - มีเว็บไซต์กองนโยบำยและแผนในกำรให้บริกำรข้อมูล เอกสำร ข่ำวสำร และกิจกรรม
ต่ำงๆ ของกองนโยบำยและแผน http://plan.nsru.ac.th/ 
   - มีเว็บไซต์กองพัฒนำนักศึกษำในกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรในกำรกิจกรรมของนักศึกษำ  
http://sd.nsru.ac.th/ 
  4. ผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2563 เท่ำกับ             4.05 
คะแนน  อยู่ในระดับมำก 
   กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำร ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ซึ่ง ใช้ผลกำรประเมินเดียวกับ ผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพ
ภำยใน  ส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 เมื่อ วันที่ 19  สิงหำคม 2564 ที่ผ่ำนมำ โดยได้ผลกำร
ด ำเนินงำนดังนี้ 
   4.1 ประเด็นควำมพึงพอใจด้ำนกำรให้บริกำรของส ำนักงำนอธิกำรบดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.08 
ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
   4.2 ประเด็นควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอน และอุปกรณ์กำรให้บริกำรของ
ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.07 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
   4.3 ประเด็นควำมพึงพอใจด้ำนสถำนที่ของส ำนักงำนอธิกำรบดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ควำม
พึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
  5. น ำผลกำรประเมินมำเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนกำรอ ำนวยควำมสะดวกและ
ประสำนงำน ปีงบประมำณ 2564 ของส ำนักงำนอธิกำรบดี  ดังนี้ 
   5.1 ปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดีในกำรอ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรให้บริกำรข้อมูล และข่ำวสำร  
   5.2 ปรับปรุงกำรให้บริกำรกำรอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนให้ดียิ่งขึ้น 

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/


36 
 

   5.3 จัดซื้อ ซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ท่ีเกิดควำมช ำรุดเสียหำยจำกกำรให้บริกำร 
   5.4 ปรับปรุงควำมรวดเร็วในกำรอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนให้ดียิ่งขึ้น 
  ตัวชี้วัดที่ 2.4  การประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ส านัก/สถาบัน รับผิดชอบ   
  1. ในกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนอธิกำรบดี  และคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อควำมเพ่ือแจ้งให้คณะกรรมกำรทุกท่ำนทรำบ โดยมีกำรจัดส่ง
บันทึกข้อควำมล่วงหน้ำ ก่อนกำรประชุม ดังนี้ 
  บันทึกข้อควำมเชิญประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนอธิกำรบดี  
   1.1 บันทึกข้อควำม ส ำนักงำนอธิกำรบดี ที่  อว 0616.01/ว024    เรื่อง ขอเชิญประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนอธิกำรบดี  ครั้ง 1/2564  ลงวันที่  3  มีนำคม  พ.ศ. 2564 
   1.2 บันทึกข้อควำม ส ำนักงำนอธิกำรบดี ที่ อว 0616.01/ว120  เรื่อง ขอเชิญประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนอธิกำรบดี  ครั้ง 2/2564 ลงวันที่  11  กันยำยน พ.ศ. 2564 
   บันทึกข้อควำมเชิญประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี  
   1.3 บันทึกข้อควำม ส ำนักงำนอธิกำรบดี ที่ อว 0616.01/ว11 เรื่9อง ขอเชิญกรรมกำร
ประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี ครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 11 กันยำยน พ.ศ. 2564 
   บันทึกข้อควำมเชิญประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
   1.4 บันทึกข้อควำม ส ำนักงำนอธิกำรบดี ที่ อว 0616.01/ว111 เรื่อง ขอเชิญประชุม รับกำร
ตรวจประเมินประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับส ำนัก ลงวันที่ 23 สิงหำคม พ.ศ. 2564 
   1.5 บันทึกข้อควำม ส ำนักงำนอธิกำรบดี ที่ อว 0616.01/ว110 เรื่อง ขอเรียนเชิญ
คณะกรรมกำรประเมินประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับส ำนัก ลงวันที่ 23 สิงหำคม พ.ศ. 2564 
  2. มีกำรจัดท ำวำระกำรประชุมในแต่ละวำระ โดยมีกำรด ำเนินกำรจัดส่งล่วงหน้ำก่อนกำร
ประชุม และมีกำรจัดส่งข้อมูลให้กับคณะกรรมกำรทุกท่ำนผ่ำนทำงบันทึกข้อควำม (เอกสำรแนบ) หรือ ทำง
อีเมล์ของคณะกรรมกำร ดังนี้ 
   ระเบียบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 2 ครั้ง 
   2.1 ระเบียบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ครั้งที่ 1/2564     
วันศุกร์ที่ 5 มีนำคม 2564  เวลำ  13.30 น. ณ ห้องประชุมอมรำวดี ชั้น 3 อำคำร 14 มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ 
   2.2 ระเบียบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ครั้งที่ 2/2564     
วันพฤหัสบดีที่  16 กันยำยน  2564  เวลำ  13.30 น.  โดย ลงเอกสำรกำรประชุม ในระบบ E-meeting ของ
มหำวิทยำลัย ประชุมผ่ำนระบบออนไลน์ (Google Meet) 
   ระเบียบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี  1 ครั้ง 
   2.3 ระเบียบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี  ครั้งที่ 1/2564 ใน
วันจันทร์ที่ 20 กันยำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 13.30 น. โดย ลงเอกสำรกำรประชุม ใน ระบบ E-meeting ของ
มหำวิทยำลัย ประชุมผ่ำนระบบออนไลน์ (Google Meet) 
   ก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 1 ครั้ง 
   2.4 ก ำหนดกำรประชุมรับกำรตรวจประเมินประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับส ำนัก 
(คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ ส ำนักงำนอธิกำรบดี) ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหำคม  พ.ศ.2564   เวลำ 9.00 น.    
ณ ห้องดำวดึงส์ ชั้น 2 อำคำร 14 และประชุมผ่ำนระบบออนไลน์ (Google Meet) 
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  3. จัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุมในแต่ละวำระเป็นเอกสำรประกอบกำรประชุมอย่ำง
ครบถ้วน ก่อนกำรประชุม ดังนี้ 
   เอกสำรประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 2 ครั้ง 
   3.1 เอกสำรประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ครั้งที่ 1/2564 
วันศุกร์ที่ 5 มีนำคม 2564  เวลำ  13.30 น. ณ ห้องประชุมอมรำวดี ชั้น 3 อำคำร 14 มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ 
   3.2 เอกสำรประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ครั้งที่ 2/2564 
วันพฤหัสบดีที่  16 กันยำยน  2564  เวลำ  13.30 น.  โดย ลงเอกสำรกำรประชุม ในระบบ E-meeting ของ
มหำวิทยำลัย ประชุมผ่ำนระบบออนไลน์ (Google Meet) 
   เอกสำรประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี 1 ครั้ง 
   3.3 เอกสำรประกอบประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี  ครั้งที่ 1/2564 ใน
วันจันทร์ที่ 20 กันยำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 13.30 น. โดย ลงเอกสำรกำรประชุม ในระบบ E-meeting ของ
มหำวิทยำลัย ประชุมผ่ำนระบบออนไลน์ (Google Meet)  
   เอกสำรประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 1 ครั้ง 
   3.4 เอกสำรประกอบกำรประชุมรับกำรตรวจประเมินประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ระดับส ำนัก (คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ ส ำนักงำนอธิกำรบดี) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ในวันศุกร์ที่ 27 
สิงหำคม  พ.ศ.2564   เวลำ 9.00 น. ณ ห้องดำวดึงส์ ชั้น 2 อำคำร 14 และประชุมผ่ำนระบบออนไลน์ 
(Google Meet) 
  4. จัดท ำรำยงำนกำรประชุมในแต่ละวำระเป็นเอกสำรประกอบกำรประชุมอย่ำงครบถ้วน แต่ยัง
ไม่ทันก ำหนดตำมเกณฑ์(ภำยใน15 วันหลังกำรประชุม) ดังนี้ 
   รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 2 ครั้ง 
   4.1 รำยงำนประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ที่ 5 
มีนำคม 2564  ณ ห้องประชุมอมรำวดี ชั้น 3 อำคำร 14 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
   4.2 รำยงำนประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ครั้งที่ 2/2564 วันพฤหัสบดีที่  
16 กันยำยน  2564  โดย ลงเอกสำรกำรประชุม ในระบบ E-meeting ของมหำวิทยำลัย ประชุมผ่ำนระบบ
ออนไลน์ (Google Meet) 
   รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี 1 ครั้ง 
   4.3 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี  ครั้งที่ 1/2564 ในวัน
จันทร์ที่ 20 กันยำยน พ.ศ. 2564 โดย ลงเอกสำรกำรประชุม ในระบบ E-meeting ของมหำวิทยำลัย ประชุม
ผ่ำนระบบออนไลน์ (Google Meet) 
   รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ ส ำนักงำนอธิกำรบดี  1 ครั้ง  ไม่มี  แต่มี
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพส ำนักงำนอธิกำรบดี 
   4.4 รำยงำนประเมินตนเอง (SAR) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 จำกกำรตรวจประเมินประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับส ำนัก โดยคณะกรรมกำรภำยนอกส ำนัก ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหำคม  พ.ศ.2564   
ณ ห้องดำวดึงส์ ชั้น 2 อำคำร 14 และประชุมผ่ำนระบบออนไลน์ (Google Meet) 
  5. จัดท ำรำยงำนกำรประชุมในแต่ละวำระเป็นเอกสำรประกอบกำรประชุมอย่ำงครบถ้วน      
กำรพิจำรณำรับรองโดยมีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมเล็กน้อย ดังนี้ 
   รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 2 ครั้ง 
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   5.1 รำยงำนประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ที่ 5 
มีนำคม 2564  ณ ห้องประชุมอมรำวดี ชั้น 3 อำคำร 14 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
   5.2 รำยงำนประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ครั้งที่ 2/2564 วันพฤหัสบดีที่  
16 กันยำยน  2564  โดย ลงเอกสำรกำรประชุม ในระบบ E-meeting ของมหำวิทยำลัย ประชุมผ่ำนระบบ
ออนไลน์ (Google Meet) 
   รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี 1 ครั้ง 
   5.3 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี  ครั้งที่ 1/2564 ในวัน
จันทร์ที่ 20 กันยำยน พ.ศ. 2564 โดย ลงเอกสำรกำรประชุม ในระบบ E-meeting ของมหำวิทยำลัย ประชุม
ผ่ำนระบบออนไลน์ (Google Meet) 
   รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ ส ำนักงำนอธิกำรบดี  1 ครั้ง  ไม่มี  แต่มี
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพส ำนักงำนอธิกำรบดี 
   5.4 รำยงำนประเมินตนเอง (SAR) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 จำกกำรตรวจประเมินประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับส ำนัก โดยคณะกรรมกำรภำยนอกส ำนัก ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหำคม  พ.ศ.2564   
ณ ห้องดำวดึงส์ ชั้น 2 อำคำร 14 และประชุมผ่ำนระบบออนไลน์ (Google Meet) 
  ตัวชี้วัดที่ 2.5 การให้บริการข้อมูลแก่บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  1. มีระบบกำรให้บริกำรข้อมูลโดยมีรำยละเอียดข้อมูล ดังนี้ 
   1.1 มีบุคลำกรของแต่ละหน่วยงำนให้ค ำแนะน ำทั่วไป โดยมีภำรกิจในกำรให้ค ำแนะน ำให้
ค ำปรึกษำที่เป็นประโยชน์ กับบุคลำกร หน่วยงำนภำยใน ภำยนอก และประชำชนทั่วไป ที่มำขอรับบริกำรได้รับควำม
สะดวก รวดเร็ว และได้รับข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน อีกทั่งรับเรื่องรำวร้องทุกข์เกี่ยวกับหน่วยงำนและเผยแพร่ผลกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนด้วย  
   1.2 มีกระบวนกำรในกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรตำมผังกระบวนกำรปปฏิบัติงำนในแต่ละงำนกลุ่มงำน 
โดย ในบำงเร่ือง  ก็จะแบบฟอร์มให้กรอกเพื่อเป็นค ำร้องในกำรขอข้อมูลหรือด ำเนินกำรต่ำงๆ  
  2. ส ำนักงำนอธิกำรบดีใช้คู่มือกำรปฏิบัติงำนในเพ่ือเป็นคู่มือในกำรให้บริกำรข้อมูล โดยมี
ขั้นตอนรำยละเอียดในกำรปฏิบัติงำน โดยจัดท ำเป็นแผนภูมิขั้นตอนและรำยละเอียดในกำรปฏิบัติงำน โดยมี
รำยละเอียดข้อมูล ตำม ภำระหน้ำที่ของแต่ละกลุ่มงำน ตำมโครงสร้ำงของหน่วยงำน   
  3. ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีระบบสำรสนเทศและเว็บไซต์ของส ำนักไว้จัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศด้ำน
กำรบริหำร และได้น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอ่ืนๆ มำใช้บริหำรงำน อันได้แก่  
   3.1 เว็บไซต์ของส ำนักงำนอธิกำรบดี อันได้แก่  
    - หน้ำเว็บเพจของส ำนักงำนอธิกำรบดี 
    - หน้ำเว็บเพจของกองงำนทั้ง 3 กอง(กองกลำง,กองนโยบำยและแผน,กองพัฒนำ
นักศึกษำ) 
    - หน้ำเว็บเพจของกลุ่มงำนหลักๆ  อันได้แก่ กลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ,กลุ่มงำนทรัพย์สิน
และรำยได้,กลุ่มงำนมำตรฐำนกำรศึกษำ 
    - หน้ำเว็บเพจของงำนอ่ืน ๆ ที่ต้องกำรเผยแพร่ข้อมูล เช่น งำนวินัยและนิติกร ,งำน
ยำนพำหนะ,งำนประกันคุณภำพ ส ำนักงำนอธิกำรบดี,กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
   3.2 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรงำนภำยในส ำนักงำน 
    - ระบบบริหำรงบประมำณและกำรเงิน  Naga 
    - ระบบรับ-ส่งและติดตำมเอกสำรกำรเบิกจ่ำยเงิน ผ่ำนระบบอินทรำเน็ตของ
มหำวิทยำลัย 



39 
 

    - ระบบกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ e-Meeting 
    - ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  NSRU Office  
    - ระบบแจ้งเตือนพัสดุ EMS  
    และได้น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอ่ืนๆ มำใช้บริหำรงำนและเชื่อมโยงกับภำยนอกดังนี้ 
    ด้ำนกำรเงิน – กลุ่มงำนกำรคลังใช้ระบบกำรเงินกำรคลังภำครัฐ GFMIS ของ
กรมบัญชีกลำง 
    ด้ำนกำรพัสดุ – กลุ่มงำนพัสดุใช้ระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ EGP ของกรมบัญชีกลำง 
    ด้ำนบุคลำกร – กลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ใช้ 1) ระบบฐำนข้อมูลทะเบียนประวัติข้ำรำชกำร
พลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ 2) ระบบสำรสนเทศพนักงำนรำชกำร 3)ระบบสำรสนเทศ  NSRU MIS ของ
มหำวิทยำลัยเพ่ือส่งข้อมูลให้แก่ ส ำนักงำนกำรกำรอุดมศึกษำแห่งชำติ  และมีหน้ำเว็บของ กลุ่มงำนส ำหรับ
เผยแพร่ข้อมลูให้แก่บุคลำกรได้รับทรำบ 
    ด้ำนอำคำรสถำนที่ - กลุ่มงำนทรัพย์สินและรำยได้ในกำรให้ข้อมูลบริกำรจองสถำนที่
ต่ำงๆ ห้องประชุม ล่วงหน้ำ พร้อมตำรำงสอบรำยกำรจองสถำนที่ตำมเพจ http://ai.nsru.ac.th/      
    ด้ำนกำรประกันคุณภำพ – ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีกำรจัดส่งข้อมูลรำยงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำของส ำนักฯ  ผ่ำนระบบ CHE QA ONLINE เพ่ือรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในไป
ยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) 
  4. กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำร ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ซึ่ง ใช้ผลกำรประเมินเดียวกับ ผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพ
ภำยใน  ส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 เมื่อ วันที่ 19  สิงหำคม 2564 ที่ผ่ำนมำ โดยได้ผลกำร
ด ำเนินงำนดังนี้ 
   4.1 ประเด็นควำมพึงพอใจด้ำนกำรให้บริกำรของส ำนักงำนอธิกำรบดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.08 
ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
   4.2 ประเด็นควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอน และอุปกรณ์กำรให้บริกำรของ
ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.07 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
   4.3 ประเด็นควำมพึงพอใจด้ำนสถำนที่ของส ำนักงำนอธิกำรบดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ควำม
พึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
    เฉลี่ยรวมทุกด้ำน  มีคะแนนเฉลี่ย 4.05 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
  5. น ำผลกำรประเมินมำเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนกำรอ ำนวยควำมสะดวกและ
ประสำนงำน ปีกำรศึกษำ 2563 ของส ำนักงำนอธิกำรบดี  ดังนี้ 
   5.1 ปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดีในกำรอ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรให้บริกำรข้อมูล และข่ำวสำร  
   5.2 ปรับปรุงกำรให้บริกำรกำรอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนให้ดียิ่งขึ้น 
   5.3 จัดซื้อ ซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ท่ีเกิดควำมช ำรุดเสียหำยจำกกำรให้บริกำร 
   5.4 ปรับปรุงควำมรวดเร็วในกำรอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนให้ดียิ่งขึ้น 
  ตัวช้ีวัดที่  2.6. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
  ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีจ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด   จ ำนวน  230 คน โดยจ ำแนกบุคลำกรในสังกัด
ส ำนักงำนอธิกำรบดี  ซึ่งประกอบด้วย บุคลำกรฝ่ำยบริหำร  อันได้แก่  ข้ำรำชกำรพลเรือน จ ำนวน 5 คน  
คณำจำรย์  จ ำนวน 12  คน (ด ำรงต ำแหน่งรักษำกำรหน่วยงำนภำยใน) บุคลำกรประจ ำส ำนักงำน อันได้ แก่  
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ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 4 คน  พนักงำนรำชกำร จ ำนวน  10 คน พนักงำนมหำวิทยำลัย สำยสนับสนุนสำย
วิชำกำร จ ำนวน  55 คน  ลูกจ้ำงชั่วครำว จ ำนวน 9 คน และบุคลำกรสำยบริกำร  อันได้แก่  ลูกจ้ำงประจ ำ 
จ ำนวน 3 คน พนักงำนมหำวิทยำลัย สำยสนับสนุนวิชำกำร งำนบริกำร  จ ำนวน  77 คน  ลูกจ้ำงชั่วครำว 
จ ำนวน  55  คน 
  บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำ จ ำนวน 122 คน 
  บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำร้อยละ 53.04 
  1.  กำรศึกษำ อบรม เข้ำร่วมประชุมทำงวิชำกำร ของบุคลำกร 
   บุคลำกรเข้ำรับกำรพัฒนำ จ ำนวน 110 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 1 คน คือ 
นำยคมศร  เขม้นกิจ  
   1.2 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรแก้ไขข้อผิดพลำดของรำยงำนกำรเงิน รุ่นที่ 1 ของ  
กรมบัญชีกลำง กรุงเทพมหำนคร เมื่อวันที่ 15 -18  ธันวำคม 2563 ผู้เข้ำร่วม จ ำนวน  2 คน  คือ  นำงสำว
สำยรุ้ง วิชัย และนำงสำวหัตถำภรณ์  ศรีสง่ำ 
   1.3 โครงกำร อบรมและฝึกปฏิบัติงำนกำรท ำสบู่เหลวล้ำงมือ และท ำน้ ำยำล้ำงจำนของ
บุคลำกร สังกัด งำนอนำมัยและสุขำภิบำล จ ำนวน 27 คน  
   1.4 โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรจัดท ำผลงำนเชิงวิเครำะห์หรือสังเครำะห์
จำกงำนประจ ำเพ่ือประกอบกำรประเมินเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร สังกัด
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์” จ ำนวน 55 คน 
  2.  โครงกำรแลกเปลี่ยนบุคลำกร  ไม่มี 
  *หมายเหตุ  (1) ด้วยสถำนกำรณ์โรคระบำด โควิด-19 ท ำให้กำรลดโครงกำรศึกษำดูงำนและ
อบรมต่ำงๆ ทั้งภำยใน ภำยนอก มหำวิทยำลัย จึงปรับเปลี่ยนกิจกรรมและโครงกำรอบรม ต่ำงๆ  ที่สำมำรถจัด
กิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ 
        (2) จ ำนวนบุคลำกรรวมหน่วยงำนเกี่ยวข้อง อันได้แก่ ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
และหน่วยตรวจสอบภำยใน 
      (3) ประเภทกำรพัฒนำ 
           1) กำรศึกษำ กำรฝึกอบรม กำรเข้ำร่วมประชุมทำงวิชำกำรของบุคลำกร 
           2) โครงกำรแลกเปลี่ยนบุคลำกร สำมำรถใช้โครงกำรของมหำวิทยำลัยได้ 
  ตัวช้ีวัดที่ 2.7  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
  1. มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ที่ประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อ วันที่  
3 มีนำคม 2564 เวลำ  13.30 น. ณ ห้องประชุมดุสิตำ ชั้น 2 อำคำร 14   ที่ประชุมได้มอบหมำยให้
คณะกรรมกำรจัดท ำแผนระบบสำรสนเทศของส ำนักงำนอธิกำรบดี  ซึ่งมีกำรจัดท ำขึ้นเพ่ือกำรบริหำรและกำร
ตัดสินใจตำม พันธกิจของส ำนักโดยน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำเป็นกลไกในกำรด ำเนินงำนให้
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
   ผลกำรด ำเนินงำนจำกกำรประชุม ได้มีกำรจัดท ำแผนระบบสำรสนเทศ ประจ ำปีงบประมำณ 
2563  ได้ก ำหนดจุดมุ่งหมำยที่ส ำคัญดังนี้ 



41 
 

   1.1 เพ่ือจัดหำอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่จ ำเป็นตำมประเด็นยุทธศำสตร์ของ
ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
   1.2 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของส ำนักฯมีประสิทธิภำพบรรลุตำม  พันธกิจของมหำวิทยำลัยฯ 
   1.3 เพ่ือเป็นกำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ กำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
  2. ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีระบบสำรสนเทศและเว็บไซต์ของส ำนักไว้จัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศด้ำน
กำรบริหำร และได้น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอ่ืนๆ มำใช้บริหำรงำน อันได้แก่  
   2.1 เว็บไซต์ของส ำนักงำนอธิกำรบดี อันได้แก่  
    - หน้ำเว็บเพจของส ำนักงำนอธิกำรบดี 
    - หน้ำเว็บเพจของกองงำนทั้ง 3 กอง(กองกลำง ,กองนโยบำยและแผน,กองพัฒนำ
นักศึกษำ) 
    - หน้ำเว็บเพจของกลุ่มงำนหลักๆ  อันได้แก่ กลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำที่,กลุ่มงำนทรัพย์สิน
และรำยได้,กลุ่มงำนมำตรฐำนกำรศึกษำ 
    - หน้ำเว็บเพจของงำนอ่ืน ๆ ที่ต้องกำรเผยแพร่ข้อมูล เช่น งำนวินัยและนิติกร ,งำน
ยำนพำหนะ,งำนประกันคุณภำพ ส ำนักงำนอธิกำรบดี,กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
   2.2 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรงำนภำยในส ำนักงำน 
    - ระบบบริหำรงบประมำณและกำรเงิน  Naga 
    - ระบบรับ-ส่งและติดตำมเอกสำรกำรเบิกจ่ำยเงิน ผ่ำนระบบอินทรำเน็ตของ
มหำวิทยำลัย 
    - ระบบกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ e-Meeting 
    - ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  NSRU Office  
    - ระบบแจ้งเตือนพัสดุ EMS  
    และได้น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอ่ืนๆ มำใช้บริหำรงำนและเชื่อมโยงกับภำยนอกดังนี้ 
    ด้ำนกำรเงิน – กลุ่มงำนกำรคลังใช้ระบบกำรเงินกำรคลังภำครัฐ GFMIS ของ
กรมบัญชีกลำง 
    ด้ำนกำรพัสดุ – กลุ่มงำนพัสดุใช้ระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ EGP ของกรมบัญชีกลำง 
    ด้ำนบุคลำกร – กลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ใช้ 1) ระบบฐำนข้อมูลทะเบียนประวัติข้ำรำชกำร
พลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ 2) ระบบสำรสนเทศพนักงำนรำชกำร 3)ระบบสำรสนเทศ  NSRU MIS ของ
มหำวิทยำลัยเพ่ือส่งข้อมูลให้แก่ 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 เพ่ือรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในไป
ยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) 
  ตัวช้ีวัดที่ 2.8 การด าเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
  1. ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์โดยกองพัฒนำนักศึกษำ ร่วมกับ 
องค์กำรบริหำรนักศึกษำ สภำนักศึกษำ สโมสรนักศึกษำ 5 คณะ ได้ร่วมกันจัดท ำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำ
นักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 โดยส่งเสริมกำรมีส่วนรวมของนักศึกษำผ่ำนทำงตัวแทนสภำนักศึกษำ  
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ภำคปกติ คณะกรรมกำรองค์กำรบริหำรนักศึกษำภำคปกติและประธำนสโมสรนักศึกษำทั้ง  5 คณะในกำร
ร่วมกันคิดท ำวำงแผนกำรพัฒนำนักศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัย ผู้บริหำรและอัตลักษณ์
ของมหำวิทยำลัย โดยมีคณะอนุกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับนักศึกษำ ในกำร
ก ำหนดรูปแบบกำรจัดกิจกรรมตำมถนัด ควำมสนใจและศักยภำพของนักศึกษำภำยใต้กรอบประกันคุณภำพ
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ (กิจกรรมครบทั้ง 5 ด้ำน) กรอบอัตลักษณ์มหำวิทยำลัย คือ ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม 
น ำทักษะสู่กำรปฏิบัติงำน เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำนักศึกษำต่อไป โดยจัดท ำแผนกำรพัฒนำนักศึกษำเมื่อ
วันที่ 15 พฤษภำคม 2563  ณ ห้องประชุมดุสิตำ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ โดยก ำหนดวัตถุประสงค
และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำประจ ำปกำรศึกษำ 2563 ไวดังนี้ 
   วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือพัฒนำนักศึกษำให้เป็นคนดีหรือมีจิตสำธำรณะตำมอัตลักษณ์ของ
มหำวิทยำลัย 
   ตัวชี้วัด : เกิดกลุ่มนักศึกษำ จิตอำสำ/จิตสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ 10 กลุ่มในกำรท ำงำนจิต
อำสำ/จิตสำธำรณะ เพ่ือบริกำรสังคมและท้องถิ่น 
   วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพ่ือพัฒนำนักศึกษำและด ำเนินกิจกรรมนักศึกษำให้เป็นไปตำมกรอบ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี ทั้ง 5 ด้ำน 
   ตัวชี้ วัด  :  มีกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำตำมกรอบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำครบทั้ง 5 ด้ำนและผลกำรด ำเนินงำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80.00 
   วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือพัฒนำนักศึกษำและด ำเนินกิจกรรมนักศึกษำส่งเสริมคุณภำพ
บัณฑิตให้เป็นไปตำมกรอบอัตลักษณ์มหำวิทยำลัย คือใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม น ำทักษะสู่กำรปฏิบัติงำน 
   ตัวช้ีวัด : มีกำรจัดกิจกรรมโครงกำรพัฒนำนักศึกษำตำมกรอบอัตลักษณ์มหำวิทยำลัย    ครบ
ทั้ง 3 ประเด็นและผลกำรด ำเนินงำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80.00 
  2. ส ำนักงำนอธิกำรบดีโดยกองพัฒนำนักศึกษำได้จัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกท่ีเอ้ือต่อ           กำร
พัฒนำกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ  ดังนี้  
   2.1 หน่วยงำนและบุคลำกรไว้ให้อ ำนวยควำมสะดวกในด้ำนต่ำงๆ  
    - กลุ่มงำนแนะแนวและทุนกำรศึกษำ ให้ข้อมูลแหล่งทุนกำรศึกษำ ข้อมูลหลักเกณฑ์ 
วิธีกำรรับสมัครขอรับทุนกำรศึกษำ พิจำรณำกำรให้ทุนกำรศึกษำโดยประสำนงำนคณะ ให้บริกำรงำนกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ ให้ค ำปรึกษำด้ำนวิชำกำร ด้ำนกำรใช้ชีวิต และด้ำนอำชีพ รำยบุคคล บริกำรด้ำนกำร
ให้ข้อมูลด้ำนอำชีพ จัดหำงำน    
    - กลุ่มงำนกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ให้บริกำรจัดกิจกรรมหลัก กิจกรรมเพ่ิมพูนทักษะ
และประสบกำรณ์ กำรจัดตั้งชมรมและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินงำนของชมรม 
    - กลุ่มงำนกีฬำและนันทนำกำร  ให้บริกำรด้ำนกิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำและ
นันทนำกำร 
    - กลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไปและบริกำรนักศึกษำ ให้บริกำรกำรผ่อนผันเข้ำรับรำชกำร
ทหำร กำรยื่นค ำร้องขอส ำเร็จกำรศึกษำ 
    - กลุ่มงำนศูนย์พยำบำลและส่งเสริมสุขภำพ  ให้บริกำรด้ำนกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น 
กำรขอสินไหมชดเชยประกันอุบัติเหตุ กิจกรรม To be number one ให้ค ำปรึกษำด้ำนสุขภำวะทำงเพศ
รณรงค์กำรต่อต้ำนยำเสพติด 
    - งำนหอพักนักศึกษำ ให้บริกำรจัดห้องพักให้นักศึกษำ ให้ค ำปรึกษำกำรใช้ชีวิตใน
หอพัก จัดกิจกรรมหอพักนักศึกษำ 
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   2.2 อำคำรสถำนที่ 
    กองพัฒนำนักศึกษำได้จัดให้มีพ้ืนที่ส่วนกลำงส ำหรับให้นักศึกษำใช้บริกำรได้ เพ่ือ
สนับสนุนและส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมของนักศึกษำให้มีประสิทธิภำพมำก 
    ที่กล่ำวมำนี้ยังไม่รวม องค์กำรนักศึกษำ และสภำนักศึกษำ ที่เป็นกลุ่มกิจกรรมหลักที่มี
บทบำทในกำรขับเคลื่อนกิจกรรมของนักศึกษำ 
  3. กองพัฒนำนักศึกษำ โดยกลุ่มงำนแนะแนวและทุนกำรศึกษำ มีข้ันตอนกำรให้บริกำรดังนี้ 
   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 ประสำนงำนผู้ที่เก่ียวข้อง 
   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. 
     เพ่ิมช่องทำงกำรให้บริกำร เช่น สร้ำงเพจกลุ่มงำนแนะแนวและทุนกำรศึกษำ 
    - นักศึกษำใหม่ ยังไม่ทรำบว่ำมีกำรให้บริกำร จึงแก้ไขด้วยกำรประสำนงำนองค์กำร
นักศึกษำ สโมสรนักศึกษำคณะ ในกำรให้บริกำร 
     กำรแนะแนวด้ำนวิชำกำร มหำวิทยำลัยจัดท ำคู่มือนักศึกษำเพ่ือให้ข้อมูลด้ำนวิชำกำร
ที่จ ำเป็น เช่น ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ รำยละเอียดสำระส ำคัญของหลักสูตร 
     กำรแนะแนวเพ่ือเข้ำสู่อำชีพ จัดปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ โดยเชิญวิทยำกรที่มีควำมรู้ 
มีประสบกำรณ์ และประสบควำมส ำเร็จในวิชำชีพ มำให้ข้อมูลเพ่ือสร้ำงแรงบันดำลใจในสำขำที่นักศึกษำเรียน 
จัดปัจฉิมนิเทศ โดยเชิญวิทยำกรที่ประสบควำมส ำเร็จในวิชำชีพมำให้ข้อมูลวิธีกำรสมัครงำน ให้ควำมรู้ด้ำน
บุคลิกภำพ 
  4. กลุ่มงำนแนะแนวและทุนกำรศึกษำ กองพัฒนำนักศึกษำ มีบริกำรด้ำนทุนกำรศึกษำเพ่ือ
ช่วยเหลือให้นักศึกษำมีโอกำสทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 438 ทุน โดยแบ่งเป็นประเภททุนต่อเนื่อง และทุนไม่
ต่อเนื่อง  
   4.1 ประเภททุนต่อเนื่อง จ ำนวน 184 ทุน ดังนี้ 
    - ทุนกำรศึกษำพระรำชทำนกำรศึกษำสงเครำะห์ จ ำนวน 1 คน ทุนละ 30,000 บำท 
รวมเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 30,000 บำท 
    - ทุนกำรศึกษำพระรำชทำนสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร 
จ ำนวน 3 คน ทุนละ 58,000 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 174,000 บำท (ยังไม่รวมค่ำเทอมและค่ำหอพัก) 
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    - ทุนกำรศึกษำเฉลิมรำชกุมำรี จ ำนวน 4 คน ทุนละ 55,000 บำท รวมจ ำนวนเงิน
ทั้งสิ้น 220,000 บำท 
    - ทุนนักเรียนในพระรำชำนุเครำะห์ จ ำนวน 1 คน ทุนละ 55,600 บำท รวมจ ำนวน
เงนิทั้งสิ้น 55,600 บำท 
    - ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้ำฯ เพ่ือเยำวชน ในพระบรมรำชินูปถัมภ์ จ ำนวน 2 คน 
ทุนละ 8,000 บำท รวม เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 16,000 บำท 
    - ทุนมูลนิธิ SET ภำคเรียนที่ 1/2563 จ ำนวน 107 ทุน ทุนละ 10,000 บำท รวมเป็น
จ ำนวนเงิน 1,070,000 บำท และภำคเรียนที่ 2/2563 จ ำนวน 150 ทุน ทุนละ 10,000 บำท รวมเป็นจ ำนวน
เงิน 1,500,000 บำท รวมเป็น จ ำนวนเงินทั้งสิ้น 2,570,000 บำท 
    - ทุนมูลนิธินำยห้ำงโรงปูนผู้หนึ่ง จ ำนวน 8 คน ทุนละ 40,000 บำท รวมเป็นจ ำนวน
เงินทั้งสิ้น 320,000 บำท 
    - ทุนมูลนิธิทิสโก้ เพ่ือกำรกุศล จ ำนวน 4 คน ทุนละ 12,000 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน
ทั้งสิ้น 48,000 บำท 
    - ทุน PTTOR จ ำนวน 2 คน ทุนละ 10,000 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 20,000 บำท 
    - ทุนธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) จ ำนวน 2 คน ทุนละ 10,000 บำท        
รวมเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 20,000 บำท 
    - ทุนปริญญำตรีต่อเนื่องเพ่ือนชุมชน จ ำนวน 1 คน ทุนละ 56,000 บำท รวมเป็น
จ ำนวนเงินทั้งสิ้น 56,000 บำท 
    - ทุนมูลนิธิ 50 ปี ธนำคำรแห่งประเทศไทยจ ำนวน 1 คน ทุนละ 50,000 บำท รวม
เป็นจ ำนวนเงิน 50,000 บำท 
    - เงินอุดหนุนทำงกำรศึกษำส ำหรับนิสิตนักศึกษำพิกำรในระดับปริญญำตรี จ ำนวน 5 คน 
(จ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียน) ได้แก่ ภำคกำรศึกษำที่ 1/2563 จ ำนวน 1 คน ทุนละ 8,190 บำท , จ ำนวน 2 คน     
ทุนละ 7,380 บำท ,จ ำนวน 2 คน ทุนละ 8,640 บำท และภำคกำรศึกษำที่ 2/2563 จ ำนวน 1 คน ทุนละ 
9,100 บำท, จ ำนวน 2 คน ทุนละ 8,200 บำท และ จ ำนวน 2 คน ทุนละ 9,600 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน
ทั้งสิ้น 84,930 บำท 
   4.2 ประเภททุนไม่ต่อเนื่อง จ ำนวน 254 คน 
    - ทุนในควำมระลึกถึงคุณปีเตอร์ สก๊อต โรบินสัน จ ำนวน 45 คน ทุนละ 5,000 บำท 
รวมเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 225,000 บำท 
    - ทุนสงเครำะห์ (มูลนิธิ SET) จ ำนวน 15 คน ทุนละ 5,000 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน
ทั้งสิ้น 75,000 บำท 
    - ทุนคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย(ประเภททุนเรียนดี) จ ำนวน 10 ทุน 
ทุนละ 5,000 บำท รวม เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 50,000 บำท 
    - ทุนคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย(ประเภททุนสงเครำะห์) จ ำนวน 50 ทุน 
ทุนละ 5,000 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 250,000 บำท 
    - ทุนพิธีไหว้ครู (จำกผู้มีจิตศรัทธำ) จ ำนวนทั้งสิ้น 130 ทุน ได้แก่ จ ำนวน 2 ทุน ทุนละ 
10,000 บำท, จ ำนวน 2 ทุน ทุนละ 5,000 บำท, จ ำนวน 3 ทุน ทุนละ 4,000 บำท, จ ำนวน 2 ทุน ทุนละ 
3,000 บำท, จ ำนวน 62 ทุน ทุนละ 2,000 บำท, จ ำนวน 59 ทุน ทุนละ 1,000 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 
231,000 บำท 
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    - ทุนบริจำค (ผู้มีจิตศรัทธำ) จ ำนวน 4 ทุน ได้แก่ จ ำนวน 1 ทุน ทุนละ 15,000 บำท
จ ำนวน 1 ทุน ทุนละ 5,000 บำท,จ ำนวน 2 ทุน ทุนละ 1,000 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 22,000 บำท 
  5. มหำวิทยำลัยจัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพ่ือกำรท ำงำนเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำตั้งแต่เริ่มต้นที่
นักศึกษำเข้ำมำศึกษำ ระหว่ำงที่ศึกษำและใกล้ส ำเร็จกำรศึกษำ ดังนี้  
   โครงกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือก้ำวสู่กำรท ำงำน(ปัจฉิมนิเทศ) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 จัด
วันที่ 17 พฤศจิกำยน 2563 ณ หอประชุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ให้ข้อมูลกำรเตรียมควำมพร้อม
ให้แก่นักศึกษำในกำรวำงแผนชีวิตเพ่ือเข้ำสู่กำรประกอบอำชีพ กำรสมัครงำน ทักษะกำรใช้ชีวิต ทักษะกำร
ท ำงำน โดยมีกำรจัดบูธของ  50 มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมินหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนเ พ่ือให้ประโยชน์กับ
นักศึกษำ กลุ่มเป้ำหมำยเป็นนักศึกษำ 
  6. กำรประเมินคุณภำพกำรจัดกิจกรรมกองพัฒนำนักศึกษำได้ให้นักศึกษำประเมินคุณภำพกำร
จัดกิจกรรมและกำรจัดบริกำร มีผลกำรประเมินดังนี้ 
   6.1 ด้ำนกำรจัดบริกำรให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำรและแนะแนวกำรใช้ชีวิตแก่นักศึกษำ 
    ผลกำรประเมินเฉลี่ย 3.83 
    - คุณภำพกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนวิชำกำร ท ำให้เกิดแรงบันดำลใจ ควำมมุ่งมั่นใน     
กำรเรียน  ผลกำรประเมิน คะแนน 3.63 
    - คุณภำพกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรใช้ชีวิต ท ำให้เกิดก ำลังใจ ไม่ท้อถอย มีแนวทำงใน
กำรด ำเนินชีวิตอย่ำงมีควำมสุข  ผลกำรประเมิน คะแนน 3.55 
    - คุณภำพกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนอำชีพ ท ำให้เกิดเป้ำหมำย มีกำรเตรียมควำมพร้อมใน
กำรประกอบอำชีพ ผลกำรประเมิน คะแนน 3.65 
    - คุณภำพของบุคลำกรผู้ให้ค ำปรึกษำ เป็นกันเอง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ไว้ใจได้ ได้รับ
ค ำแนะน ำที่เป็นประโยชน์และมั่นใจว่ำถ้ำปฏิบัติตำมค ำแนะน ำแล้วจะคลี่คลำยปัญหำได้ ผลกำรประเมิน 
คะแนน 3.64 
    - คุณภำพของสถำนที่ให้บริกำร สะอำด มีบรรยำกำศผ่อนคลำย มีควำมเป็นส่วนตัว 
ผลกำรประเมิน คะแนน 3.60 
   6.2 มีกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนที่ให้บริกำร กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงำนทั้งเต็ม
เวลำและนอกเวลำให้แก่นักศึกษำ  ผลกำรประเมินเฉลี่ย 3.58 
    - มีช่องทำงกำรให้บริกำรหลำกหลำย เข้ำถึงได้ง่ำย สะดวกรวดเร็ว ผลกำรประเมิน 
คะแนน 3.50 
    - ข้อมูลข่ำวสำรที่มหำวิทยำลัยแจ้ง เป็นประโยชน์ สร้ำงโอกำสที่ดีในด้ำนกำรเรียน 
กำรใช้ชีวิตและกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่อำชีพ  ผลกำรประเมิน คะแนน 3.70 
    - ข้อมูลของหน่วยงำนที่ให้บริกำรมีรำยละเอียดกำรให้บริกำร มีขั้นตอนกำรขอรับ
บริกำรที่ชัดเจน  ผลกำรประเมิน คะแนน 3.70 
    - ได้รับข้อมูลข่ำวสำรกำรจัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรที่มหำวิทยำลัยจัด ไม่เคย
พลำดโอกำสในกำรรับทรำบข้อมูลข่ำวสำร ผลกำรประเมิน คะแนน 3.72 
    - ได้รับข้อมูลข่ำวสำรแหล่งงำนเต็มเวลำและนอกเวลำที่มหำวิทยำลัยแจ้งตำมช่องทำง
ต่ำงๆ  ไม่เคยพลำดโอกำสในกำรรับทรำบข้อมูลข่ำวสำร ผลกำรประเมิน คะแนน 3.57 
    - ได้รับประโยชน์จำกข้อมูลข่ำวสำรกำรจัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร  ผลกำร
ประเมิน คะแนน 3.70 
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    - ได้รับประโยชน์จำกข้อมูลแหล่งงำนเต็มเวลำและนอกเวลำที่มหำวิทยำลัยแจ้งตำม
ช่องทำงต่ำงๆ ท ำให้ทรำบ และ/หรือมีรำยได้จำกแหล่งงำนที่ใช้เวลำนอกเวลำเรียนและแหล่งงำนที่รับสมัคร
เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ   
   6.3 ด้ำนกำรจัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพ่ือกำรท ำงำนเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำแก่นักศึกษำ
ผลกำรประเมิน เฉลี่ย 4.14  มีผู้ตอบแบบสอบถำมคือนักศึกษำชั้นปีที่ 4 - 5 จ ำนวน 228 คน 
    - ได้รับประโยชน์จำกกิจกรรมกำรปัจฉิมนิเทศ ท ำให้ได้รับทรำบข้อมูลที่จ ำเป็นและ
ส ำคัญในกำรประกอบอำชีพและกำรศึกษำต่อ  ผลกำรประเมิน คะแนน 3.67 
    - คุณภำพในกำรอ ำนวยควำมสะดวกที่มหำวิทยำลัยจัดให้ กำรให้ข้อมูลแหล่งงำน   
กำรออกเอกสำรรับรองเพ่ือประกอบกำรสมัครงำน  ผลกำรประเมิน คะแนน 4.12 
    ผลกำรประเมินดังกล่ำวสรุปได้ว่ำต้องมีกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้นักศึกษำ
ได้รับกำรบริกำรที่ดีดังนีร้ประเมินเฉลี่ยรวม ตำมเกณฑ์ข้อ  1 – 3 ได้คะแนน 3.67 
  ตัวช้ีวัดที่  2.9 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  1. มหำวิทยำลัยโดยกองพัฒนำนักศึกษำจัดบริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนวิชำกำร แนะแนวด้ำนกำร
ใช้ชีวิตและกำรเข้ำสู่อำชีพให้แก่นักศึกษำ ได้แก่ ระดับมหำวิทยำลัย และคณะ โดยมหำวิทยำลัยด ำเนินกำร
จัดบริกำรให้ค ำปรึกษำทั้ง 3 ด้ำน ให้เป็นไปอย่ำงครอบคลุม โดยมีระบบบริหำรงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำตำม
นโยบำยและแผนงำนที่มหำวิทยำลัยก ำหนดไว้และวำงแนวทำงกำรบริหำรระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำเพ่ือให้ระบบ
อำจำรย์ที่ปรึกษำมีควำมเข้มแข็ง และมีส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ที่ได้จัดท ำคู่มืออำจำรย์ที่
ปรึกษำเพ่ือเป็นทิศทำงและแนวทำงให้กับคณะในกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำในกิจกรรมโฮมรูม และมี
กลุ่มงำนแนะแนวและทุนกำรศึกษำ กองพัฒนำนักศึกษำ จัดบริกำรให้ค ำปรึกษำให้แก่นักศึกษำทุกชั้ นปีเพ่ือ
สำมำรถช่วยให้นักศึกษำประสบควำมส ำเร็จในกำรศึกษำตลอดระยะเวลำที่อยู่ในมหำวิทยำลัยจนส ำเร็จเป็น
บัณฑิตที่มีคุณภำพออกสู่สังคม ดังนี้ 
   1.1 กำรจัดบริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนวิชำกำร 
    - ระดับมหำวิทยำลัย มีคณะกรรมกำรกิจกำรนักศึกษำ ประกอบด้วยอธิกำรบดีเป็น
ประธำนที่ปรึกษำ รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ ผู้ช่วยอธิกำรบดี รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ 
ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ หัวหน้ำกลุ่มงำนสังกัดกองพัฒนำนักศึกษำ ประธำนสภำนักศึกษำ นำยก
องค์กำรบริหำรนักศึกษำ เป็นคณะอนุกรรมกำร ท ำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำย ร่วมกันน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ร่วมกัน
พิจำรณำแก้ไขข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินงำน โดยมีส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน และส ำนักงำน
อธิกำรบดี กองพัฒนำนักศึกษำ (กลุ่มงำนแนะแนวและทุนกำรศึกษำ)เป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำรให้ค ำปรึกษำ
ด้ำนวิชำกำร โดยมีแนวทำงปฏิบัติ และขั้นตอนกำรให้บริกำรเป็นไปตำมระบบงำนที่ มหำวิทยำลัยและ
หน่วยงำนก ำหนดไว้ โดยมีนักศึกษำทุกระดับชั้นปีเข้ำรับบริกำร กองพัฒนำนักศึกษำ โดยกลุ่มงำนแนะแนวและ
ทุนกำรศึกษำ มีข้ันตอนกำรให้บริกำรให้ค ำปรึกษำ ด้ำนวิชำกำรแก่นักศึกษำในสถำบัน ดังนี้ 
     จัดท ำแผนปฏิบัติงำน / ก ำหนดผู้รับผิดชอบ 
     จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 
     จัดท ำตำรำงกำรปฏิบัติงำน 
     จัดสถำนที่ให้ค ำปรึกษำ 
     ให้ค ำปรึกษำแนะแนวด้ำนวิชำกำร 
     เก็บข้อมูลสถิติกำรให้บริกำร 
     แยกประเภทข้อมูล 
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     ประสำนงำนผู้ที่เก่ียวข้อง 
     มีคู่มือนักศึกษำโดยมีข้อมูลสำระส ำคัญด้ำนกำรเรียนของนักศึกษำ 
     ทบทวนแก้ไขกระบวนกำร ข้อจ ำกัด 
      ตำรำงเวลำกำรให้ค ำปรึกษำไม่สอดคล้องกับตำรำงเรียนของนักศึกษำ ท ำให้
นักศึกษำไม่มีเวลำมำขอรับค ำปรึกษำ จึงปรับปรุงแก้ไขดังนี้ 
      เปิดให้บริกำรนอกเวลำรำชกำร เวลำ 16.30 – 17.00 น. 
      เพ่ิมช่องทำงกำรให้บริกำร เช่น เพจงำนแนะแนวและทุนกำรศึกษำ NSRU 
โทรศัพท์มือถือ 
      นักศึกษำใหม่ ยังไม่ทรำบว่ำมีกำรให้บริกำร จึงแก้ไขด้วยกำรแจ้งข้อมูลใน
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษำ ประสำนงำนองค์กำรนักศึกษำ สโมสรนักศึกษำคณะ ในกำรให้บริกำร 
      กำรแนะแนวด้ำนวิชำกำร มหำวิทยำลัยจัดท ำคู่มือนักศึกษำเพ่ือให้ข้อมูลด้ำน
วิชำกำรท่ีจ ำเป็น เช่น ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ รำยละเอียดสำระส ำคัญของหลักสูตร 
     จัดบริกำรให้ค ำปรึกษำแนะแนวด้ำนกำรใช้ชีวิต 
      มีคณะกรรมกำรกิจกำรนักศึกษำ ประกอบด้วยอธิกำรบดีเป็นประธำนที่ปรึกษำ 
ผู้ช่วยอธิกำรบดี รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำหัวหน้ำกลุ่มงำนสังกัดกอง
พัฒนำนักศึกษำประธำนสภำนักศึกษำ นำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำ เป็นคณะอนุกรรมกำร ท ำหน้ำที่ก ำหนด
นโยบำย ร่วมกันน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ร่วมกันพิจำรณำแก้ไขข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินงำน โดยมีส ำนักงำน
อธิกำรบดี กองพัฒนำนักศึกษำ (กลุ่มงำนแนะแนวและทุนกำรศึกษำ)เป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำรให้ค ำ ปรึกษำ
ด้ำนกำรใช้ชีวิต โดยมีแนวทำงปฏิบัติ และขั้นตอนกำรให้บริกำรเป็นไปตำมระบบงำนที่มหำวิทยำลัยและ
หน่วยงำนก ำหนดไว้ โดยมีนักศึกษำทุกระดับชั้นปีเข้ำรับบริกำร 
     จัดบริกำรให้ค ำปรึกษำ แนะแนวด้ำนกำรเข้ำสู่อำชีพ 
      มีคณะกรรมกำรกิจกำรนักศึกษำ ประกอบด้วยอธิกำรบดีเป็นประธำนที่ปรึกษำ 
ผู้ช่วยอธิกำรบดี รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ หัวหน้ำกลุ่มงำนสังกัดกอง
พัฒนำนักศึกษำประธำนสภำนักศึกษำ นำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำ เป็นคณะอนุกรรมกำร ท ำหน้ำที่ก ำหนด
นโยบำย ร่วมกันน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ร่วมกันพิจำรณำแก้ไขข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินงำน โดยมีส ำนักงำน
อธิกำรบดี กองพัฒนำนักศึกษำ (กลุ่มงำนแนะแนวและทุนกำรศึกษำ)เป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำรให้ค ำปรึกษำ
ด้ำนกำรเข้ำสู่อำชีพ โดยมีแนวทำงปฏิบัติ และขั้นตอนกำรให้บริกำรเป็นไป ตำมระบบงำนที่มหำวิทยำลัยและ
หน่วยงำนก ำหนดไว้ โดยมีนักศึกษำทุกระดับชั้นปีเข้ำรับบริกำรกำรแนะแนวเพ่ือเข้ำสู่อำชีพ จัดปัจฉิมนิเทศโดย
เชิญวิทยำกรที่มีควำมรู้ มีประสบกำรณ์ และประสบควำมส ำเร็จในวิชำชีพ มำให้ข้อมูลเพ่ือสร้ำงแรงบันดำลใจ 
ให้ควำมรู้วิธีกำรสมัครงำน ด้ำนบุคลิกภำพ ทักษะกำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน 
   1.2 ระดับคณะ มีกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนวิชำกำร โดยแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำ 2 คน ต่อ 1 
กลุ่มนักศึกษำ จัดชั่วโมงอำจำรย์ที่ปรึกษำพบนักศึกษำ สัปดำห์ละ 1 ชั่วโมง หรือเพ่ิมเติมตำมแต่อำจำรย์ที่
ปรึกษำนัดหมำย และนักศึกษำสำมำรถเข้ำพบอำจำรย์ที่ปรึกษำเป็นรำยบุคคลได้เมื่อต้องกำรค ำปรึกษำ โดยมี
สำระส ำคัญในกำรให้ข้อมูลด้ำนวิชำกำรที่นักศึกษำแต่ละสำขำจะต้องทรำบ เช่น รำยละเอียดของหลักสูตร โดย
มีนักศึกษำทุกระดับชั้นปีเข้ำรับบริกำร และจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ กลุ่มเป้ำหมำยได้แก่นักศึกษำชั้นปีที่ 1 
    ผลการให้บริการการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ  
     แนะแนวด้ำนกำรใช้ชีวิตและกำรเข้ำสู่อำชีพของกลุ่มงำนแนะแนวฯ กองพัฒนำ
นักศึกษำ มีผู้มำขอรับค ำปรึกษำ จ ำนวน 20 คน 
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     บริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนวิชำกำร จ ำนวน 4 คน แยกเป็นชั้นปีที่ 2 จ ำนวน 1 คน    
ชั้นปีที่ 3 จ ำนวน 2 คน และชั้นปีที่ 4 จ ำนวน 1 คน 
     บริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรใช้ชีวิต จ ำนวน 4 คน แยกเป็นชั้นปีที่ 2 จ ำนวน 2 คน 
และชั้นปีที่ 3 จ ำนวน 2 คน 
     บริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนอำชีพ จ ำนวน 6 คน แยกเป็นชั้นปีที่ 2 จ ำนวน 3 คน        
ชั้นปีที่ 3 จ ำนวน 2 คน และชั้นปีที่4 จ ำนวน 1 คน 
     บริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนวิชำกำรและกำรใช้ชีวิต จ ำนวน 2 คน แยกเป็นชั้นปีที่ 3 
จ ำนวน 1 คน และชั้นปีที่ 5 จ ำนวน 1 คน 
     บริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรใช้ชีวิตและอำชีพ จ ำนวน 4 คน แยกเป็นชั้นปีที่ 1 
จ ำนวน 2 คน และชั้นปีที่ 3 จ ำนวน 2 คน 
     กลุ่มงำนแนะแนวและทุนกำรศึกษำ กองพัฒนำนักศึกษำ มีบริกำรด้ำนทุนกำรศึกษำ
เพ่ือช่วยเหลือให้นักศึกษำมีโอกำสทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 438 ทุน โดยแบ่งเป็นประเภททุนต่อเนื่อง และทุนไม่
ต่อเนื่อง 
  2. มหำวิทยำลัยมีหน่วยงำนที่ท ำ หน้ำที่สนับสนุนให้ข้อมูลบริกำรแก่นักศึกษำ โดยมำจำก
หน่วยงำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
   2.1 กองพัฒนำนักศึกษำ 
    - กลุ่มงำนแนะแนวและทุนกำรศึกษำ ให้ข้อมูลแหล่งทุนกำรศึกษำ ข้อมูลหลักเกณฑ์ 
วิธีกำรรับสมัครขอรับทุนกำรศึกษำ พิจำรณำกำรให้ทุนกำรศึกษำโดยประสำนงำนคณะ ให้บริกำรงำนกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ ให้ค ำปรึกษำด้ำนวิชำกำร ด้ำนกำรใช้ชีวิต และด้ำนอำชีพ รำยบุคคลบริกำรด้ำนกำร
ให้ข้อมูลด้ำนอำชีพ จัดหำงำน 
    - กลุ่มงำนกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำให้บริกำรจัดกิจกรรมหลัก กิจกรรมเพ่ิมพูนทักษะ
และประสบกำรณ์ กำรจัดตั้งชมรมและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินงำนของชมรม 
    - กลุ่มงำนกีฬำและนันทนำกำรให้บริกำรด้ำนกิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำและนันทนำกำร 
    - กลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไปและบริกำรนักศึกษำ ให้บริกำรกำรผ่อนผันเข้ำรับรำชกำร
ทหำร กำรยื่นค ำร้องขอส ำเร็จกำรศึกษำ 
    - กลุ่มงำนศูนย์พยำบำลและส่งเสริมสุขภำพ ให้บริกำรด้ำนกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น
กำรขอสินไหมชดเชยประกันอุบัติเหตุ กิจกรรม To be number one ให้ค ำปรึกษำด้ำนสุขภำวะทำงเพศ
รณรงค์กำรต่อต้ำนยำเสพติด 
    - งำนหอพักนักศึกษำ ให้บริกำรจัดห้องพักให้นักศึกษำ ให้ค ำปรึกษำกำรใช้ชีวิตใน
หอพัก จัดกิจกรรมหอพักนักศึกษำ 
   2.2 กองคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ให้บริกำรรับเงินลงทะเบียน กำรขอคืนเงินและออก
ใบเสร็จรับเงินนักศึกษำสำมำรถรับข้อมูลข่ำวสำรโดยผ่ำนช่องทำง ดังต่อไปนี้ 
    - ประสำนงำนแจ้งข้อมูลให้คณะรับทรำบ 
    - ประกำศประชำสัมพันธ์ 
    - ประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำย 
    - เว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย 
    - เว็บเพจของกองพัฒนำนักศึกษำ 
    - เว็บเพจของกลุ่มงำนแนะแนวและทุนกำรศึกษำ 
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    - ประสำนงำนองค์กำรนักศึกษำ สโมสรนักศึกษำคณะ 
    - ติดต่อนักศึกษำโดยตรง 
   2.3 ขอมูลกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร   
    หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย 
    - กองพัฒนำนักศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี จัด กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร คือ 
     โครงกำรวิศวกรสังคม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 จัดวันที่ 15 – 16 มีนำคม 2564    
มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร  จ ำนวน 500 คน 
     โครงกำรรณรงค์อำหำรปลอดภัย ใส่ใจสุขภำพ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 จัดวันที่ 3 
กุมภำพันธ์ 2563 มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 70 คน 
     โครงกำรอบรมมำรยำท ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 จัดวันที่ 16 ธันวำคม 2563       
มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 60 คน 
    หน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย 
    - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำกระทรวงศึกษำธิกำร 
     โครงกำรคัดเลือกนักศึกษำเพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำน ระดับอุดมศึกษำ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563  มีนักศึกษำ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ได้รับรำงวัลจำกกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563 เขตภำคเหนือ  ระดับอุดมศึกษำ 
    - พุทธสมำคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
     โครงกำรมอบเกียรติบัตรรำงวัลควำมประพฤติดีแก่นักเรียน นิสิตนักศึกษำ ประจ ำปี 
2564 ในวันที่ 1 มิถุนำยน 2564 มีนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ได้รับกำรคัดเลือกรับรำงวัล 
จ ำนวน 2 คน 
    กลุ่มงำนแนะแนวและทุนกำรศึกษำ กองพัฒนำนักศึกษำ เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร
จัดหำข้อมูลแหล่งงำนเต็มเวลำ และนอกเวลำ ซึ่งมีหน่วยงำนที่ เปิดโอกำสให้นักศึกษำได้รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรที่
เป็นประโยชน์ต่อตนเอง เช่น แหล่งงำนและกิจกรรมต่ำง ๆ ดังนี้ 
    หนวยงานราชการ 
    -  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค ,ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครสวรรค,ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ, ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ, ส ำนักงำนต ำรวจแห งชำติ, 
กระทรวงกลำโหม,กระทรวงมหำดไทย,กระทรวงสำธำรณสุข 
    หนวยงานเอกชน 
    - บริษัททรู คอรปอเรชั่น จ ำกัด ,บริษัทประกันชีวิต เอไอเอ จ ำกัด, ศูนยดัชมิลลนคร
สวรรค,บริษัท เสริมสุข จ ำกัด (มหำชน), บริษัท อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จ ำกัด (มหำชน),บริษัท โฮม โปรดักส 
เซ็นเตอร จ ำกัด 
    ขอมูลแหลงงานนอกเวลา (หารายไดระหวางเรียน) 
    - เทสโก โลตัส เดอะวอลคนครสวรรค, Big C นครสวรรค, แม็คโครสำขำนครสวรรค,
หำงสรรพสินคำวีสแควรนครสวรรค,หำงสรรพสินคำแฟรี่แลนดนครสวรรค,รำน KFC บิ๊กซีนครสวรรค,   รำน 
MK บิ๊กซีเดอะวอลค นครสวรรค, รำนPizza บิ๊กซี นครสวรรค, รำน Sizzler วี–สแควร พลำซำนครสวรรค,    
รำนชำบู บิ๊กซี เดอะวอลค นครสวรรค, รำนมิสเตอรโดนัท บิ๊กซี นครสวรรค, รำนอำหำรจันทรเสวย นคร
สวรรค, บริษัทเซเวนอีเลฟเวน, รำน April Brasseries,     รำนอำหำรลำบนัว นครสวรรค 
   ผลจำกกำรด ำเนินงำนมีนักศึกษำที่ไดรับขอมูลไปท ำงำนนอกเวลำ จ ำนวน 70 คน ดังนี้ 
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   - นักศึกษำคณะครุศำสตร จ ำนวน 35 คน 
   - นักศึกษำคณะมนุษยศำสตรและสังคมศำสตร จ ำนวน 13 คน 
   - นักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร จ ำนวน 12 คน 
   - นักศึกษำคณะวิทยำศำสตรและเทคโนโลยี จ ำนวน 10 คน 
  3. มหำวิทยำลัยจัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพ่ือกำรท ำงำนเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำตั้งแต่เริ่มต้นที่
นักศึกษำเข้ำมำศึกษำ ระหว่ำงที่ศึกษำและใกล้ส ำเร็จกำรศึกษำ โดยจัดโครงกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือก้ำวสู่
กำรท ำงำน(ปัจฉิมนิเทศ) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2563 ณ หอประชุมมหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครสวรรค์ ให้ข้อมูลกำรเตรียมควำมพร้อมให้แก่นักศึกษำในกำรวำงแผนชีวิตเพ่ือเข้ำสู่กำรประกอบ
อำชีพ กำรสมัครงำน ทักษะกำรใช้ชีวิต ทักษะกำรท ำงำน โดยมีกำรจัดบูธของ  50 มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน
หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนเพื่อให้ประโยชน์กับนักศึกษำ กลุ่มเป้ำหมำยเป็นนักศึกษำ 
  4. กองพัฒนำนักศึกษำได้ให้นักศึกษำประเมินคุณภำพกำรจัดกิจกรรมและกำรจัดบริกำร         
มีผลกำรประเมินดังนี้ 
   กำรประเมินคุณภำพกำรจัดกิจกรรม 
   4.1 ด้านการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา    
ผลการประเมินเฉลี่ย 3.83 
    1) คุณภำพกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนวิชำกำร ท ำให้เกิดแรงบันดำลใจ ควำมมุ่งมั่นในกำร
เรียน  ผลกำรประเมิน คะแนน 3.63 
    2) คุณภำพกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรใช้ชีวิต ท ำให้เกิดก ำลังใจ ไม่ท้อถอย มีแนวทำงใน
กำรด ำเนินชีวิตอย่ำงมีควำมสุข  ผลกำรประเมิน คะแนน 3.55 
    3) คุณภำพกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนอำชีพ ท ำให้เกิดเป้ำหมำย มีกำรเตรียมควำมพร้อมใน
กำรประกอบอำชีพ ผลกำรประเมิน คะแนน 3.65 
    4) คุณภำพของบุคลำกรผู้ให้ค ำปรึกษำ เป็นกันเอง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ไว้ใจได้ ได้รับ
ค ำแนะน ำที่เป็นประโยชน์และมั่นใจว่ำถ้ำปฏิบัติตำมค ำแนะน ำแล้วจะคลี่คลำยปัญหำได้  ผลกำรประเมิน 
คะแนน 3.64 
    5) คุณภำพของสถำนที่ให้บริกำร สะอำด มีบรรยำกำศผ่อนคลำย มีควำมเป็นส่วนตัว 
ผลกำรประเมิน คะแนน 3.60 
   4.2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้ง
เต็มเวลาและนอกเวลาให้แก่นักศึกษา  ผลการประเมินเฉลี่ย 3.58 
    1) มีช่องทำงกำรให้บริกำรหลำกหลำย เข้ำถึงได้ง่ำย สะดวกรวดเร็ว ผลกำรประเมิน 
คะแนน 3.50 
    2) ข้อมูลข่ำวสำรที่มหำวิทยำลัยแจ้ง เป็นประโยชน์ สร้ำงโอกำสที่ดีในด้ำนกำรเรียน 
กำรใช้ชีวิตและกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่อำชีพ  ผลกำรประเมิน คะแนน 3.70 
    3) ข้อมูลของหน่วยงำนที่ให้บริกำรมีรำยละเอียดกำรให้บริกำร มีขั้นตอนกำรขอรับ
บริกำรที่ชัดเจน  ผลกำรประเมิน คะแนน 3.70 
    4) ได้รับข้อมูลข่ำวสำรกำรจัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรที่มหำวิทยำลัยจัด ไม่เคย
พลำดโอกำสในกำรรับทรำบข้อมูลข่ำวสำร ผลกำรประเมิน คะแนน 3.72 
    5) ได้รับข้อมูลข่ำวสำรแหล่งงำนเต็มเวลำและนอกเวลำที่มหำวิทยำลัยแจ้งตำมช่องทำง
ต่ำงๆ ไม่เคยพลำดโอกำสในกำรรับทรำบข้อมูลข่ำวสำร ผลกำรประเมิน คะแนน 3.57 
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    6) ได้รับประโยชน์จำกข้อมูลข่ำวสำรกำรจัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรผลกำรประเมิน 
คะแนน 3.70 
    7) ได้รับประโยชน์จำกข้อมูลแหล่งงำนเต็มเวลำและนอกเวลำที่มหำวิทยำลัยแจ้งตำม
ช่องทำงต่ำงๆ ท ำให้ทรำบ และ/หรือมีรำยได้จำกแหล่งงำนที่ใช้เวลำนอกเวลำเรียนและแหล่งงำนที่รับสมัคร
เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ   
   4.3  ด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเม่ือส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษาผลการประเมิน เฉลี่ย 4.14 มีผู้ตอบแบบสอบถำมคือนักศึกษำชั้นปีที่ 4 - 5 จ ำนวน 228 คน 
    1) ได้รับประโยชน์จำกกิจกรรมกำรปัจฉิมนิเทศ ท ำให้ได้รับทรำบข้อมูลที่จ ำเป็นและ
ส ำคัญในกำรประกอบอำชีพและกำรศึกษำต่อ  ผลกำรประเมิน คะแนน 3.67 
    2) คุณภำพในกำรอ ำนวยควำมสะดวกท่ีมหำวิทยำลัยจัดให้ กำรให้ข้อมูลแหล่งงำน กำร
ออกเอกสำรรับรองเพ่ือประกอบกำรสมัครงำน  ผลกำรประเมิน คะแนน 4.12 
     ผลกำรประเมินดังกล่ำวสรุปได้ว่ำต้องมีกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้
นักศึกษำได้รับกำรบริกำรที่ดีดังนี้รประเมินเฉลี่ยรวม ตำมเกณฑ์ข้อ  1 – 3 ได้คะแนน 3.67 
 

ด้าน เกณฑ์การประเมิน 
1. ด้ำนกำรจัดบริหำรให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำร
และแนะแนวกำรใช้ชีวิตแก่นักศึกษำ 

คุณภำพกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนอำชีพ ท ำให้เกิดเป้ำหมำย มี
กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรประกอบอำชีพ 

2. ด้ำนกำรบริกำรข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์
แก่นักศึกษำกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่ง
งำนทั้งเต็มเวลำและนอกเวลำ 

มีช่องทำงกำรให้บริกำรหลำกหลำย เข้ำถึงได้ง่ำย สะดวก 
รวดเร็ว 

3. ด้ำนกำรจัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพ่ือ
กำรท ำงำนเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำแก่นักศึกษำ 

ได้รับประโยชน์จำกกิจกรรมกำรปัจฉิมนิเทศ ท ำให้ได้รับ
ทรำบข้อมูลที่จ ำเป็นและส ำคัญในกำรประกอบอำชีพและ
กำรศึกษำต่อ 

 
  จำกกำรประเมินทั้งสำมด้ำนพบว่ำได้รับข้อมูลข่ำวสำรกำรจัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรที่
มหำวิทยำลัยจัด มี คะแนนเฉลี่ยมำกที่สุด รองลงมำคือข้อมูลของหน่วยงำนที่ให้บริกำรมีรำยละเอียดกำร
ให้บริกำร และด้ำนสุดท้ำยคือข้อมูลข่ำวสำรที่มหำวิทยำลัยแจ้ง เป็นประโยชน์ สร้ำงโอกำสที่ดีในด้ำนกำรเรียน 
และ ได้รับประโยชน์จำกข้อมูลแหล่งงำนเต็มเวลำและนอกเวลำที่มหำวิทยำลัยแจ้งตำมช่องทำงต่ำงๆ มีผู้ให้
ข้อเสนอแนะ คือ ข้อมูลข่ำวสำรได้กำรจัดหำงำนควรมีมำกกว่ำนี้ ควำมเพ่ิมช่องทำงกำรให้บริกำร เปิดบริกำร
นอกเวลำเพื่อให้ค ำปรึกษำ 
  5. มหำวิทยำลัยโดยกองพัฒนำนักศึกษำ น ำผลกำรประเมิน ขอเสนอแนะ มำเปนขอพิจำรณำใน
กำรปรับปรุง ส ำหรับปกำรศึกษำ 2563 ดังนี้ 
   5.1 ดำนกำรบริกำรใหค ำปรึกษำ แนะแนวดำนกำรใชชีวิตและกำรเขำสูอำชีพ 
    -  คุณภำพกำรใหค ำปรึกษำด้ำนอำชีพ ท ำใหเกิดเปำหมำย มีกำรเตรียมควำมพรอมใน
กำรประกอบอำชีพ ซึ่งผลกำรประเมินได 3.83 คณะกรรมกำรมีควำมเห็นวำ โดยปรับปรุงดังนี้ 
    - ชองทำงกำรใหขอมูลงำนอำชีพผำนงำนประชำสัมพันธ เว็บไซตม หำวิทยำลัย เว็บ
ไซตกองพัฒนำนักศึกษำ และเพจงำนแนะแนวและทุนกำรศึกษำ NSRU และกลุม Line 



52 
 

   5.2 ดำนกำรใหขอมูลของหนวยงำนที่ใหบริกำร กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงำนทั้ง
เต็มเวลำและนอกเวลำใหแกนักศึกษำ  มีชองทำงกำรใหบริกำรหลำกหลำย เขำถึงไดงำย สะดวกรวดเร็ว ซึ่งผล
กำรประเมินได 3.43 คณะกรรมกำรมีควำมเห็นวำ โดยก ำหนดปรับปรุง ดังนี้ 
    - ประสำนงำนกับหนวยงำนที่เกี่ยวของ ใหมำกยิ่งขึ้น เชน ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด
นครสวรรค 
    - ประสำนงำนองคกำรบริหำรนักศึกษำ สโมสรนักศึกษำคณะ 
    - ประชำสัมพันธขอมูลทำงเว็บไซตกองพัฒนำนักศึกษำ เพจงำนแนะแนวและทน
กำรศึกษำ เพจของสโมสรนักศึกษำคณะ เพจงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ปำยประชำสัมพันธในสวนพ้ืนที่
ของกองพัฒนำนักศึกษำ 
    - เพ่ิมระบบโซเชียล ทำงกลุ่มไลน์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์   (NSRU) และเพจ
เกี่ยวกับงำนต่ำง ๆ 
   5.3 กิจกรรมเตรียมควำมพรอมเพ่ือกำรท ำงำนเม่ือส ำเร็จกำรศึกษำแกนักศึกษำ 
    ไดรับประโยชนจำกกิจกรรมกำรปจฉิมนิเทศท ำใหไดรับทรำบขอมูลที่จ ำเปนและส ำคัญ
ในกำรประกอบอำชีพและกำรศึกษำตอ ซึ่งผลกำรประเมินได 3.79 จำกขอเสนอแนะ จึงก ำหนด           วิ
เครำะหปรับปรุง โดยคณะกรรมกำรเห็นวำดังนี้ 
    - จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับควำมตองกำรของนักศึกษำ โดยเพมิ่ ขอมูลเกี่ยวกับ
อำชีพและกำรสมัครงำน ซึ่งน ำมำปรับปรุงในกิจกรรมปกำรศึกษำ 2562 
    - จัดกิจกรรมดำนใหควำมรูบุคลิกภำพเพ่ือกำรสมัครงำน 
  6. มหำวิทยำลัยให้ข้อมูลและควำมรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่ำ ดังนี้ 
   6.1 ข้อมูลและควำมรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่ำ ได้แก่ 
    - บทควำมทำงวิชำกำร ข้อมูลกำรจัดกำรควำมรู้ของอำจำรย์/คณะ ที่เผยแพร่ใน
วำรสำรทำงวิชำกำร เว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย/กองพัฒนำนักศึกษำ/คณะ/หน่วยบ่มเพำะวิสำหกิจ 
   6.2 โครงกำรบริกำรวิชำกำรและให้ข้อมูลควำมรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่ำจัดโดยคณะ  ต่ำง ๆ 
   6.3 ช่องทำงกำรให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่ำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  – 
ประสำนงำนแจ้งข้อมูลให้คณะทรำบเพ่ือประชำสัมพันธ์ตำมช่องทำงที่คณะมี 
    - ติดป้ำยประกำศประชำสัมพันธ์ 
    - เว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย/คณะ 
    - สถำนีวิทยุคลื่นของมหำวิทยำลัย 
    - ประสำนงำนสมำคมศิษย์เก่ำ 
  ตัวช้ีวัดที่ 2.10  การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  1. มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์โดยกองพัฒนำนักศึกษำ ร่วมกับ องค์กำรบริหำรนักศึกษำ 
สภำนักศึกษำ สโมสรนักศึกษำ 5 คณะ ได้ร่วมกันจัดท ำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2563 โดยส่งเสริมกำรมีส่วนรวมของนักศึกษำผ่ำนทำงตัวแทนสภำนักศึกษำภำคปกติ คณะกรรมกำรองค์กำร
บริหำรนักศึกษำภำคปกติและประธำนสโมสรนักศึกษำทั้ง 5 คณะในกำรร่วมกันคิดท ำวำงแผนกำรพัฒนำ
นักศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัย ผู้บริหำรและอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย โดยมีคณะอนุ
กิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับนักศึกษำในกำรก ำหนดรูปแบบกำรจัดกิจกรรมตำม
ถนัด ควำมสนใจและศักยภำพของนักศึกษำภำยใต้กรอบประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ (กิจกรรม
ครบทั้ง 5 ด้ำน) กรอบอัตลักษณ์มหำวิทยำลัย คือ ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม น ำทักษะสู่กำรปฏิบัติงำน เป็นแนวทำง
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ในกำรพัฒนำนักศึกษำต่อไป โดยจัดท ำแผนกำรพัฒนำนักศึกษำเมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2563 โดยก ำหนด
วัตถุประสงคและตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำประจ ำปกำรศึกษำ 2563 ไวดังนี้ 
   วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือพัฒนำนักศึกษำให้เป็นคนดีหรือมีจิตสำธำรณะตำมอัตลักษณ์ของ
มหำวิทยำลัย 
   ตัวชี้วัด : เกิดกลุ่มนักศึกษำ จิตอำสำ/จิตสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ 15 กลุ่มในกำรท ำงำนจิต
อำสำ/จิตสำธำรณะ เพ่ือบริกำรสังคมและท้องถิ่น 
   วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพ่ือพัฒนำนักศึกษำและด ำเนินกิจกรรมนักศึกษำให้เป็นไปตำมกรอบ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี ทั้ง 5 ด้ำน 
   ตัวชี้ วัด  :  มีกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำตำมกรอบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำครบทั้ง 5 ด้ำนและผลกำรด ำเนินงำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80.00 
   วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือพัฒนำนักศึกษำและด ำเนินกิจกรรมนักศึกษำส่งเสริมคุณภำพ
บัณฑิตให้เป็นไปตำมกรอบอัตลักษณ์มหำวิทยำลัย คือใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม น ำทักษะสู่กำรปฏิบัติงำน 
   ตัวชี้วัด : มีกำรจัดกิจกรรมโครงกำรพัฒนำนักศึกษำตำมกรอบอัตลักษณ์มหำวิทยำลัย ครบ
ทั้ง 3 ประเด็นและผลกำรด ำเนินงำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80.00 
  2. ส ำนักงำนอธิกำรบดี โดย กองพัฒนำนักศึกษำได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมตำมแผนกำรจัด
กิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ เพ่ือพัฒนำและส่งเสริมนักศึกษำครบทั้ง 5 ด้ำนตำมกระบวนกำร PDCA ดังต่อไปนี้ 
   กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ท่ีก ำหนดโดยสถำบัน 
   ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม น ำทักษะสู่กำรปฏิบัติงำน : (1) โครงกำรวิศวกรสังคม 2563    
               (2) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจ ำปี 2563 
   กิจกรรมจิตอำสำและรักษำสิ่งแวดล้อม : โครงกำรวิศวกรสังคม 2563 
   กิจกรรมกีฬำหรือกำรส่งเสริมสุขภำพ : โครงกำรรณรงค์อำหำรปลอดภัย ใส่ใจสุขภำพ 2563 
   กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม : โครงกำรอบรมมำรยำท 2563 
   กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม : วันลอยกระทง 2563 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏจึงต้องด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมควำมรัก ควำมสำมัคคี ควำมเข้ำใจในสิทธิ
หน้ำที่ของตนเองและผู้อ่ืน ภำยใต้พ้ืนฐำนประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุขขึ้น เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนำกระบวนกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม ควำมมีวินัย จิตสำธำรณะ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ค่ำนิยม 
และควำมเป็นไทย วำงรำกฐำนวิถีชีวิตของคนไทย โดยส่งเสริมกำรเลี้ยงดูในครอบครัว ฝึกให้เด็กรู้จักกำรพ่ึงพำ
ตัวเองมีควำมซื่อสัตย์ มีวินัย ส่งเสริมให้มีกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม กำรน ำหลักธรรมทำงศำสนำมำใช้ในชีวิตประจ ำวันผลักดันให้มีกำรน ำวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่พึง
ประสงค์ไปปฏิบัติตลอดจนเสริมสร้ำงค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร ตลอดจนส่งเสริม พัฒนำ และ
เผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรมให้กับเครือข่ำยทำงสังคมให้มีบทบำทและควำมสำมำรถในกำร
ปลูกฝัง ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคม ตระหนักและร่วมกันเป็นเครือข่ำย มี
ส่วนร่วมในกระบวนกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กำรมีวินัย จิตสำธำรณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพ่ือ
สร้ำงสังคมท่ีอยู่ร่วมกันอย่ำงสมำนฉันท์ โดยน้อมน ำศำสตร์พระรำชำ “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” มำเป็นหลักชัยใน
กำรด ำเนินกิจกรรม และพัฒนำนักศึกษำนักศึกษำให้เข้ำใจหลักกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำโดยกำรน ำ
กระบวนกำร PDCA เข้ำมำใช้ในกำรด ำเนินโครงกำร โดยจัดโครงกำรในวันที่ 15 – 16 มีนำคม พ.ศ.2564 ณ 
หอประชุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ มีตัวแทนนักศึกษำจำกองค์กำรบริหำรนักศึกษำ สภำนักศึกษำ 
ชมรม สโมสรนักศึกษำคณะ จ ำนวน 500 คน เพ่ือน้อมน ำพระรำโชบำย มำปรับใช้ในกำรบวนกำรประคุณภำพ
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กำรศึกษำ โดยมีเป้ำหมำยที่ส ำคัญคือ นักศึกษำได้มีควำมรู้ มีทักษะ และเกิดประสบกำรณ์ มีมุมมองใหม่ ๆ ใน
กำรพัฒนำตนเอง รวมถึงยกระดับกำรด ำเนินชีวิต ตลอดจนทัศนคติ ในกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข ภำยใต้
หน้ำที่ สิทธิเสรีภำพที่เหมำะสมและเคำรพต่อสิทธิของผู้อ่ืน กำรเรียนกำรสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง มี
เครือข่ำยควำมร่วมมือกำรเรียนรู้นอกห้องเรียน มีกำรด ำเนินงำน 
  3. ส ำนักงำนอธิกำรบดี มอบให้กองพัฒนำนักศึกษำด ำเนินกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรโดยมีกำรประเมิน
ควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อสรุปและน ำแสนอต่อคณะอนุกรรมกำรกิจกำรนักศึกษำและน ำเข้ำที่
ประชุมสภำนักศึกษำภำคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อน ำข้อเสนอแนะมำปรับปรุงพัฒนำผลกำรด ำเนินงำนในครั้งต่อไปและยัง
มีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรม/โครงกำรในปีกำรศึกษำ 2563 ดังนี้ 
   - กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก ำหนดโดยสถำบัน 
   - ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม น ำทักษะสู่กำรปฏิบัติงำน 
 

โครงกำร วันท่ีจัด วัตถุประสงค์ ตัวชีวัด/ผล ปัญหำอุปสรรค 
1. โครงกำรวิศวกร 
สังคม 2563  

 
1 เพื่อให้นักศึกษำมีควำม 
เข้ำใจทักษะพื้นฐำนของ 
กำรเป็นวิศวกรสังคม 
2 เพื่อส่งเสริมควำมรัก 
สำมัคคี เข้ำใจสิทธิหน้ำท่ี 
ของตนเองและผู้อื่นภำยใต้
พื้นฐำนของสังคมประชำธิปไตย
อันมีพระ ม หำกษัตริย์เป็น
ประมุขอัน จะน ำไปสู่สังคมที่มี
ควำมรัก ควำมเข้ำใจ เอื้ออำรี
ต่อกัน สร้ำงควำมเป็นปึกแผ่น
ในชำติโดยรวมอย่ำงมั่นคงและ
ยั่งยืนในสังคมต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมำณ 
1.นักศึกษำของ 
มหำวิทยำลยัรำชภฏั 
เชิงคุณภำพ 
2.กลุ่มเป้ำหมำยที่
เข้ำร่วมโครงกำรเกดิ 
ควำมรู้และควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับ
วิศวกร 
สังคม 

ข้อเสนอแนะ 
อยำกให้มีกำรจดั 
อบรมเจำะลึก 
มำกกว่ำน้ี 
ควรให้กำรสนใจกับ
นักศึกษำท่ีเข้ำร่วม
ทั้งหมด ไม่ใช่สนใจ 
เพียงบำงกลุ่ม 
จัดกิจกรรมเชิง 
สร้ำงสรรคด์ีมำก 
พี่เลี้ยงดีมีกำรเข้ำถึง
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเป็น
กิจกรรมทีส่นุก สนำน
เป็นผลดีต่อตนเองและ
ชุมชนเป็นกิจกรรมทีม่ ี
ประโยชน์ควร 
จัดขยำยผลในรุ่น 
ต่อๆไป 
กิจกรรมสำมำรถ 
น ำไปปรับใช้ได้ต่อไป 
  

เชิงปริมำณ 
มีนักศึกษำเข้ำร่วม
กิจกรรม 500 คน 
เชิงคุณภำพ 
ระดับควำม ส ำเร็จ
ในกำรจัดกิจกรรม 
คะแนน 3.95 
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โครงกำร วันท่ีจัด วัตถุประสงค์ ตัวชีวัด/ผล ปัญหำอุปสรรค 
2. กิจกรรมปัจฉิม
นิ เทศ ประจ ำปี  
2563 

 1 . เพื่ อพัฒนำนักศึ กษำให้มี
ค ว ำ ม พ ร้ อ ม ก่ อ น ส ำ เ ร็ จ
กำรศึกษำ 
2.เพื่อให้ผู้ประกอบกำรได้รับ
ส มั ค ร ง ำ น ให้ กั บ นั ก ศึ กษำ
ท ำงำนหลังส ำเร็จกำรศึกษำ 
 

- มีผู้เข้ำร่วม
โครงกำรไม่น้อยกว่ำ 
2000 คน  
- มีระดับคณุภำพใน
กำรจัดโครงกำร
คะแนนไม่น้อยกว่ำ 
3.51  

1.สถำนท่ีคับแคบ  
2.เวลำในกำรร่วม 
3.กิจกรรมไม่ชัดเจน  
4.บริษัทจัดหำงำน
สำมำรถ รับเข้ำท ำงำน
ได้ยิ่งดี  
5.ควรมีอำหำรว่ำงให้
ทำน  
6.ควรจัดระเบียบใน 
7.กำรนั่งให้เรียบร้อย  
8.กำรต่อแถวสแกน
บัตรนักศึกษำไม่
เรียบร้อย 
แนวทางปรับปรุง 
จั ด ห ำ ส ถ ำ น ที่ ห รื อ
แบ่ ง กลุ่ ม ในก ำ ร ท ำ
กิจกรรม จัดระเบียบ
กำรเข้ำกิจกรรมให้เป็น
ระบบมำกกว่ำเดิม 

1. ผลกำรด ำเนินงำน 
มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
1981 คน 
2. ผลกำรด ำเนินงำน 
คะแนน 3.76  

1. ผลกำรด ำเนินงำน
มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
62 คน 
2. ผลกำรด ำเนินงำน 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
ทุกคนสำมำรถ
น ำเสนอแผนธรุกิจ
ได้ 4 โครงกำร 
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  กิจกรรมจิตอาสาหรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
โครงกำร วันท่ีจัด วัตถุประสงค์ ตัวชีวัด/ผล ปัญหำอุปสรรค 

1. โครงกำรวิศวกร 
สังคม 2563  

 
1 เพื่อให้นักศึกษำมีควำม 
เข้ำใจทักษะพื้นฐำนของ 
กำรเป็นวิศวกรสังคม 
2 เพื่อส่งเสริมควำมรัก 
สำมัคคี เข้ำใจสิทธิหน้ำท่ี 
ของตนเองและผู้อื่น
ภำยใต้พ้ืนฐำนของสังคม
ประชำธิปไตยอันมีพระ 
ม หำกษัตริยเ์ป็นประมุข
อัน จะน ำไปสูส่ังคมที่มี
ควำมรัก ควำมเข้ำใจ 
เอื้ออำรีต่อกัน สรำ้ง
ควำมเป็นปึกแผ่นในชำติ
โดยรวมอย่ำงมั่นคงและ
ยั่งยืนในสังคมต่อไป 

เชิงปริมำณ 
1.นักศึกษำของ 
มหำวิทยำลยัรำชภฏั 
เชิงคุณภำพ 
2.กลุ่มเป้ำหมำยที่
เข้ำร่วมโครงกำรเกดิ 
ควำมรู้และควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับ
วิศวกร 
สังคม 

ข้อเสนอแนะ 
อยำกให้มีกำรจดั 
อบรมเจำะลึก 
มำกกว่ำน้ี 
ควรให้กำรสนใจกับ
นักศึกษำท่ีเข้ำร่วม
ทั้งหมด ไม่ใช่สนใจ 
เพียงบำงกลุ่ม 
จัดกิจกรรมเชิง 
สร้ำงสรรคด์ีมำก 
พี่เลี้ยงดีมีกำรเข้ำถึง
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเป็น
กิจกรรมทีส่นุก สนำน
เป็นผลดีต่อตนเองและ
ชุมชนเป็นกิจกรรมทีม่ ี
ประโยชน์ควร 
จัดขยำยผลในรุ่น 
ต่อๆไป 
กิจกรรมสำมำรถ 
 
น ำไปปรับใช้ได้ต่อไป 

เชิงปริมำณ 
มีนักศึกษำเข้ำร่วม
กิจกรรม 500 คน 
เชิงคุณภำพ 
ระดับควำม ส ำเร็จ
ใน 
กำรจัดกิจกรรม 
คะแนน 3.95 
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กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  
โครงกำร วันท่ีจัด วัตถุประสงค์ ตัวชีวัด/ผล ปัญหำอุปสรรค 

1. โครงกำรรณรงค์
อำหำรปลอดภัย ใส ่
ใจสุขภำพ 2563 

3 ก.พ. 2563 1. เพื่อรณรงค์ให้ควำมรู้
ควำมเข้ำใจแก่นักศึกษำ 
อำจำรย์ เจ้ำหน้ำท่ี และ
ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำใน
มหำวิทยำลยัรำชภฏั
นครสวรรค์ ในเรื่อง
อำหำรปลอดภัย (Food 
Safety) และกำร
สุขำภิบำลอำหำร 
(Food Sanitation) 
2. เพื่อให้นักศึกษำ 
อำจำรย์ เจ้ำหน้ำท่ี และ
ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำใน
มหำวิทยำลยั 
รำชภัฏนครสวรรค ์
ได้ฝึกปฏิบัติกำรทดสอบ
สำรปนเปื้อนในอำหำร 

1. นักศึกษำ 
อำจำรย์ เจ้ำหน้ำท่ี
และผูป้ระกอบ กำร
ร้ำนค้ำใน 
มหำวิทยำลยัรำชภฏั
นครสวรรค์จ ำนวน 
70 คน 
2. มีผู้เข้ำร่วม
โครงกำรที่ท ำ 
แบบทดสอบผ่ำนไม่ 
น้อยกว่ำร้อยละ 80  

ปัญหำอุปสรรค 
1. กำรประสำน งำน
กับวิทยำกรไมเ่ป็นไป
ตำม 
แผนที่ตั้งไว ้
2. กลุ่มเป้ำหมำยที่เป็น
ผู้ประกอบกำร โรง
อำหำรเนื่องจำกต้อง
ประกอบกิจกำรจึงไม่
สำมำ รถมำร่ว
โครงกำรฯ ไดต้ำมที่ตั้ง
ไว ้
ข้อเสนอแนะ 
1. ปรับรูปแบบกำร
อบรม แบ่ง 
กลุ่มเป้ำหมำยเพื่อ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
2. มีมำตรกำรถึง 
ผู้ประกอบกำรโรง 
อำหำรให้ผ่ำนกำร 
อบรมก่อนอย่ำงน้อยปี
ละครั้ง 
3. กำรน ำควำมรู้จำก
กิจกรรมไปใช้ประโยชน์
สำมำรถน ำควำมรู้และ 
ประสบกำรณ์ที่ไดร้ับใน
ครั้งนี้ เพื่อไปปรับใช้กับ 
กำรจัดกิจกรรมครั้ง
ต่อไปให้มีประสิทธิภำพ 
มำกยิ่งข้ึน 

1. ผลกำรด ำเนินงำน 
ผู้เข้ำร่วม 80  คน 
2.มีผลกำรทดสอบ
ของ 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
ผ่ำนร้อยละ 97.56 
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กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
โครงกำร วันท่ีจัด วัตถุประสงค์ ตัวชีวัด/ผล ปัญหำอุปสรรค 

โครงกำรอบรม
มำรยำท ปีกำรศึกษำ 
2563 

16 ธันวำคม 
2563 

1. เพิ่งสร้ำงจิตส ำนึกในกำร
อนุรักษ์ ส่งเสรมิ และสืบ
ทอดวัฒนธรรมไทยให้แก่
นักศึกษำ 
2. เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและ 
มำรยำทไทยท่ีถูกต้องให้แก่
นักศึกษำ 
3. เพื่อฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรเกี่ยวกับมำรยำท
ไทยท่ีถูกต้อง 
ให้แก่นักศึกษำ 
 

เชิงปริมาณ 
นักศึกษำของ 
มหำวิทยำลยัรำชภฏั 
นครสวรรค์เข้ำร่วม
โครงกำรฯ 
จ ำนวน 60 คน 
เชิงคุณภาพ 
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เรื่องวัฒนธรรมและ 
มำรยำทไทยดียิ่งข้ึน 
  

นักศึกษำท่ีเข้ำร่วม
โครงกำรในครั้งน้ีแนะน ำ
ว่ำกำรฝึกปฏิบัต ิ
มำรยำทไทยท่ีใช้ใน
สังคมไทย ควรจัดให้กับ
นักศึกษำช้ันปีท่ี 1 แรก 
เข้ำศึกษำต่อในรั้ว 
มหำวิทยำลยัรำชภฏั
นครสวรรค์ ทั้งนี้ เพื่อ
ควำมเป็นเอกภำพ 
เดียวกัน อีกท้ังจะเป็น
ประโยชน์ให้กับนักศึกษำ
ได้น ำไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันได้จริง โครงกำร/ 

กิจกรรม จ ำนวน 
60 คน ซึ่งบรรล ุ
เป้ำหมำย 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร/ 
กิจกรรมสำมำรถน ำ
ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ 
หลังจำกได้รับควำมรู้ 
คิดเป็นร้อยละ 91.20 
ซึ่งบรรลเุป้ำหมำย 

 
  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงกำร วันท่ีจัด วัตถุประสงค์ ตัวชีวัด/ผล ปัญหำอุปสรรค 
1.วันลอยกระทง 
2563 

30 กรกฎำคม 
2563 

1.เพื่ออนุรักษ์และสบืสำน
วัฒนธรรมประเพณีของ
ไทย 
2.เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม
ประเพณีของไทยให้แก ่
คณำจำรย์ และนักศึกษำ
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค ์

เชิงปริมาณ 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
จ ำนวน 70 คน 
เชิงคุณภาพ 
คณำจำรย์และ 
นักศึกษำท่ีเข้ำร่วม
โครงกำรฯ ไดม้ีส่วน
ร่วมในกำรสืบสำน 
และอนุรักษ ์
ประเพณีที่ดีงำม 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำรซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นตัวแทน
นักศึกษำจำกคณะต่ำง 
ๆ ทั้ง 5 คณะ โดยแต่
ละคณะ มีควำม 
ประสงค์อยำกให้ทำง
ส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
มหำวิทยำลยัรำชภฏั
นครสวรรค์ จัด
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โครงกำร วันท่ีจัด วัตถุประสงค์ ตัวชีวัด/ผล ปัญหำอุปสรรค 
รวมทั้งตระหนักถึง
ควำมส ำคญัของ
ประเพณีลอยกระทง 

กิจกรรมในรปูแบบน้ี
ขึ้นอีกครั้งเพื่อเป็นกำร
ถ่ำยทอด 
ควำมรู้ วิธีกำรที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับวัฒนธรรม 
และมำรยำทไทย 
รวมถึงควำมรู้และ 
ขั้นตอนปฏิบัติเกีย่วกับ 
มำรยำทไทยในงำนศำ
สนพิธี 

เชิงปริมาณ 
จ ำนวนผู้เข้ำร่วม 
โครงกำร/กิจกรรม 
จ ำนวน 70 คน 
ซึ่งบรรลเุป้ำหมำย 
เชิงคุณภาพ 
ประโยชน์ท่ีได้รับ คดิ
เป็นร้อยละ 92.20 
ซึ่งบรรลเุป้ำหมำย 

2.วันสงกรำนต์
2563 

9 เมษำยน 
2564 

1. เพื่ออนุรักษ์และสืบ
สำนประเพณสีงกรำนต์
ของไทย 
2. เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม 
ประเพณีของไทยให้แก่
คณำจำรย์ บุคลำกรและ 
นักศึกษำของ 
มหำวิทยำลยัรำชภฏั
นครสวรรค ์
 

เชิงปริมาณ 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
จ ำนวน 100 คน 
เชิงคุณภาพ 
คณำจำรย์และ 
นักศึกษำท่ีเข้ำร่วม
โครงกำรฯ ไดม้ีส่วน
ร่วมในกำรสืบสำน 
และอนุรักษ ์
ประเพณีที่ดีงำม 
รวมทั้งตระหนักถึง
ควำมส ำคญัของ
สงกรำนต ์

- 

เชิงปริมาณ 
จ ำนวนผู้เข้ำร่วม 
โครงกำร/กิจกรรม 
จ ำนวน 100 คน 
ซึ่งบรรลเุป้ำหมำย 
เชิงคุณภาพ 
ประโยชน์ท่ีได้รับ คดิ
เป็นร้อยละ 93.00 
ซึ่งบรรลเุป้ำหมำย 
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  4. มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์โดยกองพัฒนำนักศึกษำ มีกำรประเมินควำมส ำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ โดยด ำเนินกำรประเมินวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 ดังนี้ 
   วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือพัฒนำนักศึกษำให้เป็นคนดีหรือมีจิตสำธำรณะ 

ตัวชี้วัด ผลการประเมิน บรรลุ/ไม่บรรลุ 
เกิดกลุม่นักศึกษำ จิตอำสำ/จติ
สำธำรณะไม่น้อยกว่ำ 15 กลุ่มในกำร
ท ำงำนจิตอำสำ/จิตสำธำรณะ เพือ่
บริกำรสังคมและท้องถิ่น 

มีกลุ่มนักศึกษำจติอำสำ/ชมรม
นักศึกษำ ท ำกิจกรรมจติอำสำ/จิต
สำธำรณะ จ ำนวน 10 กลุ่ม 

ไม่บรรลุผล 

   วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพ่ือพัฒนำนักศึกษำและด ำเนินกิจกรรมนักศึกษำให้เป็นไปตำมกรอบ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ตัวบ่งชี้ที่1.5 กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี ทั้ง 5 ด้ำน 
   1) กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
   2) กิจกรรมกีฬำ หรือกำรส่งเสริมสุขภำพ 
   3) กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษำสิ่งแวดล้อม 
   4) กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม 
   5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัด ผลการประเมิน บรรลุ/ไม่บรรลุ 
มีกำรจัดกจิกรรมพัฒนำนักศึกษำตำม
กรอบประกันคณุภำพกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำครบทั้ง 5 ด้ำน 
มีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำม  

มหำวิทยำลยัมีกำรจัดกิจกรรมโครงกำรพัฒนำ
นักศึกษำตำมกรอบประกันคณุภำพ 
1) กิจกรรมส่งเสรมิคุณลักษณะบณัฑิตที่พึง
ประสงค์ จ ำนวน 2 โครงกำร บรรลุตำม
วัตถุประสงค์ 2 โครงกำร 
2) กิจกรรมกีฬำ หรือกำรส่งเสริมสุขภำพ จ ำนวน  
1 โครงกำร  
บรรลตุำมวตัถุประสงค์ 1 โครงกำร 
3) กิจกรรมจิตอำสำหรือรักษำสิ่งแวดล้อม 
จ ำนวน 1 โครงกำร 
บรรลตุำมวตัถุประสงค์ 1 โครงกำร 
4) กิจกรรมเสริมสร้ำงคณุธรรมจรยิธรรม จ ำนวน 
1 โครงกำร 
บรรลตุำมวตัถุประสงค์ 1 โครงกำร 
5) กิจกรรมส่งเสรมิศิลปะและวัฒนธรรม จ ำนวน 
2 โครงกำร 
บรรลตุำมวตัถุประสงค์ 2 โครงกำร 
รวมโครงกำรทัง้หมด 8 โครงกำร บรรลตุำม
วัตถุประสงค์ 8 โครงกำร  
บรรลตุำมตัวช้ีวัดคิดเป็นร้อยละ 100.00 

บรรลุผล 
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 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือพัฒนำนักศึกษำและด ำเนินกิจกรรมนักศึกษำส่งเสริมคุณภำพบัณฑิตให้เป็นไป
ตำมกรอบอัตลักษณ์มหำวิทยำลัย คือใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม น ำทักษะสู่กำรปฏิบัติงำน 

ตัวชี้วัด ผลการประเมิน บรรลุ/ไม่บรรลุ 
มีกำรจัดกจิกรรมโครงกำรพัฒนำ
นักศึกษำตำมกรอบอัตลักษณ์
มหำวิทยำลยั ครบทัง้ 3 ประเด็น 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ มีกำรจัดกิจกรรม
โครงกำรพัฒนำนักศึกษำตำมกรอบอัตลักษณ์มหำวิทยำลยั
ครบทั้ง 3 ประเด็น ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม น ำทักษะสู่กำร
ปฏิบัติงำน 
กิจกรรมส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค์ จ ำนวน 
2 โครงกำร บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 2 โครงกำร  
บรรลตุำมตัวช้ีวัดคิดเป็นร้อยละ 100.00 

บรรลุ 

   
  5. มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ โดย กองพัฒนำนักศึกษำ น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำนักศึกษำ ดังนี้ 
   วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือพัฒนำนักศึกษำให้เป็นคนดีหรือมีจิตสำธำรณะ 

ตัวช้ีวัด ผลการประเมิน บรรลุ/ไม่บรรลุ 
เกิดกลุ่มนักศึกษำ จิตอำสำ/จิตสำธำรณะ
ไม่น้อยกว่ำ 15 กลุ่มในกำรท ำงำนจิต
อำสำ/จิตสำธำรณะ เพ่ือบริกำรสังคม
และท้องถิ่น 

มีกลุ่มนักศึกษำจิตอำสำ/ชมรมนักศึกษำ ท ำ
กิจกรรมจิตอำสำ/จิตสำธำรณะ จ ำนวน 10 
กลุ่ม 

ไม่บรรลุ 

   จำกผลกำรประเมินแผนกำรพัฒนำนักศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 มีกำรประเมินแผนกำร
จัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ  2563 ที่ยังไม่บรรลุผล มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ โดย 
กองพัฒนำนักศึกษำ ได้มีกำรจัดประชุมคณะอนุกรรมกำรกิจกำรนักศึกษำ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 19 
เมษำยน 2564 ได้น ำข้อมูลกำรประเมินแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำเข้ำสู่วำระกำรประชุมเพ่ือเป็น
แนวทำงในกำรจัดท ำแผนพัฒนำนักศึกษำในปีกำรศึกษำ 2564 โดยบรรจุไว้ในวำระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือ
พิจำรณำ ข้อ 4.1 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 โดยมีกำรรำยงำนผล
กำรประเมินควำมส ำเร็จของแผนโดยมีวัตถุประสงค์ที่ยังไม่บรรลุเป้ำหมำย คือ วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 เพื่อพัฒนำ
นักศึกษำให้เป็นคนดีหรือมีจิตสำธำรณะ 
  ซึ่งคณะกรรมกำรเห็นว่ำควรน ำไปพัฒนำต่อในปีกำรศึกษำถัดไป ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะ
แนวทำงในกำรปรับปรุงแผนพัฒนำนักศึกษำในปีกำรศึกษำ 2563 ไว้ดังนี้ 
   1. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำนักศึกษำให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยให้มำกขึ้นเพ่ิม
รูปแบบกำรประชำสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้ำหมำยที่จะเข้ำร่วมโครงกำรมำกขึ้นเพ่ือส่งผลให้กำรประเมินผลโครงกำร
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร 
   2. ปรับหรือเพ่ิมรูปแบบกำรจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยให้มำกขึ้น
โดยดูตำมวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงกำร เพ่ือให้กำรจัดกิจกรรมสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 
  จำกกำรผลกำรประชุมดังกล่ำวมหำวิทยำลัยโดยกองพัฒนำนักศึกษำได้น ำข้อเสนอแนะในกำรจัด
กิจกรรมและก ำหนด แนวทำงกำรด ำเนินงำนร่วมกันในกำรพัฒนำกิจกรรมนักศึกษำให้มีควำม เหมำะสมยิ่งขึ้น 
เพ่ือกำรจัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำในปีถัดไป โดยให้บรรจุกิจกรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของมหำวิทยำลัยให้มำกขึ้น 
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  ตัวช้ีวัดที่  2.11  การบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
  1. ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีหน่วยงำนและคณะกรรมกำรประจ ำก ำกับ ดูแล กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย  ดังนี้  
   1.1  ส ำนักงำนอธิกำรบดี โดย กลุ่มงำนทรัพย์สินและรำยได้ มีวัตถุประสงค์และหน้ำที่ ดังนี้  
    1) เพ่ือจัดหำรำยได้และผลประโยชน์จำกทรัพย์สิน ของมหำวิทยำลัยรำชภัฎนครสวรรค์ 
    2) เพ่ือเป็นหน่วยงำนที่ควบคุมดูแลสถำนที่ และรับช ำระเงินจำกกำรขอใช้สถำนที่ของ
บุคคลภำยในและภำยนอก 
    3) เพ่ือควบคุมดูแลและรวบรวมรำยละเอียดกำรให้บริกำรด้ำนเอกสำร  หลักฐำนกำร
ขอใช้สถำนที่   
    4) เพื่อควบคุมดูแล  อำคำร  ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้ำง  บนที่รำชพัสดุของมหำวิทยำลัย  
   1.2  คณะกรรมกำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  ดังนี้ 
    1.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไชยรัตน์  ปรำณี                      ประธำนกรรมกำร 
    2.  อำจำรย์แวววัน  ชมพูนุท ณ อยุธยำ รองประธำนกรรมกำร 
    3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ว่ำที่ร้อยตรีอภิเดช  มงคลปัญญำ    กรรมกำร 
    4.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศรวณะ     แสงสุข                     กรรมกำร 
    5. อำจำรย์ปรำณี  เนรมิตร                                      กรรมกำร 
    6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มงคล  ศัยยกุล                          กรรมกำร 
    7. อำจำรย์พิมรำ ทองแสง                                       กรรมกำร 
    8. อำจำรย์ชนันทิพย์ จันทรโสภำ                               กรรมกำร 
    9. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เฉียงตะวัน ยอดด ำเนิน                กรรมกำร 
    10. นำยมงคล   แพทองค ำ                                      เลขำนุกำร 
    11. นำงสุกัญญำ     มีวงษ์                                       ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    12. นำยชำญณรงค์   แตงนำรำ                                 ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    13. นำงสำวคนึงนิจ  อินทรีย์สุข                                 ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    14. นำงสำวกัญญำ   หมีทอง                                    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   ให้คณะกรรมกำร มีหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
   1) ท ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ สนับสนุน และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดท ำแผน
ระบบสำรสนเทศ 
   2) ให้ควำมเห็นชอบ และก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด 
   3) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนใดที่เก่ียวข้อง ตำมท่ีได้รับมอบหมำยหรือตำมท่ีได้ร้องขอ 
 
  2. ส ำนักงำนอธิกำรบดีโดยกลุ่มงำนทรัพย์สินและรำยได้ด ำเนินงำนตำมแผนกำรหำรำยได้ 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2564  โดยด ำเนินงำนตำมพันธกิจ ดังนี้ 
   2.1 รำยรับค่ำเช่ำสถำนที่ ร้ำนค้ำ ศูนย์อำหำร ได้แก่ ค่ำเช่ำสถำนที่ประกอบกำรศูนย์อำหำร  
(อ.เมือง), ค่ำเช่ำร้ำนค้ำภำยในศูนย์อำหำร (ย่ำนมัทรี),ค่ำเช่ำพ้ืนที่ (อ.เมือง),ค่ำเช่ำพ้ืนที่ (ย่ำนมัทรี),ค่ำบริกำร
พ้ืนที่ (ย่ำนมัทรี),ค่ำเช่ำห้องประชุมและค่ำบริกำรพ้ืนที่,ค่ำบริกำรสถำนที่จัดอำหำร,ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรสนำม
กีฬำต่ำงๆ,ค่ำเช่ำทรัพย์สินต่ำงๆของมหำวิทยำลัยฯ ,ร้อยละ 40 จำกกำรให้เช่ำทรัพย์สินส่วนกลำง 
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   2.2 รำยรับค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำง ค่ำไฟฟ้ำและค่ำน้ ำประปำ หอเทวำพิทักษ์
อำคำรชุดที่พักอำศัยบุคลำกรย่ำนมัทรี ได้แก่ ค่ำธรรมเนียม/ค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำง หอเทวำพิทักษ์ , ค่ำไฟฟ้ำ/ค่ำ
น้ ำประปำ หอเทวำพิทักษ์, ค่ำธรรมเนียม/ค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำงหอพักเจ้ำหน้ำที่ (อ.เมือง) , ค่ำธรรมเนียม/
ค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำง อำคำรชุดย่ำนมัทรี, ค่ำไฟฟ้ำ/ค่ำน้ ำประปำ อำคำรชุดย่ำนมัทรี 
   2.3 รำยรับจำกกำรผลิตและจ ำหน่ำย  ได้แก่  กำรจ ำหน่ำยคู่มือนักศึกษำ ร้อยละ 80 จำก
กำรจ ำหน่ำยเครื่องหมำย ,ตรำสัญลักษณ์ ประดับชุดนักศึกษำ, กำรจ ำหน่ำยพระพุทธสัพพัญญู, ร้อยละ 20 
จำกกำรจ ำหน่ำยน้ ำดื่ม NSRU 
   2.4 รำยรับจำกบริกำรทำงวิชำกำร ได้แก่ โครงกำรบริกำรวิชำกำรท่ีมีค่ำตอบแทน 
   2.5 รำยรับโครงกำรรับรำยงำนตัวนักศึกษำใหม่ ได้แก่ รำยรับค่ำลงทะเบียนปฐมนิเทศ
นักศึกษำใหม่, รำยรับค่ำจองชุดพละศึกษำ ,รำยรับค่ำเครื่องหมำยนักศึกษำ 
  3.  กำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
   รำยไดใ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เท่ำกับ  10,220,972.51 บำท 
   รำยไดใ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เท่ำกับ  9,058,316.77 บำท 
   รำยได้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  เพ่ิมข้ึน  คิดเป็นร้อยละ   12.84 
   ส ำนักงำนอธิกำรบดีโดยกลุ่มงำนทรัพย์สินและรำยได้ด ำเนินงำนตำมแผนกำรหำรำยได้ 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2564  โดยมีเป้ำหมำยในกำรจัดเก็บรำยได้ เป็นจ ำนวน 11 ,652,800 บำท จัดเก็บได้จริง
เป็นจ ำนวน  10,220,972.51 บำท คิดร้อยละ 87.71 โดยด ำเนินงำนตำมพันธกิจโดยมีผลกำรด ำเนินงำนแผนฯ  
ดังนี้  
   3.1 รำยรับค่ำเช่ำสถำนที่ ร้ำนค้ำ ศูนย์อำหำร ได้แก่ ค่ำเช่ำสถำนที่ประกอบกำรศูนย์อำหำร  
(อ.เมือง) ,ค่ำเช่ำร้ำนค้ำภำยในศูนย์อำหำร (ย่ำนมัทรี) ,ค่ำเช่ำพื้นที่ (อ.เมือง) ,ค่ำเช่ำพื้นที่ (ย่ำนมัทรี) ,ค่ำบริกำร
พ้ืนที่ (ย่ำนมัทรี) ,ค่ำเช่ำห้องประชุมและค่ำบริกำรพ้ืนที่ ,ค่ำบริกำรสถำนที่จัดอำหำร ,ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร
สนำมกีฬำต่ำงๆ ,ค่ำเช่ำทรัพย์สินต่ำงๆของมหำวิทยำลัยฯ ,ร้อยละ 40 จำกกำรให้เช่ำทรัพย์สินส่วนกลำง  
    ผลกำรด ำเนินกำร   กลุ่มงำนทรัพย์สินและรำยได้ จัดเก็บรำยได้ จำกกำรให้เช่ำสถำนที่ 
ร้ำนค้ำ ศูนย์อำหำร เป็นต้น ปีงบประมำณ 2564  เป็นเงิน  3 ,512,558 บำท คิดเป็นร้อยละ  113.43  ซึ่ง
บรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ จำกที่คำดกำรณ์ไว้  3,096,800 บำท  และเมื่อเทียบกับปีงบประมำณ 2563 (สำมำรถ
จัดเก็บไว้ได้  3,987,940.12 บำท)  ซึ่งลดลง  475,382.12 บำท คิดเป็น ร้อยละ 11.92 
   3.2 รำยรับค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำง ค่ำไฟฟ้ำและค่ำน้ ำประปำ หอเทวำพิทักษ์
อำคำรชุดที่พักอำศัยบุคลำกรย่ำนมัทรี ได้แก่ ค่ำธรรมเนียม/ค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำง หอเทวำพิทักษ์ , ค่ำไฟฟ้ำ/ค่ำ
น้ ำประปำ หอเทวำพิทักษ์, ค่ำธรรมเนียม/ค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำงหอพักเจ้ำหน้ำที่ (อ.เมือง) , ค่ำธรรมเนียม/
ค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำง อำคำรชุดย่ำนมัทรี, ค่ำไฟฟ้ำ/ค่ำน้ ำประปำ อำคำรชุดย่ำนมัทรี 
    ผลกำรด ำเนินกำร   กลุ่มงำนทรัพย์สินและรำยได้จัดเก็บจำกส่วนนี้ ปีงบประมำณ 2564 
เป็นจ ำนวนเงิน 3,072,809.81 บำท คิดเป็นร้อยละ  103.95 ซึ่งไม่บรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ จำกที่คำดกำรณ์ไว้  
2,956,000 บำท 
   3.3 รำยรับจำกกำรผลิตและจ ำหน่ำย  ได้แก่  กำรจ ำหน่ำยคู่มือนักศึกษำ ร้อยละ 80 จำก
กำรจ ำหน่ำยเครื่องหมำย ,ตรำสัญลักษณ์ ประดับชุดนักศึกษำ, กำรจ ำหน่ำยพระพุทธสัพพัญญู, ร้อยละ 20.00 
จำกกำรจ ำหน่ำยน้ ำดื่ม NSRU 
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    ผลกำรด ำเนินกำร   กลุ่มงำนทรัพย์สินและรำยได้ จัดเก็บรำยได้จำกกำรผลิตและ
จ ำหน่ำย ปีงบประมำณ 2564 เป็นเงิน 799,892.00 บำท คิดเป็นร้อยละ 114.27 บรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ จำกท่ี
คำดกำรณ์ไว้  700,000 บำท 
   3.4 รำยรับจำกบริกำรทำงวิชำกำร ได้แก่ โครงกำรบริกำรวิชำกำรท่ีมีค่ำตอบแทน 
    ผลกำรด ำเนินกำร   กลุ่มงำนทรัพย์สินและรำยได้ จัดเก็บรำยได้ จำกบริกำรทำงวิชำกำร 
ปีงบประมำณ 2564 เป็นเงิน 741,912.70 บำท  คิดเป็นร้อยละ 24.73  ไม่บรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้จำกที่
คำดกำรณ์ไว้ 3,000,000  บำท 
   3.5 รำยรับโครงกำรรับรำยงำนตัวนักศึกษำใหม่ ได้แก่ รำยรับค่ำลงทะเบียนปฐมนิเทศ
นักศึกษำใหม่, รำยรับค่ำจองชุดพละศึกษำ ,รำยรับค่ำเครื่องหมำยนักศึกษำ 
    ผลกำรด ำเนินกำร   กลุ่มงำนทรัพย์สินและรำยได้ จัดเก็บรำยได้ จำกบริกำรทำงวิชำกำร 
ปีงบประมำณ 2564 เป็นเงิน 741,912.70 บำท  คิดเป็นร้อยละ 24.73  ไม่บรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้จำกที่
คำดกำรณ์ไว้ 3,000,000  บำทกลุ่มงำนทรัพย์สินและรำยได้ จัดเก็บรำยได้จำกโครงกำรรับรำยงำนตัวนักศึกษำ
ใหม่  ปีงบประมำณ 2564  เป็นเงิน 2,093,800.00 บำท คิดเป็น ร้อยละ 110.20 บรรลุเป้ำหมำยที่ ตั้งไว้ไม่
บรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้จำกที่คำดกำรณ์ไว้ 1,900,000  บำท 
  4. คณะกรรมกำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ มีหน้ำที่
ด ำเนินงำน กำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนทุกปี  จำกรำยงำนทำงกำรเงินของ โดย กลุ่มงำนทรัพย์สิน
และรำยได้รำยไตรมำสและรำยงำนผลกำรด ำเนินตำมแผนกำรหำรำยได้จำกพันธกิจของส ำนักงำนอธิกำรบดี 
  5. คณะกรรมกำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ติดตำม
กำรด ำเนินงำนรำยงำนทำงกำรเงินของ โดย กลุ่มงำนทรัพย์สินและรำยได้  และประเมินผลรำยงำนผลกำร
ด ำเนินตำมแผนกำรหำรำยได้จำกพันธกิจของส ำนักงำนอธิกำรบดี เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงกำร
ด ำเนินงำน 
  3.  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
  ตัวชี้วัดที่  3.1  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
  ผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2563 เท่ำกับ 4.05 คะแนน 
  มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำร ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ซึ่ง ใช้ผลกำรประเมินเดียวกับ ผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพ
ภำยใน  ส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 เมื่อ วันที่ 19  สิงหำคม 2564 ที่ผ่ำนมำ โดยได้ผลกำร
ด ำเนินงำนดังนี้ 
  ประเด็นควำมพึงพอใจด้ำนกำรให้บริกำรของส ำนักงำนอธิกำรบดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.08 ควำมพึง
พอใจอยู่ในระดับมำก 
  ประเด็นควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอน และอุปกรณ์กำรให้บริกำรของส ำนักงำน
อธิกำรบดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.07 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
  ประเด็นควำมพึงพอใจด้ำนสถำนที่ของส ำนักงำนอธิกำรบดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ควำมพึงพอใจ
อยู่ในระดับมำก 
  เฉลี่ยรวมทุกด้ำน  มีคะแนนเฉลี่ย 4.05 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
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  ผลกำรประเมินผลงำนตำมพันธกิจของส ำนักงำนอธิกำรบดีแสดงในตำรำงที่ 2.1 
ตารางที่ 2.1  กำรประเมินผลงำนตำมพันธกิจของส ำนักงำนอธิกำรบดี 

ที ่ ตัวช้ีวัด คะแนน 
1. การบริหาร 19.00 
1.1 กระบวนกำรบริหำรองค์กำร 4.00 
1.2 ผลกำรบริหำรงบประมำณ 3.00 
  1. ผลกำรบริหำรงบประมำณ  (2.5) 0.50 
  2. ควำมสำมำรถในกำรหำรำยได้ (2.5) 2.50 

1.3 ผลกำรพัฒนำบุคลำกร 5.00 
1.4 กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 4.00 
1.5 กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ 3.00 

2. ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 46.00 
2.1 ระบบงำนบริหำรส ำนักงำน 5.00 
2.2 กำรพัฒนำบุคลำกรให้ท ำหน้ำที่ให้กำรบริกำรได้อย่ำงมีคุณภำพ 3.00 

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 2.00 
2.8 กำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำนักศึกษำเพ่ือเป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 3.00 
2.9 กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี 4.00 
2.10 กำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำระดับปริญญำตรี 5.00 
2.11 กำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย 4.00 
3. ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.05 

  3.1 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 4.05 
รวม 69.05 

* ไม่น ำมำคิดค่ำระดับคะแนนเนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด 19 ท ำให้มีผลกระทบต่อกำรบริหำรงบประมำณ 
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 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ     

 1.  การบรรลุวัตถุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์  
  ส ำนักงำนอธิกำรบดีได้รับอนุมัติให้ด ำเนินโครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย ประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ. 2564  ประกอบด้วย 5 ยุทธศำสตร์ จ ำนวน 18 ตัวชี้วัด โดยมีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุค่ำ
เป้ำหมำย จ ำนวน 14 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ  77.78 
 2. ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
  ส ำนักงำนอธิกำรบดีได้รับอนุมัติให้ด ำเนินโครงกำร จ ำนวน 32 โครงกำร  สำมำรถด ำเนินกำรได้  
จ ำนวน 18โครงกำร  เป็นร้อยละ 56.25 
 3. การบริหารงบประมาณ   
  ส ำนักงำนอธิกำรบดีได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 657,520,121 บำท ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยได้ 
จ ำนวน  456,541,159 บำท  คิดเป็นร้อยละ 69.43 
              หมายเหตุ   
  จำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ส่งผลให้กำรขับเคลื่อนโครงกำรไม่
สอดคล้องตำมแผนปฏิบัติกำร หน่วยงำนขอยุติกำรด ำเนินโครงกำรบำงส่วน  ขอเปลี่ยนแปลงโครงกำรเพ่ือให้
สำมำรถขับเคลื่อนได้สอดคล้องกับมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  
  ประกอบกับสถำนกำรณ์ดังกล่ำวส่งผลต่อสภำวะทำงเศรษฐกิจท ำให้นักศึกษำขำดแคลนทุนทรัพย์ 
ในกำรช ำระเงินค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ และค่ำธรรมเนียมนักศึกษำ มหำวิทยำลัยได้ออกประกำศ เรื่อง กำร เก็บเงิน
ค่ำบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำธรรมเนียมนักศึกษำในช่วงระยะเวลำกำรระบำดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 โดย
เรียกเก็บค่ำเงินค่ำบ ำรุงกำรศึกษำแบบเหมำจ่ำยในอัตรำร้อยละเก้ำสิบ และให้แบ่งจ่ำยเป็นงวด โดยงดเว้น
ค่ำปรับกำรช ำระเงินหลังก ำหนด 
 การสัมภาษณ์ผู้อ านวยการและผู้แทนเจ้าหน้าที่ 
 การสัมภาษณ์ผู้อ านวยการ สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้   
 1.  การด าเนินงานของส านัก/สถาบัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา (1 ต.ค.2563 - 
30 ก.ย. 2564) มีอะไรที่เป็นจุดเด่นและมุ่งเน้นพัฒนาไปในด้านใด 

  ส ำนักงำนอธิกำรบดี เป็นหน่วยงำนที่ปฏิบัติงำนประจ ำที่สนับสนุนภำรกิจมหำวิทยำลัย มี
งบประมำณที่จะต้องด ำเนินกำรในฐำนะหน่วยงำนกลำงจ ำนวนมำก และได้ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเป็นไปตำม
เป้ำหมำย ตำมที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 655,839,500 บำท โดยแยกเป็นงบประมำณแผ่นดินจ ำนวน 
601,605,000 บำท และงบประมำณเงินรำยได้ จ ำนวน 54,288,500 บำท มีงบประมำณท่ีจะต้องด ำเนินกำรใน
ฐำนะหน่วยงำนกลำงจ ำนวนมำก และได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นไปตำมเป้ำหมำย เนื่องมำจำกสถำนกำรณ์
โควิด-19 ท ำให้กำรเบิกจ่ำยยังไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย เนื่องจำกคู่สัญญำยังไม่ด ำเนินกำรตำมสัญญำได้ รวมถึง
กำรจัดเก็บรำยได้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรไปตำมเป้ำหมำย 

  สนับสนุนให้บุคลำกรสร้ำงพัฒนำนวัตกรรมและองค์ควำมรู้ในศำสตร์ต่ำง ๆ ที่ตนเองปฏิบัติงำน 
ส ำนักงำนอธิกำรบดีได้จัดโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรจัดท ำผลงำนเชิงวิเครำะห์หรือสังเครำะห์
จำกงำนประจ ำ เพ่ือประกอบกำรประเมินเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร สังกัด
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์”ระหว่ำงวันที่ 14 - 17 กรกฎำคม 2564 อำคำร 15 มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ ผู้เข้ำร่วมโครงกำร  130 คน (ทั้งบุคลำกร ส ำนักงำนอธิกำรบดี และหน่วยอ่ืน ๆ รูปแบบ ออนไลน์ 
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เพ่ือให้บุคลำกร ได้จัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนหลัก ผลงำนเชิงวิเครำะห์ ผลงำนเชิงสังเครำะห์ และผลงำนวิจัย  ซึ่ง
เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนหรือสถำบันอุดมศึกษำ 

 2.  การประสานเพื่อน านโยบายจากมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติของส านัก/สถาบัน 
  ส ำนักงำนอธิกำรบดี เป็นหน่วยงำนที่ปฏิบัติงำนประจ ำที่สนับสนุนภำรกิจมหำวิทยำลัย ทั้ง
ทำงด้ำนกำรบริหำรงำนบุคลำกร กำรเงิน พัสดุ งำนบริกำรอำคำรสถำนที่ มีกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ของ
ส ำนักในทุกปีเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย มีกำรจัดท ำแผนเป็นรำยปีเพ่ือจัดท ำค ำขอ
งบประมำณในด้ำนต่ำง ๆ ทั้งในส่วนกำรบริหำรงำนส่วนกลำง และส่วนโครงกำรในส่วนของส ำนักงำน โดย
ส่วนมำกเป็นกำรบริหำรงบประจ ำต่ำง ๆ โดยมีหน่วยงำนต่ำง ๆ เพ่ือปฏิบัติงำนตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย มี
งบประมำณที่จะต้องด ำเนินกำรในฐำนะหน่วยงำนกลำงจ ำนวนมำก และได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นไปตำม
เป้ำหมำย ตำมท่ีส ำนักงำนอธิกำรบดีได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 655,839,500 บำท โดยแยกเป็นงบประมำณ
แผ่นดินจ ำนวน 601,605,000 บำท และงบประมำณเงินรำยได้ จ ำนวน 54,288,500 บำท มีผลกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง เป็นไปตำมก ำหนดทุกโครงกำร โดยเฉพำะงบประมำณแผ่นดินงบลงทุน แต่มีรำยกำรงบลงทุนหลำย
รำยกำร ไม่สำมำรถจัดส่งสินค้ำหรือด ำเนินกำรตำมสัญญำหลำยรำยกำร อันเนื่องมำจำกสถำนกำรณ์โควิด -19 
ส ำหรับกำรจัดเก็บรำยได้มีกำรจัดเก็บรำยได้ต่ ำกว่ำประมำณกำรที่ก ำหนดไว้เล็กน้อย เพรำะมีกำรลดค่ำบ ำรุง
กำรศึกษำลงร้อยละ 10 ของค่ำธรรมเนียมแบบเหมำจ่ำยครั้งแรก และกำรลดค่ำบ ำรุงกำรศึกษำจำกนโยบำย
ของรัฐบำลร้อยละ 50 โดยรัฐสนับสนุนร้อยละ 30 มหำวิทยำลัยสนับสนุนร้อยละ 20 และกำรผ่อนผันกำรช ำระ
ค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ และกำรช่วยเหลือนักศึกษำอ่ืน ๆ 
 3.  ในปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพและมีทักษะที่สามารถท างานได้หลากหลาย เป็นความ
ต้องการจ าเป็นส าหรับมหาวิทยาลัยไทยที่ต้องพัฒนาให้พร้อมส าหรับบริบทที่เปลี่ยนไป ส านัก/สถาบัน มี
แนวทางการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีคุณภาพและทักษะที่หลากหลายมากขึ้น อย่างไร 
  คุณภำพของบุคลำกร เป็นปัจจัยส ำคัญที่จะน ำพำองค์กรไปสู่ เป้ำหมำยได้ ในฐำนะเป็น
ผู้ปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ งำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ เป็นงำนที่มุ่ง เลือกสรรคนดี มีควำมรู้  
ควำมสำมำรถ เข้ำมำปฏิบัติงำน และเมื่อเรำได้คัดสรรให้บุคลำกรเหล่ำนี้เข้ำมำอยู่ในองค์กรแล้ว จะต้องส่งเสริม
พัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะและประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรวิทยำลัยฯ สนับสนุนให้
บุคลำกรสร้ำงพัฒนำนวัตกรรมและองค์ควำมรู้ในศำสตร์ต่ำง ๆ ที่ตนเองปฏิบัติงำน ส ำนักงำนอธิกำรบดีได้จัด
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรจัดท ำผลงำนเชิงวิเครำะห์หรือสังเครำะห์จำกงำนประจ ำ  เพ่ือ
ประกอบกำรประเมินเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร สังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์”ระหว่ำงวันที่ 14 - 17 กรกฎำคม 2564 อำคำร 15 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร  130 คน (ทั้งบุคลำกร ส ำนักงำนอธิกำรบดี และหน่วยอ่ืน ๆ รูปแบบ ออนไลน์ เพ่ือให้บุคลำกร ได้
จัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนหลัก ผลงำนเชิงวิเครำะห์ ผลงำนเชิงสังเครำะห์ และผลงำนวิจัย  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงำนหรือสถำบันอุดมศกึษำ 
 4.  การระบาด COVID19 ส านัก/สถาบัน ประสบปัญหาในการด าเนินงานหรือไม่อย่างไร และ
ต้องการได้รับการสนับสนุนอย่างไร 
  จำกปัญหำกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 มีปัญหำในกำรด ำเนินงำนบ้ำง โดยเฉพำะเรื่องกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ได้คู่สัญญำครบถ้วน แต่คู่สัญญำไม่สำมำรถเข้ำด ำเนินกำร หรือจัดส่ง
สินค้ำได้ อันเนื่องมำจำกข้อจ ำกัดเก่ียวกับกำรเข้ำพ้ืนที่ 
  กำรเข้ำปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ของบุคลำกรที่มีควำมจ ำเป็น ควรสนับสนุนชุดตรวจโควิด -19 ด้วย
ตนเอง ตรวจเป็ระยะ 
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 5.  ประเด็นที่กระทรวง อว.ให้ความส าคัญและจะน าไปสู่การจัดสรรงบประมาณ ตาม พรบ.
อุดมศึกษามาตรา 45 (3) คือการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ดังนั้นท่านเห็นว่าจะ
ก าหนดทิศทางอย่างไร ในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ และผลิตก าลังคนตามความ
ต้องการของประเทศ 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์พิจำรณำแล้ว มีมติเห็นชอบเลือกสังกัดกลุ่มที่ 3 พัฒนำชุมชน
ท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน (Area-Based and Community Engagement) เนื่องจำกมีควำมโดดเด่นทั้งผลกำร
ด ำเนินงำนของสถำบันอุดมศึกษำ (Performance) และศักยภำพของสถำบันอุดมศึกษำ (Potential) ที่จะ
สำมำรถพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศได้อย่ำงก้ำวกระโดด พร้อมทั้งให้น ำควำมโดดเด่นของผลกำรด ำเนินงำนของ
สถำบันอุดมศึกษำ (Performance) และศักยภำพของสถำบันอุดมศึกษำ (Potential) ของกลุ่มอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจำกกลุ่ม 3 มำเป็นปัจจัยเสริมในกำรท ำงำนให้  เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรจัดกลุ่ม
สถำบันอุดมศึกษำผ่ำนคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพลิกโฉมมหำวิทยำลัย ในครำวประชุมครั้งที่ 1 วันอังคำร ที่ 24 
สิงหำคม 2564 และกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยในครำวประชุม ครั้งที่ 8/2564 วันพฤหัสบดี ที่26 สิงหำคม 
2564 ได้มีมติเห็นชอบกำรเลือกสังกัดกลุ่ม คือ กลุ่มที่ 3 พัฒนำ ชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน (Area-Based 
and Community Engagement) ซึ่งแผนพลิกโฉมมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 
2569) โดยสำระส ำคัญได้ก ำหนดภำพอนำคตของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ดังนี้ วิสัยทัศน์ของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ “มหำวิทยำลัยที่เป็นพลังของแผ่นดินในกำรพัฒนำท้องถิ่นสู่สำกล” มีพันธกิจ
หลักในกำรด ำเนินงำน 3 ประกำรได้แก่ ได้แก่ (1) สร้ำงกำรขับเคลื่อนชุมชนด้วยข้อมูลและนวัตกรรมเชิง
นโยบำย (2) พัฒนำกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตช่วงวัย และ (3) บริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นองค์กร
สมรรถนะสูง (High Performance Organization) 
  โดยก ำหนดเป้ำหมำยควำมส ำเร็จของแผนพลิกโฉมมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2566-2570) ไว้ 2 เป้ำหมำยหลัก ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน 3 ยุทธศำสตร์ 10 กลยุทธ์ 14 ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จเมื่อสิ้นสุดแผน และ 37 แผนงำน/โครงกำร ดังนี้ เป้ำหมำยควำมส ำเร็จที่ 1 ยกระดับกำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิจชุมชนรำกฐำน (Local economy) เป้ำหมำยควำมส ำเร็จที่ 2 พัฒนำขีดควำมสำมำรถก ำลังคนตำม
ควำมต้องกำร ตัวชี้วัดเป้ำหมำย คือจ ำนวนผู้เรียนที่ใช้ประโยชน์จำกระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตในกำรประกอบ
อำชีพในอนำคต และจ ำนวนกำรผลิตก ำลังคนที่ตอบสนองควำมต้องกำรของประเทศในอนำคต 
 6.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างไรเกี่ยวกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตาม
กฎกระทรวง 
  ควำมก้ำวหน้ำอย่ำงก้ำวกระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบเชื่อมต่อข้อมูลของทุกสิ่ง ( IoT) 
ปัญญำประดิษฐ์ (AI) อันเป็นปัจจัยเร่งกำรเปลี่ยนแปลงวิถีกำรปฏิบัติงำนในระบบย่อยอ่ืน ๆ ของโลกและของ
ประเทศ ให้เป็นไปด้วยควำมรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น และนโยบำยในกำรพัฒนำของประเทศที่มุ่งเน้นเปลี่ยนระบบ
เศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
  อุดมศึกษำมีบทบำทส ำคัญในกำรพัฒนำก ำลังคนที่มีศักยภำพและควำมสำมำรถระดับสูง ที่มี
คุณสมบัติ ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงตำมควำมต้องกำรของประเทศ  รวมถึงกำรศึกษำวิจัยเพ่ือพัฒนำ
กระบวนกำรผลิตไปจนถึงกำรสร้ำงนวัตกรรมสินค้ำและบริกำรจ ำนวนมำก อันจะน ำไปสู่กำรเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่ำงยั่งยืน 
  เมื่อนโยบำยระดับชำติและแนวคิดต่อบทบำทอุดมศึกษำในกำรพัฒนำประเทศเปลี่ยน  ระบบ
อุดมศึกษำก็ต้องปรับเปลี่ยนให้ทัน กำรจัดกลุ่มสถำบันอุดมศึกษำเป็นแนวทำงกำรแก้ปัญหำอุดมศึกษำที่ไร้
ทิศทำง มีควำมซ้ ำซ้อนและขำดประสิทธิภำพ โดยกำรจัดกลุ่มนี้จะเน้นควำมแตกต่ำงกันที่ พ้ืนที่บริกำร พันธกิจ
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และบทบำทในกำรพัฒนำสังคมและเศรษฐกิจของประเทศและระดับกำรศึกษำ  เพ่ือน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลง
อุดมศึกษำที่จะเป็นต่อประโยชน์ สถำบันอุดมศึกษำมีควำมเป็นเลิศตำมพันธกิจของตนเอง ตอบสนองต่อ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศดีขึ้น ส่งผลทำงบวกต่อกำรพัฒนำบุคลำกรของสถำบัน สำมำรถปรับจ ำนวน
บัณฑิตในสำขำที่เป็นควำมต้องกำรของประเทศได้ ลดภำวะกำรว่ำงงำนของบัณฑิต 
 7.  ท่านเห็นว่าปัญหาที่ส าคัญของส านัก/สถาบันคืออะไร และท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร 
  บุคลำกรส่วนใหญ่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญในงำนเฉพำะทำงที่ตนเองปฏิบัติ กำร
ท ำงำนที่พ่ึงพิงตัวบุคคลนั้นเป็นหลัก หำกขำดบุคลำกรนั้นไปจะท ำให้ควำมรวดเร็ว คุณภำพ ประสิทธิภำพลดลง 
อันเนื่องมำจำกกำรเรียนรู้ร่วมกัน หรือเพรำะเป็นงำนเฉพำะทำงที่ต้องกำรทักษะเฉพำะ หรือไม่ยอมถ่ำยทอด
ขั้นตอนกำรท ำงำนหรืองำนให้ใคร เพรำะกลัวว่ำถำ้คนอ่ืนท ำงำนแทนได้จะท ำให้ควำมส ำคัญของตนลดลงไป 
  กำรสับเปลี่ยนหรือมอบหมำยงำนเพ่ิมเติม และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรท ำงำนในองค์กร จะ
ท ำให้เกิดระบบกำรเก็บสั่งสม สำมำรถแชร์ หรือส่งต่อทักษะ เทคนิค หรือขั้นตอนในกำรท ำงำนต่ำง ๆ ให้กับ
บุคลำกรอ่ืน กำรจัดท ำคู่มือกำรท ำงำน สำมำรถสร้ำงประโยชน์ให้กับกำรสร้ำงมำตรฐำนของกำรท ำงำนได้  
เพ่ือให้พนักงำนคนอื่นสำมำรถท ำงำนนั้น ๆ ได้เหมือนกัน แทนกันได้อย่ำงถูกต้อง 
 การสัมภาษณ์ผู้แทนเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน  สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้     
 1.  การด าเนินงานของส านัก/สถาบัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ต.ค.2563 – 30 ก.ย. 
2564) มีอะไรที่เป็นจุดเด่นและมุ่งเน้นพัฒนาไปในด้านใด   
  1.1  กำรประมำณกำรรำยรับโดยใช้ฐำนข้อมูลจ ำนวนนักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนแผนกำรรับ
นักศึกษำ ปรับลดนักศึกษำที่ออกกลำงคัน เพ่ือกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรจัดสรรงบประมำณตำมระเบียบของ
มหำวิทยำลัยที่ให้จัดสรรได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของประมำณกำรเงินรำยได้ เงินที่เหลือถือเป็นเงินคงเหลือของ
มหำวิทยำลัย ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็น มหำวิทยำลัยสำมำรถเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัยเพ่ือของบประมำณ
รำยจ่ำยเพิ่มเติมจำกเงินคงเหลือระหว่ำงปีของมหำวิทยำลัย ไม่เกินกว่ำเงินรำยได้ของประเภทนั้น 
   กำรออกมำตรลดภำระค่ำใช้จ่ำยเพ่ือบรรเทำผลกระทบด้ำนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรศึกษำ โดยลด
ค่ำเรียนและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ แบ่งเป็น 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 ส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บำท ลดค่ำเล่ำเรียน/
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ร้อยละ 50 ขั้นที่ 2 ส่วนตั้งแต่ 50,001-100,000 บำท ลดร้อยละ 30 ขั้นที่ 3 ส่วน
ตั้งแต่ 100,001 บำทข้ึนไป ลดร้อยละ 10 โดยรัฐบำลจะสนับสนุนงบประมำณส ำหรับส่วนลดนี้ร้อยละ 60 และ
สถำบันอุดมศึกษำสมทบ ร้อยละ 40.00 
   เนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID -19  ท ำให้ต้องมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ออนไลน์ ท ำให้
พ้ืนที่อำคำรเรียนและอำคำรต่ำงๆ ไม่ใช้ประโยชน์  มหำวิทยำลัยได้ปรับพ้ืนที่ใช้สอยอำคำรศูนย์ประชุมเป็น
โรงพยำบำลสนำม และปรับหอพักนักศึกษำ เป็นศูนย์พักคอยเฝ้ำดูอำกำรตำมควำมร่วมมือขององค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เกิดประโยชน์ต่อกำรประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัย 
  1.2  กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีเกี่ยวกับกำรให้บริกำรนักศึกษำ ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ 
COVID – 19 มุ่งเน้นให้ลดกำรเข้ำมำติดต่อภำยในสถำนที่ตั้ง นักศึกษำสำมำรถติดต่อได้จำกทุกสถำนที่ ลดเวลำ
และข้ันตอนกำรให้บริกำร 
 2.  การประสานเพื่อน านโยบายจากมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติของส านัก/สถาบัน 
  2.1 กำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ระยะที่ 1 (พ.ศ 2561-2565) 
ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 โดยทบทวนแผน ปรัชญำ วิสัยทัศน์ เป้ำประสงค์ ค่ำนิยมหลัก อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ มำตรกำร เป็นแผนแม่บทก ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัย ระยะ 5 ปี เพ่ือให้เป็นมหำวิทยำลัยคุณภำพแห่งควำมเป็นเลิศ “Smart University”มุ่งเน้นกำร
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ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นและสังคม ตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 โดยยึด
แนวทำงตำมนโยบำยของรัฐบำล โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภำยในและภำยนอก และใช้แผน
นี้เป็นเครื่องมือทิศทำงส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อไป 
  2.2 นโยบำยของมหำวิทยำลัยที่มุ้งเน้นประโยชน์กับท้องถิ่น โดยเปิดให้ใช้พ้ืนที่ท ำงำนร่วมกับ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครสวรรค์  ในช่วงสถำนกำรณ์ COVID -19  ส่วนกำรประสำนด้ำนเทคโนโลยี 
ได้รับกำรสนับสนุนเครื่องมือในกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือกำรท ำงำนด้ำนกำรออกแบบ 
  2.3 นโยบำยจำกมหำวิทยำลัยในกำรด ำเนินงำนด้ำนวิศวกรสังคม ระยะแรกมีกำรขยำยผลจำก
นักศึกษำและอำจำรย์ที่เป็นแกนน ำ (แม่ไก่) สู่นักศึกษำจ ำนวน 500 คน เพ่ือเป็นแกนน ำในกำรลงสู่ชุมชน ใน
ปีงบประมำณ 2565 
 3.  เพื่อให้การท างานของท่านมีความถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว ท่านคิดว่าควรน าเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างไร 
  3.1 ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำ Google meet เช่น กำรใช้กำรประชุมโดยผ่ำนระบบ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเอกสำรแนบ สแกน QR CODE เอกสำรที่จะน ำเข้ำข้อมูล สำมำรถเชื่อมต่อระบบ 
internet ได้ทุกที่ ปลอดภัยท ำให้ไม่พลำดในกำรรับข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำว 
  3.2 กำรใช้ e-mail application Line และ Facebook มำใช้ในกำรติดต่อรับส่งข้อมูลข่ำวสำร 
  3.3 โปรแกรมถอดแบบ เขียนแบบ ออกแบบ ค ำนวณโครงสร้ำง เพรำะจะก่อเกิดประโยชน์
สูงสุดในงำนก่อสร้ำง 
 4.  การระบาด Covid 19 ท่านประสบปัญหาในการปฏิบัติงานหรือไม่อย่างไร และต้องการ
ได้รับสนับสนุนอย่างไร 
  4.1 เนื่องจำกเกิดโรคระบำดไวรัสโควิด-19 ท ำให้หน่วยงำนต่ำง ๆ มีกำรปรับแผนกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ปรับแผนเบิกจ่ำยงบประมำณ กำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณ กำรเพ่ิม
กิจกรรมใหม่ กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดที่ไม่เป็นไปตำมค ำของบประมำณฯ หน่วยงำนต้องด ำเนินกำรขอ
อนุมัติ โดยให้กองนโยบำยและแผนตรวจสอบรำยละเอียดและให้ควำมเห็นชอบเสนอ เสนอเรื่องผ่ำนระบบ  e-
meeting ตำมสำยงำน และอธิกำรบดีเป็นผู้พิจำรณำอนุมัติด้วยตนเอง และส่งเรื่องที่อนุมัติแล้วลงตำมสำย
บังคับบัญชำ ผ่ำนระบบ e-meeting กองนโยบำยและแผนเป็นผู้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำรขออนุมัติในระบบ
งบประมำณ และประสำนข้อมูลกับหน่วยงำนภำยนอกและภำยใน 
   กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน กำรประสำนไม่รำบรื่น มีกำรให้บุคลำกร work from 
home  สลับวันท ำงำนกัน และขณะนี้ได้ประกำศปิดสถำนที่ชั่วครำว ตั้งแต่วันที่ 12-19 กันยำยน 2564 โรค
ระบำดไวรัสโควิด-19 อย่ำงเคร่งครัด หำกมีควำมจ ำเป็นต้องเข้ำปฏิบัติงำนต้องท ำบันทึกเพ่ือขออนุญำตเข้ำ
ปฏิบัติงำนที่มหำวิทยำลัย กำรลงนำม กำรประสำนติดต่อค่อนข้ำงยำก 
  4.2 กำรปฎิบัติงำนออกแบบก่อสร้ำง-ภูมิสถำปัตย์  สำมำรถปรับเปลี่ยนวิธีกำรท ำงำนโดย
สลับกันเข้ำมำท ำงำนในส ำนักงำน  และกำรตรวจหน้ำงำนก่อสร้ำงให้สลับกันไปควบคุมงำนครบทุกไซต์ และมี
กำรประชุมติดตำมงำนก่อสร้ำงทุกสัปดำห์ 
  4.3 กองพัฒนำนักศึกษำ ไม่ประสบปัญหำ เนื่องจำกผู้อ ำนวยกำร ชี้แจงท ำควำมเข้ำใจและ
ติดตำมงำนอย่ำงต่อเนื่อง ไม่ว่ำจะเป็นเข้ำมำปฎิบัติงำนในสถำนที่ตั้ง หรือ work from home มีกำรประชุม
ผ่ำนระบบสำรสนเทศเพ่ือติดตำมปัญหำ ควำมก้ำวหน้ำของงำนสม่ ำเสมอ 
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 5. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
  หำกอนำคตมหำวิทยำลัยได้รับผลกระทบจำกกำรระบำด COVID -19  อย่ำงต่อเนื่อง ก็ขอให้น ำ
นโยบำย WORK FROM HOME มำใช้ท ำงำนต่อ เพรำะจะเป็นประโยชน์และจะท ำให้บุคคลำกรมีงำนท ำได้
ต่อเนื่องอย่ำงยั่งยืน 
 
ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการ 
 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมคิดเห็นต่อภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำลของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
อธิกำรบดี จำกกำรตอบแบบสอบถำมของบุคลำกร  จ ำนวน 83 คน จำกบุคลำกร จ ำนวน 83 คน หรือร้อยละ 
100.00 ปรำกฏดังตำรำงที่  2.2 – ตำรำงที่ 2.4 ดังนี้ 

ตารางท่ี 2.2 แสดงค่ำเฉลี่ย ระดับและล ำดับที่ควำมคิดเห็นต่อภำวะผู้น ำของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี                     
                 
1. ภาวะผู้น า ค่าเฉลี่ย ระดับ ล าดับที่ 

1.1 

ควำมเป็นผู้น ำในกำรก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรงำนตำมวิสัยทัศน์ 
เป้ำหมำย คุณค่ำและยุทธศำสตร์ของส ำนัก/สถำบัน และ
มหำวิทยำลัย 3.65 ดี 6 

1.2 
ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร กำรถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย และ
ยุทธศำสตร์ให้ประชำคมของส ำนัก/สถำบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.59 ดี 11 

1.3 
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนได้ทันกำรเปลี่ยนแปลงของ 
สังคมโลก 3.67 ดี 3 

1.4 ทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำกำรบริหำรงำน 3.65 ดี 6 

1.5 
ทักษะในกำรคิดแสวงหำวิธีกำรหรือทำงเลือกท่ีดีที่สุดส ำหรับอนำคต
ของส ำนัก/สถำบัน 3.67 ดี 3 

1.6 
ควำมมุ่งม่ันและควำมทุ่มเทในกำรท ำงำนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำม
แผนยุทธศำสตร์ 3.69 ดี 2 

1.7 
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรทรัพยำกรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อส ำนัก/สถำบัน 3.72 ดี 1 

1.8 
ควำมสำมำรถในกำรแสวงหำทรัพยำกรมำสนับสนุนกำรบริหำรงำนของ
ส ำนัก/สถำบัน 3.61 ดี 10 

1.9 กำรสร้ำงทีมและใช้แนวทำงในกำรท ำงำนเป็นทีมในกำรบริหำรงำน 3.58 ดี 12 
1.10 กำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในส ำนัก/สถำบัน 3.64 ดี 9 
1.11 กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับบุคคลและองค์กำรภำยนอก 3.67 ดี 3 
1.12 กำรสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้เพ่ือกำรปฏิบัติงำนในส ำนัก/สถำบัน 3.65 ดี 6 

รวม 3.65 ดี  
 จำกตำรำงที่ 2.2 โดยภำพรวม บุคลำกรเห็นว่ำภำวะผู้น ำของผู้อ ำนวยกำร อยู่ในระดับ ”ดี”  
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยควำมคิดเห็นสูงสุดสำมอันดับคือ  ควำมมุ่งมั่นและ
ควำมทุ่มเทในกำรท ำงำนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมแผนยุทธศำสตร์ ควำมสำมำรถในกำรบริหำรทรัพยำกรที่มีอยู่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส ำนัก/สถำบัน  และควำมสำมำรถในกำรแสวงหำทรัพยำกรมำสนับสนุนกำรบริหำรงำนของ
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ส ำนัก/สถำบัน  ส่วนข้อที่มีค่ำเฉลี่ยควำมคิดเห็นต่ ำสุดสำมอันดับคือ ทักษะในกำรคิดแสวงหำวิธีกำรหรือ
ทำงเลือกที่ดีที่สุดส ำหรับอนำคตของส ำนัก/สถำบัน กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับบุคคลและองค์กำร
ภำยนอก  และทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำกำรบริหำรงำน 
ตารางท่ี 2.3 แสดงค่ำเฉลี่ย ระดับและล ำดับที่ควำมคิดเห็นต่อธรรมำภิบำลของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
                 
2. ธรรมาภิบาล ค่าเฉลี่ย ระดับ ล าดับที่ 

2.1 
หลักนิติธรรม : กำรใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับกติกำต่ำงๆ อย่ำงเป็นธรรม
และเสมอภำค 3.71 ดี 6 

2.2 

หลักคุณธรรม : กำรยึดถือและเชื่อมั่นในควำมถูกต้องดีงำม ควำม
ซื่อสัตย์สุจริต ควำมเสียสละ ควำมอดทน ขยันหมั่นเพียร ควำมมี
ระเบียบวินัย 3.82 ดี 1 

2.3 

หลักควำมโปร่งใส : กำรท ำให้ส ำนัก/สถำบันเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูล
อย่ำงตรงไปตรงมำ มีระบบและกลไกกำรท ำงำนที่โปร่งใส สำมำรถ
ตรวจสอบควำมถูกต้องได้ 3.77 ดี 3 

2.4 

หลักกำรมีส่วนร่วม : เปิดโอกำสให้มีส่วนร่วมในกำรรับรู้ เรียนรู้  
ท ำควำมเข้ำใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหำ/ประเด็นส ำคัญท่ี
เกี่ยวข้อง ร่วมกันคิดแนวทำงกำรท ำงำน ร่วมแก้ปัญหำ ร่วมใน
กระบวนกำรตัดสินใจและกระบวนกำรพัฒนำ 3.78 ดี 2 

2.5 

หลักควำมรับผิดชอบ : แสดงควำมรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ให้
บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์/เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ กำรแสดงถึงควำม
ส ำนึกในควำมรับผิดชอบต่อควำมบกพร่องและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข 3.77 ดี 3 

2.6 
หลักควำมคุ้มค่ำ : กำรใช้ทรัพยำกรในกำรบริหำรงำนที่มีอยู่จ ำกัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ประหยัดและคุ้มค่ำ 3.73 ดี 5 

 รวม 3.77 ดี  
 
 จำกตำรำงที่ 2.3 โดยภำพรวมบุคลำกรเห็นว่ำ ธรรมำภิบำลของผู้อ ำนวยกำร  อยู่ในระดับ ดี  
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยควำมคิดเห็นสูงสุดสองอันดับคือ หลักคุณธรรม : กำร
ยึดถือและเชื่อมั่นในควำมถูกต้องดีงำม ควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมเสียสละ ควำมอดทน ขยันหมั่นเพียร ควำมมี
ระเบียบวินัย  และหลักกำรมีส่วนร่วม : เปิดโอกำสให้มีส่วนร่วมในกำรรับรู้ เรียนรู้  ท ำควำมเข้ำใจ ร่วมแสดง
ทัศนะ ร่วมเสนอปัญหำ/ประเด็นส ำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันคิดแนวทำงกำรท ำงำน ร่วมแก้ปัญหำ ร่วมใน
กระบวนกำรตัดสินใจและกระบวนกำรพัฒนำ  ส่วนข้อที่มีค่ำเฉลี่ยควำมคิดเห็นต่ ำสุดสองอันดับคือ หลักควำม
คุ้มค่ำ : กำรใช้ทรัพยำกรในกำรบริหำรงำนที่มีอยู่จ ำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัดและคุ้มค่ำ และหลักนิติ
ธรรม : กำรใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับกติกำต่ำงๆ อย่ำงเป็นธรรมและเสมอภำค 
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ตารางท่ี 2.4 แสดงค่ำเฉลี่ย ระดับและล ำดับที่ควำมคิดเห็นต่อภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำลของ  
                ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 

ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาล ค่าเฉลี่ย ระดับ ล าดับที่ 

1 ภำวะผู้น ำ 3.65 ดี 2 

2 ธรรมมำภิบำล 3.77 ดี 1 

รวม 3.69 ดี  
 
 จำกตำรำงที่ 2.4 โดยภำพรวมบุคลำกรเห็นว่ำ ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำลของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
อธิกำรบดี อยู่ในระดับ “ดี” 
 
ความพึงพอใจในการบริหารของผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมคิดเห็นต่อควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
อธิกำรบดี  จำกกำรตอบแบบสอบถำมของบุคลำกร  จ ำนวน 83 คน จำกบุคลำกร จ ำนวน 83 คน หรือร้อยละ 
100.00  ปรำกฏดังตำรำงที่  2.5 
 
ตารางท่ี 2.5 แสดงค่ำเฉลี่ย ระดับและล ำดับที่ควำมคิดเห็นต่อควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของ 
               ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 

ความพึงพอใจในการบริหารของผู้อ านวยการ ค่าเฉลี่ย ระดับ ล าดับที่ 
1. การบริหาร 3.71 มาก  
1.1 แผนยุทธศำสตร์ของส ำนัก/สถำบัน 3.71 มำก 2 

1.2 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของส ำนัก/
สถำบัน และมหำวิทยำลัย และเกิดจำกควำมร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกระดับ  3.73 มำก 1 

1.3 
ส ำนัก/สถำบันมีกลไกในกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผล ให้กำร
ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมแผน 3.69 มำก 3 

2. บทบาทหน้าที่ 3.69 มาก  

2.1 
กำรก ำหนดเป้ำประสงค์ และผลสัมฤทธิ์ที่ต้องกำรโดยให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมและอธิบำยให้เข้ำใจตรงกัน 3.69 มำก 1 

2.2 
กำรเป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวก (Facilitator) หรือส่งเสริมให้เกิด 
ผลสัมฤทธิ์ในกำรด ำเนินงำน  3.69 มำก 1 

3. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในส านัก/สถาบัน 3.67 มาก  

3.1 
กำรใช้ประโยชน์จำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีเพ่ือกำรบริหำรและกำร
ปฏิบัติงำน 3.70 มำก 1 

3.2 
กำรใช้ประโยชน์จำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีเพ่ือกำรบริกำร
นักศึกษำและศิษย์เก่ำ 3.64 มำก 2 
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ความพึงพอใจในการบริหารของผู้อ านวยการ ค่าเฉลี่ย ระดับ ล าดับที่ 
4. แนวทางการท างาน 3.67 มาก  

4.1 
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคณำจำรย์ นักศึกษำ บุคลำกรภำยในและภำยนอก
ส ำนัก/สถำบัน 3.72 มำก 1 

4.2 
กำรจัดหำ กำรบริหำรทรัพยำกร และทรัพย์สินของส ำนัก/สถำบันและ
มหำวิทยำลัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 3.61 มำก 2 

รวม 3.68 มาก  
 จำกตำรำงที่ 2.5 โดยภำพรวม บุคลำกรมีควำมพึงพอใจในกำรบริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำร อยู่ในระดับ 
“มำก”  
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ 
 1. ด้ำนกำรบริหำร ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจสูงสุดคือ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศำสตร์ของส ำนัก/สถำบัน และมหำวิทยำลัย และเกิดจำกควำมร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ  
 2.  ด้ำนบทบำทหน้ำที่ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจสูงสุดคือ กำรก ำหนดเป้ำประสงค์ และผลสัมฤทธิ์
ที่ต้องกำรโดยให้ผู้ เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและอธิบำยให้เข้ำใจตรงกัน และกำรเป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวก 
(Facilitator) หรือส่งเสริมให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ในกำรด ำเนินงำน 
 3.  ด้ำนกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในส ำนัก/สถำบัน  ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจสูงสุดคือ กำรใช้
ประโยชน์จำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีเพ่ือกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำน  
 4. ด้ำนแนวทำงกำรท ำงำนข้อที่มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจสูงสุดคือ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคณำจำรย์ 
บุคลำกรภำยในและภำยนอกหน่วยงำน และนักศึกษำ  
 ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
    ผลกำรสอบถำมควำมเห็นในด้ำนนี้ พบว่ำ ระดับควำมเห็นของบุคลำกรคณะครุศำสตร์ ลดลงจำกปีท่ี
ผ่ำนมำ กล่ำวคือ ด้ำนภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำล ลดลงจำก 3.96 เป็น 3.69 และด้ำนควำมพึงพอใจในกำร
บริหำร ลดลงจำก 4.00 เป็น 3.68 ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรพิจำรณำว่ำควรปรับปรุงในเรื่องใดหรือไม่ เพรำะแม้จะ
เป็นเพียงควำมคิดเห็น แต่ก็เป็นส่วนส ำคัญท่ีจะมีผลต่อควำมร่วมมือ ในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรใน
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 
  สรุปผลการประเมินผลงาน 
 1. ผลกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ  ส ำนักงำนด ำเนินกำรคิดเป็นคะแนนได้ 4.04 อยู่ในระดับ ดี จ ำแนกเป็น 
  1.1 ด้ำนกำรบริหำร ส ำนักงำนด ำเนินกำรคิดเป็นคะแนนได้ 3.80  อยู่ในระดับ ดี 
  1.2 ควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนส ำนักงำน ด ำเนินกำรด ำเนินกำรคิดเป็นคะแนนได้ 4.18  อยู่ใน
ระดับ ด ี  
  1.3  ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรส ำนักงำน ด ำเนินกำรด ำเนินกำรคิดเป็นคะแนนได้ 4.05  อยู่ใน
ระดับ ด ี
 2. กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์และกำรบริหำรงบประมำณ ส ำนักงำนด ำเนินกำรคิดเป็นคะแนนได้ 
3.52 อยู่ในระดับ ดี จ ำแนกเป็น  
   2.1 กำรบรรลุวัตถุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดของแผนยุทธศำสตร์  
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    ส ำนักงำนได้รับอนุมัติให้ด ำเนินโครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564  ประกอบด้วย 5 ยุทธศำสตร์ จ ำนวน 18 ตัวชี้วัด โดยมีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุค่ำเป้ำหมำย 
จ ำนวน 14 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 77.78 คิดเป็นระดับคะแนน 3.89 อยู่ในระดับ ดี 
   2.2 ควำมส ำเร็จของโครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ที่รับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย 
    ส ำนักงำนได้รับอนุมัติให้ด ำเนินโครงกำร จ ำนวน 32 โครงกำร  สำมำรถด ำเนินกำรได้  จ ำนวน 18 
โครงกำร  เป็นร้อยละ 56.25 คิดเป็นระดับคะแนน 2.81 อยู่ในระดับ ปำนกลำง 
 3. กำรบริหำรงบประมำณ 
   ส ำนักงำนได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 657,520,121 บำท  ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยได้ จ ำนวน 
456,541,159 บำท  คิดเป็นร้อยละ 69.43  คิดเป็นระดับคะแนน 3.47 อยู่ในระดับ ปำนกลำง 
   กำรประเมินผลงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดีประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  สรุปได้ดังตำรำงที่ 3.6  
 ตารางที่ 2.6 สรุปกำรประเมินผลงำนของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564   
 

 ที่ รายการที่ประเมิน น้ าหนัก 
ส านักอธิการฯ 

คะแนน ระดับ 
1 ผลการด าเนินงานตามพันธกจิ 50 4.04 ด ี

  1.1 ด้ำนกำรบริหำร 15 3.80 ด ี
  1.2 ควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำน 25 4.18 ด ี
  1.3 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 10 4.05 ด ี
2 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ 40 3.52 ด ี

 2.1 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดของแผนยุทธศำสตร์ 20 3.89 ด ี
  2.2 ควำมส ำเร็จของโครงกำรที่ได้รับอนุมัติ 10 2.81 ปานกลาง 
  2.3 กำรบริหำรงบประมำณ 10 3.47 ปานกลาง 

รวม 90 3.81 ด ี
3 ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาล 10 3.69 ด ี

  ภำวะผู้น ำ  3.65 ดี 
  ธรรมำภิบำล  3.77 ดี 

 
 จำกตำรำงที่ 2.6 พบว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ อยู่ในระดับ ดี ผลกำรด ำเนินงำนตำม
ยุทธศำสตร์และกำรบริหำรงบประมำณ อยู่ในระดับ ดี ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำลของผู้อ ำนวยกำร อยู่ใน
ระดับ ดี   

การวิเคราะห์การด าเนินงาน 
 จุดเด่น 
    - 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ ซึ่งเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรและ
ปฏิบัติงำนของผู้ที่เกี่ยวข้อง ยังคงมีผลกำรประเมินในระดับ “ควรปรับปรุง” แม้ว่ำจะมีกำรใช้เทคโนโลยีในกำร
ปฏิบัติงำนแล้วก็ตำม กำรปฏิบัติตำมเกณฑ์กำรประเมิน แต่ไม่ปรำกฎในรำยงำนคือ ขำดกำรประเมินควำม   
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พึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร ซึ่งเป็นกำรปฏิบัติที่ไม่ยำก ดังนั้น หำกส ำนักงำนอธิกำรบดีมี
กำรติดตำมประเมินผลกำรใช้ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ เพ่ือน ำข้อค้นพบมำใช้
ประโยชน์ในกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบดังกล่ำว จะท ำให้ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำน จะมีเครื่องมือในกำร
บริหำรและตัดสินใจ ที่มีประสิทธิภำพ และผลกำรประเมินจะดีข้ึน 
 2. กำรด ำเนินงำนพัฒนำบุคลำกรให้ท ำหน้ำที่ให้กำรบริกำรได้อย่ำงมีคุณภำพ ซึ่งผลกำรประเมินอยู่ใน
ระดับ “ปำนกลำง” กำรปฏิบัติที่ยังไม่เป็นไปตำมเกณฑ์คือ ยังขำดกำรประเมินผลกำรพัฒนำบุคลำกร และน ำ
ผลกำรประเมินมำใช้ประโยชน์ในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน  ดังนั้น หำกส ำนักงำนอธิกำรบดีสำมำรถ
ด ำเนินกำรให้ครบถ้วนทุกขั้นตอน จะส่งผลให้งำนบริกำรมีคุณภำพ และผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ เนื่องจำก 
งำนบริกำรเป็นหัวใจส ำคัญของส ำนักงำนอธิกำรบดี 
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บทที่ 3 

 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ เป็นหน่วยงำนท่ีปฏิบัติหน้ำท่ี
สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2518 ตำมโครงสร้ำงของพระรำชบัญญัติวิทยำลัยครู โดย
มีช่ือว่ำ “ฝ่ายทะเบียนและวัดผล” ต่อมำมีภำรกิจเพิ่มขึ้น จึงได้จัดต้ังเป็น ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร ตำมพระรำชบัญญัติ
วิทยำลัยครู (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2527 ตำมมำตรำ 7 และเมื่อมีพระรำชบัญญัติสถำบันรำชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2538 
และประกำศส ำนักงำนสภำสถำบันรำชภัฏ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรแบ่งส่วนรำชกำรสถำบันรำชภัฏ ประกำศ ณ วันท่ี 
25 ตุลำคม พ.ศ. 2538 สถำบันรำชภัฏนครสวรรค์ จึงได้แบ่งส่วนรำชกำรเป็น “ส านักส่งเสริมวิชาการ”  และในปี 
พ.ศ. 2548 ได้มีกำรเปล่ียนแปลงจำกสถำบันรำชภัฏนครสวรรค์ มำเป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ จึงมีกำร
แบ่งส่วนรำชกำรใหม่เป็น “ส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” ตำมกฎกระทรวงจัดต้ังส่วนรำชกำรใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2548 
ข้อมูลพื้นฐาน   
 ปรัชญา 
  ส่งเสริมวิชำกำร รักษำมำตรฐำน บริกำรด้วยน้ ำใจ 
 วิสัยทัศน์ 
  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนเป็นองค์กรท่ีทันสมัย ให้บริกำรถูกต้อง รวดเร็ว 
 พันธกิจ 
  1.  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำท้ังในระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ 
  2. พัฒนำระบบงำนกำรให้บริกำรวิชำกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ผู้บริหาร 
  1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปรำณี  เนรมิตร ผู้อ ำนวยกำร  
  2. อำจำรย์ธนพัฒน์  วัฒนชัยธรรม รองผู้อ ำนวยกำร 
  3. อำจำรย์ ดร.ภริตำ  พิมพ์พันธุ์ รองผู้อ ำนวยกำร 
  4. อำจำรย์ ดร. ณัฐชัย  นิ่มนวล รองผู้อ ำนวยกำร 
  5. นำยธรรมนูญ  จูทำ รักษำกำรหัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรและ 
    รักษำกำรหัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำรฯ 
  6.   นำงสำวขนิษฐำ  พวงมณีนำค รักษำกำรหัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำน 
  7.  นำงสำวธิติยำ  หงส์เวียงจันทร์   รักษำกำรหัวหน้ำกลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล 
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 บุคลากร 
  ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักมีบุคลำกรสำยสนับสนุน จ ำนวน 18 คน  ดังนี้ 
 

ต าแหน่ง 
วุฒิการศึกษา 

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

บุคลากรสายสนับสนนุ  14  4  18 

   พนักงำนมหำวิทยำลัย  12  3  15 

   พนักงำนรำชกำร  1  1  2 

   ลูกจ้ำงประจ ำ  1    1 

   ข้ำรำชกำร       

รวม  14  4  18 
ที่มา :  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  ข้อมูล ณ วันท่ี 30  สิงหำคม  2564 
 
การประเมินผลงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนและผู้อ ำนวยกำรจำกเอกสำรต่ำงๆ ได้แก่ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
พันธกิจของส ำนัก แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี รำยงำนกำรประเมินตนเอง รำยงำนกำรประเมิ น
คุณภำพภำยใน และเอกสำรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ผู้อ ำนวยกำร ผู้แทนเจ้ำหน้ำท่ีส ำนัก 
ตลอดจนข้อมูลจำกแบบสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำลของผู้อ ำนวยกำรจำกบุคลำกรใน
ส ำนัก  ผลจำกกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้น ำมำสรุปเป็นผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด  ในรำยงำนนี้แบ่งกำร
ประเมินเป็นสองส่วนคือ กำรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำน
ของมหำวิทยำลัยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และกำรประเมินผลงำนของส ำนักประจ ำปีงบประมำณ       
พ.ศ. 2564  โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
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ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

  1. ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน มีพันธกิจ
หลักในกำรสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำของมหำวิทยำลัย 
และด ำเนินงำนโดยมีกำรน ำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำ
ช่วยในกำรให้บริกำรวิชำกำร
แก่นักศึกษำ คณำจำรย์ 
เจ้ำหน้ำท่ี และบุคลำกร
ภำยนอก ซึ่งแม้ผลกำร
ประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำรสำรสนเทศส่วน
ใหญ่มีควำมพึงพอใจระบบ
สำรสนเทศของส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียนอยู่ในระดับมำก แต่
ส ำนักฯ ควรน ำผลกำร
ประเมินท่ีได้มำปรับปรุง
ระบบสำรสนเทศต่ำงๆ 
เพิ่มเติม และอำจก ำหนดไว้
ในแผนพัฒนำสำรสนเทศ ใน
ปีงบประมำณ 2564 

   ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้มี       
แนวทำงกำรพัฒนำสำรสนเทศของหน่วยงำน โดย
ก ำหนดกิจกรรม รำยละเอียดกำรพัฒนำระบบงำน ไว้
ในแผนพัฒนำสำรสนเทศประจ ำปีของหน่วยงำนอย่ำง
ต่อเนื่ อง เป็นประจ ำ ทุกปี  โดยกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศของหน่วยงำน มีหลักเกณฑ์กำรพัฒนำ
ระบบงำนจำก 3 ปัจจัยด้วยกัน คือ 
     1. หน่วยงำนน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำรทุกภำคส่วนเข้ำมำเป็นปัจจัยหนึ่งในกำร
พัฒนำ ระบบสำรสนเทศของหน่วยงำน ให้สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้
ได้รับควำมสะดวกสบำย ทันสมัย ใช้งำนง่ำย และ
ครอบคลุมทุกบริกำรของหน่วยงำน 
     2 .  น ำน โยบำยกำรพัฒนำหน่ วยง ำน  ตำม
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี มำเป็นแนวทำงในกำรก ำหนด
กิจกรรมกำรพัฒนำ เช่น กำรพัฒนำระบบรับค ำร้อง
ออนไลน์ต่ำง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบของเอกสำรออนไลน์ 
100%, กำรพัฒนำระบบเอกสำรทำงกำรศึกษำแบบ
ออนไลน์  (Digital Transcrip) ,  กำรพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูล CWIE, กำรพัฒนำระบบรองรับกำรเรียน
กำรสอนแบบคลังหน่วยกิต(Credit Bank), ระบบ
อำจำรย์ ท่ีปรึกษำ/อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร แบบ     
One Stop Service เป็นต้น 
     3. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศต่ำง ๆ ท่ีมีอยู่
เ ดิมให้มีควำมทันสมัยมำกขึ้น ท้ังในรูปแบบของ
โปรแกรมให้มีควำมสวยงำม ควำมหลำกหลำยของ
แพลตฟอร์มต่ำง ๆ ควำมเสถียรและควำมปลอดภัย
ของระบบงำน 

-  ยั ง มี ข้ อ จ ำ กั ด ด้ ำน
เจ้ำหน้ำท่ีคอมพิวเตอร์ 
ผู้ เ ช่ียวชำญด้ำนกำร
เขียนโปรแกรม 
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ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

  2. ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียนยังคงต้อง
ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำ
เครือข่ำยควำมร่วมมือท้ังใน
และต่ำงประเทศ เพื่อ
แลกเปล่ียนและติดตำม
ข้อมูลข่ำวสำร ควำมรู้ทำง
วิชำกำร และเพิ่มจ ำนวน
นักศึกษำ 

   ในปีงบประมำณ 2564 นั้น หน่วยงำนมีกำรแสวงหำ
เครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำกับหน่วยงำน  
ต่ำงๆ กว่ำ 38 หน่วยงำน ได้แก่  
     1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
จ ำนวน 1 แห่ง  
     2.  โรง เรียนในเขตพื้น ท่ี จังหวัดนครสวรรค์  
อุทัยธำนี  และจังหวัดชัยนำทจ ำนวน 35 โรงเรียน เพื่อ
เพิ่มจ ำนวนนักศึกษำของมหำวิทยำลัยให้เพิ่มมำกขึ้น 
และเป็นกำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้แก่นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษำในพื้นท่ีได้รับโอกำสในกำรเรียนรู้
เทคโนโลยี นวัตกรรมต่ำงๆ ให้สำมำรถต่อยอดควำมรู้
ใ น อนำคต  จำกกำรท ำคว ำมร่ ว มมื อ ดั ง ก ล่ ำว 
มหำวิทยำลัยมีจ ำนวนนักศึกษำใหม่จำกกลุ่มโรงเรียน
ดังกล่ำวเพิ่มมำกขึ้น (จำกผลกำรด ำเนินกำรรับสมัคร 
กำรศึกษำ 2564)  
     3. เครือข่ำยควำมร่วมมือกับวิทยำลัยพยำบำล 
บรมรำชชนนีสวรรค์ประชำรักษ์ เพื่อจัดกำรเรียน   
กำรสอนในหมวดวิชำกำรศึกษำท่ัวไปให้แก่นักศึกษำ
ช้ันปีท่ี 1 ของวิทยำลัยพยำบำลฯ (ต่อเนื่องปีท่ี 3) 
    4. ร่วมกับหน่วยงำนระดับคณะ ในกำรเป็น
เครือข่ำยควำมร่วมมือกับวิทยำลัยจำกประเทศจีน เช่น 
Wanzhou Vocational Education Center 
(Chongqing, China),ChongQing Technology 
and business Institute, Quanzhou Sea Silk 
Trade School, Yangtze Normal University   
เป็นต้น เพื่อแสวงหำนักศึกษำแบบเต็มเวลำ และแบบ
แลกเปล่ียน 

-ปี 2564 กำรด ำเนิน
กิ จ ก ร ร ม ส่ ว น ใ ห ญ่
ด ำเนินกำรในรูปแบบ
ออนไลน์ 
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ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

     นอกจำกนี้ยังมีกิจกรรมด้ำนวิชำกำรกับเครือข่ำย
ควำมร่วมมือต่ำง ๆ ท่ีได้ด ำเนินกำรร่วมกันในปีท่ีผ่ำน
มำอย่ำงต่อเนื่อง อำทิเช่น ด ำเนินกิจกรรมวิชำกำร
ร่วมกับเครือข่ำยบัณฑิตศึกษำภำคเหนือ, กำรด ำเนิน
กิจกรรมร่วมกับเครือข่ำยสหกิจศึกษำภำคเหนือ เพื่อ
เป็นกลไกขับเคล่ือนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเชิง 
บูรณำกำรกับกำรท ำงำนภำยใต้โครงกำรสหกิจศึกษำ 
Co-Operative Education 

  3. ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน ควรน ำ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมำช่วย
สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
และกำรให้บริกำรอย่ำง
ต่อเนื่องตลอดไป 

   ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนมีเป้ำหมำยใน
กำรพัฒนำหน่วยงำนไปสู่กำรเป็น Smart Organization 
ตำมวิสัยทัศน์ของหน่วยงำนท่ีทันสมัย ให้บริกำร
ถูกต้อง รวดเร็ว จึงก ำหนดแนวทำงกำรปรับปรุงกำร
ปฏิบัติงำน โดยน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศใหม่ๆ เข้ำมำ
สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง ภำยใต้ข้อจ ำกัด
ด้ำนบุคลำกรผู้เช่ียวชำญและงบประมำณในกำรพัฒนำ 

- 

     ความเห็นของคณะกรรมการต่อการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ ปี 2563 
  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนได้ด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะเป็นอย่ำงดี และมีกำรพัฒนำใน
เรื่องดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำมมหำวิทยำลัยควรพิจำรณำอัตรำก ำลังคน ด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีคอมพิวเตอร์
ผู้เช่ียวชำญกำรเขียนโปรแกรม 

  การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
  มหำวิทยำลัยได้รับจัดสรรงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จำกเงินรำยได้จำกกำรจัดกำรศึกษำ 
เพื่อเป็นกลไกในกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย ตำมแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย และแผนกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ประกอบด้วยประเด็นยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำน 3 ยุทธศำสตร์ จ ำนวน 22  
ตัวช้ีวัด โดยมีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวช้ีวัดของแผนยุทธศำสตร์ จ ำนวน 17 ตัวช้ีวัด  คิดเป็น      
ร้อยละ 72.27  มีผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด ดังนี้   
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ประเด็นยุทธศาสตร์ส านักฯ ตัวชี้วัด 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี  1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ท้ัง
ระดับปริญญำตรีและระดับบัณฑิตศึกษำ 

10 8 80 2 20 

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี  2 ส่งเสริมกำรพัฒนำงำนบริกำร
ของหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ 

4 4 100 - - 

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี  3 ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรท่ีได้
มำตรฐำนและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 

8 5 62.5 3 37.5 

รวม 22 17 77.27 5 22.73 
 
ผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

เป้าประสงค์ที่   มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรล ุ
ไม่

บรรล ุ

กลยุทธ์ที่  1 ส่งเสริมกำรพัฒนำ/ปรับปรงุหลักสูตร ให้มกีำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
1 จ ำนวนหลักสูตรที่สอดคล้องกับนโยบำยกำรกู้ยืมเพ่ือ

กำรศึกษำตำม 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย (อ้ำงอิง
รำยชื่อหลักสูตรที่สำมำรถย่ืนขอกู้ กยศ. ได้) 

ไม่น้อยกว่ำ 5 
หลักสูตร 

52 หลักสูตร 
 

  

กลยุทธ์ที่  2 กำรพัฒนำหลักสูตรใหม่แบบพลิก โฉมมหำวิทยำลัย เพ่ือสร้ำงทำงเลือกของชุมชน ท้องถ่ิน ตอบสนองต่อกำรพัฒนำ
ประเทศ และกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

2 ร้อยละหลักสูตรใหม่ทีส่อดคล้องกับตลำดแรงงำนและ
กำรเปลี่ยนแปลงของสังคมจำกควำมร่วมมือกับองค์กร
ทั้งภำครัฐและเอกชน ท้ังในและต่ำงประเทศ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100   

กลยุทธ์ที่ 3 สร้ำงและบรูณำกำรระบบกำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์ และกำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง 
3 จ ำนวนโครงกำร (กิจกรรม) เพ่ือส่งเสริมกำรจัดสหกิจ

ศึกษำและกำรศึกษำเชิงบรูณำกำรกับกำรท ำงำน 
ไม่น้อยกว่ำ 5 

กิจกรรม/โครงกำร 
13 กิจกรรม/

โครงกำร 
  

4 จ ำนวนผลงำนหรือนวัตกรรมของนักศึกษำตำมแผนกำรเรียน
แบบบูรณำกำรร่วมกับกำรท ำงำน กำรฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ /กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 

ไม่น้อยกว่ำ 5
ชิ้นงำน(นับจำก
ชิ้นงำนที่ส่งเข้ำ
ประกวดฯ) 

จ ำนวนทั้งสิ้น 10 
ชิ้นงำน 
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรล ุ

ไม่
บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพที่ได้มำตรฐำน 

5 จ ำนวนกิจกรรมกับภำคีเครือข่ำยควำมร่วมมือกับ
ภำครัฐและเอกชนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งใน
และ/หรือต่ำงประเทศ 

ไม่น้อยกว่ำ 5 
หน่วยงำน 

36 หน่วยงำน (ECI 
35 แห่ง วิทยำลัย
พยำบำล 1 แห่ง) 

  

6 ร้อยละของอำจำรย์ที่ได้รับกำรฝึกอบรมเป็นอำจำรย์
นิเทศสหกิจ /กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ /วิชำชีพครู 

ร้อยละ 80  
ของอำจำรย์

ทั้งหมด 
 
 
 

หน่วยงำนยกเลิก
กำรจัดกิจกรรมที่
ก ำหนดไว้ตำมแผน
เน่ืองจำก
สถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดฯ 

  

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำคณำจำรย์ให้มีสมรรถนะที่ตอบสนองต่อกำรพัฒนำประเทศและได้ม ำตรฐำนสำกล (กลยุทธ์ตำมแผนยุทธศำสตร์
ของมหำวิทยำลัย) 

7 พัฒนำคณำจำรย์ให้มีสมรรถนะที่ตอบสนองต่อกำร
พัฒนำประเทศและได้มำตรฐำนสำกล (กลยุทธ์ตำม
แผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย) (อำจำรย์ จ ำนวน 
200 รำย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ จ ำนวน 184 รำย  รอง
ศำสตรำจำรย์ จ ำนวน 15 รำย) 

5 : 3 : 2 13 : 12 : 1   

กลยุทธ์ที่ 6 สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ ให้แก่นักเรียน นักศึกษำ และพัฒนำกลไกกระบวนกำรรับนักศึกษำใหม่ (กลยุทธ์ระดับ
มหำวิทยำลัย) 

8 ร้อยละของหลักสูตรที่มีจ ำนวนนักศึกษำใหม่เป็นไป
ตำมแผนกำรรับสมัคร ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70 ของ
จ ำนวนที่เปิดรับในแต่ละปี 

ร้อยละ 60 ของ
หลักสูตรทั้งหมดที่

เปิดรับ 

ร้อยละ 64.29 
เปิดรับ56สำขำวิชำ 
มีนักศึกษำใหม่
มำกกว่ำร้อยละ 70 
ของจ ำนวนที่
เปิดรับ ทั้งสิ้น 36 
สำขำวิชำ 

  

9 จ ำนวนโรงเรียน สถำนศึกษำ ทั้งภำครัฐและเอกชนที่
เข้ำร่วมเป็นเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำร กำร
ประชำสัมพันธ์หลักสูตร 

มำกกว่ำ 15 
โรงเรียน 

32 โรงเรียน   

กลยุทธ์ที่ 7 ปรับปรงุและพัฒนำช่องทำงกำรสื่อสำรกำรประชำสัมพันธ์ และกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรล ุ

ไม่
บรรล ุ

10 จ ำนวนระบบสำรสนเทศที่สนับสนุนกำรสื่อสำร กำร
ประชำสัมพันธ์ และกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ 

ไม่น้อยกว่ำ 5 
ระบบ 

5 ระบบ   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 ส่งเสริมการพัฒนางานให้บริการของหน่วยงานที่มีประสทิธิภาพ 

เป้าประสงค์ที่   ระบบกำรให้บริกำรของหน่วยงำน มีควำมถูกต้อง รวดเร็ว ได้มำตรฐำน สร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริกำร 

กลยุทธ์ /ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรล ุ
ไม่

บรรล ุ

กลยุทธ์ที่  1 ส่งเสริมกำรพัฒนำหน่วยงำนให้เป็น Smart Organization 
1 ร้อยละของงำนตำมพันธกิจที่มีกำรทบทวน/ปรับปรุง

กระบวนงำน 
ร้อยละ 90 ร้อยละ 95   

2 ควำมส ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรรักษำ
มำตรฐำนระยะเวลำกำรให้บริกำร(ร้อยละ 80 เท่ำกับ 
5 คะแนน) 

4.51 คะแนน 5.00 คะแนน 
ร้อยละ 89.91 

  

กลยุทธ์ที่  2 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย เพ่ือกำรพัฒนำสำรสนเทศของหน่วยงำน 
3 จ ำนวนช่องทำงกำรสื่อสำร และประชำสัมพันธ์ที่

สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย 
จ ำนวน 4 ช่องทำง จ ำนวน 5 ช่องทำง   

4 จ ำนวนระบบสำรสนเทศที่สนับสนุนกำรให้บริกำรผ่ำน
ระบบออนไลน์ (ตำมแผนพัฒนำสำรสนเทศ) 

จ ำนวน 5 ระบบ จ ำนวน 5 ระบบ   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

เป้าประสงค์ที่  1. กำรบริหำรงำนของหน่วยงำน มีควำมโปร่งใส ได้มำตรฐำน โดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
        2. บุคลำกรมีควำมพร้อม มีสมรรถนะ ทักษะใหม่ และมีควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน สอดคล้องกับนโยบำย 
Thailand 4.0 สู่กำรเป็น Smart Organization 

กลยุทธ์ /ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรล ุ
ไม่

บรรล ุ

กลยุทธ์ที่  1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีธรรมาภิบาล 
1 ร้อยละควำมส ำเร็จกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร  ร้อยละ 90 ร้อยละ 74.07   
2 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ร้อยละ 90 ร้อยละ 83.49   
3 ระดับคะแนนควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 4 คะแนน 5 คะแนน   

กลยุทธ์ที่  2  สร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรประกันคุณภำพของหน่วยงำน 
4 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ของน่วยงำน

สนับสนุน 
4.80 คะแนน 4.77 คะแนน   
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กลยุทธ์ /ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรล ุ

ไม่
บรรล ุ

กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือกำรพัฒนำสมรรถนะหลักและทักษะอื่นที่สนใจให้สงูข้ึน 
5 ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100   
6 ร้อยละของงำนตำมโครงสร้ำงที่มีคู่มือปฏิบัติงำน ร้อยละ 95 ร้อยละ 95   
7 จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะที่

สอดคล้องกับสำยงำน 
 

ร้อยละ 100     
(18 คน) 

ร้อยละ 100   

กลยุทธ์ที่  4  ส่งสริมกำรพัฒนำทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำงำนของบุคลำกรที่สอดคล้องกับหน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบ 
8 จ ำนวนระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ

บุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำ 
5 ระบบ 5 ระบบ 

(ตำมแผนพัฒนำ
สำรสนเทศ) 

  

  
 จำกกำรเทียบเคียงระหว่ำงผลกำรด ำเนินงำนและค่ำเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 สรุปผลได้ดังนี้ 
 1.  ตัวชี้วัดตำมประเด็นยุทธศำสตร์ของแผนปฏิบัติรำชกำร 
  จ ำนวนตัวชี้วัดของแผน 22  ตัวชี้วัด  
  บรรลุผลส ำเร็จ จ ำนวน  17  ตัวชี้วัด 
  คิดเป็นร้อยละ 77.27 
 2. ผลส าเร็จของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ  
  (พิจำรณำจำกโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนฯ ท่ีบรรลุตำมเป้ำหมำย 3 ด้ำน ได้แก่ ผลกำรด ำเนินงำน  
ระยะเวลำ งบประมำณ) 
  จ ำนวนกิจกรรมท่ีก ำหนดตำมแผนฯ  27  กิจกรรม (ท้ังหมด 19 โครงกำรใหญ่) 
  บรรลุผลส ำเร็จ จ ำนวน 20  กิจกรรม 
  ไม่บรรลุผลส ำเร็จ จ ำนวน 7  กิจกรรม 
  คิดเป็นร้อยละ 74.07 
 หมายเหตุ   กิจกรรมท่ีไม่บรรลุตำมวัตถุประสง มีดังนี้   
  1. โครงกำรทุนวิทยำศำสตร์รำชภัฏนครสวรรค์  
  2. กำรจัดประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
  3. ค่ำตรวจอ่ำนผลงำนทำงวิชำกำร   
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  4. กิจกรรมค่ำใช้จ่ำยไปรำชกำร (สนส)  (5) ค่ำใช้จ่ำยไปรำชกำร (บัณฑิต)  (6) กิจกรรมค่ำ
ด ำเนินกำร ภำค กศ.บป.  (7) กิจกรรมอบรมอำจำรย์นิเทศสหกิจศึกษำ 
 3. ผลการบริหารงานงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูล 
ณ วันท่ี 10 กันยำยน 2564) 
   งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  14,510,880.00 บำท 
   เบิก-จ่ำย ตลอดปีงบประมำณ 12,114,866.40 บำท 
   ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรบริหำรงบประมำณ 83.49 
  หมายเหตุ   หน่วยงำนขอกันเงนิงบประมำณรำยได้ จ ำนวน 3 โครงกำร (4 กิจกรรมย่อย) ดังนี้ 
   1.  โครงกำรส่งเสริมกำรจัดท ำผลงำนวิชำกำร จ ำนวนเงิน 664,500 บำท  
   2. โครงกำรทุนวิทยำศำสตร์รำชภัฏนครสวรรค์ จ ำนวนเงิน 35,000 บำท 
   3. โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตบัณฑิต ภำค กศ.บป. จ ำนวนเงนิ 803,785 บำท  

 การด าเนินงานตามพันธกิจ 
  1. การบริหาร 
 ตัวชี้วัดที่ 1.1 การบริหารองค์การ   
 1. คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ตำมบริบท
ของส ำนัก รวมถึงวำงแผนกลยุทธ์ต่ำง ๆ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจน และเปิดโอกำสให้บุคลำกร
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน กำรทบทวนแผนปฏิบัติงำนให้
สอดคล้องกับภำระงำน/สถำนกำรณ์ในปัจจุบัน หน่วยงำนมีกำรด ำเนินงำนเพื่อให้ได้มำซึ่งแผนยุทธศำสตร์ ดังนี้  
  1.1 มีคณะกรรมกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน เพื่อก ำหนดนโยบำย กรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำน ในกำรทบทวนแผนกลยุทธ์กำรด ำเนินงำน  
  1.2 ทบทวนแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรส ำนักฯ เมื่อวันท่ี 10 มกรำคม 2564 ณ ห้องกินรี 
เพื่อมีส่วนร่วมในกำรทบทวนผลของกิจกรรม/โครงกำร ท่ีก ำหนดตำมแผนปฏิบัติกำรและแผนงบประมำณจำกปีท่ี
ผ่ำนมำ และพิจำรณำทบทวนแผนยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติกำร แนวทำงปฏิบัติงำนของหน่วยงำน ให้สอดคล้องกับ
นโยบำย /แผนพัฒนำมหำวิทยำลัย /แผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 
  1.3 คณะกรรมกำรฯ ร่วมกันวิเครำะห์ควำมเช่ือมโยง สอดคล้องระหว่ำงปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจระดับ
หน่วยงำน กับระดับมหำวิทยำลัย พร้อมท้ังวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน-ภำยนอก เพื่อปรับกลยุทธ์กำรด ำเนินงำน 
  1.4 น ำผลกำรด ำเนินงำนมำทบทวนสำระส ำคัญของแผนยุทธศำสตร์ได้ก ำหนดจุดมุ่งหมำยท่ีส ำคัญเพื่อ
ยกระดับกำรด ำเนินงำนทุกส่วนงำน ไม่ว่ำจะเป็นกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี หรือกำรปฏิบัติงำนท่ี
เป็นงำนประจ ำตำมขอบข่ำยภำระหน้ำท่ี ให้มีกำรปฏิบัติในเชิงรุกมำกยิ่งขึ้น และมุ่งเน้นกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนให้มี
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รูปแบบท่ีหลำกหลำย ทันสมัย ตอบสนอง ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใต้ทรัพยำกรกำรด ำเนินงำนท่ีจ ำกัด
อย่ำงคุ้มค่ำ 
  1.5 น ำผลท่ีได้จำกกำรวิเครำะห์มำทบทวนจัดท ำร่ำงแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักฯ และเสนอต่อ
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ในครำวประชุมครั้งท่ี 1/2564  เมื่อวันท่ี 13 มกรำคม 2564 
  1.6 เสนอแผนยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน แก่มหำวิทยำลัย 
เพื่อขออนุมัติแผนประจ ำปีงบประมำณ ตำมบันทึกข้อควำม ท่ี 022 /2564 เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์พิจำรณำ
อนุมัติแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 13 มกรำคม 2564 
 2. ตำมท่ีมหำวิทยำลันด ำเนินกำรทบทวนและจัดท ำแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรต่ำง ๆ ให้แก่ทุก
หน่วยงำนทรำบแล้วนั้น คณะผู้บริหำรหน่วยงำน ได้น ำมำจัดท ำเป็นแผนปฏิบัติกำรในระดับส ำนักฯ และมีกำรประชุม
เพื่อช้ีแจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ และแผนงบประมำณ ไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปี โดยก ำหนดตัวช้ีวัดกำรด ำเนินงำน และตัวช้ีวัดท่ีได้รับมอบหมำยจำกมหำวิทยำลัย โดยมอบหมำย
ผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจน เพื่อให้ง่ำยต่อกำรน ำจุดเน้น เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ /มำตรกำรด ำเนินงำน และ
ตัวชี้วัดพร้อมค่ำเป้ำหมำยมำปฏิบัติให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม ก ำหนดผู้รับผิดชอบโครงกำรและระยะเวลำในกำร
ด ำเนินกำร พร้อมท้ังมอบหมำยให้หัวหน้ำงำนในแต่ละระดับเป็นผู้ก ำกับดูแล และจัดเก็บข้อมูลตำมตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวข้อง 
ระบุผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตำมแผนไว้อย่ำงชัดเจน สำมำรถติดตำมผลกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงต่อเนื่องและจะน ำไปสู่
ผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนระดับส ำนักฯ เช่ือมโยงไปสู่ผลส ำเร็จตำมตัวช้ีวัดของแผนในระดับมหำวิทยำลัย 
  3. กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรก ำกับ ติดตำมและ ประเมินแผน และประเมินผลงำน 
   3.1  ด้านการก ากับ ติดตาม และประเมินผลงาน 
    หน่วยงำนฯ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน โดยใช้เทคโนโลยีมำเป็นเครื่องมือ
สนับสนุนหลัก เพื่อให้กำรด ำเนินงำนและกำรรำยงำนผลเป็นไปอย่ำงครอบคลุม ครบถ้วนในทุกขั้นตอนท้ังในส่วน
ของผู้ปฏิบัติงำน และผู้รับบริกำร ซึ่งเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีใช้งำนอยู่ปัจจุบันได้แก่ 
    - ระบบจัดกำรเว็บไซต์ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน (APR-Back Office) >> 
เมนูระบบติดตำมเอกสำรภำยใน 
    - กำรติดตำมผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ โดยผู้บริหำรและหัวหน้ำงำนท่ีได้รับมอบหมำย 
(รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยไตรมำส) 
    - กำรติดตำมกำรเบิกจ่ำย และกำรจัดท ำเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ โดย
ระบบบริหำรงบประมำณ กำรเงินและกำรบัญชี ระดับหน่วยงำน (http://3dgf.nsru.ac.th/) 
   3.2 ด้านการประเมินแผน 
    ปัจจุบันกำรประเมินผลส ำเร็จของแผนฯ มีกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำช่วย
เพียงในระดับตัวช้ีวัดของแผนเท่ำนั้น ยังไม่ครอบคลุมกำรประเมินแผนในภำพรวมท้ังหมด ท้ังนี้ยังด ำเนินกำรใน

http://3dgf.nsru.ac.th/
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ลักษณะของกำรติดตำมจำกกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมรอบระยะเวลำ เช่น กำรรำยงำนกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณรำยไตรมำส  รวมถึงกำรพูดคุยระหว่ำงผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนเป็นกำรช่วยสร้ำงบรรยำกำศกำรมี
ส่วนร่วม และแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นต่ำง ๆ ระหว่ำงกัน ส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย 
  4. หน่วยงำนส่งเสริมกำรพัฒนำระบบงำน โดยน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรบริหำรงำนด้ำนต่ำง ๆ โดย
พัฒนำให้สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ อำทิเช่น 
   4.1 กำรจัดท ำระบบงำนบริหำรจัดกำรท่ีเกี่ยวกับงำนทะเบียนและประมวลผล อ ำนวยควำม
สะดวกให้แก่อำจำรย์และนักศึกษำ เช่น กำรตรวจสอบสถำนะทำงงำนทะเบียน สำรสนเทศจ ำนวนนักศึกษำ    
Drop Out เพื่อให้สำมำรถคำดกำรอัตรำกำรคงอยู่ของนักศึกษำได้  
   4.2 พัฒนำระบบสำรสนเทศเผยแพร่และเช่ือมโยงข้อมูลจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ระหว่ำงหน่วยงำน
ภำยในมหำวิทยำลัย เช่น ระบบกำรลงทะเบียนและกำรช ำระเงินโดยเช่ือมโยงระบบกำรเงินกำรช ำระเงินจำกกลุ่ม
งำนกำรเงิน สังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดีกับระบบกำรลงทะเบียนนักศึกษำของกลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล 
สังกัดส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  
   4.3 ระบบ NSRU-MIS มำช่วยงำนงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลในด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรบริหำร
จัดกำรด้ำนวันลำ  กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร  กำรจัดเก็บข้อมูลกำรเข้ำรับกำรพัฒนำตนเองของ
บุคลำกรรำยบุคคล เป็นต้น 
   4.4 น ำระบบติดตำมกำรเบิก-จ่ำยงบประมำณ มำช่วยในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินและ
งบประมำณ โดยผู้บริหำรสำมำรถเรียกดูรำยงำนกำรเงินได้ทันที ช่วยให้กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณเป็นไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพ 
  5. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรบริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำรโดยใช้แบบสอบถำมท่ี
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยจัดท ำขึ้น  
  6. กำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรบริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำรมีคะแนนเฉล่ีย 4.64 อยู่ในระดับ
มำกท่ีสุด 
 
  ตัวชี้วัดที่ 1.2  ผลการบริหารงบประมาณ 
  งบประมำณท่ีได้รับกำรจัดสรรในปีงบประมำณ 2564 จ ำนวน 8,135,711 บำท  
  งบประมำณท่ีได้เบิกจ่ำยในปีงบประมำณ 2564 จ ำนวน 6,198,703 บำท  
  คิดเป็นร้อยละ 76.19 
 
  ตัวชี้วัดที่ 1.3 ผลการพัฒนาบุคลากร 
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  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีบุคลำกร (ไม่นับรวมผู้บริหำรตำมวำระ) จ ำนวน 18  คน  ได้รับ
กำรพัฒนำจ ำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00  แบ่งกำรพัฒนำออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
  1.  กำรศึกษำ อบรม เข้ำร่วมประชุมทำงวิชำกำรของบุคลำกร โดยมีบุคลำกรเข้ำรับกำรพัฒนำ 
จ ำนวน 18 คน ผ่ำนโครงกำรต่ำง ๆ ดังนี้ 
   1.1 บุคลำกรเข้ำร่วมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรจัดท ำผลงำนเชิงวิเครำะห์หรือสังเครำะห์จำก
งำนประจ ำเพื่อประกอบกำรประเมินเข้ำสู่ต ำแหน่งท่ีสูงขึ้นของบุคลำกรสำยสนับสนุนฯ เมื่อวันท่ี 14-17 กรกฎำคม  
2564  มีบุคลำกรเข้ำร่วมจ ำนวน 18 คน 
   1.2 กำรเข้ำร่วมประชุม และกำรอบรมผ่ำนส่ือออนไลน์ตำมควำมสนใจ เพื่อกำรพัฒนำงำน 
   1.3 จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรและกำรจัดกำรควำมรู้ วันท่ี 21-23  
ธันวำคม 2563 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ และเขำค้อระเบียงภู รีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์ 
  2. โครงกำรแลกเปล่ียนบุคลำกร  
   หน่วยงำนมีบุคลำกรท่ีมีศักยภำพ มีควำมสำมำรถและควำมรู้ในด้ำนต่ำง ๆ ท่ีหลำกหลำย และ
ได้รับเชิญให้เป็นตัวแทนของหน่วยงำนเข้ำร่วมแลกเปล่ียนควำมรู้ ดังนี้ 
   อำจำรย์ปรำณี  เนรมิตร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯและอำจำรย์เอกวิทย์  สิทธิวะ รองผู้อ ำนวยกำรฯ 
เป็นตัวแทนหน่วยงำน เข้ำร่วมเป็นคณะด ำเนินงำนสหกิจศึกษำเครือข่ำยภำคเหนือ 
   บุคลำกรของหน่วยงำน ได้รับแต่งต้ังเป็นคณะกรรมกำรเครือข่ำยบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ภำคเหนือ 8 แห่ง 3 คน 
  ตัวชี้วัดที่ 1.4 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง   

1. มีคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงระดับส ำนัก/สถำบัน 

   ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนมีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรควำม เส่ียงและควบคุม

ภำยใน ด้วยกระบวนกำรตำมหลักเกณฑ์ของ COSO-ERM ด ำเนินกำร ผ่ำนคณะกรรมกำรจัดกำรควำมเส่ียงและ

ควบคุมภำยใน ระดับหน่วยงำน ตำมค ำส่ัง แต่งต้ังท่ี 098/2564  มีหน้ำท่ีดังนี้  

   1.  น ำนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียงและควบคุมภำยในจำกมหำวิทยำลัย มำสู่กำรปฏิบัติใน

ระดับหน่วยงำน 

   2.  รวบรวม วิเครำะห์และประเมินควำมเส่ียงท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนภำยใน 

   3.  เสนอมำตรกำรกำรป้องกันและควบคุมภำยใน 

   4.  ก ำกับ ติดตำม และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมเส่ียงต่อคณะกรรมกำร

ประจ ำส ำนักฯ / คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงระดับมหำวิทยำลัย และหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
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  2. หน่วยงำนมีแผนกำรจัดกำรควำมเส่ียง ประจ ำปีงบประมำณ 2563 โดยมีกระบวนกำร เพื่อ

ด ำเนินกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

   1. ประชุมกลุ่มย่อยบุคลำกรภำยในหน่วยงำน เพื่อช้ีแจงแนวทำงกำรจัดกำรควำมเส่ียงและกำร

ควบคุมภำยใน และให้บุคลำกรร่วมกันส ำรวจปัจจัยท่ีอำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนและ

มหำวิทยำลัย ตำมแบบฟอร์ม RM_1 และ RM_2 ในกำรประชุมกลุ่มย่อยของบุคลำกร 

   2. ด ำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดกำรควำมเส่ียงและควบคุมภำยใน โดยน ำข้อมูลวิเครำะห์

ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำนของแต่ละกลุ่มงำน รวมถึงข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก 

คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ และหน่วยงำนต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง มำประกอบกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมเส่ียง

และควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ 2564 และผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ 

  3. หน่วยงำนมีกระบวนกำรวิเครำะห์ และค้นหำปัจจัยเส่ียงท่ีคำดว่ำจะส่งผลกระทบกับกำร

ด ำเนินงำนตำมพันธกิจของหน่วยงำน จำกกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกระดับ โดยได้จัดให้มีกำรประชุมกลุ่มย่อย

เพื่อร่วมกันประเมินโอกำส ผลกระทบของแต่ละปัจจัย พร้อมท้ังเรียงล ำดับผลกำรประเมินควำมเส่ียงท่ีได้จำกกำร

ประเมิน ซึ่งมีผลกำรประเมินท่ีมีควำมเส่ียงอยู่ในระดับสูง และท ำกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงและปัจจัยท่ีอำจก่อให้เกิด

ควำมเสียหำยต่อกำรด ำเนินงำนของแต่ละกลุ่มงำน คณะกรรมกำรฯ รวบรวมข้อมูลท่ีได้ ตำมแบบฟอร์ม RM1 มำ

ท ำกำรคัดกรองแยกเรื่องท่ีมีลักษณะเป็นปัญหำกับเรื่องท่ีมีลักษณะเป็นปัจจัยเส่ียง โดยน ำเรื่องท่ีเป็นปัจจัยเส่ียงมำ

จัดล ำดับควำมเส่ียง จำกกำรวิเครำะห์และจัดล ำดับปัจจัยเส่ียง 2 ประเด็น จำกสำเหตุของควำมเส่ียงต่ำง ๆ  

(RM 1 ระดับหน่วยงำน) ดังนี้ 

   1. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำรสถำนท่ี) 

    1.1  ระบบสำรสนเทศเกิดควำมเสียหำย เนื่องมำจำก 

     1.1.1 กำรลักลอบเข้ำถึงฐำนข้อมูลของหน่วยงำนโดยบุคคลอื่น 

     1.1.2 กำรขำดแคลนบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน 

     1.1.3 อุปกรณ์เครื่องมือส่วนประกอบเสียหำย 

   2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

    2.1  นักศึกษำไม่ส ำเร็จกำรศึกษำตำมระยะเวลำท่ีก ำหนดในแผนกำรเรียน 

     2.1.1 ผลกำรเรียนไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ 

     2.1.2  นักศึกษำไม่ลงทะเบียนเรียนตำมแผน 
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     2.1.3 จัดแผนกำรเรียนไม่ครบโครงสร้ำงหลักสูตร 

    2.2  กำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน 

     2.2.1 กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีไม่เป็นไปตำมข้ันตอนระเบียบ 

     2.2.2 กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง 

  4.  แนวทำงกำรแก้ไขควำมเส่ียงมีควำมเหมำะสม 

   จำกกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงและปัจจัยเส่ียงท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงำน  

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงฯ  พิจำรณำควำมเป็นไปได้ หรือโอกำสท่ีจะเกิด ตลอดจนผลกระทบหำกประเด็น

ดังกล่ำวเกิดขึ้น และก ำหนดแนวทำงป้องกันปัจจัยเส่ียงภำยใต้หลักกำรตอบสนองควำมเส่ียงด้วยวิธีต่ำง ๆ ให้

สอดคล้องเหมำะสมกับปัจจัยเส่ียงนั้น ๆ มีรำยละเอียด ดังนี้ 

   ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)  

   1. ระบบสารสนเทศเกิดความเสียหาย สำเหตุเนื่องมำจำก 

    1.1  กำรลักลอบเข้ำถึงฐำนข้อมูลของหน่วยงำนโดยบุคคลอื่น  

     แนวทำงกำรแก้ไข คือ 

     1. ก ำหนด Account ในกำรเข้ำถึงงำนระบบของผู้ใช้งำนรำยบุคคล 

     2. ก ำหนดสิทธิ์กำรใช้งำนให้แก่ผู้ใช้เฉพำะงำนท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบ 

     3. มีกำรติดต้ังโปรแกรมสแกนไวรัส 

     4. มีกำรส ำรองข้อมูลเมื่อจบกำรปฏิบัติงำนในแต่ละวัน 

    1.2 กำรขำดแคลนบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน 

     แนวทำงกำรแก้ไข คือ 

     1.  มีกำรขอควำมร่วมมือผู้ปฏิบัติงำนจำกหน่วยงำนอื่นร่วมเป็นผู้ดูแล และพัฒนำระบบสำรสนเทศ 

     2. จัดหำระบบเทคโนโลยี เครื่องมือ เพื่อทดแทน เช่น กำรจัดซื้อโปรแกรมส ำเร็จรูป 

    1.3 อุปกรณ์เครื่องมือส่วนประกอบเสียหำย 

     แนวทำงกำรแก้ไข คือ 

     จัดท ำบัญชีคุมครุภัณฑ์ เพื่อทรำบอำยุกำรใช้งำนของอุปกรณ์เครื่องมือ ส่วนประกอบ 

เพื่อวำงแผนกำรเปล่ียนถ่ำย ติดต้ังอุปกรณ์ใหม่ทดแทนตำมรอบระยะเวลำและจัดสรรงบประมำณซ่อมบ ำ รุง

อุปกรณ์ เครื่องมือ ส่วนประกอบ  
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   2. นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนการเรียน สำเหตุเนื่องมำจำก 

    2.1 ผลกำรเรียนไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ 

    2.2  นักศึกษำไม่ลงทะเบียนเรียนตำมแผน 

    2.3 จัดแผนกำรเรียนไม่ครบโครงสร้ำงหลักสูตร 

     แนวทำงกำรแก้ไข คือ 

     1. ประสำนข้อมูลผลกำรเรียนโดยอำจำรย์ท่ีปรึกษำก ำกับดูแลนักศึกษำ 

     2.  ประชำสัมพันธ์กำรสร้ำงควำมเข้ำใจให้แก่อำจำรย์ ท่ีปรึกษำและนักศึกษำให้

ด ำเนินกำรลงทะเบียนเรียนตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 

     3. ตรวจสอบโครงสร้ำงแผนกำรเรียนโดยแต่งต้ังอำจำรย์ท่ีปรึกษำ เพื่อท ำหน้ำท่ีตรวจ

โครงสร้ำงหลักสูตรของนักศึกษำเพื่อลดปัญหำกำรเรียนไม่ครบโครงสร้ำงหลักสูตร 

  โดยรำยละเอียดกิจกรรม/โครงกำรเพื่อแก้ไข/ป้องกันควำมเส่ียงนั้น ๆ ได้ก ำหนดไว้ในแผนกำรจัดกำร

ควำมเส่ียง ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

  5. จำกกำรก ำหนดแผนกำรจัดกำรควำมเส่ียง ประจ ำปีงบประมำณ 2564 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัจจัย

อันเป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยแก่หน่วยงำน ท้ังควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกปัจจัยภำยใน และควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกปัจจัย

ภำยนอก ก ำหนดแนวทำงและท่ีช่วยลดและควบคุมควำมเส่ียงดังกล่ำว  ภำยใต้กำรก ำกับติดตำม ดูแลให้กำรปฏิบัติ

เป็นไปตำมแผนงำนท่ีก ำหนด โดยจัดท ำแบบรำยงำน ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน ตำมแบบ RM-3 และ RM-4 รำยงำน

ต่อผู้บริหำรและเสนอต่อมหำวิทยำลัยรับทรำบ นอกจำกนี้ยังจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินองค์ประกอบของกำสร

ควบคุมภำยใน ตำมแบบ ปค. 4 และรำยงำนผลกำรประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน ตำมแบบ ปค. 5 

รำยงำนต่องำนตรวจสอบภำยในของมหำวิทยำลัย มีผลกำรแก้ไขควำมเส่ียงตำมแผนฯ ดังนี ้

   ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

   1.  ระบบสารสนเทศเกิดความเสียหาย สำเหตุเนื่องมำจำก 

    1.1 กำรลักลอบเข้ำถึงฐำนข้อมูลส ำคัญของหน่วยงำนโดยบุคคลอื่น  

    1.2 กำรขำดแคลนบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน 

    1.3 อุปกรณ์เครื่องมือส่วนประกอบเสียหำย 

    จำกกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรป้องกันควำมเส่ียง พบว่า  

    ด้านระบบงานและการป้องกัน 
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    ยังไม่พบปัญหำท่ีเกิดจำกกำรลักลอบเข้ำใช้งำน ท้ังนี้เป็นผลมำจำกกำรปรับปรุงระบบงำนอย่ำง

สม่ ำเสมอ ท้ังในเรื่องกำรส ำรองข้อมูล กำรก ำหนดสิทธิ์กำรเข้ำใช้งำน และกำรตรวจสอบบันทึกข้อมูลกำรเข้ำใช้งำนระบบ

ฐำนข้อมูลส ำคัญ 

    ด้านบุคลากร 

    ยังขำดแคลนบุคลำกรผู้เช่ียวชำญเฉพำะด้ำน (ปัจจุบันมีผู้ปฏิบัติงำนท่ีรับมอบหมำยดูแล

ระบบงำน ตลอดจนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศงำนทะเบียนและประมวลผล เพียง 1 คน)  

    ด้านอุปกรณ์และงบประมาณ 

    มีกำรทบทวนบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์ภำยในหน่วยงำน และท ำกำรบันทึกข้อมูลส่งคืนครุภัณฑ์เส่ือมสภำพ

ไปยังหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง (ส ำนักงำนอธิกำรบดี) ต่อไป พร้อมท้ังวำงแผนกำรจัดหำครุภัณฑ์ทดแทนในปีงบประมำณถัดไป 

    ผลของเป้ำหมำย : บรรลุ  

   ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

   2.  นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนการเรียน สำเหตุเนื่องมำจำก  

    2.1 กำรเรียนไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ 

    2.2 นักศึกษำไม่ลงทะเบียนเรียนตำมแผน 

    2.3 จัดแผนกำรเรียนไม่ครบโครงสร้ำงหลักสูตร 

    จำกกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรป้องกันควำมเส่ียง พบว่ำ เจ้ำหน้ำท่ี ใช้ระบบสนับสนุนกำรติดตำม

และตรวจสอบเพื่อให้อำจำรย์ท่ีปรึกษำส่งผลกำรตรวจโครงสร้ำงก่อนภำคกำรศึกษำท่ีนักศึกษำส ำเร็จกำรศึกษำ 

    ผลของเป้ำหมำย : บรรลุ  

    จำกรำยงำนผลกำรจัดกำรควำมเส่ียง ปีงบประมำณ 2564 ของหน่วยงำนท้ัง 2 ปัจจัยเส่ียง จึง

สรุปได้ว่ำ ผลกำรจัดกำรเหตุแห่งควำมเส่ียงนั้นลดลงอย่ำงต่อเนื่อง แต่ยังไม่สำมำรถขจัดให้หมดไปได้ ท้ังนี้ได้น ำ

ปัจจัยเส่ียงดังกล่ำวมำด ำเนินกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่อง 

  ตัวชี้วัดที่ 1.5 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศและต่างประเทศ (นับเฉพาะ

ความร่วมมือที่มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน)   

  1.  จ ำนวนควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนัก/สถำบัน กับมหำวิทยำลัย ส ำนัก/สถำบัน ภำยในประเทศ   

   มีเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนัก/สถำบัน กับมหำวิทยำลัย ส ำนัก/สถำบัน ภำยในประเทศ 

โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
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   1.1 โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ กับวิทยำลัย

พยำบำลบรมรำชชนนี สวรรค์ประชำรักษ์นครสวรรค์ เพื่อจัดกำรเรียนกำรสอนหมวดวิชำกำรศึกษำท่ัวไป ปี

กำรศึกษำ 2564 (ต่อเนื่องปีท่ี 3) 

   1.2 โครงกำรเครือข่ำยสหกิจศึกษำภำคเหนือ เพื่อเป็นกลไกขับเคล่ือนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

เชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำน ภำยใต้โครงกำรสหกิจศึกษำ Co-Operative Education 

   1.3 โครงกำรเครือขำ่ยควำมร่วมมือด้ำนงำนทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ กับมหำวิทยำลัย

ท่ัวประเทศ 

   1.4 โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำรเรื่อง "กำรตรวจสอบกำรลอกเลียนงำนวรรณกรรมด้วย

ระบบอักขรำวิสุทธิ์" กับ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (มีกำรใช้งำนอย่ำงต่อเนื่อง) 

   1.5 โครงกำรควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำร กับเครือข่ำยบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภำคเหนือ 

   1.6 โครงกำรควำมร่วมมือด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระหว่ำงมหำวิทยำลัย     

รำชภัฏในเครือข่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

   1.7 ข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงโรงเรียมัธยมศึกษำในเขตพื้นท่ีบริกำร จ ำนวน 35 โรงเรียน 

  2. เครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนัก/สถำบัน กับหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน หรือองค์กำร

ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรำยละเอียด ดังนี้   

   2.1 โครงกำรควำมร่วมมือในกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงิน ผ่ำนระบบ Krungthai Digital 

Platform ในโครงกำร NSRU Smart University เพื่อพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทำงกำรเงิน และบริกำรต่ำง ๆ 

กับบริษัทธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 

   2.2 โครงกำรควำมร่วมมือในกำรพัฒนำบริกำรทำงกำรเงิน หรือบริกำรอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท

เคำน์เตอร์เซอร์วิส 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 เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่ำวสำร และ

ควำมรู้ทำงวิชำกำร 
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   2.5 โครงกำรเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนระบบกำรให้บริกำรต่ำง ๆ  ได้แก่ กำรเพิ่มช่องทำงกำรรับ

ช ำระเงินค่ำลงทะเบียนเรียนและช ำระค่ำสมัครเรียน ผ่ำนระบบออนไลน์ กับบริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกัด 

   2.6 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ มัธยมศึกษำ จ ำนวน 1 แห่ง  

  3. จ ำนวนควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนัก/สถำบันกับหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ในต่ำงประเทศ 

ส ำนักกำรด ำเนินกำร ดังนี้   

   3.1 โครงกำรควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำร ระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ กับ Fuqing 

Branch of Fujian Normal University ณ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนจีน เพื่อแสวงหำนักศึกษำแบบเต็ม

เวลำและแบบแลกเปล่ียน 

   3.2 โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ กับ Wanzhou 

Vocational Education Center (Chongqing, China) ณ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนจีน  เพื่อแสวงหำ

นักศึกษำแบบเต็มเวลำ และแบบแลกเปล่ียน 

   3.3 โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ กับ 

ChongQing Technology and business Institute ณ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนจีน  เพื่อแสวงหำ

นักศึกษำแบบเต็มเวลำและแบบแลกเปล่ียน  

   3.4 โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ กับ Quanzhou 

Sea Silk Trade School ณ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนจีน  

   3.5 โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ กับ Yangtze 

Normal University ณ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนจีน  เพื่อแสวงหำนักศึกษำแบบเต็มเวลำและแบบแลกเปล่ียน  

   3.6 โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ กับ Macheng Boda 

School ณ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนจีน 

   3.7 โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ กับ Chongqing 

Nan'an Hi Teacher Training School ณ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนจีน  เพื่อแสวงหำนักศึกษำแบบเต็ม

เวลำและแบบแลกเปล่ียน  

  2. ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
  ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระบบงานบริหารส านักงาน 
  1. คณะผู้บริหำรส่งเสริมให้บุคลำกรจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนท่ีรับผิดชอบตำมโครงสร้ำงและต ำแหน่งงำน 
อย่ำงน้อยคนละ 1 เรื่อง และ/หรือ กำรทบทวนคู่มือกำรปฏิบัติงำนเดิมให้มีควำมทันสมัย ปรับเปล่ียนให้เป็น
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ปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน ให้แก่บุคลำกรใหม่ และผู้บริหำรสำมำรถศึกษำรำยละเอียดของงำน
ได้จำกคู่มือดังกล่ำว เพื่อติดตำมกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรได้ในทุกขั้นตอน ปัจจุบันหน่วยงำนมีกำรจัดท ำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำนครบถ้วนทุกภำระงำนตำมโครงสร้ำง ซึ่งประกอบไปด้วย 
   1.1 คู่มือกำรจัดเตรียมฐำนข้อมูลกำรจองรำยวิชำเรียนทำงอินเตอร์เน็ต ส ำหรับนักศึกษำภำคปกติ 
   1.2 คู่มือปฏิบัติงำนข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
   1.3 คู่มือกำรออกค ำส่ังพ้นสภำพเพรำะผลกำรเรียนของนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
   1.4 แนวทำงกำรปฏิบัติกำรจัดกำรประชุม 
   1.5 คู่มือปฏิบัติงำน เลขำนุกำรกำรประชุม 
   1.6 คู่มือกำรปฏิบัติงำน กำรจัดเก็บเอกสำรผลกำรศึกษำ 
   1.7 คู่มือกำรปฏิบัติกำรรับส่งหนังสือรำชกำร 
   1.8 คู่มือปฏิบัติงำนเลือกเสรี 
   1.9 คู่มือปฏิบัติงำนจัดพิมพ์ปริญญำบัตร 
   1.10 คู่มือปฎิบัติงำนพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้ำง) 
   1.11 คู่มือปฏิบัติงำน ระบบตรวจและวิเครำะห์ข้อสอบแบบปรนัย 
   1.12 คู่มือปฏิบัติงำนกำรน ำเข้ำข้อมูลระบบกำรวำงแผนกำรศึกษำต่อ 
   1.13 คู่มือปฏิบัติงำนกำรขออนุมัติผลกำรส ำเร็จกำรศึกษำ 
   1.14 คู่มือปฏิบัติงำน กำรจัดตำรำงเรียนตำรำงสอน (กศ.บป.) 
   1.15 คู่มือปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบคุณวุฒิ 
   1.16 คู่มือปฏิบัติงำนกำรรับสมัครนักศึกษำ 
   1.17 คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรเบิกจ่ำยทุนวิทยำศำสตร์รำชภัฏนครสวรรค์ 
   1.18 คู่มือปฏิบัติงำนกำรตรวจรูปแบบหลักสูตร 
   1.19 คู่มือปฏิบัติงำนรับสมัครนักศึกษำ (ขั้นตอนกำรรับสมัครและตรวจคุณสมบัติ) 
   1.20 คู่มือปฏิบัติงำนกำรพ้นสภำพนักศึกษำ (กรณีไม่ลงทะเบียน) 
   1.21 คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรตรวจรูปแบบวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระ 
   1.22 คู่มือปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบโครงสร้ำงหลักสูตร 
   1.23 คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรจัดเตรียมฐำนข้อมูลกำรจองรำยวิชำเรียนทำงอินเทอร์เน็ตของ
นักศึกษำภำคปกติ 
   1.24 คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำรสอบวิทยำนิพนธ์ 
   1.25 คู่มือกำรจัดท ำวำรสำรวิชำกำรและวิจัยสังคมศำสตร์ ThaiJo2  
   1.26 คู่มือกำรปฏิบัติกำรรับสมัคร ผ่ำนระบบออนไลน ์
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  2. ส ำนักน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนท้ังด้ำนกำรบริหำร งบประมำณ 
และกำรประกันคุณภำพ ดังนี้ 
   2.1 ระบบ e-office ส ำหรับกำรบริหำรงำนธุรกำร เช่น หนังสือรำชกำรภำยใน หนังสือรำชกำร
ภำยนอก http://e-office.nsru.ac.th/ 
   2.2 ระบบวำระงำนผู้บริหำร e-Schedule ส ำหรับบอกตำรำงกำรประชุมในแต่ละเดือนของ
ผู้บริหำร http://intra.nsru.ac.th/es/ 
   2.3 ระบบบัญชี 3 มิติในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินและงบประมำณของส ำนัก         
http://acct๓d.nsru.ac.th/ 
   2.4 เว็บไซต์ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ http://apr.nsru.ac.th/home.php  ในกำรจัดเก็บข้อมูล
สำรสนเทศด้ำนกำรบริหำร แผนงำนต่ำง ๆ 
   2.5 ระบบกำรจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ https://e-asset.nsru.ac.th/ 
   2.6 เว็บไซต์งำนทะเบียนและประมวลผล http://regis.nsru.ac.th/ ส ำหรับสำรสนเทศท่ีเผยแพร่
ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียรับทรำบข้อมูล ข่ำวสำร กำรสืบคืนข้อมูลด้ำนงำนทะเบียนนักศึกษำ 
   2.7 เว็บไซต์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ท่ีใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูล
กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำท้ังหมดท่ีส ำนักรับผิดชอบด ำเนินกำร 
   2.8 ระบบส่งผลกำรเรียนผ่ำนอินเทอร์เน็ต โดยมีกำรแจ้งเตือนอำจำรย์เจ้ำของวิชำเมื่อมีนักศึกษำ
ลงทะเบียนย้อนหลัง หลังจำกผู้สอนส่งผลกำรเรียนแล้ว 
   2.9 ระบบสนับสนุนกำรตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษำ ระหว่ำงหน่วยงำน กับโรงเรียนภำยนอก 
http://regis.nsru.ac.th/new/reportTabian/qualification/ 
   2.10 ระบบจัดกำรส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีกลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล-ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียน http://regis.nsru.ac.th/new/backoffice/ 
   2.11 ระบบกำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ ภำคปกติ และภำค กศ.บป. ระดับปริญญำตรี และระดับบัณฑิตศึกษำ 
   2.12 ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์(e-Meeting)  https://e-meeting.nsru.ac.th/ 
   2.13 ระบบติดตำมเอกสำรหลักฐำนกำรรำยงำนตัวของนักศึกษำ 

http://apr.nsru.ac.th/Admin/stu_evidence/search_form.php 
   2.14 ระบบบริหำรจัดกำรตำรำงเรียน ตำรำงสอน ตำรำงสอบ  
   2.15 ระบบกำรเพิ่ม-ถอนรำยวิชำแบบออนไลน์ และกำรอนุมัติแบบออนไลน์ 
   2.16 ระบบจัดกำรงำนวำรสำร https://so05.tci-thaijo.org/index.php/JSSRA/issue/archive 
   2.17 กำรคำดคะแนผลกำรเรียนส ำหรับอำจำรย์ท่ีปรึกษำ ให้สำมำรถติดตำมและให้ค ำปรึกษำแก่ 
นักศึกษำท่ีอยู่ในควำมดูแล ซึ่งจะช่วยลดปัญหำกำรออกกลำงคันของนักศึกษำ 

http://e-office.nsru.ac.th/
http://intra.nsru.ac.th/es/
http://acct๓d.nsru.ac.th/
https://e-asset.nsru.ac.th/
http://regis.nsru.ac.th/new/reportTabian/qualification/
http://regis.nsru.ac.th/new/backoffice/
https://e-meeting.nsru.ac.th/
https://so05.tci-thaijo.org/index.php/JSSRA/issue/archive
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   2.18 เมนูกำรตรวจสอบกำรจอบรำยวิชำของนักศึกษำ ส ำหรับอำจำรย์ท่ีปรึกษำ /อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
   2.19 ระบบกำรตรวจสอบเอกสำร /คุณวุฒิออนไลน์ ผ่ำน QR-Code 
   2.20 ระบบเพิ่ม-ถอนรำยวิชำออนไลน์ กำรอนุมัติผ่ำน QR – Code 
  ตัวชี้วัดที่ 2.2 การพัฒนาบุคลากรให้ท าหน้าที่ในการบริการได้อย่างมีคุณภาพ 
  1. ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน จัดท ำแผนบริหำรงำนบุคคล และแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี
งบประมำณ 2564 เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรส่งเสริมและพัฒนำสมรรถนะของบุคลำกรภำยในหน่วยงำน ดังนี้ 
   1.1 สนับสนุนเกิดกำรพัฒนำกระบวนกำรให้บริกำร ให้ทันสมัย รวดเร็ว ด้วยกำรปรับลดขั้นตอน 
   1.2 เพื่อพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรให้มีมำตรฐำน โดยน ำเกณฑ์มำตรฐำน
ระยะเวลำกำรให้บริกำรมำเป็นตัวช้ีวัดกำรให้บริกำร 
   1.3 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรให้บริกำรให้มีประสิทธิภำพ สนองต่อควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำร 
   1.4 กำรพัฒนำทักษะเพื่อยกระดับคุณภำพงำนของผู้ปฏิบัติงำน 
   1.5 พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีในกำรให้บริกำร 
  2. ส ำนักมีทรัพยำกรสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกร ตำมสมรรถนะท่ีคำดหวังของหน่วยงำน ตำมควำม
เหมำะสมและสอดคล้องกับงบประมำณท่ีได้รับจัดสรรจำกมหำวิทยำลัย มีรำยละเอียด ดังนี้ 
   ด้านงบประมาณ 
   ส ำนักได้รับจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน และให้บริกำร เนื่องจำก
มีกำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำสนับสนุนกำรปฏิบัติ ซึ่งเทคโนโลยีท่ีน ำมำสนับสนุนกำรบริหำรงำน และกำรให้บริกำรนั้น
เป็นกำรพัฒนำโดยบุคลำกรภำยในหน่วยงำน ท ำให้สำมำรถพัฒนำให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนแ ละ
สนับสนุนกำรบริหำรงำนได้เป็นอย่ำงดี ครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงำน 
   ด้านสิ่งสนับสนุนการบริหารงานและการพัฒนาบุคลากร  
   มีควำมเพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้งำน เนื่องจำกมีกำรส ำรวจควำมต้องกำรใช้งำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
พร้อมท้ังจัดหำระบบสนับสนุน เครื่องมือ อุปกรณ์ต่ำง ๆ ให้มีควำมทันสมัย รองรับแผนกำรพัฒนำบุคลำกรของ
หน่วยงำน อีกท้ังยังมีแหล่งทรัพยำกรภำยนอกให้บุคลำกรสำมำรถน ำมำใช้สนับสนุนกำรพัฒนำตนเองเพิ่มเติมได้
นอกเหนือจำกท่ีมหำวิทยำลัยจัดสรรให้ รวมท้ังกำรสร้ำงบรรยำกำศแห่งกำรเรียนรู้ และสร้ำงแรงกระตุ้นให้
บุคลำกรเกิดควำมต้องกำรในกำรพัฒนำตนเอง ซึ่งจะน ำไปสู่กำรพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น   
  3. คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ ก ำกับติดตำม ให้มีกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรตำม
แผนพัฒนำบุคลำกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรให้กับบุคลำกร ดังนี้   
   3.1 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรและกำรจัดกำรควำมรู้ วันท่ี 21-23 
ธันวำคม 2563 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ และเข้ำค้อระเบียงภูรีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์ 
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   3.2 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมกำรติดตำมและตรวจสอบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปี
กำรศึกษำ 2563 
   3.3 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2563 
   3.4 จัดส่งบุคลำกรเข้ำร่วมกำรอบรม ประชุม สัมมนำ กับหน่วยงำนต่ำง ๆ ท้ังภำยในและภำยนอก
เพื่อพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถของตนเอง โดยน ำมำปรับใช้กับกำรปฏิบัติงำนตำมควำมรับผิดชอบของตนเอง เช่น 
กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี ระหว่ำงวันท่ี 
2-3 ธันวำคม 2563 ณ ห้องประชุมสภำมหำวิทยำลัย อำคำร 14 ช้ัน 8 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ เป็นต้น 
   3.5 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรและแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้ำนกำรปฏิบัติงำน กับหน่วยงำนท่ีมีลักษณะ
กำรด ำเนินงำนท่ีคล้ำยกัน ณ ส ำนักทะเบียนและประมวลผล มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
  หมายเหตุ ต้ังแต่เดือนมีนำคม - เดือนกันยำยน 2564 หน่วยงำนไม่มีกำรด ำเนินกิจกรรมกำรอบรม 
สัมมนำ ท้ังภำยในและภำยนอกหน่วยงำน เนื่องจำกเป็นกำรปฏิบัติงำนภำยใต้นโยบำยป้องกันกำรแพร่ระบำดของ
เช้ือไวรัสโคโรน่ำ-2019 กำรด ำเนินกิจกรรมพัฒนำบุคลำกร จึงส่งเสริมให้หำควำมรู้เพิ่มเติมจำกส่ือออนไลน์ต่ำง ๆ 
เช่น GOOGLE EDUCATOR GROUPS THAILAND (GEG THAILAND) ซึ่ งมีกิจกรรมอบรมออนไลน์กว่ำ200 
กิจกรรมท่ัวประเทศ 
  4. จำกกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปีงบประมำณ 2564 ของหน่วยงำน ผู้บริหำรและหัวหน้ำงำน 
มีกำรประเมินผลกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี ด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ ได้แก่ 
   4.1 ประเมินผลส ำเร็จของกำรพัฒนำบุคลำกร ปีงบประมำณ 2564 พบว่า ตลอดปีงบประมำณ 
บุคลำกรภำยในหน่วยงำนได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตรงสำยงำน สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้รับมำพัฒนำงำนตำมควำม
รับผิดชอบของตนเอง โดยบุคลำกรท่ีได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมสำยงำน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
   4.2 พิจำรณำและประเมินผลกำรพัฒนำบุคลำกร จำกรำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
รำยบุคคล เพื่อกำรพิจำรณำเล่ือนขั้นเงินเดือน รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน ซึ่งสำมำรถแสดงให้เห็นถึงกำรน ำ
ควำมรู้ท่ีได้รับจำกกำรพัฒนำสมรรถนะ มำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนของตนเองได้อย่ำงชัดเจน และเป็นรูปธรรม 
   นอกจำกกำรประเมินผลกำรพัฒนำบุคลำกรดังกล่ำวข้ำงต้น ผู้บริหำรและหัวหน้ำงำนยังน ำผลกำร
ประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรท่ีมีต่อกำรให้บริกำรของหน่วยงำน และผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้สำรสนเทศของหน่วยงำน มำใช้ประกอบกำรพิจำรณำผลกำรน ำควำมรู้ของบุคลำกรท่ีได้รับกำรพัฒนำ
สมรรถนะ มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนท่ีส่งผลต่อควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร โดยมีผลกำรประเมินในภำพรวมอยู่ท่ี 
4.28 คะแนนจำกคะแนนเต็ม 5.00 
  5. ส ำนักน ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ 2565 ใน
ประเด็นส ำคัญ ๆ ดังนี้ 
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   5.1 พัฒนำบุคลำกรในสมรรถนะประจ ำสำยงำน ได้แก่ ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน  
กำรรักษำระเบียบวินัยและจรรยำบรรณ  และควำมอุตสำหะในกำรปฏิบัติงำน  
   5.2 พัฒนำบุคลำกรท่ีปฏิบัติหน้ำท่ีให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรโดยตรง ด ำเนินกำรโดยสนับสนุนให้
บุคลำกรเข้ำรับกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรให้บริกำรด้วยเทคโนโลยีท่ีหลำกหลำย 
   5.3 ส่งเสริมกำรพัฒนำตนเองด้ำนงำนวิจัย และงำนวิชำกำรท่ีสำมำรถยื่นขอเข้ำสู่ต ำแหน่งงำนท่ีสูงขึ้น  
  ตัวชี้วัดที่ 2.3. การอ านวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
  1. มีระบบกำรอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอกตำมพันธกิจของ
หน่วยงำน ซึ่งจัดกลุ่มควำมรับผิดชอบกำรอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนภำยใต้กรอบงำนตำมโครงสร้ำง 
เพื่อลดควำมซ้ ำซ้อนของงำน และมีผู้ปฏิบัติอย่ำงชัดเจน ดังนี้ 
   1.1 กลุ่มงานบริหารส านักงานฯ มีขอบข่ำยกำรประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องต่อไปนี้ 
    - ประสำนงำน และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรออกระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับต่ำง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนวิชำกำร 
    - ประสำนงำนในกำรจัดท ำปฏิทินงำน ก ำหนดกำรด้ำนวิชำกำร 
    - ประสำนกำรเบิกจ่ำยค่ำด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้แก่คณะ/ส ำนัก/สถำบัน 
    - กำรประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรด้ำนวิชำกำร  
    - กำรประสำนข้อมูล และอ ำนวยควำมสะดวกแก่กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี ในกำรด ำเนินงำนด้ำน
กำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
    - กำรประสำนงำนด้ำนข้อมูลเพื่อกำรประกันคุณภำพ และกำรตรวจประเมินจำกหน่วยงำน
ต่ำง ๆ ท้ังภำยในและภำยนอก 
    - กำรประสำนงำนด้ำนฐำนข้อมูลผู้ได้รับปริญญำกิตติมศักดิ์ 
   1.2 กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ มีขอบข่ำยกำรประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องต่อไปนี้ 
    - ประสำนงำน และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรกำรสอน 
ระหว่ำงคณะกับมหำวิทยำลัย  และระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
    - ประสำนงำนด้ำนข้อมูลในกำรจัดท ำแผนกำรเรียนส ำหรับนักศึกษำ กำรเปล่ียนแปลงกำร
สอน กำรโยกย้ำยเวลำสอน 
    - ประสำนงำนด้ำนข้อมูลรำยกำรจัดสอน เพื่อจัดท ำตำรำงเรียน ตำรำงสอน ตำรำงสอบ 
ระดับปริญญำตรี และระดับบัณฑิตศึกษำ 
    - กำรประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร
หมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 
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    - กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลหลักสูตร และ มคอ. 2-7 ให้แก่
สำขำวิชำต่ำง ๆ 
    - กำรประสำนงำนด้ำนระบบบริหำรจัดกำรหลักสูตร CHE-CO 
    - กำรประสำนงำนข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำน 
   1.3 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล มีขอบข่ำยกำรประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกใน
เรื่องต่อไปนี้ 
    - ประสำนงำน และอ ำนวยควำมสะดวกในข้อมูลงำนทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ 
ระหว่ำงคณะ กับมหำวิทยำลัย  และระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
    - ประสำนงำนด้ำนข้อมูลบัณฑิต และจ ำนวนนักศึกษำ ระหว่ำงมหำวิทยำลัย กับส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  
    - ประสำนงำน และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรอนุมัติผลส ำเร็จกำรศึกษำ 
    - อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับงำนทะเบียนนักศึกษำ 
ปัญหำ ข้อซักถำมท่ีเกี่ยวข้อง 
    - อ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนกับผู้รับบริกำร ผ่ำนกำรพัฒนำระบบสนับสนุน และ
บริกำรออนไลน์ต่ำง ๆ 
    - ประสำนงำนกับโรงเรียนต่ำง ๆ ในกำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ 
   ในส่วนของระบบงำนกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส ำนักฯ  มีกำรจัดกลุ่ม
ระบบงำนเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  1. ระบบอ ำนวยควำมสะดวกแก่นักศึกษำ  2. ระบบ
อ ำนวยควำมสะดวกแก่อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร/อำจำรย์ท่ีปรึกษำ  3. ระบบอ ำนวยควำมสะดวกแก่บุคคลภำยนอก 
ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ  หน้ำเคำท์เตอร์ให้บริกำร  บริกำรแบบออนไลน์โดยโซเชียล เช่น LineGroup  Facebook  
เว็บไซต์   บริกำรตอบข้อซักถำม/แก้ปัญหำทำงโทรศัพท์ กำรจัดส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์ เป็นต้น   
  2.   หน่วยงำนมีกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนในกำรอ ำนวยควำมสะดวกและกำรประสำนงำนด้ำน    
ต่ำง ๆ พร้อมท้ังจัดท ำเป็นแผนภูมิขั้นตอน รำยละเอียดในกำรปฏิบัติงำน พร้อมท้ังเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงกำร
ประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำน ปัจจุบันหน่วยงำนมีกำรทบทวนและปรับปรุง ตลอดจนจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน/
กำรใช้งำน ด้ำนต่ำง ๆ ครอบคลุมพันธกิจทุกด้ำนของหน่วยงำน  
  3. ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรประสำนงำน และกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่หน่วยงำน และ
บุคคลภำยนอกนั้น หน่วยงำนได้น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนกำรอ ำนวยควำม
สะดวกและประสำนงำน ดังนี้ 
   ส าหรับหน่วยงานภายใน 
   1.  หน่วยงำนระดับคณะภำยในมหำวิทยำลัย 
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    1.1  เว็บไซต์ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เพื่อดูข่ำวประชำสัมพันธ์  ประกำศ 
ข้อมูลหลักสูตร เอกสำรท่ีเกี่ยวข้องกับส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
    1.2 เว็บไซต์กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล สถิติต่ำง ๆ ปฏิทินวิชำกำร ตำรำงเรียน ตำรำงสอน 
ตำรำงสอบ ตำรำงคุมสอบ แผนกำรเรียนนักศึกษำ ข้อมูลกำรใช้ห้องเรียน รำยวิชำท่ีเปิดสอนในแต่ละภำคเรียน 
    1.3 ระบบรับผลกำรเรียนส ำหรับคณะ เพื่อตรวจสอบรำยวิชำท่ีส่งผลกำรเรียน 
    1.4 ระบบงำนส ำหรับบุคลำกรระดับคณะ 
   2. กองพัฒนำนักศึกษำ 
    2.1 มีกำรส ำเนำข้อมูลนักศึกษำแบบ Real time เพื่อใช้ร่วมกับระบบกิจกรรมนักศึกษำ 
    2.2 ระบบตรวจสอบกองทุนให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ส ำหรับตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล
นักศึกษำท่ีกู้ยืมกองทุน กยศ. 
    2.3 กำรสร้ำงเมสเซสไดเจสต์ของไฟล์ข้อมูล เป็นกำรเข้ำรหัสไฟล์ข้อมูล กยศ. และ กรอ. เพื่อใช้ใน
กำรตรวจสอบกำรเปลี่ียนแปลงของไฟล์ข้อมูลท่ีรับ-ส่งระหว่ำงหน่วยงำนกับส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนได้ 
    2.4 เช่ือมโยงข้อมูลนักศึกษำ เพื่อใช้กับระบบงำนหอพักนักศึกษำ 
   3. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
    3.1 มีกำรส ำเนำข้อมูลนักศึกษำแบบ Real time เพื่อไปใช้กับระบบประกันคุณภำพด้ำน
คอมพิวเตอร์ และใช้ในระบบ NSRU-MIS 
    3.2 มีกำรน ำเข้ำผลสอบประกันคุณภำพด้ำนคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ผ่ำนระบบงำน
ทะเบียนและวัดผล 
   4. ศูนย์ภำษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
    4.1 กำรสร้ำงเมสเซสไดเจสต์ของไฟล์ข้อมูล  เป็นกำรเข้ำรหัสไฟล์ข้อมูลผลกำรสอบประกัน
คุณภำพภำษำอังกฤษ  เพื่อใช้ในกำรตรวจสอบกำรเปล่ียนแปลงของไฟล์ข้อมูลผลกำรสอบประกันคุณภำพ
ภำษำอังกฤษ ท่ีรับ-ส่งระหว่ำงหน่วยงำนกับส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนได้ 
   5.  กลุ่มงำนคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
    5.1 เช่ือมโยงข้อมูลนักศึกษำ ข้อมูลกำรลงทะเบียน เพื่อใช้ในระบบใบเสร็จรับเงินของกลุ่มงำนคลัง 
    5.2 มีค ำร้องออนไลน์ กง.01 – ค ำร้องขอถอนค่ำประกันของเสียหำย เพื่อตรวจสอบสิทธิ์กำร
ขอถอนค่ำประกันของเสียหำยของนักศึกษำ และใช้ QR Code เพื่อลดกำรกรอกข้อมูลในกำรออกใบส ำคัญรับเงิน 
    5.3 มีค ำร้องออนไลน์ กง.02 - ค ำร้องขอถอนเงินคืน เนื่องจำกนโยบำยช่วยเหลือในช่วงโรค
ระบำดโควิด-19 ใช้ส ำหรับขอถอนเงินค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ อัตรำร้อยละสิบของอัตรำเงินบ ำรุงกำรศึกษำแบบเหมำ
จ่ำยในอัตรำปกติ (ภำคเรียนท่ี 3/2562 และ 1/2563 เท่ำนั้น) 
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    5.4 เช่ือมโยงข้อมูลค ำร้องออนไลน์ และข้อมูลผู้สมัครเข้ำศึกษำผ่ำน QR Code เพื่อลดกำร
กรอกข้อมูลในกำรออกใบเสร็จรับเงิน 
   6. กลุ่มงำนทรัพย์สินและรำยได้ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
    6.1 เช่ือมโยงข้อมูลนักศึกษำ เพื่อใช้ในระบบใบเสร็จรับเงินของทรัพย์สินและรำยได้ 
   ส าหรับหน่วยงานภายนอก 
   1. ระบบตรวจสอบคุณวุฒิออนไลน์ สำมำรถตรวจสอบเอกสำรท่ีมี QR Code ดังนี้ 
    1.1 ใบทรำนสคริปต์ 
    1.2 ปริญญำบัตร 
    1.3 ใบรับรองคุณวุฒิ 
    1.4 ใบรับรองผลกำรศึกษำ (90 วัน) 
    1.5 ใบแทนใบปริญญำบัตร 
    1.6 ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ 
   เมื่อสแกน QR Code ดังกล่ำว ระบบจะแสดงหน้ำเอกสำรต้นฉบับท่ียังไม่ได้ลงนำม  เพื่อเป็นกำร
ยืนยันว่ำเอกสำรดังกล่ำวถูกออกจำกทำงมหำวิทยำลัยจริง และส ำหรับเอกสำรรูปแบบเดิม  สำมำรถตรวจสอบโดย
น ำข้อมูลจำกเอกสำรมำท ำกำรค้นหำในระบบ เพื่อแสดงข้อมูลพื้นฐำนของผู้ศึกษำ ได้แก่ รหัสนักศึกษำ             
ช่ือ-นำมสกุล  สำขำวิชำ/คณะท่ีสังกัด และวันท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 
  2. ข้อมูลจ ำนวนนักศึกษำจำกสถำนศึกษำต่ำง ๆ ส ำหรับครูแนะแนวของโรงเรียน  
  3. ระบบรับสมัครนักศึกษำใหม่ผ่ำนระบบออนไลน์  
  4. ระบบตรวจสอบคุณวุฒิส ำหรับนักศึกษำท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 
   ช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อการประสานงาน ได้แก่ 
   - เว็บไซต์ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  
   - อีเมล์ส ำนักงำนส ำหรับกำรติดต่อ ประสำนงำน 
   - face book ส ำนักงำน 
   - web board ส ำหรับติดต่อ ประสำนงำน และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร 
   - Line@ เพื่อกำรประสำนงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตร 
  4. ส ำนักมีกำรประเมินควำมพึงพอใจในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับกำรอ ำนวยควำมสะดวกและ
ประสำนงำน ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ซึ่งมีผลกำรประเมิน ดังนี้ 
   4.1 ควำมพึงพอใจควำมสะดวก รวดเร็วในกำรอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำน มีคะแนน
เฉล่ีย 4.31 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
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   4.2 ควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำท่ี (ควำมกระตือรือร้น ควำมสุภำพ กำรยิ้มแย้มแจ่มใส และ
กำรให้ควำมช่วยเหลือในกำรอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำน) มีคะแนนเฉล่ีย 4.24 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก  
   4.3 ควำมพึงพอใจกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้มำติดต่อในกำรอ ำนวยควำมสะดวกและ
ประสำนงำน มีคะแนนเฉล่ีย 4.28 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
  5. จำกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน คณะผู้บริหำร และบุคลำกร ประชุมกลุ่มย่อยร่วมกัน เพื่อหำ
แนวทำงปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ ในปีงบประมำณ 2565 ดังนี้ 
   1.  ระบบสารสนเทศส าหรับเจ้าหน้าที่  
    1.1  ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ regis.nsru.ac/th/2017/backoffice 
      -    เพิ่มรำยกำรตำรำงประชำสัมพันธ์หลักสูตร 
      - ปรับปรุงระบบตรวจสอบข้อมูลกำรรับสมัครนักศึกษำให้สอดคล้องกับระบบรับ
สมัครนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 
      - ปรับปรุงระบบตรวจสอบคุณวุฒิ 
    1.2 ระบบงำนทะเบียนและวัดผล  
      - ตรวจสอบและน ำเข้ำข้อมูลกำรรำยงำนตัวออนไลน์ 
      - ปรับปรุงกำรออกหนังสือรับรองเรียนครบโครงสร้ำง 
      - มีกำรเพิ่มเมนูส ำหรับกำรยกเลิกงวด ในใบ นว.3 ของนักศึกษำ กรณีท่ีนักศึกษำแสดง
ควำมจ ำนงว่ำต้องกำรช ำระค่ำลงทะเบียนแบบแบ่งงวดไว้ แล้วต้องกำรขอเปล่ียนเป็นช ำระค่ำลงทะเบียนครั้งเดียว 
      - เพิ่มรำยกำรตำรำงประชำสัมพันธ์หลักสูตร 
      - ปรับปรุงระบบตรวจสอบคุณวุฒิ 
      - เพิ่มก ำหนดวันอนุมัติกำรเพิ่ม-ถอนรำยวิชำส ำหรับอำจำรย์ผู้สอน 
      - เพิ่มกำรน ำเข้ำข้อมูลกำรช ำระเงินจำกธนำคำร เคำน์เตอร์เซอร์วิส 
      - ปรับปรุงข้อมูลกำรช ำระเงินค่ำสมัครผ่ำนธนำคำร เคำน์เตอร์เซอร์วิส 
      - พิมพ์รำยงำนกำรช ำระเงินผ่ำนธนำคำร เคำน์เตอร์เซอร์วิส 
      - เพิ่มกำรลดค่ำธรรมเนียมค่ำบ ำรุงกำรศึกษำตำมนโยบำยช่วยเหลือสถำนกำรณ์โควิด-19 
      - ปรับปรุงสรุปรำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
   2. ระบบสารสนเทศส าหรับผู้รับบริการ 
    2.1 ประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครนักศึกษำ 
      - เพิ่มกำรช ำระเงินและรำยงำนตัวออนไลน์ตำมนโยบำยช่วยเหลือสถำนกำรณ์โควิด-19 
      - ปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องหลักสูตร  และนโยบำยกำรรับสมัครนักศึกษำ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2564-2565 
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      - เพิ่มรำยกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตร 
      - ปรับปรุงข้อมูลและสถิติกำรรับสมัครนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 
      - เพิ่มสถิติจ ำนวนนักศึกษำท่ีบันทึกข้อมูลรำยงำนตัวจำกสถำนศึกษำต่ำง ๆ ท่ีเข้ำ
ศึกษำในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
    2.2 ระบบงำนส ำหรับอำจำรย์ 
      - ปรับปรุงข้อมูลและสถิติกำรรับสมัครนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2565 
      - เพิ่มสถิติจ ำนวนนักศึกษำท่ีบันทึกข้อมูลรำยงำนตัวจำกสถำนศึกษำต่ำง ๆ ท่ีเข้ำ
ศึกษำในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  
      - เพิ่มบันทึกข้อมูลกำรสอนออนไลน์ 
      - เพิ่มกำรตรวจสอบข้อมูลนักศึกษำจองรำยวิชำ 
    2.3 ระบบงำนส ำหรับนักศึกษำ  
      - เพิ่มค ำร้องขอรักษำสถำนภำพนักศึกษำ (นว.26) ส ำหรับบัณฑิตศึกษำ 
      - มีกำรเพิ่มค ำร้องขอให้จัดส่งเอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำ (นว.28) ส ำหรับให้บริกำรนักศึกษำ 
      - เพิ่มค ำร้องขอถอนเงินคืนค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ อัตรำร้อยละสิบ (กง.02) ส ำหรับนักศึกษำ 
      - เพิ่มค ำร้องขอถอนเงินคืน กรณีปิดสำขำ (กง.03) ส ำหรับนักศึกษำ 
      - เพิ่มค ำขอถอนเงินคืนค่ำบ ำรุงกำรศึกษำส่วนท่ีเรียกเก็บเงินเกินและอัตรำร้อยละสิบ 
(กง.04) ส ำหรับนักศึกษำ 
      - เพิ่มค ำร้องขอถอนเงินค่ำปรับกำรช ำระเงินบ ำรุงกำรศึกษำ (กง.05) ส ำหรับนักศึกษำ 
      - เพิ่มกำรช ำระเงินและรำยงำนตัวออนไลน์ตำมนโยบำยช่วยเหลือสถำนกำรณ์โควิด-19 
      - ปรับปรุงข้อมูลกำรแสดงผลของเมนู ข้อมูลนักศึกษำ (ประวัติ ลงทะเบียน ผลกำรเรียน 
และตรวจโครงสร้ำงหลักสูตร) 
      - ปรับปรุงตำรำงเรียนให้สำมำรถดูข้อมูลส ำหรับติดต่ออำจำรย์ผู้สอนได้ 
  ตัวชี้วัดที่ 2.4 การประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ส านัก/สถาบัน รับผิดชอบ 
  1. ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ปฏิบัติหน้ำท่ีเป็นเลขำนุกำร คณะกรรมกำรด้ำนวิชำกำรชุด
ต่ำง ๆ ดังนี้ 
   1.1 คณะกรรมกำรอนุมัติผลส ำเร็จกำรศึกษำ ระดับปริญญำตรี ระดับประกำศนียบัตรบัณฑิต และ
ระดับบัณฑิตศึกษำ 
   1.2 คณะกรรมกำรติดตำม ก ำกับด้ำนวิชำกำรและคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย 
   1.3 คณะอนุกรรมกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
   1.4 คณะกรรมกำรสภำวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
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   1.5 คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ระดับมหำวิทยำลัย 
   1.6 คณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรวิชำกำรศึกษำท่ัวไป 
   1.7 คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำร 
   1.8 คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ 
    กำรประสำนกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ผู้รับมอบหมำย (เลขำนุกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร) มีกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
    - ด ำเนินกำรประสำนคณะกรรมกำรเบื้องต้นอย่ำงไม่เป็นทำงกำร เพื่อส ำรวจควำมพร้อม
และจ ำนวนของคณะกรรมกำร ท่ีสำมำรถเข้ำร่วมได้หำกมีกำรจัดประชุมช่วงเวลำท่ีก ำหนด ซึ่งเป็นกำรส ำรวจองค์
ประชุมด้วยกำรโทรประสำนงำนและช่องทำงโซเชียลมีเดีย (Group Line)  
    - จัดท ำบันทึกข้อควำมเ ชิญประชุมพร้อมแนบรำยละเอียดวำระกำรประชุม ไปยัง
คณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วัน  
    - ประสำนงำนเรื่องกำรเดินทำง และท่ีพักส ำหรับคณะกรรมกำรฯ กรณีมีกำรพักค้ำงคืน 
(หมำยเหตุ ปี พ.ศ. 2564 กำรประชุมคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ด ำเนินกำรจัดประชุมผ่ำนระบบออนไลน์) 
  2. ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ในฐำนะหน่วยงำนท่ีปฏิบัติหน้ำท่ีเลขำนุกำรคณะกรรมกำร 
ดังกล่ำวในข้อ 1 มีกำรก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจน และมีกำรจัดเตรียมวำระกำรประชุมล่วงหน้ำ อย่ำง
น้อย 7 วัน เนื่องจำกเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงำน โดยจะท ำกำรแนบวำระกำรประชุม แจ้งให้แก่คณะกรรมกำร
ทรำบ พร้อมกับบันทึกข้อควำมเชิญประชุม อีกท้ังผู้เข้ำร่วมสำมำรถตรวจสอบวำระกำรประชุม และรำยงำนกำร
ประชุมครั้งท่ีผ่ำนมำได้จำกระบบกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมหำวิทยำลัยจัดให้ และประสำนไปยังหน่วยงำนต่ำง ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง (ผู้เสนอขอบรรจุวำระกำรประชุม) เพื่อจัดเตรียมเอกสำรท่ีจ ำเป็นประกอบวำระกำรประชุม 
  3. ปั จ จุบั น ก ำรด ำ เนิ น ก ำร จัดก ำรประ ชุมคณะกรรมกำร ชุด ต่ ำ ง  ๆ  จะมี ก ำ รประ ชุม  
โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) กำรจัดกำรประชุมท่ัวไป (คณะกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง) และ 2) 
กำรจัดประชุมแบบออนไลน์ ซึ่งกำรจัดกำรประชุมท้ัง 2 ลักษณะ จะมีควำมแตกต่ำงกันในเรื่องกำรจัดเตรียม
เอกสำรประกอบกำรประชุม 
   3.1 เอกสำรประกอบกำรประชุมในแบบรูปเล่ม นิยมใช้ในกรณีท่ี 1 แต่จะมีควำมส้ินเปลืองในด้ำน
ทรัพยำกร โดยจัดท ำในจ ำนวนท่ีเพียงพอต่อคณะกรรมกำร และผู้เกี่ยวข้อง เนื่องจำกหน่วยงำนไ ด้ท ำกำรส ำรวจ
จ ำนวนองค์ประชุมไว้เป็นท่ีเรียบร้อย 
   3.2 เอกสำรประกอบกำรประชุมในแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ด ำเนินกำรโดยกำรแปลงเอกสำร
ประกอบกำรประชุมในแต่ละวำระ เข้ำระบบกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้คณะกรรมกำรฯ สำมำรถเข้ำดู
เอกสำรกำรประชุมได้ทันทีโดยไม่ต้องจัดท ำเป็นรูปเล่มเอกสำร 
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  4. เลขำนุกำรกำรประชุม และผู้ประสำนงำนกำรประชุม จัดท ำรำยงำนกำรประชุมทันทีหลังจำกส้ินสุด
กำรประชุมเสนอต่อคณะกรรมกำรฯ ชุดต่ำง ๆ โดยผ่ำนกำรตรวจทำงเบื้องต้นจำกผู้บริหำรหน่วยงำน เพื่อควำม
ถูกต้อง และตรงกับข้อมูล/มติจำกท่ีประชุม และอัพโหลดข้อมูลขึ้นบนระบบงำนกำรประชุม ของหน่วยงำนให้
คณะกรรมกำรทรำบ ภำยใน 1-2 สัปดำห์ ขึ้นอยู่กับควำมเร่งด่วนของเรื่องท่ีน ำเข้ำวำระกำรประชุมในครั้งนั้น และ
น ำเข้ำท่ีประชุมเพื่อรับรองรำยงำนกำรประชุมในครำวถัดไป 
  5. เลขำนุกำร และผู้ช่วยเลขำนุกำรกำรประชุม ด ำเนินกำรกำรจัดส่งรำยงำนกำรประชุมแจ้งให้
คณะกรรมกำรทรำบล่วงหน้ำ และได้มีกำรตรวจทำนจำกคณะกรรมกำรฯ ดังนั้นรำยงำนกำรประชุมจึงได้รับกำร
รับรองรำยงำนในครำวประชุม กรณีมีวำระท่ีมีควำมละเอียดอ่อนและเกี่ยวข้องกับบุคคลต่ำง ๆ บำงส่วนอำจมีกำร
หำรือในท่ีประชุม และปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมจำกคณะกรรมกำรฯ เพื่อให้มีควำมครบถ้วนสมบูรณ์ 
   ภำยหลังมีกำรรับรองรำยงำนกำรประชุม ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ในฐำนะฝ่ำย
เลขำนุกำรกำรประชุม จะด ำเนินกำรแจ้งผลกำรประชุมไปยังหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง (ผู้เสนอวำระ) ให้รับทรำบผล
กำรประชุมเพื่อด ำเนินกำรในขั้นตอนต่อไป 
  ตัวชี้วัดที่  2.5 การให้บริการข้อมูลแก่บุคลากรและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  1. ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีระบบกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรด้ำนวิชำกำร แก่บุคลำกร
หน่วยงำนภำยใน-ภำยนอก และประชำชนท่ัวไป ให้ค ำแนะน ำ ให้ค ำปรึกษำท่ีเป็นประโยชน์ กับบุคลำกรหน่วยงำน
ภำยใน-ภำยนอก และประชำชนท่ัวไป ท่ีมำขอรับบริกำรได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว และได้รับข้อมูลถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน โดยจัดท ำเป็นขั้นตอน/รำยละเอียดกำรให้บริกำรข้อมูล และคู่มือกำรให้บริกำรข่ำวสำรทำงวิชำกำร ดังนี้  
   ขั้นตอนการให้บริการ 
   1. ผู้มำติดต่อ สำมำรถติดต่อกับเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำรประจ ำเคำท์เตอร์บริกำรภำยในหน่วยงำน 
   2. ผู้มำติดต่อสำมำรถสืบค้นข้อมูลทำงวิชำกำรได้ด้วยตนเอง จำกจุดให้บริกำรข้อมูลท่ีจัดให้ หรือ
จะขอเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำรประจ ำเคำท์เตอร์บริกำร ช่วยแนะน ำค้นหำให้ก็ได้ 
   3. หำกผู้มำติดต่อ มีควำมประสงค์ จะได้ส ำเนำข้อมูลทำงวิชำกำรท่ัวไป หน่วยงำนท ำกำรจัด
เครื่องพิมพ์ไว้ส ำหรับให้บริกำรบริเวณจุดบริกำรสืบค้นข้อมูล  หำกข้อมูลนั้นเป็นเอกสำรส ำคัญ และต้องมีกำร
รับรองส ำเนำ จ ำเป็นต้องให้ยื่นค ำร้องตำมแบบฟอร์มท่ีก ำหนด โดยพิมพ์จำกระบบให้บริกำรค ำร้องออนไลน์ หรือ
เขียนขึน้เอง โดยระบุข้อมูลท่ีต้องกำร 
   4. จัดท ำข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องของหน่วยงำน เผยแพร่เป็นสำรสนเทศ ผ่ำนหน้ำเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
เพื่อให้ผู้สนใจสำมำรถสืบค้นข้อมูลเบ้ืองต้นได้ 
   5. ก ำหนดระยะเวลำในกำรให้ข้อมูล 
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    5.1 กำรให้บริกำรส ำเนำข้อมูลข่ำวสำรท่ีจัดไว้ในส ำนักฯ ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ก ำหนด
ระยะเวลำภำยในวันท ำกำรท่ีมีค ำขอนั้น กรณีบุคคลภำยในมหำวิทยำลัย จะมีระบบแจ้งเตือนผลกำรปฏิบัติให้แก่ผู้
ยื่นค ำขอทรำบ หำกเป็นบุคคลภำยนอก เจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำรจะด ำเนินกำรติดต่อผู้ยื่นค ำขอโดยตรง 
    5.2 กำรให้บริกำรบำงรำยกำร หน่วยงำนด ำเนินกำรปรับปรุงระบบให้ผู้ขอรับข้อมูล สำมำรถ
เข้ำระบบเพื่อสืบค้นข้อมูลท่ีต้องกำรได้ทันที ในรูปแบบของไฟล์อิเล็คทรอนิคส์ 
  2. ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ในฐำนะผู้ประสำนงำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ และกำร
ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรด้ำนวิชำกำร  ได้มีแนวทำงในกำรด ำเนินงำนท่ีชัดเจน พร้อมท้ังสนับสนุนให้บุคลำกรจัดท ำ
คู่มือกำรเข้ำใช้งำนระบบ และแนะน ำวิธีกำรสืบค้นข้อมูลจำกระบบ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกเบ้ืองต้นให้แก่ผู้ใช้งำน 
  3. ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีกำรใช้ระบบสำรสนเทศมำสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำน
กำรให้บริกำรข้อมูลทำงวิชำกำร ได้แก่ 
   3.1 โปรแกรมงำนทะเบียนและประมวลผล ส ำหรับนักศึกษำ ให้บริกำรข้อมูลด้ำนกำรเรียนกำรสอน
แก่นักศึกษำรำยบุคคล 
   3.2 ระบบงำนส ำหรับอำจำรย์และอำจำรย์ท่ีปรึกษำ เป็นช่องทำงให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรทำง
วิชำกำร และสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของอำจำรย์  
   3.3 โปรแกรมจัดตำรำงเรียน ตำรำงสอน และตำรำงสอบ  
   3.4 ระบบฐำนข้อมูล กำรค ำนวณภำรงำนสอนรำยบุคคล 
   3.5 ระบบสนับสนุนกำรให้บริกำรข้อมูลด้ำนกำรจัดท ำ มคอ. ออนไลน์ และข้อมูลในกำรพัฒนำหลักสูตร 
  4. ในกำรให้บริกำรข้อมูลแก่บุคลำกรและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องภำยในมหำวิทยำลัย ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียนได้ประเมินผลกำรด ำเนินงำนในรูปของกำรประชุมกลุ่มย่อย กำรพูดคุยระหว่ำงผู้บริหำร
และผู้ปฏิบัติงำน และกำรประเมินควำมพึงพอใจและข้อเสนอแนะจำกผู้รับบริกำร ซึ่งมีผลกำรประเมิน ดังนี้ 
   4.1 ควำมพึงพอใจควำมสะดวก รวดเร็วในกำรค้นหำข้อมูล/เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร ควำมถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน มีคะแนนเฉล่ีย 4.31 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
   4.2 ควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำท่ี (ควำมกระตือรือร้น ควำมสุภำพ กำรยิ้มแย้มแจ่มใส 
และกำรให้ควำมช่วยเหลือในกำรค้นข้อมูล) มีคะแนนเฉล่ีย 4.24 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
   4.3 ควำมพึงพอใจด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก มีคะแนนเฉล่ีย 4.29 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
  5. ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนได้มีกำรน ำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่ำง ๆ มำปรับปรุงระบบ
สำรสนเทศ ดังนี้ 
   มีกำรน ำผลกำรประเมินประจ ำปีจำกกำรประชุมกลุ่มย่อยระหว่ำงผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำน เพื่อมำ
ใช้ปรับปรุงงำนอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรปรับรูปแบบกำรให้บริกำรข้อมูล ปรับวิธีกำรปฏิบัติงำน แก่บุคลำกรและ
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
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   5.1 ระบบลงทะเบียนประชำสัมพันธ์หลักสูตร 
    - ส ำหรับลงทะเบียนกำรออกประชำสัมพันธ์หลักสูตรในแต่ละสถำนศึกษำ 
    - ออกรำยกำรใบเซ็นช่ือผู้ลงทะเบียน 
    - เพิ่มรำยกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตร 
   5.2 ระบบงำนส ำหรับอำจำรย์ 
    - เพิ่มรำยกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตร 
    - ปรับปรุงข้อมูลและสถิติกำรรับสมัครนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564-2565 
    - เพิ่มสถิติจ ำนวนนักศึกษำท่ีบันทึกข้อมูลรำยงำนตัวจำกสถำนศึกษำต่ำง ๆ ท่ีเข้ำศึกษำใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
    - เพิ่มบันทึกข้อมูลกำรสอนออนไลน์ 
    - เพิ่มกำรตรวจสอบข้อมูลนักศึกษำจองรำยวิชำ 
    - ปรับปรุงข้อมูลกำรแสดงผลของเมนู ข้อมูลนักศึกษำ (ประวัติ ลงทะเบียน ผลกำรเรียน และ
ตรวจโครงสร้ำงหลักสูตร) 
  ตัวชี้วัดที่ 2.6. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่รับผิดชอบ   
   1. ส ำนักมีบุคลำกรท้ังหมด จ ำนวน 18 คน (ไม่นับรวมผู้บริหำรตำมวำระ) 
   2. บุคลำกรเข้ำรับกำรศึกษำ อบรม เข้ำร่วมประชุมทำงวิชำกำร จ ำนวน 18  คน 
    คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  โครงกำรท่ีบุคลำกรเข้ำรับกำรศึกษำ อบรม เข้ำร่วมประชุมทำงวิชำกำร 
  1. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภำยในมหำวิทยำลัยท่ีมีควำมเช่ียวชำญ ในงำนประกันคุณภำพ มำให้ควำมรู้แก่
บุคลำกร ในกำรเตรียมควำมพร้อมรับกำรตรวจประเมิน และมีกำรเสริมจุดแข็ง และน ำจุดอ่อนจำก ผลกำรประเมิน
ไปปรับปรุงแก้ไข ในโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรับกำรตรวจติดตำมประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำน เมื่อวันท่ี 18 สิงหำคม 2564  มีบุคลำกรเข้ำร่วมจ ำนวน 10 คน 
  2. บุคลำกรเข้ำร่วมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรจัดท ำผลงำนเชิงวิเครำะห์หรือสังเครำะห์จำกงำน
ประจ ำเพื่อประกอบกำรประเมินเข้ำสู่ต ำแหน่งท่ีสูงขึ้นของบุคลำกรสำยสนับสนุนฯ เมื่อวันท่ี 14-17  กรกฎำคม  
2564  มีบุคลำกรเข้ำร่วมจ ำนวน 18 คน 
  3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรและกำรจัดกำรควำมรู้ วันท่ี 22-23  ธันวำคม 
2563 ณ เขำค้อระเบียงภู รีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์ วิทยำกำรจำกบริษัทไทยแองโกล์ จ ำกัด (แยกอบรมรำยกลุ่ม ตำม
งำนท่ีรับมอบหมำย) มีบุคลำกรเข้ำร่วมจ ำนวน 18 คน 
  4. กำรเข้ำร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้ำนกำรให้บริกำร และกำรปฏิบัติงำนตำมพันธกิจด้ำนวิชำกำร 
ร่วมกับส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ วันท่ี 21 ธันวำคม  2563  
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    ตัวชี้วัดที่ 2.7 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ     
  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนเป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย 
ด ำเนินงำนโดยมีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำช่วยงำนท้ังงำนบริกำรวิชำกำร และงำนบริหำร โดยมีระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ ท่ีครอบคลุมและสนับสนุนกำรจัดเรียนกำรสอน กำรให้บริกำรวิชำกำร 
กำรบริหำรจัดกำรและงบประมำณ และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ดังนี้ 
  ด้านการจัดการเรียนการสอน :  
   1. ระบบงำนทะเบียนและประมวลผลของนักศึกษำ ผลกำรเรียนนักศึกษำและกำรคำดคะเนผล
กำรเรียน สถิติข้อมูลนักศึกษำ สถิติกำรลงทะเบียน  สถิติกำรลำออกกลำงคัน 
   2. ระบบงำนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอำจำรย์ท่ีปรึกษำ 
   3. กำรบริหำรจัดกำรห้องเรียน 
  ด้านการบริหารจัดการและการเงิน 
   1. ระบบกำรค ำนวณภำระงำนสอนของอำจำรย์รำยบุคคล 
   2. ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ 
    - สถิติกำรรับสมัครนักศึกษำ แยกประเภทกำรรับ 
    - สถิติกำรลงทะเบียนเรียน กำรจองรำยวิชำกำร 
   3. ผลกำรประเมินอำจำรย์ผู้สอน 
   4. ข้อมูลจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำ (FTES) 
   5. ระบบค ำนวณภำระงำนสอนรำยบุคคล 
  ระบบสารสนเทศส าหรับการตัดสินใจ  
   1. สถิตินักศึกษำ 
   2. สถิติผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
   3. สถิติจ ำนวนนักศึกษำจำกสถำนศึกษำต่ำง ๆ ท่ีรับเข้ำศึกษำ 
   4. ข้อมูลจ ำนวนนักศึกษำ/ข้อมูลจ ำนวนผู้บันทึกข้อมูลรำยงำนตัว 
   5. ข้อมูลจ ำนวนนักศึกษำท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 
   6. ข้อมูลแผนภำพสถิตินักศึกษำท้ังหมด 
   7. สถิติจ ำนวนนักศึกษำจำกสถำนศึกษำต่ำง ๆ ท่ีรับเข้ำศึกษำ 
   8. ข้อมูลกำรลงทะเบียน (รำยช่ือนักศึกษำท่ีลงทะเบียนท้ังหมด) 
   9. ข้อมูลกำรลงทะเบียน (สอบถำมด้วยรหัสวิชำ)   
  2. ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนมีกำรส่งข้อมูลผ่ำนระบบเครือข่ำยของหน่วยงำนภำยนอกท่ี
เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
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  การส่งผ่านข้อมูลไปยังหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
   1.  กำรส่งข้อมูลรำยบุคคลนักศึกษำ รำยงำนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
   2. กำรส่งข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ และภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต รำยงำนส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
   3. กำรส่งข้อมูลหลักสูตร รำยงำนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
   4. รำยงำนข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ในตัวบ่งช้ีท่ีรับมอบหมำยระดับ
มหำวิทยำลัย ผ่ำนระบบ Che QA Online 
   5. กำรจัดส่งข้อมูล CWIE Database 
   6. กำรน ำเข้ำข้อมูลเพื่อขอพิจำรณำรับทรำบหลักสูตร ระบบ CHE-CO  
  การส่งผ่านข้อมูลไปยังหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
   1.  กองพัฒนำนักศึกษำ  
    มีกำรจ ำลองฐำนข้อมูลนักศึกษำแบบ Real time (Replication Server) ให้กองพัฒนำนักศึกษำ 
น ำไปใช้ในพัฒนำระบบต่ำง ๆ ของหน่วยงำน เช่น ระบบกิจกรรมนักศึกษำ หอพักนักศึกษำ เป็นต้น 
   2. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
    2.1 มี Web service ให้บริกำรรูปถ่ำยนักศึกษำ เพื่อใช้ในระบบประกันคุณภำพคอมพิวเตอร์ และ 
NSRU-MIS เป็นต้น 
    2.2 มีกำรจ ำลองฐำนข้อมูลนักศึกษำแบบ Real time (Replication Server) ให้ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
น ำไปใช้ในพัฒนำระบบต่ำง ๆ ของหน่วยงำน เช่น ระบบกำรสอบประกันคุณภำพคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
   3. กลุ่มงำนคลัง 
    3.1 เช่ือมโยงข้อมูลนักศึกษำ ข้อมูลกำรลงทะเบียน เพื่อใช้ในระบบใบเสร็จรับเงินของกลุ่มงำนคลัง 
    3.2 มีค ำร้องออนไลน์ กง.01 – ค ำร้องขอถอนค่ำประกันของเสียหำย เพื่อตรวจสอบสิทธิ์กำรขอ
ถอนค่ำประกันของเสียหำยของนักศึกษำ และใช้ QR Code เพื่อลดกำรกรอกข้อมูลในกำรออกใบส ำคัญรับเงิน 
    3.3 มีค ำร้องออนไลน์ กง.02 - ค ำร้องขอถอนเงินคืน เนื่องจำกนโยบำยช่วยเหลือในช่วงโรค
ระบำดโควิด-19 ใช้ส ำหรับขอถอนเงินค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ อัตรำร้อยละสิบของอัตรำเงินบ ำรุงกำรศึกษำแบบเหมำจ่ำย
ในอัตรำปกติ (ภำคเรียนท่ี 3/2562 และ 1/2563 เท่ำนั้น) 
    3.4 เช่ือมโยงข้อมูลค ำร้องออนไลน์ และข้อมูลผู้สมัครเข้ำศึกษำผ่ำน QR Code เพื่อลดกำรกรอก
ข้อมูลในกำรออกใบเสร็จรับเงิน 
   4. กลุ่มงำนทรัพย์สินและรำยได้ 
    4.1 เช่ือมโยงข้อมูลนักศึกษำ เพื่อใช้ในระบบใบเสร็จรับเงินของทรัพย์สินและรำยได้   
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  3.  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนได้จัดท ำกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรข้อมูล
สำรสนเทศ เพื่อปรับปรุงระบบสำรสนเทศในส่วนต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรสำรสนเทศ 
และสภำพกำรณ์ปัจจุบัน โดยท ำกำรส ำรวจในกลุ่มประชำกร 3 กลุ่ม คือ นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ และใช้แบบสอบถำมออนไลน์เป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลน ำผลกำร
ประเมินท่ีได้มำปรับปรุงระบบสำรสนเทศของหน่วยงำนในครำวต่อไป    
  4.  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
มีผลคะแนนประเมินเท่ำกับ 4.34 คะแนน ซึ่งปัจจัยท่ีส่งผลควำมพึงพอใจของผู้ใช้สำรสนเทศท่ีเพิ่มมำกขึ้น ดังนี้ 
   4.1 หน่วยงำนมีกำรทบทวนผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง และเปิดรับข้อมูลควำม คิดเห็น
ข้อเสนอแนะของผู้ใช้งำนอย่ำงสม่ ำเสมอ พร้อมท้ังน ำข้อมูลดังกล่ำวมำปรับปรุงระบบงำน 
   4.2 หน่วยงำนน ำข้อเสนอแนะท่ีได้มำจัดท ำแผนพัฒนำสำรสนเทศของหน่วยงำน เพื่อตอบโจทย์ควำม
ต้องกำรของผู้ใช้งำน 
   4.3 มีกำรติดตำมผลกำรใช้งำนอย่ำงต่อเนื่อง ท้ังจำกกำรทดลองระบบงำนโดยเจ้ำหน้ำท่ีผู้พัฒนำ 
และจำกข้อเสนอแนะจำกผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมท้ังน ำผลมำปรับปรุง 
   4.4 มีน ำเข้ำข้อมูลท่ีมีควำมถูกต้อง เป็นปัจจุบัน กำรตอบสนองในกำรเข้ำถึงข้อมูลมีควำมรวดเร็ว 
  5. จำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนสำรสนเทศของหน่วยงำน ซึ่งมีผลกำรประเมินอยู่ในระดับดี
มำก ท้ังนี้เป็นผลมำจำกกำรบริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยน ำข้อเสนอแนะในเรื่องรูปแบบกำร
แสดงผลของเว็บไซต์ให้มีควำมน่ำสนใจ เพิ่มเติมข้อมูลสำรสนเทศให้มีควำมหลำกหลำย สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของผู้ใช้งำน และมีกำรก ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำสำรสนเทศของหน่วยงำน ในปีงบประมำณ 2565 ไว้
เบ้ืองต้น ดังนี้   
   5.1 พัฒนำระบบตรวจสอบกำรจองรำยวิชำของนักศึกษำ ส ำหรับอำจำรย์ท่ีปรึกษำและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
   5.2 Application Programming Interface (API) ให้บริกำรข้อมูลของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
   5.3 ระบบกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตร  
   5.4 ประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครนักศึกษำ ปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องหลักสูตร และนโยบำยกำร
รับสมัครนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 และลดขั้นตอนกำรสมัครให้น้อยลง 
   5.5 ปรับปรุงสรุปรำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ   
  ตัวชี้วัดที่ 2.12 การประสานการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
  1. ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ปฏิบัติหน้ำท่ีเป็นหน่วยงำนกลำงในกำรประสำนงำนกำรจัด
กำรศึกษำหลักสูตรหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป โดยน ำแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง
เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ว่ำด้วยกำรจัด
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กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2550 และมอบหมำยกลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร เป็นผู้รับผิดชอบในกำร
ประสำนงำนเฉพำะในบำงประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   1.1 จัดท ำ Flow Chart กำรประสำนกำรพัฒนำและกำรน ำเสนอหลักสูตร 
   1.2 จัดท ำค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2562 และจัดท ำค ำส่ังคณะกรรมกำรบริหำรหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
   1.3 ประสำนกำรจัดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2562 
   1.4 ประสำนกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรจัดตำรำงเรียน และจัดแผนกำรเรียนรำยวิชำ
ศึกษำท่ัวไป 
   1.5 ประสำนกำรจัดเก็บและรวบรวม มคอ. 3-5 รำยวิชำศึกษำท่ัวไป 
   หมายเหตุ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป ด ำเนินกำรโดยคณะ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน ด ำเนินกำรเฉพำะส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนกำรพัฒนำเล่มหลักสูตร และกำรจัดแผนกำรเรียน และ
จัดตำรำงเรียน-ตำรำงสอน และอ ำนวยควำมสะดวกเรื่องกำรประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเท่ำนั้น     
  2.  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ในฐำนะผู้ประสำนงำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ หลักสูตร
หมวดวิชำศึกษำท่ัวไป ใช้แนวทำงปฏิบัติงำนตำมคู่มือกำรพัฒนำหลักสูตร ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ 2558 และ กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552  กรอบแนวคิด
หมวดวิชำศึกษำท่ัวไปท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ 2558   
  3. ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนได้ ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
กำรจัดกำรศึกษำหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป โดยจัดให้มีฐำนข้อมูลสนับสนุนกำรปฏิบัติ ดังนี้ 
   - ระบบจัดเก็บข้อมูล มคอ 3 – 7 แบบออนไลน์ 
   - ระบบงำนรำยวิชำเรียนทำงอินเตอร์เน็ตส ำหรับนักศึกษำภำคปกติ  
   - ระบบกำรจัดตำรำงเรียนตำรำงสอน และรำยกำรจัดสอนหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป   
  4.  มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน เฉพำะขอบข่ำยงำนในควำมรับผิดชอบของส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน มีผลกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป มีผลกำรประเมิน
เฉล่ียท่ี  4.75 จำกรำยวิชำท่ีเปิดสอนท้ังหมด  
   ภำคกำรศึกษำท่ี 1 จ ำนวน 166 หมู่เรียน มีผลกำรประเมินเฉล่ียท่ี  4.81 
   ภำคกำรศึกษำท่ี 2 จ ำนวน 175 หมู่เรียน มีผลกำรประเมินเฉล่ียท่ี  4.63 
   จำกนักศึกษำจ ำนวน 341 หมู่เรียน   
  5.  น ำผลประเมินจำกกำรด ำเนินกำร จัดกำรเรียนกำรสอน หมวดวิชำศึกษำท่ัวไป หลักสูตรมำปรับปรุง 
ให้ทันสมัยตำมควำมก้ำวหน้ำในศำสตร์สำขำวิชำนั้นๆ และ กำรปรับปรุงหลักสูตร และวำงแผนกำรประเมินกำร



114 
 

ประสำนกำรจัดกำรศึกษำหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป เพื่อรับทรำบข้อเสนอแนะและใช้พัฒนำกระบวนกำรท ำงำนให้ดี
ขึ้นในปีถัดไป 
  ตัวชี้วัดที่  2.13 การประสานการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
  1. ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน โดยกลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร ปฏิบัติหน้ำท่ีประสำนงำนด้ำน
กำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร ระหว่ำงหน่วยงำนระดับสำขำวิช ำ ระดับคณะ 
ระดับมหำวิทยำลัย กับส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปฏิบัติหน้ำท่ีท่ี
เกี่ยวข้องกับกำรประสำนงำนหลักสูตร เรื่องต่ำงๆ ดังนี้ 
   1.1 ให้ค ำแนะน ำแก่อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำหลักสูตรใหม่และกำรปรับปรุงหลักสูตร ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร จำกส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
   1.2 ให้ค ำปรึกษำเรื่องเกณฑ์คุณสมบัติอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
อำจำรย์ผู้สอน 
   1.3 ให้ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแบบปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย 
   1.4 ให้ข้อเสนอแนะ และค ำแนะน ำในกำรด ำเนินกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรำยวิชำในหลักสูตร 
แก่อำจำรย์ผู้สอน จนถึงอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
   1.5 ปฏิบัติหน้ำท่ีประสำนงำนด้ำนต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตร ระหว่ำงมหำวิทยำลัย และ 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
   ในกำรประสำนงำนด้ำนกำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรนั้น หน่วยงำนมีแนวทำงกำรประสำนงำน
อย่ำงเป็นระบบ ดังนี้ 
   1.  แผนผังขั้นตอนกำรน ำเสนอหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง 
   2. มีปฏิทินก ำหนดกำรน ำเสนอหลักสูตรเข้ำสู่คณะกรรมกำรสภำวิชำกำร  คณะกรรมกำรติดตำม 
ก ำกับด้ำนวิชำกำรและคุณภำพกำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ และสภำมหำวิทยำลัย ทุกเดือน 
   3. มีระบบบันทึกข้อควำมรับ และส่งคืนหลักสูตร บันทึกเป็นตำรำงกำรตรวจหลักสูตร    
  2. เพื่อเป็นกำรประสำนงำนกำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตร ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนได้จัดท ำ 
   2.1 คู่มือกำรพัฒนำหลักสูตร ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.2558 และกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ เผยแพร่ ทำง web site : http://apr2.nsru.ac.th/course.php 
   2.2 แผนภูมิสำยงำน (Flow Chart) ประสำนกำรพัฒนำหลักสูตร เล่มหลักสูตร มคอ. 2 รำยละเอียด
ของหลักสูตร http://apr2.nsru.ac.th/course.php   
   2.3 แผนภูมิสำยงำน (Flow Chart) งำนประสำนกำรพัฒนำหลักสูตรแบบปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
สมอ .08 http://apr.nsru.ac.th/insurance.php    

http://apr2.nsru.ac.th/course.php
http://apr2.nsru.ac.th/course.php
http://apr.nsru.ac.th/insurance.php
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  3. ส ำนักพัฒนำระบบสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน ต้ังแต่กระบวนกำรแรก จนถึงกำร
บริหำรงำนหลักสูตร โดยมีระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำนหลักสูตร แบ่งตำมกลุ่มผู้ใช้งำน ดังนี้ 
   3.1 ผู้ปฏิบัติงำน ประสำนงำนหลักสูตร มีระบบสนับสนุนกำรประสำนงำน ได้แก่  
    -  ฐำนข้อมูลหลักสูตร มคอ.2 
    - ฐำนข้อมูลอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
   3.2 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
    - ระบบบันทึกรำยวิชำในกำรพัฒนำหลักสูตร เพื่อให้กำรก ำหนดรำยวิชำในหลักสูตรไม่ซ้ ำซ้อน
และลดควำมสับสนของรหัสวิชำ ไว้บริกำรอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในเว็บ http://regis.nsru.ac.th/ ข้อมูล
ส ำหรับอำจำรย์ 
    - ฐำนข้อมูลคุณวุฒิ และรำยวิชำ กคศ. รับรอง 
    - ฐำนข้อมูล มคอ. 2-7 ออนไลน์ 
    - ระบบข้อมูลอำจำรย์ ผ่ำนเว็บไซต์ กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล 
http://regis.nsru.ac.th/ 
    - ระบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนพัฒนำหลักสูตร ผ่ำนเว็บไซต์ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน ในหัวข้อควำมคืบหน้ำพัฒนำหลักสูตร   
   3.3 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร 
    - ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร 
    - ระบบพิจำรณำควำมสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ (CHE Curriculum Online : CHECO) 
  4. กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน ด้ำนกำรประสำนงำนหลักสูตร มีช่องทำงกำรประเมินผลกำร
ประสำนงำนกำรพัฒนำหลักสูตร ประเมินผลกำรด ำเนินงำน และสถำนกำรณ์กำรปฏิบัติงำน โดยกำรประชุมกลุ่ม
ย่อย และกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อท่ีประชุมส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เพื่อร่วมแลกเปล่ียน
และร่วมกันค้นหำแนวทำงในกำรปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  
   ในส่วนของกำรกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรนั้น ใช้กำรประเมินผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ระดับหลักสูตร โดยรำยงำนผลกำรประเมินฯ ต่อคณะกรรมกำรสภำวิชำกำร, คณะกรรมกำรติดตำม ก ำกับ
ด้ำนวิชำกำรและคุณภำพกำรศึกษำ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำงำนต่อไป 
  5. จำกกำรประเมินผลกำรประสำนงำนกำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรตำมข้อเสนอแนะจำกสภำ
วิชำกำร และสภำมหำวิทยำลัย โดยทบทวน ปรับปรุงกระบวนกำรประสำนงำนกำรพัฒนำหลักสูตร ให้มีควำม
ทันสมัย ลดขั้นตอน และมีควำมชัดเจนมำกยิ่งขึ้น และน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรด ำเนินงำน เพื่อ
สนับสนุนและแก้ไขปัญหำตำมข้อเสนอแนะจำกผู้เกี่ยวข้อง พร้อมท้ังจัดท ำเป็นเอกสำรบันทึกข้อควำมแจ้งต่อ
อำจำรย์ ผู้ รั บ ผิดชอบหลัก สูตร  และสรุปประ เ ด็น  KM กำรแก้ ไ ขห ลัก สูตร  เผยแพร่ ลง ใน เว็ บ ไชต์  

http://regis.nsru.ac.th/
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http://regis.nsru.ac.th/ เมนูข้อมูลส ำหรับอำจำรย์ เพื่อให้อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ด ำเนินกำรตำม
ข้อเสนอแนะในโอกำสต่อไป 
  ตัวชี้วัดที่  2.14  การด าเนินการคัดเลือกรับผู้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี 
  1. ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีกระบวนกำรขั้นตอนและแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนกำร
คัดเลือกรับผู้เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัย ซึ่งก ำหนดไว้อย่ำงชัดเจน มีแนวปฏิบัติและขั้นตอนหลัก ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ซึ่งในกำรวำงแผนกำรรับนักศึกษำจะมีกระบวนกำรพิจำรณำโดยคณะ 5 คณะ คณะกรรมกำรวิชำกำร 
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย และสภำมหำวิทยำลัย เมื่อแผนกำรรับนักศึกษำอนุมัติ จะถูกจัดท ำเป็นประกำศ
มหำวิทยำลัย จำกนั้นจะเข้ำสู่กระบวนกำรรับสมัครนักศึกษำ กำรสอบคัดเลือก และกำรรับรำยงำนตัว ต่อไป 
  2. กำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ ปัจจุบันกำรด ำเนินกำรรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษำใหม่มีกิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้องจ ำนวนมำก ท้ังในส่วนของรอบกำรรับท่ีเพิ่มมำกขึ้น เงื่อนไขคุณสมบัติของผู้สมัครในแต่ละสำขำวิชำท่ีมี
ควำมเปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของหลักสูตร ตลอดจนระบบสนับสนุนกำรด ำเนินกำรรับสมัคร
และระบบสนับสนุนกำรด ำเนินงำนในด้ำนต่ำง ๆ ท่ีเพิ่มมำกขึ้น จึงมีกำรจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนกำรคัดเลือกรับผู้เข้ำ
ศึกษำในมหำวิทยำลัย เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร  
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  3. งำนกำรคัดเลือกรับผู้เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัย มีกระบวนกำร ขั้นตอน จ ำนวนมำก เพื่อให้กำร
ปฏิบัติงำน มีควำมรวดเร็ว เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้น ำระบบ
เทคโนโลยีและสำรสนเทศมำสนับสนุนกำรปฏิบัติ ดังนี้ 
   ด้านการประชาสัมพันธ์ 
   1. เว็บเพจประสำนงำนกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตร 
    ท่ี http://regis.nsru.ac.th/pr/pr.php . 
   2.  Group Line กำรประชำสัมพันธ์หลักสูตร   
   3. FaceBook NSRU Dek64 
   ด้านการรับสมัคร 
   1.  ระบบรับสมัครนักศึกษำออนไลน์ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำนให้กับบุคลำกรท้ัง
ในหน่วยงำน บุคลำกรของหน่วยงำนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
   2. ระบบบันทึกใบรำยงำนตัว และเอกสำรหลักฐำนกำรรำยงำนตัว ส ำหรับผู้สมัครท่ีผ่ำนกำรคัดเลือก 
   3. ระบบกำรรำยงำนตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษำ 
   4. ระบบตรวจสอบเอกสำรกำรสมัครของนักเรียนออนไลน์ 
   5. ระบบรับรำยงำนตัว ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี (กำรออกรหัสนักศึกษำ และงำนขึ้นทะเบียนนักศึกษำใหม่) 
  4. เมื่อเสร็จส้ินกระบวนกำรด ำเนินกำรคัดเลือกรับผู้เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัย ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน ด ำเนินกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อมหำวิทยำลัย และคณะกรรมกำรด้ำนวิชำกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยมีรำยละเอียดประกอบไปด้วย ข้อมูลจ ำนวนผู้สมัคร /ผู้รำยงำนตัว ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน เพื่อ
รับข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรปรับปรุงกระบวนกำร และกำรแก้ปัญหำ ในปีกำรศึกษำต่อไป 
   กำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรรับสมัครนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 มีผลกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
   เป้าหมายการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 
   1. จ ำนวนนักศึกษำใหม่ปีกำรศึกษำ 2564 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 65 ของจ ำนวนตำมแผนกำรรับท่ีได้รับ
กำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยฯ (จ ำนวนตำมแผนรับท่ีได้รับกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยท้ังส้ิน 2,700 คน 
เป้ำหมำยกำรรับไม่น้อยกว่ำร้อยละ 65 คิดเป็นจ ำนวน 1,755 คน) 
   2. จ ำนวนนักศึกษำใหม่ในสำขำวิชำต่ำง ๆ และมีคุณสมบัติตรงตำมควำมต้องกำรของสำขำวิชำ 
   ตัวชี้วัดตามแผน 
    ตัวชี้วัดท่ี 1 จ ำนวนช่องทำงกำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่องทำง 
    ตัวช้ีวัดท่ี 2 จ ำนวนเครือข่ำยกำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ท่ีเข้ำถึง และครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำย 
(นักเรียน นักศึกษำ ครูแนะแนว และกลุ่มอำจำรย์ภำยในมหำวิทยำลัยฯ) 

http://regis.nsru.ac.th/pr/pr.php
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    ตัวช้ีวัดท่ี 3 จ ำนวนหลักสูตรท่ีมีจ ำนวนนักศึกษำใหม่มำกกว่ำร้อยละ 70 ของจ ำนวนท่ีก ำหนด
ตำมแผนรับฯ (เป้ำหมำย 20 หลักสูตร) 
 
   ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนฯ 
    ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนช่องทำงกำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่องทำง 
    ผลการด าเนินงาน ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ปรับปรุงกระบวนกำรรับสมัคร
นักศึกษำใหม่ ปีกำรศึกษำ 2564 หน่วยงำนปรับปรุงและพัฒนำช่องทำงกำรรับสมัครเพิ่มเติม จ ำนวน 4 ช่องทำง 
ได้แก่ 1) กำรรับสมัครตรงผ่ำนระบบออนไลน์ 2) กำรรับสมัครตรงท่ีมหำวิทยำลัย 3) กำรรับสมัครผ่ำนอำจำรย์
ประจ ำหลักสูตร/คณะ 4) กำรรับสมัครผ่ำนกิจกรรมประชำสัมพันธ์เชิงรุก 
    ตัวชี้วัดที่ 2 จ ำนวนเครือข่ำยกำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ท่ีเข้ำถึงและครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำย 
(นักเรียน นักศึกษำ ครูแนะแนว)  
    ผลการด าเนินงาน จำกกำรจัดกิจกรรมสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏนครสวรรค์ กับโรงเรียนมัธยมในเขตพื้นท่ีบริกำร และกิจกรรมประชำสัมพันธ์เชิงรุก ณ โรงเรียนท่ีเข้ำร่วม
โครงกำร มีโรงเรียนเข้ำร่วมเป็นเครือข่ำยกำรรับสมัครฯ จ ำนวน ท้ังส้ิน 28 โรงเรียน มีนักเรียนสมัครและเข้ำ
รำยงำนตัว จ ำนวนท้ังส้ิน 797 รำย 
    ตัวชี้วัดที่ 3 จ ำนวนสำขำวิชำท่ีมีจ ำนวนนักศึกษำใหม่มำกกว่ำร้อยละ 70 ของจ ำนวนท่ีก ำหนด
ตำมแผนรับฯ (เป้ำหมำย 20 สำขำวิชำ) 
    ผลการด าเนินงาน  เมื่อส้ินสุดกำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ หน่วยงำนด ำเนินกำรรำยงำนผลกำร
รับสมัครนักศึกษำใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 พบว่ำมีสำขำวิชำท่ีมีจ ำนวนนักศึกษำใหม่ มำกกว่ำร้อยละ 70 ของ
จ ำนวนท่ีเปิดรับ ท้ังส้ิน 36 สำขำวิชำ จำกจ ำนวนท่ีเปิดรับท้ังหมด 56 สำขำวิชำ คิดเป็น ร้อยละ 64.29 ของจ ำนวน
ท้ังหมด อ้ำงอิงข้อมูลจำก สถิติจ ำนวนผู้รำยงำนตัว ปีกำรศึกษำ 2564  
   ส ำนักฯท ำกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ในภำพรวม และน ำข้อมูลดังกล่ำว
มำสรุปผล ได้ดังนี้  

ความพึงพอใจต่อกิจกรรม/บริการ ค่าเฉลี่ย (5) ความพึงพอใจ 
ช่องทำงประชำสัมพันธ์ กำรติดต่อ/สอบถำมปัญหำ และ
ระบบสนับสนุนให้ให้บริกำรด้ำนกำรรับสมัคร 

4.35 มำก 

กำรแนะน ำข้อมูลกำรสมัคร โดย แอดมินเพจ NSRUDEK64 4.3 มำก 
ควำมพึงพอใจต่อเว็บรับสมัครเรียน www.nsru.ac.th/pr 4.62 มำก 
กำรสอบถำมข้อมูลทำงโทรศัพท์ 4.17 มำก 

ค่าเฉลี่ย 4.36 มาก 
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  ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ 
  กำรประชำสัมพันธ์หลักสูตร และกิจกรรมกำรรับสมัคร ปีกำรศึกษำ 2564 นั้น ยังไม่สำมำรถด ำเนินกำร
ได้ตำมแผนงำนท่ีก ำหนดไว้ เนื่องจำกติดปัญหำกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรน่ำ -19 กำรลงพื้นท่ีออก
ประชำสัมพันธ์หลักสูตร และกิจกรรมอื่นท่ีเกี่ยวข้องบำงรำยกำรต้องงดกำรด ำเนินงำน และปรับเปล่ียนเป็นกำร
ด ำเนินกิจกรรมในรูปแบบของออนไลน์ 
  5. ส ำนักน ำผลกำรประเมินกำรด ำเนินกิจกรรมจำกปีท่ีผ่ำนมำ จำกกำรด ำเนินกิจกรรมกำรรับสมัคร 
โดยรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนไปยังคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยฯ เพื่ อ
รับทรำบข้อเสนอแนะ และน ำข้อเสนอแนะนั้นมำเป็นส่วนหนึ่งในกำรทบทวนปรับปรุงกำรด ำเนินงำน ในกำรด ำเนิน
กิจกรรมกำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 ดังนี้ 
   5.1 ทบทวนกำรเข้ำร่วมระบบกำรรับสมัครแบบรับตรงอิสระ โดยก ำหนดระยะเวลำ และรอบกำร
รับตำมท่ีได้รับอนุมัติจำกมหำวิทยำลัยฯ 
   5.2 ทบทวนกิจกรรมประชำสัมพันธ์กำรรับสมัคร โดยเพิ่มประชำสัมพันธ์ให้มีควำมหลำกหลำย และ
มีควำมน่ำสนใจมำกขึ้น เช่น ปรับรูปแบบของส่ือส่ิงพิมพ์ให้มีควำมน่ำสนใจ กำรจัดท ำวิดีโอแนะน ำหลักสูตร กำร
ออกบูธประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ กิจกรรมประชำสัมพันธ์หลักสูตร แนะแนวกำรศึกษำต่อ กำรจัดโปรโมช่ันพิเศษเพื่อ
กำรรับสมัคร 
   5.3 พัฒนำระบบสนับสนุนกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรกำรรับสมัคร 
   จำกผลประเมินกำรด ำเนินกำรในปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ ทำงหน่วยงำนได้น ำมำท ำกำรทบทวน
เบื้องต้น ในกำรประชุมบุคลำกรภำยในส ำนัก (อย่ำงไม่เป็นทำงกำร) และมีแนวทำงในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรรับ
สมัครนักศึกษำใหม่ในโอกำสต่อไป ดังนี้ 
 
   1.  ปรับปรุง พัฒนำระบบกำรรับสมัครเพื่อรองรับกำรสมัครทุกขั้นตอน ได้แก่ 
    1.1 กำรสมัคร -> ช ำระเงินค่ำสมัครผ่ำนระบบออนไลน์ -> กำรอัพโหลดเอกสำรประกอบกำรสมัคร 
    1.2 กำรรำยงำนตัว -> กำรน ำส่งเอกสำรรำยงำนตัว -> กำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียมทำงกำรศึกษำ 
    1.3  ระบบกำรผ่อนผันกำรช ำระค่ำธรรมเนียมทำงกำรศึกษำ และกำรแบ่งช ำระค่ำลงทะเบียนเป็นรำยงวด 
   2. อัพเดทระบบงำนให้มีควำมเสถียร และรองรับกำรเข้ำใช้งำนพร้อมกันจ ำนวนมำก 
   3. เพิ่มเติมช่องทำงกำรช ำระเงินผ่ำนผู้ให้บริกำรทำงกำรเงินประเภทต่ำงๆ ให้ครอบคลุมกำรใช้
งำนของผู้สมัคร 
   4. ปรับปรุงกระบวนกำรรับสมัคร กำรสอบคัดเลือก และกำรสอบสัมภำษณ์ ให้เป็นรูปแบบ
ออนไลน์ 100% โดยเริ่มทดลองใช้ในกำรคัดเลือกนักศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพครู  
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  ตัวชี้วัดที่  2.15 การด าเนินงานด้านทะเบียนนักศึกษา   
  1. ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ส่งเสริมให้บุคลำกรจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำน (Work Manual) 
ตำมต ำแหน่งงำนท่ีรับผิดชอบ ให้บุคลำกรสำมำรถปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือสำมำรถด ำเนินงำนทดแทนกันได้ และ
เผยแพร่ผ่ำนช่องทำงประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำน โดยมีคู่มือปฏิบัติงำนท่ีเกี่ยวข้องกับงำนทะเบียนนักศึกษำ ดังนี้  
   1.1  คู่มือกำรจัดเตรียมฐำนข้อมูลกำรจองรำยวิชำเรียนทำงอินเตอร์เน็ตส ำหรับนักศึกษำภำคปกติ 
   1.2  คู่มือปฏิบัติงำนข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษำ 
   1.3  คู่มือกำรออกค ำส่ังพ้นสภำพเพรำะผลกำรเรียนของนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
   1.4  คู่มือกำรปฏิบัติงำน กำรจัดเก็บเอกสำรผลกำรศึกษำ 
   1.5  คู่มือปฏิบัติงำนจัดพิมพ์ปริญญำบัตร 
   1.6  คู่มือปฏิบัติงำน ระบบตรวจและวิเครำะห์ข้อสอบแบบปรนัย 
   1.7  คู่มือปฏิบัติงำนกำรขออนุมัติผลกำรส ำเร็จกำรศึกษำ 
   1.8  คู่มือปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบคุณวุฒิ 
   1.9  คู่มือปฏิบัติงำนกำรรับสมัครนักศึกษำ 
   1.10 คู่มือปฏิบัติงำน รับสมัครนักศึกษำ (ขั้นตอนกำรรับสมัครและตรวจคุณสมบัติ) 
   1.11 คู่มือปฏิบัติงำนกำรพ้นสภำพนักศึกษำ (กรณีไม่ลงทะเบียน) 
   1.12 คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรตรวจรูปแบบวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระ 
   1.13 คู่มือปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบโครงสร้ำงหลักสูตร 
   1.14 คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรจัดเตรียมฐำนข้อมูลกำรจองรำยวิชำเรียนทำงอินเทอร์เน็ตของ
นักศึกษำภำคปกติ 
  2. เพื่อให้กำรบริกำรนักศึกษำมีประสิทธิภำพและกำรด ำเนินงำนมีควำมถูกต้อง เรียบร้อย รวดเร็ว 
กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผลจึงได้มีกำรจัดท ำ Flow Chart ของงำนต่ำง ๆ ท่ีบุคลำกรในกลุ่มงำนทะเบียนฯ 
ปฏิบัติ อีกท้ังยังมีคู่มือกำรให้บริกำรนักศึกษำในงำนท่ีเกี่ยวข้องกับงำนทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ และคู่มือ
กำรใช้งำนระบบสำรสนเทศต่ำง ๆ แสดงไว้ในเว็บไซต์ ส ำหรับเป็นกำรแสดงถึงขั้นตอนในกำรให้บริกำรนักศึกษำ 
เพื่อให้นักศึกษำได้รับทรำบ โดยมีคู่มือท่ีเกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรนักศึกษำด้ำนงำนทะเบียนและประมวลผล ดังนี้ 
   2.1 คู่มือกำรค ำร้องออนไลน์ ของนักศึกษำระดับปริญญำตรี และระดับบัณฑิตศึกษำ 
   2.2 คู่มือกำรขอลงทะเบียน เพิ่ม-ถอน รำยวิชำ ของนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
   2.3 คู่มือกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ ส ำหรับอำจำรย์ 
   2.4 คู่มือกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ ส ำหรับนักศึกษำ 
   2.5 คู่มือกำรใช้งำนระบบงำนทะเบียนส ำหรับนักศึกษำ 
   2.6 คู่มือนักศึกษำ 
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   นอกจำกนี้ ได้จัดท ำขั้นตอนกำรใช้บริกำรต่ำง ๆ  ด้ำนงำนทะเบียนนักศึกษำ เผยแพร่ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ  
ท้ังในรูปของเอกสำรออนไลน์ แผ่นพับ ป้ำยประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ เพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงผู้ใช้บริกำรได้อย่ำงครอบคลุม   
  3. ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 
เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมสะดวก รวดเร็ว ได้แก่   
   3.1 ระบบงำนทะเบียนและวัดผล ส ำหรับบุคลำกรของหน่วยงำน 
   3.2 ระบบงำนส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีคณะ (รับสมัคร) 
   3.3 ระบบจัดตำรำงเรียนตำรำงสอน ส ำหรับบุคลำกรของหน่วยงำน 
   3.4 ระบบกำรตรวจสอบคุณวุฒิ  
   3.5 ระบบบริหำรจัดกำรเว็บไซต์ (BACKOFFICE)  
   3.6 ระบบบริหำรจัดกำรกำรเพิ่ม-ถอนรำยวิชำ (ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี)   
  4. ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน จัดให้มีกำรกำรประชุมกลุ่มย่อย กำรพูดคุยระหว่ำงผู้บริหำร
และผู้ปฏิบัติงำน และระหว่ำงผู้พัฒนำโปรแกรมและผู้ใช้งำน เพื่อเป็นกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน อีกท้ังยังได้
จัดท ำกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศ เพื่อปรับปรุงระบบสำรสนเทศในส่วนต่ำงๆ ให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรสำรสนเทศ โดยผลกำรประเมิน พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรสำรสนเทศส่วนใหญ่มี
ควำมพึงพอใจของระบบสำรสนเทศส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนอยู่ในระดับมำก อยู่ในระดับ 4.34 
คะแนน จำกคะแนนเต็ม 5 และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้   
   4.1 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตท ำงำนช้ำ 
   4.2 กำรใช้บริกำรบำงรำยกำร ต้องยื่นเรื่องผ่ำนหลำยข้ันตอนท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำ   
  5.  ภำยหลังกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนโดยกำรประชุมกลุ่มย่อย กำรพูดคุยระหว่ำงผู้บริหำรและ
ผู้ปฏิบัติงำน และระหว่ำงผู้พัฒนำโปรแกรมและผู้ใช้งำน และผลจำกกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรข้อมูล
สำรสนเทศ จึงมีกำรปรับปรุงระบบสำรสนเทศต่ำง ๆ เพิ่มเติม ท้ังท่ีอยู่ในระหว่ำงกำรปรับปรุง และก ำหนดไว้ใน
แผนพัฒนำระบบสำรสนเทศ ปีงบประมำณ 2565 ตลอดจนกำรปรับลดขั้นตอนกำรให้บริกำรและกำรรับ-ส่งเอกสำร
ต่ำง ๆ ให้มีควำมกระชับ มำกยิ่งขึ้น โดยตัดลดขั้นตอนท่ีไม่จ ำเป็น 
  3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
  ตัวชี้วัดที่  3.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีพันธกิจหลักในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย 
และกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่นักศึกษำ คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำท่ี และบุคคลภำยนอก ท้ังในด้ำนงำนทะเบียนและ
ประมวลผล งำนตำรำงเรียน-ตำรำงสอน - ตำรำงสอบ รวมถึงงำนประสำนงำนด้ำนหลักสูตรและแผนกำรเรียน จำก
กำรให้บริกำรดังกล่ำว หน่วยงำนได้มีกำรสอบถำมข้อคิดเห็นท่ีมีต่อกำรให้บริกำรจำกผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้ 
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน 
1 คะแนนกำรประเมินด้ำนกำรให้บริกำร 4.31 
2 คะแนนกำรประเมินด้ำนบุคลำกร 4.24 
3 คะแนนกำรประเมินด้ำนส่ิงสนับสนุน 4.29 

4 คะแนนประเมินด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร 4.29 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน 4.28 

 
  จำกผลกำรศึกษำควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน พบว่ำ
ผู้รับบริกำรส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรให้บริกำรของหน่วยงำนอยู่ในระดับมำก ท้ังนี้เป็นผลมำจำกกำร
บริหำรจัดกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร บุคลำกรของหน่วยงำนมีควำมรู้ในเรื่องท่ีให้บริกำรเป็นอย่ำงดี ท ำให้สำมำรถ
ให้ค ำแนะน ำ หรือแก้ไขปัญหำให้กับผู้มำขอรับบริกำรได้อย่ำงชัดเจน ถูกต้อง และน่ำเช่ือถือ และบุคลำกรของ
หน่วยงำนมีกำรปฏิบัติงำนท่ีมุ่งเน้นกำรให้บริกำรท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงำนท่ีว่ำ “ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียนเป็นองค์กรท่ีทันสมัย ให้บริกำรถูกต้องรวดเร็ว” แต่จำกผลกำรศึกษำควำมพึงพอใจยังมี
บำงด้ำนท่ีควรปรับปรุง โดยเฉพำะในด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำท่ี ซึ่งจะน ำผลท่ีได้ไปใช้ในกำรปรับปรุงกำร
ให้บริกำรของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ดังนี้ 
  1.  พัฒนำกำรให้บริกำรด้วยกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อพัฒนำระบบกำรให้บริกำรตำมพันธกิจของหน่วยงำน 
  2. พัฒนำบุคลำกรด้ำนบุคลิกภำพ และทักษะท่ีจ ำเป็นในกำรเป็นผู้ให้บริกำรท่ีดี 
  3. พัฒนำช่องทำงกำรส่ือสำร ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนวิชำกำรให้แก่บุคคลภำยนอกได้รับทรำบ 
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ผลกำรประเมินผลงำนตำมพันธกิจของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน แสดงในตำรำงท่ี 3.1 

ตารางที่ 3.1  กำรประเมินผลงำนตำมพันธกิจของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

ที่ ตัวชี้วัด คะแนน 
1. การบริหาร 21.00 
1.1 กระบวนกำรบริหำรองค์กำร 5.00 
1.2 ผลกำรบริหำรงบประมำณ 1.00 
  1. ผลกำรบริหำรงบประมำณ   1.00 
  2. ควำมสำมำรถในกำรหำรำยได้ - 

1.3 ผลกำรพัฒนำบุคลำกร 5.00 
1.4 กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 5.00 
1.5 กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ 5.00 

2. ความส าเร็จในการปฏบิัติงาน 55.00 
2.1 ระบบงำนบริหำรส ำนักงำน 5.00 
2.2 กำรพัฒนำบุคลำกรให้ท ำหน้ำท่ีให้กำรบริกำรได้อย่ำงมีคุณภำพ 5.00 
2.3 กำรอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ท้ังภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 5.00 
2.4 กำรประชุมคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ท่ีส ำนัก/สถำบันรับผิดชอบ 5.00 
2.5 กำรให้บริกำรข้อมูลแก่บุคลำกรและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 5.00 
2.6 ร้อยละของบุคลำกรท่ีได้รับกำรพัฒนำตำมหน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบ 5.00 
2.7 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 5.00 
2.12 กำรประสำนกำรจัดกำรศึกษำหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป  5.00 
2.13 กำรประสำนงำนกำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตร  5.00 
2.14 กำรด ำเนินกำรคัดเลือกรับผู้เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยระดับปริญญำตรี 5.00 
2.15 กำรด ำเนินกำรด้ำนทะเบียนนักศึกษำ  5.00 
3. ด้านความพึงพอใจของผู้รบับรกิาร 4.28 

  3.1 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 4.28 
รวม   80.28 

* ไม่น ำมำคิดค่ำระดับคะแนนเนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด 19 ท ำให้มีผลกระทบต่อกำรบริหำรงบประมำณ 
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 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ     
 1.  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์  
  ส ำนักได้รับอนุมัติให้ด ำเนินโครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 
2564  ประกอบด้วย 5 ยุทธศำสตร์ จ ำนวน 22 ตัวชี้วัด โดยมีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุค่ำเป้ำหมำย จ ำนวน 17 
ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 77.27 
 2. ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ส ำนักได้รับอนุมัติให้
ด ำเนินโครงกำร จ ำนวน 16 โครงกำร  สำมำรถด ำเนินกำรได้  จ ำนวน 8 โครงกำร  เป็นร้อยละ 50.00  
 3. การบริหารงบประมาณ   
  ส ำนักได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 8,135,711 บำท ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยได้ จ ำนวน 6,198,703 บำท 
คิดเป็นร้อยละ 76.19 
              หมายเหตุ   
  จำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ส่งผลให้กำรขับเคล่ือนโครงกำรไม่สอดคล้อง
ตำมแผนปฏิบัติกำร หน่วยงำนขอยุติกำรด ำเนินโครงกำรบำงส่วน  ขอเปล่ียนแปลงโครงกำรเพื่อให้สำมำรถ
ขับเคล่ือนได้สอดคล้องกับมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019  
  ประกอบกับสถำนกำรณ์ดังกล่ำวส่งผลต่อสภำวะทำงเศรษฐกิจท ำให้นักศึกษำขำดแคลนทุนทรัพย์ ในกำรช ำระ
เงินค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ และค่ำธรรมเนียมนักศึกษำ มหำวิทยำลัยได้ออกประกำศ เรื่อง กำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงกำรศึกษำและ
ค่ำธรรมเนียมนักศึกษำในช่วงระยะเวลำกำรระบำดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 โดยเรียกเก็บค่ำเงินค่ำบ ำรุง
กำรศึกษำแบบเหมำจ่ำยในอัตรำร้อยละเก้ำสิบ และให้แบ่งจ่ำยเป็นงวด โดยงดเว้นค่ำปรับกำรช ำระเงินหลังก ำหนด 
 การสัมภาษณ์ผู้อ านวยการและผู้แทนเจ้าหน้าที่ 
 การสัมภาษณ์ผู้อ านวยการ สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้  
 1.  การด าเนินงานของส านัก/สถาบัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา (1 ต.ค.2563–30 ก.ย.2564) มี
อะไรที่เป็นจุดเด่นและมุ่งเน้นพัฒนาไปในด้านใด 
  จุดเด่นด้านการตอบสนองผู้มีส่วนได้เสีย 
  1.  ปรับปรุงกระบวนกำรให้บริกำร เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใต้
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรน่ำ-2019 ด้วยกำรปรับลดกระบวนกำรท่ีไม่จ ำเป็นหรือมีล ำดับ
ควำมส ำคัญของงำนค่อนข้ำงน้อยในกำรให้บริกำร 
  2. พัฒนำ/ เพิ่ม/ปรับปรุงช่องทำงกำรให้บริกำรท่ีหลำกหลำย ปรับเปล่ียนให้ทันสมัย เหมำะสมต่อ
สภำพสังคม และกำรด ำเนินชีวิตของผู้ใช้บริกำรและปรับเปล่ียนให้ทันต่อสถำนกำรณ์ปัจจุบัน อีกท้ังขับเคล่ือนกำร
พัฒนำกำรให้บริกำรด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ท่ีทันสมัย สอดคล้องกับกำรพัฒนำงำนในทุกด้ำน อำทิเช่น 
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   2.1  กำรเร่งพัฒนำระบบงำนส ำหรับนักศึกษำในกำรขอลดหย่อน/แบ่งช ำระค่ำธรรมเนียมทำง
กำรศึกษำแบบรำยงวด ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ 
   2.2  กำรน ำส่งเอกสำรรำยงำนตัวและเอกสำรประกอบต่ำง ๆ ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ 
   2.3  กำรด ำเนินกำรจัดกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ ปีกำรศึกษำ 2564 แบบออนไลน์ 
   2.4 กำรด ำเนินกำรจัดสอบคัดเลือก และกำรสอบสัมภำษณ์ผู้สมัครเข้ำศึกษำต่อ ผ่ำนช่องทำง
ออนไลน์แบบ ร้อยละ 100.00 
   2.5 กำรพัฒนำระบบสนับสนุนกำรยื่นขอรับสิทธิ์ลดหย่อนค่ำธรรมเนียมทำงกำรศึกษำ ตำม
มติคณะรัฐมนตรี 
   2.6 กำรปรับรูปแบบกำรให้บริกำรแบบสองทำงผ่ำนช่องทำงโซเชียลมีเดียต่ำง ๆ ทันต่อสถำนกำรณ์
และเข้ำถึงผู้รับบริกำร มีกำรถำมตอบผ่ำนกำรช่องทำงโซเชียล กำรจัดท ำคลิปวิดีโอแนะน ำกำรบริกำร เป็นต้น 
 3.  มีกำรติดต่อส่ือสำรกันระหว่ำงหน่วยงำนกับกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อสร้ำงสัมพันธ์อันดีระหว่ำงกัน เกิด
กำรรับรู้  ยอมรับและเข้ำใจถึงบริบทของหน่วยงำนในฐำนะกำรเป็นผู้ให้บริกำร 
  จุดเด่นด้านการบริหารงาน 
  1. มีกำรปรับแนวทำงกำรบริหำรงำนให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ ต้ังแต่กำรถ่ำยทอดนโยบำย กำรมอบหมำย
งำนไปยังผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องต่ำง ๆ  ตลอดจนกำรก ำกับติดตำมให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปในทิศทำงท่ีดี 
  2. มีแผนงำนท่ีรองรับนโยบำยต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย น ำจุดเน้น กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด และค่ำ
เป้ำหมำย ของมหำวิทยำลัย มำเป็นส่วนหนึ่งของกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของส ำนัก ฯ 
  3.  บริหำรงำนภำยในหน่วยงำนด้วยควำมโปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล มีระบบกำรก ำกับ ติดตำม 
ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนเพื่อควำมโปร่งใส ด ำเนินงำนภำยใต้หลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวปฏิบัติจำกต้น
สังกัดอย่ำงเคร่งครัด 
  4.  บริหำรงบประมำณภำยใต้นโยบำยของมหำวิทยำลัย อย่ำงมีประสิทธิภำพ คุ้มค่ำ ก่อประโยชน์
สูงสุดต่อหน่วยงำนและมหำวิทยำลัย 
  5.  ส่งเสริมให้บุคลำกร เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรของมหำวิทยำลัย 
  6.  ปรับรูปแบบกำรบริหำรงำนให้สำมำรถด ำเนินงำนได้ภำยใต้สถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
  จุดเด่นด้านการพัฒนาองค์กร 
  1.  น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ทบทวนภำระงำน และ
ภำรกิจของหน่วยงำนให้มีควำมทันสมัยเป็นปัจจุบัน 
  2. มีกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรตำมพันธกิจของหน่วยงำนให้ทันสมัยอยู่ เสมอ ทันต่อกำร
เปล่ียนแปลงของสังคม ค่ำนิยม และเทคโนโลยี 
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  3.  ส่งเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำร กำรพัฒนำงำน และสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำน ท้ังภำครัฐ และเอกชน 
  ในปีงบประมำณ 2564 ส่ิงท่ีหน่วยงำนต้ังเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำน มุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบ
สนับสนุนกำรด ำเนินงำน ให้มีรูปแบบท่ีหลำกหลำย ทันสมัย สนองตอบควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (โดย
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน) มุ่งเน้นกำรพัฒนำบุคลำกร ให้มีทักษะท่ีสำมำรถตอบสนอง
กำรด ำเนินงำนในเชิงรุกมำกยิ่งขึ้น มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรพัฒนำงำนในควำมรับผิดชอบ และพัฒนำงำน
ส่วนรวม สำมำรถปรับตัวทันต่อสภำพกำรณ์ด ำเนินงำนท่ีเปล่ียนไป และพร้อมในกำรให้บริกำรด้วยเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย ตำมวิสัยทัศน์ของหน่วยงำน “ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เป็นองค์กรท่ีทันสมัย ให้บริกำร
ถูกต้อง รวดเร็ว” 
  สิ่งที่ควรปรับปรุง 
  1.  กำรพัฒนำระบบงำน โดยกำรน ำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ำมำมีส่วนช่วยสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 
  2. ข้อจ ำกัดของบุคลำกร ท่ีมีควำมสำมำรถในงำนท่ีมีลักษณะเฉพำะตัว ซึ่งในบำงงำนบุคลำกรยัง
ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้ เช่น งำนด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งปัจจุบันยังไม่สำมำรถจัดหำบุคลำกร
ท่ีมีควำมเช่ียวชำญด้ำนดังกล่ำวมำเพิ่มเติมได้ (ปัจจุบันมีเพียง 1 คน) 
 2.  การประสานเพื่อน านโยบายจากมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติของส านัก/สถาบัน 
  กำรประสำนงำนเพื่อน ำนโยบำยจำกมหำวิทยำลัย ไปสู่กำรปฏิบัติในภำพรวมของส ำนักฯ นั้น 
ด ำเนินงำนในลักษณะของกำรน ำนโยบำยจำกสภำมหำวิทยำลัย ยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติรำชกำรของ
มหำวิทยำลัยฯ มำพิจำรณำถึงควำมเกี่ยวข้องเช่ือมโยง และตรงกับพันธกิจกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ และน ำมำ
ก ำหนดแผนกำรปฏิบัติงำนผ่ำนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ระยะยำว และแผนปฏิบัติกำรรำยปี ท่ีสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำของมหำวิทยำลัย ให้บรรลุเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ท่ีก ำหนดไว้ โดยแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปีของหน่วยงำนนั้น มีกำรวิเครำะห์ควำมเช่ือมโยงของแผนงำนระดับส ำนักฯ กับแผนงำนระดับ
มหำวิทยำลัย เพื่อน ำมำเป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรจัดวำงกลยุทธ์ กิจกรรม/โครงกำร ให้สอดคล้องกับประเด็นส ำคัญ 
ท่ีมหำวิทยำลัย มุ่งเน้นให้เกิดผลส ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
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 3.  ในปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพและมีทักษะที่สามารถท างานได้หลากหลาย เป็นความต้องการ
จ าเป็นส าหรับมหาวิทยาลัยไทยที่ต้องพัฒนาให้พร้อมส าหรับบริบทที่เปลี่ยนไป ส านัก/สถาบัน มีแนวทางการ
พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีคุณภาพและทักษะที่หลากหลายมากข้ึน อย่างไร   
  แนวทำงในกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำบุคลำกรภำยในหน่วยงำนให้มีทักษะ สมรรถนะท่ีจ ำเป็น
และสอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนตำมทิศทำงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำน และนโยบำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ
มหำวิทยำลัยฯ ผ่ำนแผนกำรพัฒนำบุคลำกร ซึ่งมีแนวทำงในกำรพัฒนำบุคลำกรใน 2 ประเด็นหลัก ๆ ดังนี ้
  1.  พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนท่ีสอดคล้องกันบริบทของหน่วยงำน 
ด ำเนินกำรโดยก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรให้ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของหน่วยงำน ได้แก่ กำรพัฒนำ
สมรรถนะด้ำนดิจิทัล กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรสร้ำงมำตรฐำนกำรให้บริกำรท่ีสำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำร ให้สอดรับกำรยุคสมัยและเป็นกำรเตรียมบุคลกรให้พร้อมรับมือกับสถำนกำรณ์และบริบท
ของมหำวิทยำลัยท่ีเปล่ียนไปในอนำคต 
  2.  ส่งเสริมให้บุคลำกรมีกำรพัฒนำสมรรถนะหลักและสมรรถนะตำมสำยงำน เช่น กำรเสริมสร้ำง
คุณธรรม จริยธรรม  จรรยำบรรณในกำรปฏิบัติงำน  ทักษะด้ำนกำรประสำนงำน  กำรบริหำรจัดกำรภำยใต้กำร
ปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส เป็นต้น 
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   วิธีการพัฒนา 
   1.  กำรจัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร กำรให้ควำมรู้ กำรศึกษำดูงำน และกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้   
   2.  ส่งเสริมกำรจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนตำมภำระงำนท่ีรับมอบหมำย  
   3. ส่งเสริมให้บุคลำกรในระดับปฏิบัติกำรเข้ำร่วมประชุมทำงวิชำกำร กำรฝึกอบรม 
ประชุมสัมมนำ และศึกษำดูงำนท้ังภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 
   4. จัดโครงกำรส่งเสริมพัฒนำประสิทธิภำพเพื่อพัฒนำบุคลำกรให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้ 
   5.  ด ำเนินกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ภำยในหน่วยงำน เพื่อให้สำมำรถน ำแนวทำง/กระบวนกำรท่ีดี
มำพัฒนำกำรท ำงำนของตนเอง 
 4.  การระบาด COVID19 ส านัก/สถาบัน ประสบปัญหาในการด าเนินงานหรือไม่อย่างไร และ
ต้องการได้รับการสนับสนุนอย่างไร 
  จำกบริบทของหน่วยงำน ซึ่งเป็นหน่วยงำนด้ำนกำรให้บริกำรวิชำกำรเป็นหลัก เมื่อเกิดปัญหำจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรน่ำ-2019 ในช่วงท่ีผ่ำนมำจึงส่งผลกระทบกำรกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนด้ำนต่ำง ๆ ค่อนข้ำงสูง อำทิเช่น 
  1. งำนด้ำนกำรให้บริกำรงำนทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ ซึ่งเป็นงำนบริกำรหลักท่ี
นักศึกษำเข้ำมำใช้บริกำรเป็นจ ำนวนมำก กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวจึงจ ำเป็นต้องปรับเปล่ียนรูปแบบ ให้อยู่ในรูปของ
กำรบริกำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์ และใช้ช่องทำงโซเชียลมีเดียมำเป็นตัวขับเคล่ือนกำรให้บริกำร แทนกำรบริกำรใน
ท่ีต้ัง รวมถึงกำรอ ำนวยควำมสะดวกผ่ำนกำรบริกำรต่ำง ๆ เช่น กำรจัดส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์/ขนส่งสำธำรณะ 
ระบบกำรน ำส่งข้อมูลและเอกสำรส ำคัญ เป็นต้น 
  2. งำนด้ำนกำรรับนักศึกษำใหม่ ท้ังระดับปริญญำตรี และระดับบัณฑิตศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 ต้ังแต่
กระบวนกำรรับสมัคร กำรสอบคัดเลือก (ในบำงสำขำวิชำ) ตลอดจนถึงกำรสอบสัมภำษณ์และกำรรำยงำนตัวต่ำง  ๆ
  3 งำนด้ำนส่งเสริมวิชำกำร ตำรำงเรียน-สอน-สอบ และงำนแผนกำรเรียนต่ำง ๆ และงำน
ประสำนงำนด้ำนหลักสูตรกำรสอน กับหน่วยงำนภำยใน และหน่วยงำนภำยนอก (สป.อว.) เป็นต้น กำรด ำเนินงำน
ในบำงขั้นตอนมีควำมล่ำช้ำเกินกว่ำแผนงำนท่ีต้ังไว้ 
  4. งำนด้ำนกำรพัฒนำระบบสนับสนุนกำรให้บริกำร และกำรส่ือสำรระหว่ำงหน่วยงำน มีควำม
ล่ำช้ำและติดขัดบ้ำงในบำงประเด็น จำกนโยบำย WFH 
 5.  ประเด็นที่กระทรวง อว. ให้ความส าคัญและจะน าไปสู่การจัดสรรงบประมาณ ตาม พรบ.
อุดมศึกษามาตรา 45 (3) คือการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ดังนั้นท่านเห็นว่าจะ
ก าหนดทิศทางอย่างไร ในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ และผลิตก าลังคนตามความ
ต้องการของประเทศ 
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  กำรพลิกโฉมมหำวิทยำลัย ซึ่งจะน ำไปสู่กำรพัฒนำควำมเป็นเลิศในด้ำนกำรผลิตก ำลังคนตำมควำม
ต้องกำรของประเทศนั้น ตำมบริบทของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนท่ีสำมำรถเช่ือมโยง และสนับสนุน
นโยบำย และยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยในเรื่องดังกล่ำว แบ่งได้เป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 
  1.  ด้ำนกำรส่งสริมกำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรกำรศึกษำให้มีควำมหลำกหลำย เป็นกำรสร้ำง
ทำงเลือกของชุมชนและท้องถิ่น และตอบสนองต่อควำมต้องกำรพัฒนำชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ ซึ่งในรอบ
ปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ หน่วยงำนได้มีส่วนในกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำหลักสูตรให้สำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำร
ดังกล่ำว แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ 
   1.1  กลุ่มหลักสูตรเดิมท่ีครบรอบกำรปรับปรุง/พัฒนำ โดยให้มีกำรปรับปรุงเนื้อหำ และ
สำระส ำคัญของหลักสูตร โดยมุ่งเน้นท่ีผลกำรเรียนรู้ และสมรรถนะท่ีเป็นท่ีคำดหวังของผู้ใช้บัณฑิต ให้เกิดควำม
เช่ียวชำญเฉพำะด้ำนในหลักสูตรนั้น ๆ 
   1.2 กลุ่มหลักสูตรระยะส้ันท่ีตอบโจทย์ควำมต้องกำรของผู้เรียนในปัจจุบัน หลักสูตรกลุ่มนี้อยู่
ในรูปแบบของระบบคลังหน่วยกิต ซึ่งมหำวิทยำลัยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำหลักสูตรดังกล่ำว กว่ำ 21 
ชุดวิชำ (ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรเสนอขอควำมเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัย ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน) และใน
ปีงบประมำณ 2565 จะมีกำรต่อยอดหลักสูตรระยะส้ันให้อยู่ในรูปของบทเรียนออนไลน์ เพิ่มช่องทำงในกำรเข้ำถึง
ของกลุ่มเป้ำหมำย และผู้ท่ีสนใจ 
  2.  ขับเคล่ือนและสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรร่วมกับกำรท ำงำน เกิดกำร
เรียนรู้เชิงประสบกำรณ์ร่วมกับกำรท ำงำน (CWIE) ตำมนโยบำยมหำวิทยำลัยฯ ได้มอบหมำยให้ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน เป็นหน่วยงำนในกำรขับเคล่ือนให้เกิดกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้หลักสูตรท่ีสนใจทบทวน
ปรับปรุงและพัฒนำรำยละเอียดของหลักสูตรให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบดังกล่ำวได้ และปัจจุบันมี
หลักสูตรท่ีด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรูปแบบดังกล่ำวกว่ำ 10 หลักสูตร (ในปีกำรศึกษำ 2562-2563) อีกท้ังยัง
จัดเวทีให้แก่นักศึกษำในกำรสร้ำง/และน ำเสนอช้ินงำน/นวัตกรรม ท่ีเกิดจำกผลกำรเรียนรู้ในรูปแบบดังกล่ำว เพื่อ
เป็นตัวอย่ำงและแนวปฏิบัติท่ีดีในกำรด ำเนินงำน และยังสำมำรถส่งผลงำนเข้ำประกวดแข่งขัน เพื่อเป็นตัวแทนของ
มหำวิทยำลัยเข้ำประกวดผลงำน/นวัตกรรม ในระดับภำค และระดับประเทศต่อไป 
 6.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างไรเก่ียวกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามกฎกระทรวง 
  กำรจัดกลุ่มสถำบันฯ ถือเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรก ำหนดเป้ำหมำยและผลลัพธ์กำรด ำเนินงำนตำม
ของแต่ละมหำวิทยำลัยตำมจุดเน้นเชิงยุทธศำสตร์ของสถำบันอุดมศึกษำนั้น ๆ  เพื่อประโยชน์ในกำรส่งเสริมสนับสนุน 
ประเมินคุณภำพ ก ำกับดูแล และจัดสรรงบประมำณให้แก่มหำวิทยำลัยได้ตรงตำมเป้ำหมำยและพันธกิจกำร
ด ำเนินงำนของแต่ละสถำบัน ท่ีส่งผลให้เกิดผลลัพธ์กำรด ำเนินงำนท่ีโดดเด่นเฉพำะตัวตำมกลุ่มควำมสำมำรถของแต่ละ
มหำวิทยำลัย เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของประเทศและสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ 
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 7.  ท่านเห็นว่าปัญหาที่ส าคัญของส านัก/สถาบันคืออะไร และท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร 
  1.  ปัญหำในกำรตระหนักของบุคลำกรในองค์กรท่ีจะต้องขับเคล่ือนแนวทำงกำรปฏิบัติงำนท่ี
เปล่ียนแปลงไปตำมภำวกำรณ์ในปัจจุบันท่ีจะต้องเพิ่มศักยภำพในกำรท ำงำนให้มำกขึ้นจำกเดิมเพื่อให้ทันต่อกำร
เปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
   ข้อเสนอแนะ  
   ท ำควำมเข้ำใจกับบุคลำกรให้เห็นถึงควำมจ ำเป็นในกำรเปล่ียนแปลง ภัยคุกคำมท่ีอำจเกิดขึ้นใน
กำรท ำงำน ควำมไม่มั่นคงในกำรท ำงำนและหำแนวทำงในกำรช่วยเหลือให้บุคลำกรได้มีโอกำสในกำรแก้ไขปัญหำ
ให้ได้ตรงตำมประเด็นของปัญหำนั้นๆ 

 การสัมภาษณ์ผู้แทนเจ้าหน้าที่ สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้   
 1.  การด าเนินงานของส านัก/สถาบัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา (1 ต.ค.2563 – 30 ก.ย. 2564) 
มีอะไรที่เป็นจุดเด่นและมุ่งเน้นพัฒนาไปในด้านใด  
  จุดเด่นด้านการบริหารงาน 
  1.  มีแผนงำนท่ีรองรับนโยบำยต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย น ำจุดเน้น กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด และค่ำ
เป้ำหมำย ของมหำวิทยำลัย มำเป็นส่วนหนึ่งของกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของส ำนักฯ 
  2.  บริหำรงำนภำยในหน่วยงำน ด้วยควำมโปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล 
  3.  บริหำรงบประมำณภำยใต้นโยบำยของมหำวิทยำลัย อย่ำงมีประสิทธิภำพ คุ้มค่ำ ก่อประโยชน์
สูงสุดต่อหน่วยงำนและมหำวิทยำลัย 
  4. ส่งเสริมให้บุคลำกร เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรของมหำวิทยำลัย 
  5.  มีระบบกำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน เพื่อควำมโปร่งใส 
ด ำเนินงำนภำยใต้หลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวปฏิบัติจำกต้นสังกัดอย่ำงเคร่งครัด 
  6.  ปรับรูปแบบกำรบริหำรงำนให้สำมำรถด ำเนินงำนได้ภำยใต้สถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
  จุดเด่นด้านการพัฒนาองค์กร 
  1.  น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
  2.  มีกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรตำมพันธกิจของหน่วยงำนให้ทันสมัยอยู่ เสมอ ทันต่อกำร
เปล่ียนแปลงของสังคม ค่ำนิยม และเทคโนโลยี 
  3.  ส่งเสริมกำรพัฒนำสมรรถนะหลักและสมรรถนะรองของบุคลำกรให้เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำน 
  4.  ส่งเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำร กำรพัฒนำงำน และสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำน ท้ังภำครัฐและเอกชน 
  จุดเด่นด้านการตอบสนองผู้มีส่วนได้เสีย 
  1. ปรับปรุงกระบวนกำรให้บริกำร เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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  2.  มีช่องทำงกำรให้บริกำรท่ีหลำกหลำย ปรับเปล่ียนให้ทันสมัย เหมำะสมต่อสภำพสังคมและกำร
ด ำเนินชีวิตของผู้ใช้บริกำร 
  3.  ขับเคล่ือนกำรพัฒนำกำรให้บริกำรด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีทันสมัย สอดคล้องกับกำร
พัฒนำงำนในทุกด้ำน 
  4.  ทบทวน ปรับปรุงกระบวนกำร ขั้นตอน กำรให้บริกำรให้มีควำมสะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยำก ซับซ้อน 
  5.  มีกำรติดต่อส่ือสำรกันระหว่ำงหน่วยงำนกับกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อสร้ำงสัมพันธ์อันดีระหว่ำงกัน 
เกิดกำรรับรู้ ยอมรับ และเข้ำใจถึงบริบทของหน่วยงำนในฐำนะกำรเป็นผู้ให้บริกำร 
  ส่ิงท่ีหน่วยงำนควรต้ังเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำน ในโอกำสต่อไปคือ 
  1. กำรมุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบสนับสนุนกำรด ำเนินงำน ให้มีรูปแบบท่ีหลำกหลำย ทันสมัย 
สนองตอบควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  2. มุ่งเน้นกำรพัฒนำบุคลำกร ให้มีทักษะท่ีสำมำรถตอบสนองกำรด ำเนินงำนในเชิงรุกมำกยิ่งขึ้น มี
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรพัฒนำงำนในควำมรับผิดชอบ และพัฒนำงำนส่วนรวม สำมำรถปรับตัวทันต่อ
สภำพกำรณ์ด ำเนินงำนท่ีเปล่ียนไป และพร้อมในกำรให้บริกำรด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ตำมวิสัยทัศน์ของ
หน่วยงำน “ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เป็นองค์กรท่ีทันสมัย ให้บริกำรถูกต้อง รวดเร็ว” 
  สิ่งที่ควรปรับปรุง 
  1.  กำรพัฒนำระบบงำน โดยกำรน ำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ำมำมีส่วนช่วยสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 
  2.  ข้อจ ำกัดของบุคลำกร ท่ีมีควำมสำมำรถในงำนท่ีมีลักษณะเฉพำะตัว ซึ่งในบำงงำนบุคลำกรยัง
ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้ เช่น งำนด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งปัจจุบันยังไม่สำมำรถจัดหำบุคลำกร
ท่ีมีควำมเชียวชำญด้ำนดังกล่ำวมำเพิ่มเติมได้ (ปัจจุบันมีเพียง 1 คน ซึ่งต้องรับผิดชอบงำนด้ำนกำรดูแล /พัฒนำ
ระบบงำนต่ำง ๆ ให้แก่หน่วยงำนอื่นภำยในมหำวิทยำลัยด้วย เช่น งำนด้ำนกองทุนเพื่อกำรศึกษำ งำนด้ำนหอพัก 
งำนด้ำนระบบท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเงิน เป็นต้น) 
 2.  การประสานเพื่อน านโยบายจากมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติของส านัก/สถาบัน 
  กำรน ำนโยบำยจำกมหำวิทยำลัยฯ ไปสู่กำรปฏิบัติในภำพรวมของส ำนักฯ ในระดับบุคลำกร
ผู้ปฏิบัติงำนนั้น ด ำเนินงำนในลักษณะของกำรน ำนโยบำยและกำรทิศทำงกำรบริหำรงำนจำกคณะผู้บริหำรในรูป
ของแผนยุทธศำสตร์ระยะยำวและแผนปฏิบัติกำรรำยปีของส ำนักฯ  มำถ่ำยทอดไปยังบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน ผ่ำน
หัวหน้ำกลุ่มงำนภำยใต้กำรก ำกับดูแลของผู้บังคับบัญชำตำมสำยงำนเป็นล ำดับขั้น และมอบหมำยงำนตำมภำระ
งำนหลักของแต่ละกลุ่มงำน  
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 3.  เพื่อให้การท างานของท่านมีความถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว ท่านคิดว่าควรน าเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างไร   
  ปัจจุบันกำรปฏิบัติงำนของบุคลกรตำมบริบทของหน่วยงำนนั้น ได้มำกำรน ำเทคโนโลยีมำสนับสนุน
กำรด ำเนินงำนท้ังในส่วนของกำรให้บริกำร และกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรทุกกระบวนงำน ท้ังนี้เพื่อให้เกิดควำม
สะดวก รวดเร็วในกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำร ตลอดจนสำมำรถช่วยในกำรตรวจสอบควำมถูกต้องแม่นย ำใน
กำรปฏิบัติงำนนั้น ๆ อำทิเช่น 
  1. งำนทะเบียนนักศึกษำ   
   กำรคัดกรองรำยช่ือเพื่อจัดท ำประกำศฯ กำรพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ ได้มีกำรน ำเทคโนโลยี
มำใช้สนับสนุนกำรด ำเนินงำนให้มีควำมรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย ำ โดยกำรเช่ือมโยงและคัดกรองข้อมูลจำกระบบงำน
ทะเบียนนักศึกษำ (ภำยใต้เงื่อนไขกำรพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำประเภทต่ำง ๆ ได้แก่ พ้นสภำพฯเพรำะไม่
ลงทะเบียน และพ้นสภำพเพรำะผลกำรเรียน) มำจัดท ำเป็นประกำศฯ รำยช่ือกำรพ้นสภำพประเภทนั้น ๆ ได้ทันที
เมื่อถึงระยะเวลำกำรด ำเนินกำรจัดท ำประกำศฯ   
  2. งำนด้ำนกำรเงินและงบประมำณ   
   สำมำรถด ำเนินงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำเอกสำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ตลอดจนกำรจัดท ำ
รำยงำนทำงกำรเงินรำยไตรมำส โดยสำมำรถดึงข้อมูลจำกระบบงบประมำณได้ทันที ส่งผลให้เกิดควำมรวดเร็ว และ
ถูกต้องสำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ใช้งำนอย่ำงสูงสุด 
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  3. งำนด้ำนวิชำกำรและวำรสำรฯ  
   ปัจจุบันมีกำรด ำเนินงำนผ่ำนระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ และได้มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้
สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนทุกขั้นตอน ต้ังแต่กระบวนกำรรับบทควำม กำรตรวจรูปแบบ กำรตรวจอ่ำนโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ กำรโต้ตอบข้อซักถำมระหว่ำงกองบรรณำธิกำรกับเจ้ำของบทควำมนั้น ๆ ตลอดจนกำรอ ำนวยควำม
สะดวกให้แก่ผู้ส่งบทควำมในกำรติดตำมสถำนะบทควำมของตนเองว่ำอยู่ในกระบวนกำร/ขั้นตอนใด 
   จำกตัวอย่ำงงำนของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนท่ีได้มีกำรน ำเทคโนโลยีท่ีมีควำมเหมำะสมมำใช้
กับงำนประเภทต่ำง ๆ ส่งผลให้งำนนั้น มีควำมสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องแม่นย ำ เนื่องจำกมีกำรด ำเนินงำนผ่ำน
ฐำนข้อมูลด้ำนต่ำง ๆ ท่ีมีควำมถูกต้อง มีควำมปลอดภัยในระดับสูง และสำมำรถสอบทำนควำมถูกต้องผ่ำน
ระบบงำนได้ทันที ท้ังนี้นอกเหนือจำกกำรสอบทำนควำมถูกต้อง รวดเร็วด้วยเทคโนโลยีท่ีใช้แล้วนั้น ผู้บริหำร
หน่วยงำน ยังสนับสนุนให้มีกำรสอบทำนควำมถูกต้อง ครบถ้วน โดยหัวหน้ำงำนและผู้บังคับบัญชำตำมสำยงำน
ก่อนมีกำรอนุมัติหรือลงนำมในกำรปฏิบัติเรื่องนั้น ๆ และสร้ำงควำมเช่ือมั่น ควำมไว้วำงใจ รวมถึงตอบสนองตำม
ต้องกำร ของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีควำมหลำกหลำยและมีควำมแตกต่ำงกัน ให้ได้รับควำมพึงพอใจ
และบรรลุควำมประสงค์ ตำมวิสัยทัศน์ของหน่วยงำนท่ีว่ำ “ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เป็นองค์กรท่ี
ทันสมัย ให้บริกำรถูกต้อง รวดเร็ว” 
 4. การระบาด COVID19 ท่านประสบปัญหาในการปฏิบัติงานหรือไม่อย่างไร และต้องการได้รับ
การสนับสนุนอย่างไร 
  ปัญหำด้ำนกำรปฏิบัติงำน 
  1. เจ้ำหน้ำท่ีขำดทักษะ ควำมรู้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่ำงๆ ท่ีจะสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน Work 
from Home 
  2. ปัญหำด้ำนกำรส่ือสำร เนื่องจำกต้อง Work from Home กำรปรึกษำหำรือด้ำนกำรปฏิบัติงำน 
ต้องใช้โทรศัพท์ ท ำให้ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวเพิ่มขึ้น 
  3. กำรออกเอกสำรให้แก่นักศึกษำ ท่ีขอหนังสือรับรองหรือในกำรด ำเนินกำรงำนสำรบรรณท่ี
จะต้องเสนอลงนำมต่อผู้บริหำร หำกลดขั้นตอนดังกล่ำว โดยน ำระบบลงนำมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเช่ือถือได้ ก็จะ
สำมำรถลดระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนได้ 
  ควำมต้องกำรได้รับกำรสนับสนุน 
  1. ด้ำนทรัพยำกรเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำง Work from Home แก่เจ้ำหน้ำท่ี ไม่
ว่ำจะเป็นอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น Internet ควำมเร็วสูง, กล้อง webcam รวมถึงอบรมวิธีกำรใช้งำนโปรแกรมหรือส่ิง
อื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน 
  2.  มหำวิทยำลัยควรสนับสนุนให้บุคลำกรท ำงำนผ่ำน Moblie App ได้เต็มท่ี เช่น ปรับเปล่ียน
ระบบกำรจัดส่งเอกสำร, อ ำนวยควำมสะดวกในกำรช ำระเงิน ในระดับนโยบำย ให้เกิดข้ึนได้อย่ำงรวดเร็ว 



134 
 

  3. มหำวิทยำลัยควรจัดท ำรำยกำรบัญชีส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ท่ีสำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูลงำน เช่น แท็บเล็ตท่ีอำจมีบัญชีอีเมลล์ขององค์กร ไม่ควรใช้งำนร่วมกับสมำชิกในบ้ำน เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุในกำรไปแก้ไขหรือลบไฟล์ รวมถึงอำจดำวน์โหลดไฟล์อันตรำยท่ีแฝงมัลแวร์มำลงเครื่อง ซึ่งอำจส่งผล
กระทบ เช่น ข้อมูลถูกขโมยหรือถูกเข้ำรหัสลับท ำให้ใช้งำนไม่ได้ 
  4. มหำวิทยำลัยควรสนับสนุนกำรใช้งำนโปรแกรมประเภท video conference ท่ีมหำวิทยำลัย
จัดซื้อควรเลือกใช้โปรแกรมท่ีมีควำมสำมำรถในกำรรักษำควำมปลอดภัยและควำมเป็นส่วนตัวสูง และให้เจ้ำหน้ำท่ี
ของมหำวิทยำลัยได้เข้ำใช้งำนได้ 
 5. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
  1.  มหำวิทยำลัยควรพิจำรณำสนับสนุนอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงและเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้
ปฏิบัติงำนช่วง Work from Home  
  2.  มหำวิทยำลัยควรสนับสนุนหรือจัดกำรด้ำนสมรรถนะ Digital Literacy Certification (IC3) เพื่อ
ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน คือ เครื่องมือท่ีตอบโจทย์กำรสร้ำงมำตรฐำนทำงด้ำนไอที ส ำหรับพลเมืองในยุคดิจิทัล ท่ี
ครอบคลุมทุกองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี และมีมำตรฐำนท่ีสำมำรถตอบสนองกับควำมหลำกหลำยของทุกกลุ่มอำยุ 
และทุกกลุ่มอำชีพในปัจจุบัน ท่ีสำมำรถน ำมำใช้รองรับควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในกำรใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐำน 
ประกอบด้วย ด้ำนฮำร์ดแวร,์ ซอฟต์แวร์, โปรแกรมส ำนักงำนส ำเร็จรูป และด้ำนเครือข่ำยกับอินเทอร์เน็ตพื้นฐำน 
  3.  มหำวิทยำลัยควรสนับสนุนงบประมำณ (งบลงทุน) ให้เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนและกำร
ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมคิดเห็นต่อภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำลของผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน จำกกำรตอบแบบสอบถำมของบุคลำกร  จ ำนวน 18 คน จำกบุคลำกร จ ำนวน 18 คน หรือ
ร้อยละ 100.00 ปรำกฏดังตำรำงท่ี  2.2 – ตำรำงท่ี 2.4 ดังนี้ 
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ตารางที่ 2.2 แสดงค่ำเฉล่ีย ระดับและล ำดับท่ีควำมคิดเห็นต่อภำวะผู้น ำของผู้อ ำนวยกำร                     
                ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
1. ภาวะผู้น า ค่าเฉลี่ย ระดับ ล าดับที่ 

1.1 
ควำมเป็นผู้น ำในกำรก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรงำนตำมวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย 
คุณค่ำและยุทธศำสตร์ของส ำนัก/สถำบัน และมหำวิทยำลัย 4.56 ดีมำก 4 

1.2 
ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร กำรถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย และ
ยุทธศำสตร์ให้ประชำคมของส ำนัก/สถำบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.50 ดี 6 

1.3 ควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนได้ทันกำรเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 4.50 ดี 6 
1.4 ทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำกำรบริหำรงำน 4.50 ดี 6 

1.5 
ทักษะในกำรคิดแสวงหำวิธีกำรหรือทำงเลือกท่ีดีท่ีสุดส ำหรับอนำคตของ
ส ำนัก/สถำบัน 4.50 ดี 6 

1.6 
ควำมมุ่งมั่นและควำมทุ่มเทในกำรท ำงำนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมแผน
ยุทธศำสตร์ 4.61 ดีมำก 2 

1.7 
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรทรัพยำกรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส ำนัก/
สถำบัน 4.50 ดี 6 

1.8 ควำมสำมำรถในกำรแสวงหำทรัพยำกรมำสนับสนุนกำรบริหำรงำนของส ำนัก/สถำบัน 4.56 ดีมำก 4 
1.9 กำรสร้ำงทีมและใช้แนวทำงในกำรท ำงำนเป็นทีมในกำรบริหำรงำน 4.50 ดี 6 
1.10 กำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในส ำนัก/สถำบัน 4.50 ดี 6 
1.11 กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับบุคคลและองค์กำรภำยนอก 4.61 ดีมำก 2 
1.12 กำรสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้เพื่อกำรปฏิบัติงำนในส ำนัก/สถำบัน 4.67 ดีมำก 1 

รวม 4.54 ดีมาก  
  จำกตำรำงท่ี 2.2 โดยภำพรวม บุคลำกรเห็นว่ำภำวะผู้น ำของผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน อยู่ในระดับ ดีมำก  
  เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ข้อท่ีมีค่ำเฉล่ียควำมคิดเห็นสูงสุดสำมอันดับคือ  กำรสร้ำงบรรยำกำศกำร
เรียนรู้เพื่อกำรปฏิบัติงำนในส ำนัก/สถำบัน  กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับบุคคลและองค์กำรภำยนอก  และ
ควำมมุ่งมั่นและควำมทุ่มเทในกำรท ำงำนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมแผนยุทธศำสตร์ ส่วนข้อท่ีมีค่ำเฉล่ียควำมคิดเห็น
ต่ ำสุดสำมอันดับคือ ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร กำรถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย และยุทธศำสตร์ให้ประชำคม
ของส ำนัก/สถำบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนได้ทันกำรเปล่ียนแปลงของสังคมโลก  
และทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำกำรบริหำรงำน 
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ตารางที่ 2.3 แสดงค่ำเฉล่ีย ระดับและล ำดับท่ีควำมคิดเห็นต่อธรรมำภิบำลของผู้อ ำนวยกำร 
                ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
2. ธรรมาภิบาล ค่าเฉลี่ย ระดับ ล าดับที่ 

2.1 
หลักนิติธรรม : กำรใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับกติกำต่ำงๆ อย่ำงเป็นธรรมและ
เสมอภำค 4.78 ดีมำก 3 

2.2 
หลักคุณธรรม : กำรยึดถือและเช่ือมั่นในควำมถูกต้องดีงำม ควำมซื่อสัตย์
สุจริต ควำมเสียสละ ควำมอดทน ขยันหมั่นเพียร ควำมมีระเบียบวินัย 4.83 ดีมำก 2 

2.3 

หลักควำมโปร่งใส : กำรท ำให้ส ำนัก/สถำบันเป็นสังคมท่ีเปิดเผยข้อมูลอย่ำง
ตรงไปตรงมำ มีระบบและกลไกกำรท ำงำนท่ีโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบ
ควำมถูกต้องได้ 4.78 ดีมำก 3 

2.4 

หลักกำรมีส่วนร่วม : เปิดโอกำสให้มีส่วนร่วมในกำรรับรู้ เรียนรู้  
ท ำควำมเข้ำใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหำ/ประเด็นส ำคัญท่ีเกี่ยวข้อง 
ร่วมกันคิดแนวทำงกำรท ำงำน ร่วมแก้ปัญหำ ร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจ
และกระบวนกำรพฒันำ 4.89 ดีมำก 1 

2.5 

หลักควำมรับผิดชอบ : แสดงควำมรับผิดชอบและต้ังใจปฏิบัติหน้ำท่ีให้
บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์/เป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้ กำรแสดงถึงควำมส ำนึกใน
ควำมรับผิดชอบต่อควำมบกพร่องและพร้อมท่ีจะปรับปรุงแก้ไข 4.78 ดีมำก 3 

2.6 
หลักควำมคุ้มค่ำ : กำรใช้ทรัพยำกรในกำรบริหำรงำนท่ีมีอยู่จ ำกัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ประหยัดและคุ้มค่ำ 4.78 ดีมำก 3 

 รวม 4.81 ดีมาก  

 จำกตำรำงท่ี 2.3 โดยภำพรวมบุคลำกรเห็นว่ำ ธรรมำภิบำลของผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียน อยู่ในระดับ ดีมำก ทุกข้อ 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ข้อท่ีมีค่ำเฉล่ียควำมคิดเห็นสูงสุดสองอันดับคือ หลักกำรมีส่วนร่วม : เปิด
โอกำสให้มีส่วนร่วมในกำรรับรู้ เรียนรู้ ท ำควำมเข้ำใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหำ/ประเด็นส ำคัญท่ีเกี่ยวข้อง 
ร่วมกันคิดแนวทำงกำรท ำงำน ร่วมแก้ปัญหำ ร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจและกระบวนกำรพัฒนำ  และหลัก
คุณธรรม : กำรยึดถือและเช่ือมั่นในควำมถูกต้องดีงำม ควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมเสียสละ ควำมอดทน 
ขยันหมั่นเพียร ควำมมีระเบียบวินัย 
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ตารางที่ 2.4 แสดงค่ำเฉล่ีย ระดับและล ำดับท่ีควำมคิดเห็นต่อภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำลของผู้อ ำนวยกำร  
                ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 

ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาล ค่าเฉลี่ย ระดับ ล าดับที่ 

1 ภำวะผู้น ำ 4.54 ดีมำก 2 

2 ธรรมมำภิบำล 4.81 ดีมำก 1 

รวม 4.63 ดีมาก  
 จำกตำรำงท่ี 2.4 โดยภำพรวมบุคลำกรเห็นว่ำ ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำลของผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน อยู่ในระดับ ดีมำก 
 
ความพึงพอใจในการบริหารของผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมคิดเห็นต่อควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน  จำกกำรตอบแบบสอบถำมของบุคลำกร  จ ำนวน 18 คน จำกบุคลำกร จ ำนวน 18 คน 
หรือร้อยละ 100.00  ปรำกฏดังตำรำงท่ี  2.5 
ตารางที่ 2.5 แสดงค่ำเฉล่ีย ระดับและล ำดับท่ีควำมคิดเห็นต่อควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของผู้อ ำนวยกำร ส ำนัก 
                 ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

ความพึงพอใจในการบริหารของผู้อ านวยการ ค่าเฉลี่ย ระดับ ล าดับที่ 
1. การบริหาร 4.69 มากที่สุด  
1.1 แผนยุทธศำสตร์ของส ำนัก/สถำบัน 4.67 มำกท่ีสุด 2 

1.2 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของส ำนัก/
สถำบัน และมหำวิทยำลัย และเกิดจำกควำมร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกระดับ  4.72 มำกท่ีสุด 1 

1.3 
ส ำนัก/สถำบันมีกลไกในกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผล ให้กำร
ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมแผน 4.67 มำกท่ีสุด 2 

2. บทบาทหน้าที ่ 4.61 มากที่สุด  

2.1 
กำรก ำหนดเป้ำประสงค์ และผลสัมฤทธิ์ท่ีต้องกำรโดยให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมและอธิบำยให้เข้ำใจตรงกัน 4.67 มำกท่ีสุด 1 

2.2 
กำรเป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวก (Facilitator) หรือส่งเสริมให้เกิด 
ผลสัมฤทธิ์ในกำรด ำเนินงำน  4.56 มำกท่ีสุด 2 
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ความพึงพอใจในการบริหารของผู้อ านวยการ ค่าเฉลี่ย ระดับ ล าดับที่ 
3. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในส านัก/สถาบัน 4.64 มากที่สุด  

3.1 
กำรใช้ประโยชน์จำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีเพื่อกำรบริหำรและกำร
ปฏิบัติงำน 

  4.61  
มำกท่ีสุด 2 

3.2 
กำรใช้ประโยชน์จำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีเพื่อกำรบริกำร
นักศึกษำและศิษย์เก่ำ 

  4.67  
มำกท่ีสุด 1 

4. แนวทางการท างาน 4.64  มากที่สุด  

4.1 
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคณำจำรย์ นักศึกษำ บุคลำกรภำยในและภำยนอก
ส ำนัก/สถำบัน 

  4.67  
มำกท่ีสุด 1 

4.2 
กำรจัดหำ กำรบริหำรทรัพยำกร และทรัพย์สินของส ำนัก/สถำบันและ
มหำวิทยำลัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

  4.61 
มำกท่ีสุด 2 

รวม 4.64 มากที่สุด  
 จำกตำรำงท่ี 2.5 โดยภำพรวม บุคลำกรมีควำมพึงพอใจในกำรบริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน อยู่ในระดับ มำกท่ีสุด  
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ 
 1. ด้ำนกำรบริหำร ข้อท่ีมีค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจสูงสุดคือ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีท่ีสอดคล้องกับแผน
ยุทธศำสตร์ของส ำนัก/สถำบัน และมหำวิทยำลัย และเกิดจำกควำมร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ  
 2.  ด้ำนบทบำทหน้ำท่ี ข้อท่ีมีค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจสูงสุดคือ กำรก ำหนดเป้ำประสงค์ และผลสัมฤทธิ์ท่ี
ต้องกำรโดยให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและอธิบำยให้เข้ำใจตรงกัน  
 3.  ด้ำนกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในส ำนัก/สถำบัน  ข้อท่ีมีค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจสูงสุด คือ กำรใช้
ประโยชน์จำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีเพื่อกำรบริกำรนักศึกษำและศิษย์เก่ำ  
 4. ด้ำนแนวทำงกำรท ำงำนข้อท่ีมีค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจสูงสุดคือ มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับคณำจำรย์
นักศึกษำ บุคลำกรภำยในและภำยนอกหน่วยงำน  
 
สรุปผลการประเมินผลงาน 
 1. ผลกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ  ส ำนักด ำเนินกำรคิดเป็นคะแนนได้ 4.62 อยู่ในระดับ ดีมำก จ ำแนกเป็น 
  1.1 ด้ำนกำรบริหำร ด ำเนินกำรคิดเป็นคะแนนได้ 4.20  อยู่ในระดับ ดี  
  1.2 ควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำน ด ำเนินกำรคิดเป็นคะแนนได้ 5.00  อยู่ในระดับ ดีมำก  
  1.3  ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ด ำเนินกำรคิดเป็นคะแนนได้ 4.28  อยู่ในระดับ ดี 
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 2. กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์และกำรบริหำรงบประมำณ  ส ำนักด ำเนินกำรคิดเป็นคะแนนได้ 3.51 
อยู่ในระดับ ดี จ ำแนกเป็น  
   2.1 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดของแผนยุทธศำสตร์  
    ส ำนักงำนได้รับอนุมัติให้ด ำเนินโครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564  ประกอบด้วย 5 ยุทธศำสตร์ จ ำนวน 22 ตัวช้ีวัด โดยมีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุ ค่ำ
เป้ำหมำย จ ำนวน 17 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 77.27 คิดเป็นระดับคะแนน 3.86 อยู่ในระดับ ดี 
   2.2 ควำมส ำเร็จของโครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ท่ีรับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย  
    ส ำนักงำนได้รับอนุมัติให้ด ำเนินโครงกำร จ ำนวน 16 โครงกำร  สำมำรถด ำเนินกำรได้  จ ำนวน 
8 โครงกำร  คิดเป็นร้อยละ 50.00 คิดเป็นระดับคะแนน 2.50 อยู่ในระดับ ควรปรับปรุง   
 3. กำรบริหำรงบประมำณ  
   ส ำนักงำนได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 8,135,711 บำท  ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยได้ จ ำนวน  
6,198,703 บำท  คิดเป็นร้อยละ 76.19  คิดเป็นระดับคะแนน 3.81 อยู่ในระดับ ดี 
   กำรประเมินผลงำนของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  สรุป
ได้ดังตำรำงท่ี 3.6  
 ตารางที่ 3.6 สรุปกำรประเมินผลงำนของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564   

 ท่ี รายการที่ประเมิน น้ าหนัก 
ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

คะแนน ระดับ 
1 ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ 50 4.62 ดีมาก 

  1.1 ด้ำนกำรบริหำร 15 4.20 ดี 
  1.2 ควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำน 25 5.00 ดีมำก 
  1.3 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 10 4.28 ดี 
2 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ 40 3.51 ดี 

 2.1 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวช้ีวัดของแผนยุทธศำสตร์ 20 3.86 ดี 
  2.2 ควำมส ำเร็จของโครงกำรท่ีได้รับอนุมัติ 10 2.50 ควรปรับปรุง 
  2.3 กำรบริหำรงบประมำณ 10 3.81 ดี 

รวม 90 4.12 ดี 
3 ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาล 10 4.63 ดีมาก 

  ภำวะผู้น ำ  4.54 ดีมำก 
  ธรรมำภิบำล  4.81 ดีมำก 
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 จำกตำรำงท่ี 3.6 พบว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ อยู่ในระดับ ดีมำก ผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์
และกำรบริหำรงบประมำณ อยู่ในระดับ ดี ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำลของผู้อ ำนวยกำร อยู่ในระดับ   ดีมำก  

การวิเคราะห์การด าเนินงาน  
 จุดเด่น  
 1. ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรตำมพันธกิจของหน่วยงำนให้
ทันสมัยทันต่อกำรเปล่ียนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีอย่ำงต่อเนื่อง   
 2.  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบัติงำนท่ีสอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนของส ำนัก และเตรียมบุคลำกรให้พร้อมรับมือกับสถำนกำรณ์ท่ีจะ
เปล่ียนไปในอนำคต เช่น กำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนดิจิตอล กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรสร้ำงมำตรฐำนกำร
ให้บริกำรท่ีตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร เป็นต้น 
 ข้อเสนอแนะ 
 1.  แม้ผลกำรศึกษำควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน พบว่ำ
ผู้รับบริกำรส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรให้บริกำรของหน่วยงำนอยู่ในระดับมำก แต่ส ำนักยังต้องปรับปรุง
กำรให้บริกำรให้มีควำมถูกต้องรวดเร็วและมีคุณภำพดียิ่งขึ้นและต่อเนื่อง  
 2. จำกกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์และกำรบริหำรงบประมำณ พบว่ำส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียนสำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณได้ร้อยละ 76.19 แต่โครงกำรท่ีท ำส ำเร็จและบรรลุเป้ำหมำยมีเพียงร้อยละ 
50 และสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวช้ีวัดของแผนยุทธศำสตร์ร้อยละ 77.27 ดังนั้น ส ำนักควรศึกษำวิเครำะห์
สำเหตุเพื่อน ำมำเป็นแนวทำงปรับปรุงกำรด ำเนินโครงกำรให้มีประสิทธิภำพดียิ่งขึ้น 
 



141 

 

บทที่ 4 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้รับกำรจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 16 กันยำยน 2547                  
ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนใหม่เพ่ือรองรับกำรเป็นหน่วยงำนตำม พ.ร.บ. มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
ซึ่งเป็นกำรรวมกันของ 2 ส ำนักเดิม คือ ส ำนักวิทยบริกำรและส ำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
โดยมีกำรแบ่งส่วนงำนภำยในออกเป็น 3 หน่วยงำนคือ ศูนย์วิทยบริกำร ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรและส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร   

ข้อมูลพื้นฐาน 
  ปรัชญา 
   เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ที่ให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย  
  วิสัยทัศน์ 
   เป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำรแบบ Smart Service* 
   * Smart Service หมำยถึง กำรบริกำรที่มุ่งเน้นผู้ใช้บริกำรเป็นศูนย์กลำง โดยเข้ำถึงบริกำรได้
หลำยช่องทำงที่เหมำะสมและหลำกหลำย และมีกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน ด้วยระบบสำรสนเทศที่
ช่วยให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงบริกำรได้อย่ำงสะดวกและตรงตำมควำมต้องกำร รวดเร็ว มีประสิทธิภำพ และ
ลดควำมซ้ ำซ้อนในกำรใช้บริกำร  
  พันธกิจ   
   1. ยกระดับโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร  
   2. พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีทันสมัย   
   3. ยกระดับกำรให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
   4. ยกระดับทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษำ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป 
  ผู้บริหาร   
   1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พงษ์ศักดิ์  ศิริโสม ผู้อ ำนวยกำร 
   2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กันยำ อนุกูลธนำกร รองผู้อ ำนวยกำร 
   3. นำยอนุวัตน์ แสงอ่อน รองผู้อ ำนวยกำร 
   4. นำยภูริพัศ เหมือนทอง รองผู้อ ำนวยกำร 
  บุคลากร 
   ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีบุคลำกรสำยสนับสนุน จ ำนวน 37 คน 
ดังนี้ 
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ต าแหน่ง 
วุฒิการศึกษา 

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

บุคลากรสายสนับสนุน 1 34 - 2 - 37 

- พนักงำนมหำวิทยำลัย 1 29    30 

- พนักงำนรำชกำร - 6 - - - 6 

- ลูกจ้ำงประจ ำ - - - - - - 

- ข้ำรำชกำร  1    1 

รวม 1 34 - 2 - 37 

 
    ที่มา : ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร (NSRU MIS) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 
 
การประเมินผลงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  และผู้อ 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
นี้แบ่งกำรประเมินเป็นสำมส่วนคือ กำรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครสวรรค์  และกำรประเมินผลงำนของส ำนักประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  โดยมีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวทิยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

การด าเนินงานและผลที่ได้รับ 

1. ส ำนั ก วิ ทยบริ ก ำ รและ
เทคโน โลยี สำรสนเทศ มี
ห น้ ำ ที่ ใ น ก ำ ร พั ฒ น ำ
เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ ร ะ บ บ
ส ำ ร ส น เ ท ศ เ พ่ื อ ใ ช้ ใ น

    ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำ
คุณภำพและทักษะกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรฯ มำ
โดยตลอด ทั้ งนี้ เนื่องจำกกระแสทำงสั งคมและเทคโนโลยีที่ มี กำร
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำซึ่งส่งผลกระทบถึงกำรปฏิบัติงำนบุคลำกร และ
เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเกิดประสิทธิภำพ ผู้บริหำรจึงเล็งเห็นว่ำบุคลำกรต้องมี
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ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

การด าเนินงานและผลที่ได้รับ 

มหำวิทยำลัยเพ่ือรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี
ส ำ ร ส น เ ท ศ ใ น อ น ำ ค ต 
จ ำเป็นต้องมีกำร Up-skills, 
Re-skills และเตรียม Future 
skills ส ำหรับบุคลำกร  

กำรเรียนรู้ ปรับปรุงวิธีกำรท ำงำนใหม่ ๆ อยู่เสมอ ดังนั้นกำรพัฒนำบุคลำกร
ของส ำนักวิทยบริกำรฯ ให้มีทักษะและควำมรู้ควำมสำมำรถที่ทันสมัยและ
สำมำรถท ำงำนได้หลำกหลำยจึงเป็นสิ่งที่จ ำเป็น ส ำนักวิทยบริกำรฯ จึงได้
ก ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีคุณภำพและทักษะที่หลำกหลำย
มำกขึ้น ดังนี้ 
   1. ก ำหนดและทบทวนลักษณะงำน (Job Description) ของบุคลำกรให้มี

ควำมเหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนตำมยุคสมัยและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป 

บุคลำกรจะต้องปรับตัวให้เข้ำกับสังคมที่มีกำรเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้สำมำรถ

ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

   2. ก ำหนดนโยบำยให้บุคลำกรในทุกกลุ่มงำนพัฒนำกำรให้บริกำรที่เน้น

ควำมสะดวกสบำย ควำมคล่องตัวทั้งผู้ปฏิบัติงำนและผู้รับบริกำร รวมถึง

ช่องทำงในกำรให้บริกำรที่หลำกหลำยและทันสมัย ดังนั้นบุคลำกรทุกคนจึง

ต้องเรียนรู้เพ่ิมเติม (Re Skills) ต่อยอดควำมรู้เดิม (Up Skills) และพัฒนำ

งำนบริกำรเพ่ือให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรที่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลง

ของกระแสสังคมและแนวโน้มของเทคโนโลยีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำง

รวดเร็ว (Future Skills) ส่งผลให้บุคลำกรมีศักยภำพและสำมำรถสร้ำง

คุณค่ำให้กับองค์กรมำกข้ึน 

  3. ก ำหนดแผนพัฒนำบุคลำกรเพ่ือสร้ำงควำมมั่นคงในอำชีพ รวมถึงกำร
เพ่ิมควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนให้กับบุคลำกร (Up Skills) 
เช่น โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำข้ำรำชกำรและบุคลำกรสำย
สนับสนุนเพ่ือเลื่อนต ำแหน่งที่สูงขึ้น โครงกำรอบรมสัมมนำ และศึกษำดูงำน 
เป็นต้น 
   4. เพ่ือช่วยลดข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร โดยวิธีที่จะท ำ

ให้บุคลำกรรู้ข้อผิดพลำดของตนและปรับปรุงกำรท ำงำนให้ดีขึ้น ส ำนักฯ ได้

จัดให้มีกำรประเมินทักษะ (Skills) ของบุคลำกรให้เหมำะสมกับภำระงำน

ตำมที่ได้รับมอบหมำย และมีกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับ

กระบวนกำรตำมมำตรฐ ำน  ISO 9001:2015 อย่ ำ งน้ อย  2  ครั้ ง /

ปีงบประมำณ ท ำให้สำมำรถติดตำมกำรด ำเนินงำนของบุคลำกรได้  
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ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

การด าเนินงานและผลที่ได้รับ 

   5. น ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนส ำหรับบุคลำกรทุกระดับ 
เนื่องจำกส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นหน่วยงำน
สนับสนุนที่ให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศจึงได้พัฒนำระบบสำรสนเทศ 
เพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำร และปฏิบัติงำนของบุคลำกร ท ำให้บุคลำกรใน
ทุกระดับเกิดกำรเรียนรู้ (Re Skills) กำรพัฒนำงำน (Up Skills) ส่งผลให้
กำรบริหำรจัดกำรและกำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพมำกยิ่ งขึ้น ลด
งบประมำณและกำรใช้ทรัพยำกรได้อย่ำงคุ้มค่ำ ได้แก่ 
1.1 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร  
     (NSRU MIS) 
1.2 ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (NSRU e-OFFICE) 
1.3 ระบบบริหำรจัดกำรพัสดุครุภัณฑ์ (NSRU e-Asset) 
1.4 ระบบสนับสนุนกำรบริกำร (NSRU Helpdesk) 
1.5 ระบบกำรจองห้องและสถำนท่ีออนไลน์ (NSRU e-Booking) 
1.6 ระบบแจ้งเตือนพัสดุและจดหมำย (NSRU EMS tracking) 
1.7 กำรจัดอบรมถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้กับอำจำรย์และบุคลำกรของ

มหำวิทยำลัยฯ 
      ในช่วงของกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-16) ที่
ผ่ำนมำส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้มีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศรองรับกำร
ปฏิบัติงำน ดังนี้ 
      1. ระบบกำรลงเวลำปฏิบัติของบุคลำกรที่บ้ำน (NSRU Work at 
Home) 
      2. ระบบบันทึกกำรเข้ำมำปฏิบัติงำนของบุคลำกรในมหำวิทยำลัยฯ 
(NSRU Check In)  
      3. ระบบบันทึกกำรเข้ำมหำวิทยำลัยฯ ของนักศึกษำในช่วงเปิดเทอม 
(NSRU Win) 
      4. กำรให้บริกำรยืม-คืน ทรัพยำกรสำรสนเทศผ่ำนระบบออนไลน์  
      5. กำรอบรมออนไลน์ถ่ำยทอดควำมรู้ส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
แบบออนไลน์ให้กับอำจำรย์และนักศึกษำ 

   2. ควรมีกำรปรับโครงสร้ำง
ส ำนักวิทยบริกำรฯ ทบทวน
กำรก ำหนดต ำแหน่ง แล้ว

  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีโครงสร้ำงส ำนักวิทยบริกำร

ฯ ที่เป็นทำงกำรมำพร้อมกับกำรเป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ มีกำร

http://helpdesk.nsru.ac.th/
http://ebooking.nsru.ac.th/
http://ems.nsru.ac.th/
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ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

การด าเนินงานและผลที่ได้รับ 

จัดท ำค ำบรรยำยลักษณะงำน
พัฒนำบุคลำกร และพัฒนำ
บุคลำกรทำงด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เพ่ือรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงในอนำคต 
 

ก ำหนดมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติ งำนของบุคลำกร ( Standard 

Operation Procedure) ประจ ำปีงบประมำณ 2562 - 2565 และจัดท ำ

กรอบอัตรำก ำลังบุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

- 2565 ไว้เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต โดยส ำนัก วิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ได้ส่งเสริม สนับสนุน 

ให้บุคลำกรได้พัฒนำศักยภำพของตนเองให้เหมำะสมและมีส่วนร่วมในกำร

ด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงและกรอบอัตรำต ำแหน่ง มีกำรเตรียมควำมพร้อม

ของบุคลำกรในกำรก้ำวเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น โดยกำรสนับสนุนให้บุคลำกร

เข้ำรับกำรจัดอบรมเพ่ือจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำร กำรจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำน 

และกำรจัดท ำผลงำนเชิงวิเครำะห์หรือสังเครำะห์จำกงำนประจ ำเพ่ือ

ประเมินเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้นฯ และส่งเสริมใหบุ้คลำกรเข้ำรับกำรอบรมเพ่ือ 

ต่อยอดควำมรู้ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคม

และแนวโน้มของเทคโนโลยีฯ ตำมศักยภำพและควำมเหมำะสมของตนเอง 

 
 ความเห็นของคณะกรรมการต่อข้อเสนอแนะ 2563 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้ด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรอย่ำง
ดีมำกทั้งในด้ำน Up-skills และ Re-skills ส ำหรับบุคลำกรเพ่ือรองรับอนำคต และเรื่องกำรปรับโครงสร้ำงของ
ส ำนักก็ได้ด ำเนินกำรแล้ว ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้พัฒนำระบบสำรสนเทศอีกหลำยระบบ ซึ่งเป็นประโยชน์ใน
กำรเรียนรู้ของบุคลำกร 
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 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ได้รับจัดสรรงบประมำณปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
จำกงบประมำณแผ่นดิน  และเงินรำยได้  จำกกำรจัดกำรศึกษำ  จ ำนวน 9,133,140 บำท  เพ่ือเป็นกลไกในกำร
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยตำมแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
ประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์  จ ำนวน 13 ตัวชี้วัด  โดยมีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุ  จ ำนวน 11 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
84.62 และไม่บรรลุค่ำเป้ำหมำย  จ ำนวน 2 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 15.38 
 ผลกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 สรุปได้ ดังนี้  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวช้ีวัด 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1 ส่งเสริมพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  2 2 100 - - 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  2 เป็นศูนย์กลำงในกำร
ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 2 2 100 - - 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ให้บริกำรของมหำวิทยำลัยด้วยระบบฐำนข้อมูลและ
ระบบสำรสนเทศ 2 2 100 - - 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  4 ส่งเสริมและสนับสนุนกำร
บริกำรวิชำกำรสู่สังคม 2 1 50 1 50 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  5 เป็นหน่วยงำนฝึกอบรม
ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ส ำหรับนักศึกษำ บุคลำกรมหำวิทยำลัย  
และบุคคลทั่วไป 2 2 100 - - 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  6 มีกำรบริหำรจัดกำรภำยใน
องค์กรที่ได้มำตรฐำน 3 2 66.67 1 33.33 

รวม 13 11 84.62 2 15.38 
   
โดยมีรำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์  ดังนี้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 

ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เป้าประสงค์ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้มาตรฐานและ

เหมาะสมกับการใช้งาน และสร้างความร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การจัดการเรียน
การสอน และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเครือข่ายร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองการบริหารจัดการ และการเรียนการสอน 
กลยุทธ์ที่ 2 มุ่งแสวงหารายได้เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนพันธกิจของหน่วยงาน 
กลยุทธ์ที่ 3 เสนอโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และมีผลกระทบในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ เพื่อน าไปสู่การ
จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ 
ตัวชี้วัดที่ 1 ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำยอุปกรณ์  

เครือข่ำย 
ไม่น้อยกว่ำ 
95% ต่อ

ปีงบประมำณ 

100%  - 

ตัวชี้วัดที่ 2 ควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำย ระดับดี ระดับดี  - 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 

เป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ : พัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาการ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี

สารสนเทศแก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างนวัตกรรม เพื่อตอบสนองด้านการบริหารจัดการ และการเรียนการสอน 
กลยุทธ์ที่ 2 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น 
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีตรงกับ 

ควำมต้องกำรของผู้ใช้ 
ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 
84.38 

 - 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการให้บริการที่มีประสิทธิ 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน 
ตัวชี้วัดที่ 2 จ ำนวนระบบสำรสนเทศที่พัฒนำ หรือปรับปรุงตำม

แผนพัฒนำระบบสำรสนเทศประจ ำปีงบประมำณ 
 

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 80 
( 17 ระบบ) 

ร้อยละ 
82.35 

 - 



148 

 

 (จ ำนวน 14 
ระบบ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 

เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
ส าหรับการบริหารจัดการ และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้ผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากร
สารสนเทศ ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอน 

กลยุทธ์ที่ 4 ขยายเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสร้างประโยชน์จากเครือข่ายในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างความตระหนัก ส่งเสริมและเสนอมาตรการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร

จัดการและการเรียนการสอน 
ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนระบบสำรสนเทศที่พัฒนำหรือปรับปรุงตำม

แผนพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 
82.35 

(จ ำนวน 14 
ระบบ) 

 - 

กลยุทธ์ที่ 2 ส ารวจความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศจากผู้เกี่ยวข้องโดยตรง 
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 
ตัวชี้วัดที่ 2 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนระบบสำรสนเทศ 

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

ระดับดี ควำมพึง
พอใจของผุ้
ใช้งำนระบบ
สำรสนเทศ 
มีดังนี้ 
1. เว็บไซต์
มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ
นครสวรรค์
ควำมพึง
พอใจ : – 
2. ระบบ
ลงทะเบียน

 - 
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ยำนพำหนะ 
มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ
นครสวรรค์  
(e-vehicle)  
ควำมพึง
พอใจ : 4.11 
( ระดับดี ) 
3. ระบบ
แสดงข้อมูล
งำนวิจัย โดย
ใช้ API ของ 
สถำบันวิจัย
แห่งชำติ 
ควำมพึง
พอใจ : 4.39 
( ระดับดี ) 
4. เว็บไซต์
สถำบันวิจัย
และพัฒนำ 
ควำมพึง
พอใจ : 3.96 
( ระดับดี ) 
5. เว็บไซต์
กลุ่มงำน
วิเทศสัมพันธ์ 
ควำมพึง
พอใจ : – 
6. เว็บไซต์
ประชุม
เครือข่ำย
ส ำนักวิทยำ
บริกำรและ
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เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
ภำคเหนือ 
ควำมพึง
พอใจ : 4.45 
( ระดับดี ) 
7. NSRU 
Core 
ควำมพึง
พอใจ : – 
8. ระบบ
จัดกำรวัสดุ 
ครุภัณฑ์ 
ระยะที่ 2 
ควำมพึง
พอใจ : – 
หมำยเหตุ 
ควำมพึง
พอใจของ
ผู้ใช้งำนบำง
ระบบยังไม่
สำมำรถ
น ำมำสรุป
ผลได้
เนื่องจำกเพ่ิง
จะเริ่ม
ทดลองใช้
งำนหรือเริ่ม
ใช้งำนระบบ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 
ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการสู่สังคม 

เป้าประสงค์ :  สร้างความร่วมมือในการบริการวิชาการ และตอบสนองความต้องการของสังคม 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

กลยุทธ์:  จัดให้มีโครงการบริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
             เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม 
ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนโรงเรียนหรือหน่วยงำนที่เข้ำร่วมโครงกำร

บริกำรวิชำกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและ       
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อให้บริกำรวิชำกำร           
แก่สังคม 

อย่ำงน้อย  
7 แห่ง/

ปีงบประมำณ 

จ ำนวน  
4 แห่ง/

ปีงบประมำณ 
 

-  

ตัวชี้วัดที่ 2 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรโครงกำรบริกำร
วิชำกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและด้ำน 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
เกณฑ์กำรประเมิน 
4.51 – 5.00 = ดีมำก 
3.51 – 4.50 = มำก  
2.51 – 3.50 = พอใช้  
1.51 – 2.50 = ต้องปรับปรุง  
ต่ ำกว่ำ 1.50 = ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ควำมพึง
พอใจของ
ผู้รับบริกำร
อยู่ในระดับดี 

1.ควำมพึง
พอใจของ
ผู้รับบริกำร
ด้ำนทรัพยำกร
สำรสนเทศ
และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
อยู่ในระดับ 
ดีมำก (5.00) 
2.ควำมพึง
พอใจด้ำนกำร
จัดกิจกรรม
ส่งเสริมรักกำร
อ่ำน อยู่ใน
ระดับมำก
(4.47)  

 - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 
เป็นหน่วยงานฝึกอบรมด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนกัศึกษา  

บุคลากรมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป 
เป้าประสงค์ :  มีหลักสูตรการฝึกอบรมที่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย 

และบุคคลทั่วไป  
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดหลักสูตรฝึกอบรมตอบสนองความต้องการของนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการในการพัฒนา
บุคลากรของแต่ละหน่วยงาน 
ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนหลักสูตรฝึกอบรมตอบสนองควำมต้องกำร

ของนักศึกษำ บุคลำกรมหำวิทยำลัย และบุคคล
ทั่วไป 
 

ไม่น้อยกว่ำ 
10 หลักสูตร 

อบรม
ออนไลน์ 

จ ำนวน 23
หลักสูตร 

 - 

ตัวชี้วัดที่ 2 ควำมพึงพอใจของผู้รับกำรฝึกอบรม 
เกณฑ์กำรประเมิน 
4.51 – 5.00 = ดีมำก 
3.51 – 4.50 = มำก  
2.51 – 3.50 = พอใช้  
1.51 – 2.50 = ต้องปรับปรุง  
ต่ ำกว่ำ 1.50 = ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ระดับดี ระดับมำก 
(4.35) 

 

 - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 
มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน 

เป้าประสงค์ : มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบตามกระบวนการมาตรฐานระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001:2015 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 2 ด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาแผน 
ตัวชี้วัดที่ 1 กำรด ำเนินงำนตำมแผนโครงกำร/กิจกรรม ไม่น้อยกว่ำ 

ร้อยละ 90  
ร้อยละ 
94.73 

 - 

กลยุทธ์ที่ 3 ด าเนินการตามระบบและกลไกทางการเงิน และงบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละกำรด ำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ไม่น้อยกว่ำ 

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 
77.81 

 - 

กลยุทธ์ที่ 4 ด าเนินงานตามกระบวนมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015) ภายในหน่วยงาน 
ตัวชี้วัดที่ 3 กำรตรวจติดตำมประเมินส่วนงำนต่ำง ๆ ภำยใน

หน่วยงำนตำมกระบวนกำรระบบบริหำรงำน 
ด ำเนินกำร

ตรวจติดตำม
ตรวจติดตำม

จ ำนวน 
 - 
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คุณภำพมำตรฐำน ISO 9001:2015  ประเมิน
ภำยใน

หน่วยงำน
ตำม

กระบวนกำร
ระบบ

บริหำรงำน
คุณภำพ
มำตรฐำน 

ISO 
9001:2015 
อย่ำงน้อย 2 

ครั้ง/
ปีงบประมำณ 

2 ครั้ง/
ปีงบประมำณ 

 
 การด าเนินงานตามพันธกิจ 
  1.  ด้านการบริหาร 
  ตัวช้ีวัดที่ 1.1 การบริหารองค์การ    
  1.  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกระบวนกำรพัฒนำแผนกลยุทธ์ระดับต่ำง ๆ 
ดังนี้   
   1.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ
ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือก ำหนดนโยบำย แนวทำงกำรด ำเนินงำนในกำรทบทวน
แผน  กลยุทธ์ต่ำง ๆ   
   1.2 ด ำเนินกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ โดยจัดท ำบันทึกข้อควำมเพ่ือขอควำมอนุเครำะห์ผู้บริหำรและบุคลำกรทุกท่ำน ด ำเนินกำรทบทวน
ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศำสตร์ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เพ่ือน ำมำพิจำรณำกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยกำรกรอกแบบฟอร์ม
ออนไลน์ที่ shorturl.at/atwOU หรือสแกน QR Code ด้ำนล่ำง ภำยในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎำคม 2563 เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลและจัดท ำสรุปผลกำรทบทวนแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ และเสนอเข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิทยบริกำรฯ พิจำรณำในล ำดับต่อไป 
   1.3 จัดประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณของ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ เพ่ือกำรทบทวนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 เพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2564 ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ” ในวันพฤหัสบดีที่  10 
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กันยำยน  พ.ศ. 2563   เพ่ือร่วมกันคัดกรองผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล สภำพแวดล้อมภำยใน-ภำยนอก  (SWOT 
Analysis) ซึ่งประกอบด้วยจุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกำส (O) และอุปสรรค (T) จำกกำรมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหำรและบุคลำกำรในกำรกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และน ำข้อมูลทั้งหมดมำวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ใน
รูปแบบแมตริกซ์ (TOWS Matrix)    
  2.  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้รับทรำบเกี่ยวกับแผนยุทธ์ศำสตร์กำรพัฒนำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ระยะที่ 1 พ.ศ. 2561-2565 ซึ่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ได้ก ำหนด
แนวทำงเพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัยฯ อย่ำงชัดเจน สำมำรถใช้เป็นกรอบแนวทำงที่แสดง
ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ต่ำงๆ เพ่ือพัฒนำมหำวิทยำลัยฯ ซึ่งส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้
จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักวิทยบริกำรฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจและสนับสนุน
กำรพัฒนำของมหำวิทยำลัย โดยกำรวิเครำะห์ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยใน-ภำยนอก กำรระดมควำมคิดเห็น
จำกผู้บริหำรและบุคลำกรทุกกลุ่มงำนของส ำนักวิทยบริกำรฯ เพ่ือให้ได้เป็นแผนยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน และ
สำมำรถแปลงแผนสู่กำรปฏิบัติได้ 
  3. ผู้บริหำรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ด ำเนินกำรก ำกับ  ติดตำมและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมที่มอบหมำย โดยให้สอดคล้องตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณของ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ โดยน ำระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) มำใช้ในกำรติดตำม มอบหมำยงำน และ
น ำระบบกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) จัดกำรประชุมเพ่ือติดตำมผลกำรด ำเนินงำน และรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของฝ่ำยงำนต่ำง ๆ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิทยบริกำรฯ เป็นประจ ำทุกเดือน 
  4. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้มีกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำใช้
ในกำรบริหำรงำนที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจ มีกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศที่เชื่อมโยงกับองค์กรหรือหน่วยงำน
ภำยนอก เช่น เว็บไซต์งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระบบกำรเงินและงบประมำณ ระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) และเว็บไซต์คลังข้อมูลอุดมศึกษำเพ่ือรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของข้อมูลสำรสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์เพ่ือจัดส่งให้แก่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ (สกอ.)  
  5. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของ
ผู้อ ำนวยกำรโดยใช้แบบสอบถำมของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 
  6. ระดับควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศของบุคลกำร อยู่ในระดับมำก  คะแนนเฉลี่ย 4.31 
  ตัวช้ีวัดที่ 1.2  ผลการบริหารงบประมาณ 
  กำรบริหำรงบประมำณ  
  1. งบประมำณท่ีได้รับในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำนวน 8,701,565 บำท 
  2.  งบประมำณท่ีเบิกจ่ำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำนวน 6,771,101 บำท   
   คิดเป็นร้อยละ 77.81 
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  ตัวช้ีวัดที่  1.3  ผลการพัฒนาบุคลากร   
  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีบุคลำกรรวมจ ำนวนทั้งสิ้น 37  คน 
  บุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรม จ ำนวน 37  คน 
  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  โดยเข้ำอบรมในโครงกำรพัฒนำและเพ่ิมศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ และศึกษำดูงำน จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 16-18 พฤศจิกำยน พ.ศ. 
2563 ศึกษำดูงำน ณ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมรำชูปถัมภ์ อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี และกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร ณ โรงแรม ดี วำรี จอม
เทียน บีช อ ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 
  ตัวช้ีวัดที่ 1.4 การบริหารจัดการความเสี่ยง 
  1. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ตำมแบบฟอร์มของมหำวิทยำลัยฯ เพ่ือให้
ด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล ทั้งนี้มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน, รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน) ตำมที่มหำวิทยำลัยฯ 
ก ำหนด 
  2. ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร
และบุคลำกร มีกำรทบทวนผลกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงใน ปีที่ผ่ำนมำ เพ่ือน ำมำวิเครำะห์สภำพแวดล้อม
ทั้งภำยใน และภำยนอกขององค์กรและน ำผลจำกกำรวิเครำะห์ SWOT ไปใช้ในกำรจัดท ำแผนบริหำรควำม
เสี่ยง โดยได้น ำข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินฯ และข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก
วิทยบริกำรฯ มำด ำเนินกำรวิเครำะห์ ระบุควำมเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำง ๆ ตำมบริบท
ของส ำนักวิทยบริกำรฯ เพ่ือจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง โดยในปีงบประมำณ 2564 มี
กำรระบุปัจจัยควำมเสี่ยงแบ่งออกเป็น 3 ด้ำนได้แก่ 
   ด้ำนที่ 1 ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกร (ด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ) 
   ด้ำนที่ 2 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (กำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ) 
   ด้ำนที่ 3 กำรเกิดโรคระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โรคโควิด-19) 
   ด้ำนที่ 4 ควำมเสี่ยงจำกปัจจัยภำยนอกที่มำกระทบ (กำรเกิดอัคคีภัย) 
  3. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ตำมปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำง ๆ ตำมบริบทของส ำนักวิทย
บริกำรฯ เพ่ือจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงให้สอดคล้องตำมประเด็นยุทธศำสตร์ของ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ และมหำวิทยำลัย ลงในแบบฟอร์ม RM1_NSRU โดยมีกำรวิเครำะห์ และจัดล ำดับควำม
เสี่ยง จ ำนวน 3 ด้ำน ดังนี้ 
   ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)  



156 

 

   ควำมมั่นคงปลอดภัยในกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ โดยมีแนวทำงกำรป้องกัน/แก้ไขควำม
เสี่ยง ได้แก ่
   ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เห็นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำด้ำนระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและเครือข่ำยให้มีประสิทธิภำพ ซึ่งจ ำเป็นต้องค ำนึงถึงขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรที่ชัดเจน
และกำรป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรใช้งำนตำมปกติของระบบ หรือเหตุกำรณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นจำก
กำรโจมตีระบบโดยผู้บุกรุก หรือจำกโปรแกรมต่ำงๆ จึงมอบหมำยให้ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศฯ จัดท ำ
นโยบำยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ แนวปฏิบัติและขั้นตอนปฏิบัติเพ่ือ
น ำไปใช้ด ำเนินกำรรักษำควำมมั่งคงปลอดภัย โดยครอบคลุมขั้นตอนกำรเข้ำถึงฮำร์ดแวร์ กำรเข้ำใช้งำน
โปรแกรมต่ำง ๆ กำรเข้ำถึงข้อมูล กำรเข้ำถึงระบบเครือข่ำย กำรป้องกันกำรโจมตีผ่ำนระบบเครือข่ำย และกำร
ป้องกันภัยพิบัติหรือภัยที่อำจเกิดจำกเหตุกำรณ์ไม่ปกติต่ำง ๆ ทั้งนี้นโยบำยที่ก ำหนดขึ้นจ ำเป็นต้องมีกำร
ทบทวน ปรับปรุงแก้ไขให้เหมำะสมตลอดจนกำรซักซ้อมกำรด ำเนินกำร และตรวจสอบกำรปฏิบัติกำรเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ในกำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศต่อไป 
   ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ) 
   กำรป้องกันกำรสูญหำยของทรัพยำกรสำรสนเทศ  โดยมีแนวทำงกำรป้องกัน/แก้ไขควำม
เสี่ยง ได้แก ่
    - ตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบป้องกันกำรน ำหนังสือออก 
    - มีกำรก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่เป็นผู้ตรวจสอบหนังสือในกรณีอุปกรณ์ของระบบป้องกันมี
ปัญหำ 
    - มีกำรส ำรวจตรวจสอบทรัพยำกรสำรสนเทศที่สูญหำยเป็นรำยปี โดยบันทึกข้อมูลไว้
ในระบบแต่ไม่ให้ปรำกฏสถำนะในระบบสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศ 
   ด้านที่ 3 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากระทบ (การเกิดโรคระบาดของเชื้อไวไรโคโร
นา 2019) 
    -    กำรควบคุมและป้องกันกำรเกิดโรคระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) 
    - กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรควบคุมและป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส       
   ด้านที่ 4 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกท่ีมากระทบ (การเกิดอัคคีภัย) 
    1. มีเครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ำและบำงส่วนมีกำรเปิดใช้งำนตลอดเวลำ 24 
ชั่วโมง โดยมีแนวทำงกำรป้องกัน/แก้ไขควำมเสี่ยง ดังนี้    
     1.1  มีระบบฉีดน้ ำดับเพลิง 
     1.2  มีถังดับเพลิง 
     1.3 ตรวจสอบสำรเคมีดับเพลิง  
     1.4 มีระบบสัญญำณเตือนเพลิงไหม้ 
     1.5 มีระบบตรวจสอบควำมร้อน (Heat Detector) 
     1.6 มีระบบตรวจสอบควำมปลอดภัยของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้ำ 



157 

 

     1.7 มีป้ำยบอกชั้นและป้ำยบอกทำงหนีไฟที่ชัดเจน 
     1.8 มีสื่อให้ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกัน บรรเทำ และระงับอัคคีภัย 
     1.9 ให้มีกำรส ำรวจและทดสอบโครงสร้ำงของอำคำร และระบบสำธำรณูปโภค โดย
ผู้เชี่ยวชำญ 
    2. ห้องสมุดมีหนังสือ และทรัพยำกรสื่อสิ่งพิมพ์จ ำนวนมำกที่อำจเป็นเชื้อเพลิงที่
ก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่ำย โดยมีแนวทำงกำรป้องกัน/แก้ไขควำมเสี่ยง ดังนี้ 
     2.1 ตรวจสอบควำมปลอดภัยในกำรเก็บหนังสือ เอกสำรสิ่งพิมพ์ และป้องกันสิ่งของ
ไวไฟ 
     2.2 มีระบบฉีดน้ ำดับเพลิง 
     2.3 มีถังดับเพลิง 
     2.4 ตรวจสอบสำรเคมีดับเพลิง 
     2.5 มีระบบสัญญำณเตือนเพลิงไหม้ 
     2.6 มีระบบตรวจสอบควำมปลอดภัยของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้ำ 
     2.7 มีป้ำยบอกชั้นและป้ำยบอกทำงหนีไฟ ที่ชัดเจน 
     2.8 ให้มีกำรส ำรวจและทดสอบโครงสร้ำงของอำคำร และระบบสำธำรณูปโภคโดย
ผู้เชี่ยวชำญ 
    3. มีห้องประชุมที่ให้บริกำรแก่บุคคลภำยนอกมำใช้บริกำรในกำรจัดอบรม ประชุม 
สัมมนำ จัดงำนสังสรรค์ และกิจกรรมอ่ืน ๆ โดยมีแนวทำงกำรป้องกัน/แก้ไขควำมเสี่ยง ดังนี้ 
     3.1 มีระบบฉีดน้ ำดับเพลิง 
     3.2 มีถังดับเพลิง 
     3.3 ตรวจสอบสำรเคมีดับเพลิง 
     3.4 มีระบบสัญญำณเตือนเพลิงไหม้ 
     3.5 มีระบบตรวจสอบควำมร้อน (Heat Detector) 
     3.6 มีระบบตรวจสอบควำมปลอดภัยของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้ำ 
     3.7 มีป้ำยบอกชั้นและป้ำยบอกทำงหนีไฟที่ชัดเจน 
     3.8 มีสื่อให้ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันบรรเทำและระงับอัคคีภัย 
    4. มีกำรใช้วัสดุส ำนักงำนประเภทกระดำษเป็นจ ำนวนมำกที่อำจเป็นเชื้อเ พลิงที่
ก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่ำย โดยมีแนวทำง กำรป้องกัน/แก้ไขควำมเสี่ยง ดังนี้ 
     4.1 มีระบบฉีดน้ ำดับเพลิง 
     4.2 มีถังดับเพลิง 
     4.3  ตรวจสอบสำรเคมีดับเพลิง 
     4.4 มีระบบสัญญำณเตือนเพลิงไหม 
     4.5 มีระบบตรวจสอบควำมร้อน (Heat Detector) 
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     4.6 มีระบบตรวจสอบควำมปลอดภัยของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้ำ 
     4.7 มีป้ำยบอกชั้นและป้ำยบอกทำงหนีไฟที่ชัดเจน 
     4.8 มีสื่อให้ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันบรรเทำและระงับอัคคีภัย 
     4.9 ให้มีกำรส ำรวจและทดสอบโครงสร้ำงของอำคำร และระบบสำธำรณูปโภคโดย
ผู้เชี่ยวชำญ 
    5. สำยไฟฟ้ำเก่ำ ช ำรุดและเสี่ยงต่อกำรกัดแทะของหนูหรือสัตว์  อ่ืน ๆ  โดยมีแนว
ทำงกำรป้องกัน/แก้ไขควำมเสี่ยง ดังนี้ 
     5.1 ตรวจสอบสำยไฟ 
     5.2 ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้ำ 
     5.3 มีระบบป้องกันไฟฟ้ำลัดวงจร 
     5.4 มีระบบฉีดน้ ำดับเพลิง 
     5.5 มีถังดับเพลิง 
     5.6 ตรวจสอบสำรเคมีดับเพลิง 
     5.7 มีป้ำยบอกชั้นและป้ำยบอกทำงหนีไฟที่ชัดเจน 
     5.8 มีสื่อให้ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันบรรเทำและระงับอัคคีภัย 
    6. ให้มีกำรส ำรวจและทดสอบโครงสร้ำงอำคำร และระบบสำธำรณูปโภคโดยผู้เชี่ยวชำญ 
  4. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 และด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรวำงแผนบริหำรควำม กำรติดตำมกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ตำมแบบฟอร์มของมหำวิทยำลัยฯ สรุปได้ว่ำแนวทำงกำรแก้ไขควำมเสี่ยงมีควำม
เหมำะสมดี โดยจัดท ำเป็นสรุปกำรด ำเนินกำรเป็นรำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรให้กับคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ  ให้รับทรำบในล ำดับต่อไป 
  5. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มีกำรน ำผลกำรติดตำมประเมินมำวิเครำะห์
ปัจจัยควำมเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทำงกำรป้องกันควำมเสี่ยงมำใช้ในกำรปรับปรุงแผนบริหำรจัดกำรควำม
เสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลจัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในปีงบประมำณถัดไป เพ่ือท ำให้ควำมเสี่ยงลดลง  
  ตัวช้ีวัดที่ 1.5 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศหรือต่างประเทศ  
  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้ลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) 
ร่วมกับสมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำรี เมื่อวันที่ 11 กันยำยน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมแอมบำสซำเดอร์ สุขุมวิท 11 จังหวัดกรุงเทพมหำนคร เพ่ือ
สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำง สมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย และเป็นศูนย์ฝึกอบรมพัฒนำทักษะทำง
วิชำชีพบรรณำรักษ์ศำสตร์ และสำรสนเทศศำสตร์ ระหว่ำงส ำนักวิทยบริกำร ฯ มหำวิทยำลัยรำชภัฏในเขต
ภำคเหนือ 7 แห่ง 
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  2.  ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
  ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ระบบงานบริหารส านักงาน 
  1. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งได้รับกำรรับรองคุณภำพมำตรฐำน ISO 
9001:2015 บุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนในแต่ละ
หน่วยงำน และมีกำรจัดท ำคู่มือกำรด ำเนินงำน (Work Manual) ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ซึ่งมีขอบเขตของงำนที่รับผิดชอบ และระบุขั้นตอน กระบวนกำรและวิธีกำรปฏิบัติงำนไว้อย่ ำง
ชัดเจนในทุกฝ่ำยงำน เพ่ือให้มีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนที่เป็นระบบ และมีตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำนหลัก มี
กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยในกำรท ำงำนที่ชัดเจนและสำมำรถวัดผลกำรปฏิบัติงำนได้ นอกจำกนี้ส ำนักวิทยบริกำร
ฯ ซึ่งมีกำรตรวจติดตำมภำยในอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยทีมงำนผู้บริหำรและบุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ท ำให้มีกำรทบทวนขอบเขตของงำนที่รับผิดชอบ ขั้นตอน กระบวนกำร และวิธีกำรปฏิบัติงำน ตัวชี้วัดผลกำร
ด ำเนินงำนหลัก รวมถึงค่ำเป้ำหมำยในกำรท ำงำนเป็นประจ ำ ทุกปี 
  2. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ได้น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่พัฒนำใหม่ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เข้ำมำสนับสนุนในกำรปฏิบัติงำน ประกอบไปด้วยระบบต่ำงๆ ดังนี้ 
   2.1 ระบบงำนสำรสนเทศท่ีพัฒนำขึ้นใหม่ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
    - ระบบสร้ำงเอกสำรออนไลน์ (e-Document System) 
    - ระบบแฟ้มสะสมงำน (e-Portfolio System) 
    - ระบบแสดงข้อมูลงำนวิจัย โดยใช้ API ของสถำบันวิจัยแห่งชำติ 
    - ระบบลงทะเบียนยำนพำหนะ (e-Vehicle) 
    - เว็บไซต์ประชุมเครือข่ำยส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เขตภำคเหนือ 
    - เว็บไซต์สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
    - เว็บไซต์กลุ่มงำนวิเทศสัมพันธ์ 
   2.2 ระบบงำนสำรสนเทศท่ีปรับปรุง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
    - ระบบ NSRU Core 
    - ระบบจัดกำรวัสดุครุภัณฑ์ ระยะที่ 2 
    - เว็บไซต์มหำวิทยำลัย ฯ 
   2.3 ระบบงำนสำรสนเทศท่ีเพ่ิมข้ึน ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
    - ระบบบริหำรเงินเดือน (NSRU e-Payroll) 
    - ระบบจัดกำรงำนวิจัย 
    - เว็บไซต์กลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 
    - ระบบลงทะเบียนขอรับสิทธิ์กำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตส ำหรับนักศึกษำใหม่ ( e-
Account) 
    - ระบบแจ้งเตือนพัสดุ EMS มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
    - ระบบลงชื่อปฏิบัติงำนออนไลน์ (Work at Home) 
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    - ระบบลงทะเบียนแสดงควำมประสงค์ในกำรรับวัคซีนเพ่ือป้องกันโคโรน่ำไวรัส 2019 
(NSRU VACCINE) 
    สรุปในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยกลุ่ม
งำนพัฒนำระบบได้ด ำเนินกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ ใหม่ จ ำนวน 14 ระบบ และระบบสำรสนเทศท่ีปรับปรุง 
จ ำนวน 3 ระบบ รวมทั้งสิ้น 17 ระบบ 
  ตัวช้ีวัดที่ 2.2 การพัฒนาบุคลากรให้ท าหน้าที่การบริการได้อย่างมีคุณภาพ   
  1.   ผู้บริหำรมีกำรส่งเสริมกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร และก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำม
แผน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
   1.1 มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปีงบประมำณ เพ่ือวำง
แผนกำรพัฒนำบุคลำกร กระบวนกำร/วิธีกำร พัฒนำบุคลำกร ทั้งในสมรรถนะหลักและสมรรถนะรอง 
ประกอบด้วยผู้บริหำรหน่วยงำน หัวหน้ำกลุ่มงำน  
   1.2 จัดท ำแนวทำงในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วย กำรวิเครำะห์และ
ก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังระยะยำว กำรก ำหนดคุณสมบัติตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งงำน ภำระงำนและ
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งต่ำง ๆ แนวทำงกำรพัฒนำ สร้ำงขวัญก ำลังใจ และส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำใน
สำยงำน ตลอดจนกำรจัดหำอัตรำทดแทนกำรเกษียณอำยุรำชกำร 
   1.3 จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ในกำรพัฒนำทักษะที่จ ำเป็น
ต่อกำรปฏิบัติงำน รวมถึงทักษะชีวิตอ่ืน ๆ ที่บุคลำกรสนใจจัดกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ทั้ง
ภำยในและภำยนอกหน่วยงำน 
   1.4 ด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรโดยกำรจัดสรรงบประมำณในกำรพัฒนำบุคคลำกรส่งเสริมให้
เข้ำรับกำรอบรม/ประชุม/สัมมนำ เพ่ือเพ่ิมทักษะควำมรู้ ในวิชำชีพที่เกี่ยวข้อง และมีระบบกำรก ำกับติดตำม
โดยให้บุคลำกรรำยงำนผลกำรอบรม/ประชุม/สัมมนำ ผ่ำนระบบ (MIS NSRU) และรำยงำนผู้บริหำรได้รับ
ทรำบข้อมูล 
   1.5 สนับสนุนให้น ำควำมรู้ที่ได้มำท ำกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกรภำยในหน่วยงำน 
เพ่ือน 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 ที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพและอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมพันธกิจของบุคลำกรภำยในหน่วยงำน โดยกำรจัดสรรงบประมำณในกำรจัดหำอุปกรณ์
เครื่องมือ วัสดุส ำนักงำนให้แก่บุคลำกรในทุกปีงบประมำณ ให้เพียงพอตำมควำมเหมำะสมของแต่ละหน่วยงำน 
  3. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรประชุมเพ่ือก ำกับติดตำมตัวชี้วัดตำม
แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ผ่ำนที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
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เป็นประจ ำทุกเดือน อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือติดตำมผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริมบุคลำกรเข้ำร่วมอบรม/
ประชุม/สัมมนำ กับหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย และส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรบันทึกผลกำรเดินทำงไป
รำชกำรผ่ำนระบบ NSRU MIS ซึ่งเปิดโอกำสให้บุคลำกรคนอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ไปรำชกำร สำมำรถสืบค้นหรือศึกษำ
งำนผ่ำนระบบ NSRU MIS ได้นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรเพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรในกำรเพ่ิม
ศักยภำพกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ภำยใต้โครงกำรพัฒนำและเพ่ิมศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ และศึกษำดูงำน จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 16 -18 
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 ศึกษำดูงำน ณ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี และกำรจัดกำรควำมรู้ ในองค์กร ณ 
โรงแรม ดี วำรี จอมเทียน บีช อ ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 
  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 
เพ่ือกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของส ำนักวิทยบริกำรฯ ต่อไป  
  นอกจำกนี้ส ำนักวิทยบริกำรฯ  มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบุคลำกรทุกคน เพ่ือกำร
ประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลำกร โดยพิจำรณำจำกผลกำรปฏิบัติงำนควบคู่กับรำยงำนผลกำรเข้ำรับกำร
พัฒนำศักยภำพจำกกำรอบรม/สัมมนำ ในระบบสำรสนเทศ (NSRU MIS) เป็นประจ ำอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือ
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 ำเนินงำนให้ดีขึ้นและในบำง
กิจกรรมให้มีกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง มีกำรประชุมทบทวนผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงใน
กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนเพ่ือของบประมำณในปีถัดไป ให้เกิดควำมต่อเนื่องและเห็นผลในกำรปรับปรุง
พัฒนำงำนที่ชัดเจน 
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  ตัวชี้วัดที่  2.3  การอ านวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย     
  1.   ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นหน่วยงำนสนับสนุนพันธกิจของมหำวิทยำลัย
ฯ ที่เน้นด้ำนกำรให้บริกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ และเทคโนโลยีสำรสนเทศทั้งหน่วยงำนภำยใน และ
ภำยนอกมหำวิทยำลัยฯ มีกำรน ำระบบสำรสนเทศที่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำน กำรติดต่อ
ประสำนงำนมำใช้สนับสนุนด้ำนกำรปฏิบัติงำน ดังนี้  
   1.1 ระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์มหำวิทยำลัย (NSRU Mail) 
   1.2 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและตัดสินใจ (NSRU MIS) 
   1.3 ระบบกำรเงินและงบประมำณ 
   1.4 ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (NSRU-Office) 
   1.5 ระบบงำนยำนพำหนะออนไลน์ (e-Transport) 
   1.6 ระบบจองสถำนที่เพ่ือจัดประชุม/สัมมนำ (e-Booking) 
   1.7 ระบบรับ-ส่งและติดตำมเอกสำรกำรเบิกจ่ำย   
  2.  บุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีคู่มือปฏิบัติงำนของบุคลำกร และมี
คู่มือกำรด ำเนินงำน (Work Manual) ที่แสดงถึงขั้นตอนวิธีกำรปฏิบัติงำนในแต่ละงำนไว้อย่ำงชัดเจน ทั้งใน
ส่วนของงำนด้ำนกำรบริกำร ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์  ด้ำนกำรพัฒนำระบบ และด้ำนกำรติดต่อประสำนงำนทั้ง
หน่วยงำนภำยใน และภำยนอกมหำวิทยำลัยฯ นอกจำกนี้กำรจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนในกำรอ ำนวยควำมสะดวก
และประสำนงำนบุคลำกรของส ำนักแล้ว บุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรฯ ยังให้กำรอบรมกำรใช้งำนระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนที่พัฒนำขึ้น และช่วยแก้ไขปัญหำระหว่ำงกำรใช้งำนระบบให้แก่
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอีกด้วย   
  3. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีภำรกิจส ำคัญในกำรพัฒนำหรือร่วมพัฒนำ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน เป็นเสมือนผู้น ำทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของ
มหำวิทยำลัย จึงมีกำรใช้ระบบสำรสนเทศเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 
   3.1 ระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์มหำวิทยำลัย (NSRU Mail) 
   3.2 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและตัดสินใจ (NSRU MIS) 
   3.3 ระบบกำรเงินและงบประมำณ 
   3.4 ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (NSRU-Office) 
   3.5 ระบบระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)            
   3.6 ระบบงำนยำนพำหนะออนไลน์ (e-Transport) 
   3.7 ระบบตรวจสอบตำรำงกำรใช้สถำนที่ (e-Booking) 
   3.8 ระบบรับ-ส่งและติดตำมเอกสำรกำรเบิกจ่ำย 
   3.9 ระบบบัญชีเงินเดือน (e-Payroll) 
   3.10 ระบบจัดท ำแบบสอบถำมออนไลน์ (e-Form) 
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  4. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรอ ำนวยควำม
สะดวกและประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก โดยกำรน ำระบบบริหำรงำนคุณภำพตำม
มำตรฐำน ISO 9001:2015 มำประยุกต์ใช้ทั่วทั้งองค์กร ตำมผังองค์กรและพันธกิจที่ประกำศไว้ โดยถือเป็น
ส่วนหนึ่งของกำรบริหำรงำนคุณภำพกำรให้บริกำร ของส ำนักวิทยบริกำรฯ ตำมข้อก ำหนดและแนวปฏิบัติหลัก 
เป็นกรอบกำรจัดกำร เพ่ือให้ระบบบริหำรคุณภำพงำนบริกำร ถูกน ำไปใช้ และธ ำรงรักษำไว้ได้อย่ำงต่อเนื่อง 
และมีกำรแต่งตั้งบุคลำกรให้ท ำหน้ำที่ในกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน ( Internal Audit) อย่ำงน้อยปีละ 2 
ครั้ง  ทั้งนี้ได้มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ควบคู่กับกำรตรวจประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
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 2563 น ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิทย
บริกำรฯ  เพื่อรับทรำบ และพัฒนำงำนของส ำนักวิทยบริกำรฯ รวมถึงกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของส ำนักวิทย
บริกำรฯ อำทิ ควำมเร็วอินเตอร์เน็ตของกำรบริกำรด้ำนเครือข่ำยไร้สำย ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร  และ
กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรจัดท ำรำยงำนผล
กำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และจำก
กำรสัมภำษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของส ำนัก 
ให้ดียิ่งขึ้น 
  ตัวช้ีวัดที่ 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 กลุ่ม
งำนบริหำรและเลขำนุกำร จัดท ำระเบียบวำระกำรประชุมเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ พิจำรณำก่อน
กำรประชุม  อย่ำงน้อย 7 วันท ำกำร 
  3. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยบุคลำกรสังกัดส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร  กลุ่ม
งำนบริหำรและเลขำนุกำร จัดท ำรูปเล่มกำรประชุม  พร้อมกับบันทึกข้อมูลกำรลงระบบกำรประชุม
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อิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพ่ือลดจ ำนวนกระดำษ และอ ำนวยควำมสะดวกผู้เข้ำร่วมประชุมในกำรเรียกดู
เอกสำรผ่ำนอุปกรณ์สื่อสำรไร้สำย ในระบบกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) พร้อมทั้งเข้ำร่วมกำร
ประชุมเพ่ือบันทึกเสียง และจัดท ำรำยงำนกำรประชุมต่อไป 
  4. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยบุคลำกรสังกัดส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร กลุ่ม
งำนบริหำรและเลขำนุกำร  จัดท ำรำยงำนกำรประชุม และเสนอให้คณะกรรมกำรรับรองรำยงำนกำรประชุม 
ภ ำ ย ใ น  1 5  วั น  ห ลั ง เ ส ร็ จ สิ้ น ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม  ใ น ร ะ บ บ ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์   
(e-Meeting)  
  5. ในกำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ร่วมพิจำรณำ
วำระกำรประชุมเพ่ือรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ เพ่ือแก้ไขรำยละเอียดข้อผิดพลำดเล็กน้อย และ
บันทึกไว้เป็นข้อมูลที่ต้องแก้ไขลงในรำยงำนกำรประชุมครั้งปัจจุบันด้วย 
  ตัวช้ีวัดที่ 2.5 การให้บริการข้อมูลแก่บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
  1.  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีระบบให้บริกำรข้อมูลทำงวิชำกำร ที่สนับสนุน
กำรบริกำรแก่นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ดังนี้   
   1.1 ระบบบริกำรตอบข้อซักถำม แก้ไขปัญหำของเจ้ำหน้ำที่ประจ ำเคำน์เตอร์งำนบริกำร 
   1.2 ระบบ NSRU Trainning 
   1.3 ระบบ NSRU Knowledge 
   1.4 ระบบฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) 
   1.5 ระบบแฟ้มสะสมผลงำน (e-Portfolio System) 
   1.6 ระบบแสดงข้อมูลงำนวิจัย (API) 
   1.7 ระบบจัดกำรวัสดุ ครุภัณฑ์   
  2.  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรจัดท ำคู่มือกำรใช้งำนระบบงำนต่ำง ๆ  ใน
รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ใช้งำนสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรคู่มือในแต่ละระบบ ผ่ำนหน้ำระบบที่ใช้งำน 
ได้แก่ 
   2.1 ระบบบริกำรตอบข้อซักถำม แก้ไขปัญหำของเจ้ำหน้ำที่ประจ ำเคำน์เตอร์งำนบริกำร 
   2.2 ระบบ NSRU Trainning 
   2.3 ระบบ NSRU Knowledge 
   2.4 ระบบฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) 
   2.5 ระบบแฟ้มสะสมผลงำน (e-Portfolio System) 
   2.6 ระบบแสดงข้อมูลงำนวิจัย (API) 
   2.7 ระบบจัดกำรวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  3. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ได้น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่พัฒนำใหม่ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เข้ำมำสนับสนุนในกำรปฏิบัติงำน ประกอบไปด้วยระบบต่ำงๆ ดังนี้ 
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   3.1 ระบบงำนสำรสนเทศท่ีพัฒนำขึ้นใหม่ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
    - ระบบสร้ำงเอกสำรออนไลน์ (e-Document System) 
    - ระบบแฟ้มสะสมงำน (e-Portfolio System)  
    - ระบบแสดงข้อมูลงำนวิจัย โดยใช้ API ของสถำบันวิจัยแห่งชำติ  
    - ระบบลงทะเบียนยำนพำหนะ (e-Vehicle)  
    - เว็บไซต์ประชุมเครือข่ำยส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เขตภำคเหนือ 
    - เว็บไซต์สถำบันวิจัยและพัฒนำ  
    - เว็บไซต์กลุ่มงำนวิเทศสัมพันธ์ 
   3.2 ระบบงำนสำรสนเทศท่ีต้องปรับปรุง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
    - ระบบ NSRU Core ปรับปรุงควำมสำมำรถของระบบให้มีควำมปลอดภัยเพิ่มมำกขึ้น 
    - ระบบจัดกำรวัสดุครุภัณฑ์ ระยะท่ี 2 เพ่ิมควำมสำมำรถของระบบให้บันทึกประวัติ
รำยกำรโอน ย้ำย หรือรำยกำรประวัติซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
    - เว็บไซต์มหำวิทยำลัย ฯ ปรับกำรแสดงผลมุ่งเน้นกำรแสดงผลที่เหมำะสมกับอุปกรณ์
พกพำ 
   3.3 ระบบงำนสำรสนเทศท่ีเพ่ิมข้ึนจำกแผนพัฒนำระบบ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
    - ระบบบริหำรเงินเดือน (NSRU e-Payroll) เพ่ือเพ่ิมควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงข้อมูล
เงินเดือนของตนเอง รวมทั้งยังเพ่ิมควำมปลอดภัยในกำรเข้ำถึงข้อมูลเงินเดือน ของบุคคลอ่ืน  โดยใน
ปีงบประมำณ 2564 จะเน้นไปที่กลุ่มของบุคลำกรประเภทข้ำรำชกำร ทั้งนี้เมื่อเริ่มใช้งำน ในส่วนของ
ข้ำรำชกำรแล้วมีผลตอบรับดี จึงมีข้อเสนอให้ด ำเนินกำรพัฒนำระบบในส่วนของบุคลำกรที่ไม่ได้เป็นข้ำรำชกำร
เพ่ิมข้ึน 
    - ระบบจัดกำรงำนวิจัยเพ่ือแก้ปัญหำกำรกรอกข้อมูลกำรด ำเนินกำรท ำวิจัยหลำยแหล่ง 
ได้แก่ กำรกรอกข้อมูลของวิจัยแห่งชำติ และกำรกรอกข้อมูลในระบบ NSRU MIS โดยผู้วิจัยสำมำรถกรอกจำก
แหล่งใดก็ได้ ระบบจะด ำเนินกำรดึงข้อมูลมำไว้ในระบบดังกล่ำว ท ำให้กรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียว ลดควำม
ยุ่งยำก ซ้ ำซ้อนของกำรท ำงำนของผู้วิจัย 
    - เว็บไซต์กลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ สำมำรถแสดงข้อมูลข่ำวสำร และสำมำรถจัดกำร
ข้อมูลภำยในเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง โดยทำงกลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ได้ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดท ำเว็บไซต์
ของหน่วยงำน 
    - ระบบลงทะเบียนขอรับสิทธิ์กำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตส ำหรับนักศึกษำใหม่ ( e-
Account) ปรับรูปแบบกำรบันทึกข้อมูลให้เหมำะสมกับกำรใช้งำนในปัจจุบันและเอกสำรยืนยันกำรลงทะเบียน 
รวมทั้งแก้ไขปัญหำกำรใช้งำนต่ำง ๆ เช่น กำรส่งเอกสำรยืนยันผ่ำนช่องทำงอีเมล์ เป็นต้น 
    - ระบบแจ้งเตือนพัสดุ EMS มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ปรับปรุ งกำรค้นหำ
เลขพัสดุส ำหรับเจ้ำที่ผู้ดูแลระบบและกำรแก้ไขข้อมูลผู้รับในหน้ำแสดงรำยกำรพัสดุ 
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    - ระบบลงชื่อปฏิบัติงำนออนไลน์ (Work at Home) ปรับปรุงกำรแสดงรำยละเอียดผู้
ลงชื่อผ่ำนระบบส ำหรับผู้บริหำรของแต่ละหน่วยงำน รวมทั้งปรับปรุงระบบเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ทุก
หน่วยงำน และแยกสิทธิ์กำรใช้งำนในระดับหน่วยงำน 
    - ระบบลงทะเบียนแสดงควำมประสงค์ในกำรรับวัคซีนเพ่ือป้องกันโคโรน่ำไวรัส 2019  
(NSRU VACCINE ระบบเร่งด่วนเพ่ือให้บุคลำกรและนักศึกษำของมหำวิทยำลัยลงทะเบียนเพ่ือแสดงควำม
ประสงค์ในกำรรับวัคซีนเพ่ือป้องกันโคโรน่ำไวรัส 2019   
  4. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในกำรประชุมคณะกรรมบริหำรส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ทุกเดือน ให้รับทรำบกำรปฏิบัติงำนตำมแผนพัฒนำระบบสำรสนเทศ ประจ ำปี
งบประมำณ 2563 และน ำมำปรับปรุงแก้ไขดังเอกสำรรำยงำนกำรปรับปรุงระบบสำรสนเทศ ตำมข้อเสนอแนะ
ของผู้ใช้งำน  
  5. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยกลุ่มงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ มีกำร
น ำเสนอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ ต่อกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก
วิทยบริกำร ฯ เป็นประจ ำทุกเดือน และมีกำรประชุมติดตำมงำนจำกผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำร ฯ เป็น
ประจ ำทุกสัปดำห์ ในแต่ละครั้งจะมีข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงระบบต่ำงๆ และนอกจำกนี้มีกำรจัดท ำ
แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนระบบสำรสนเทศ เพ่ือน ำผลมำปรับปรุงพัฒนำระบบอย่ำงต่อเนื่อง 
  ตัวช้ีวัดที่  2.6 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
  กำรพัฒนำบุคลำกร เป็นหัวใจส ำคัญต่อกำรเปลี่ยนแปลงองค์กร บุคลำกรจึงจ ำเป็นที่จะต้องได้รับ
กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องตลอดเวลำเพ่ือให้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ และสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ ๆ กำรพัฒนำบุคลำกร 
จึงเป็นกำรน ำศักยภำพของแต่ละบุคคลมำใช้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรน ำเอำควำมรู้ควำมสำมำรถที่มีอยู่หรือพัฒนำ
ศักยภำพให้มีสมรรถนะสูงขึ้นเพ่ือรองรับภำรกิจต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ให้บุคลำกร
มีกำรพัฒนำสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนให้เป็นผู้มีทักษะหลำยด้ำน มีสมรรถนะควำมรู้ ทักษะใหม่ (New skills) 
สำมำรถประยุกต์ใช้ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่ำง ๆ ได้อย่ำงเหมำะสม อันจะน ำไปสู่กำร
ท ำงำนแบบมืออำชีพ ท ำงำนได้หลำกหลำยหน้ำที่ มีควำมยืดหยุ่น มีกำรปรับตัว สำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  
กำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร จะต้องมีกำรพัฒนำและปรับให้มีควำมเหมำะสมกับยุคสมัยที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลำ กำรพัฒนำประสิทธิภำพในกำรท ำงำนรวมถึงควำมรู้ในด้ำนต่ำง ๆ ของบุคลำกรเป็น
เรื่องที่จะต้องมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งนอกจำกเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมรู้และทักษะในกำรปฏิบัติงำนได้
อย่ำงดีแล้ว ยังเป็นกำรสร้ำงขวัญก ำลังในกำรท ำงำน เป็นสวัสดิกำรอันดีให้กับบุคลำกรในองค์กร ซึ่งจะท ำให้
บุคลำกรได้รับทักษะควำมรู้ เพ่ือน ำไปใช้ในกำรท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั้นจึงมีควำมจ ำเป็นที่บุคลำกร
จะต้องได้รับพัฒนำสมรรถนะหลักเพ่ือพัฒนำและเพ่ิมศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร โดยอำศัยกำร
จัดกำรควำมรู้และกำรศึกษำดูงำนเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรพัฒนำบุคลำกรในองค์กร เพ่ือกำรพัฒนำคน 
พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กร ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ให้เหมำะสมกับยุคสังคมฐำนควำมรู้ 
  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญดังกล่ำว จึงได้จัดท ำ
โครงกำรพัฒนำและเพ่ิมศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร กิจกรรมจัดอบรมกำรจัดกำรควำมรู้และศึกษำ



167 

 

ดูงำน เพ่ืออบรมด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ให้บุคลำกรทุกระดับ ตั้งแต่ระดับผู้บริหำร นักวิชำกำร บรรณำรักษ์ 
เจ้ำหน้ำที่ และพนักงำนสำยบริกำร/แม่บ้ำน หรือชุมชนนักปฏิบัติ ได้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีกำรท ำงำน 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน และแนวปฏิบัติงำนที่ดีในเรื่องที่เก่ียวข้อง สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนำศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำกำรให้บริกำร 
ให้เป็นไปในรูปแบบทิศทำงและมำตรฐำนเดียวกัน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนบุคลำกรให้มีควำมก้ำวหน้ำใน
ต ำแหน่งหน้ำที่วิชำชีพ มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสมในกำรปฏิบัติงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน และเพ่ือเป็น
กำรเปิดโลกทัศน์ในกำรเรียนรู้และแสวงหำมุมมองใหม่ ๆ ในกำรปฏิบัติงำนให้แก่บุคลำกรผ่ำนกำรศึกษำดูงำน
และสร้ำงเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแหล่งควำมรู้ภำยนอกองค์กร โดยกำรศึกษำดูงำน ระบบโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรม กำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ กำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร กำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ กำรบริหำรจัดกำรองค์กร ตลอดจนกำร
จัดสถำนที่ภูมิทัศน์ของหน่วยงำนอ่ืนที่ใกล้เคียงหรือเทียบเคียงกัน เพ่ือให้สำมำรถน ำประสบกำรณ์ควำมรู้ที่
ได้รับจำกกำรศึกษำดูงำนมำพัฒนำและเพ่ิมประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำน พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมำะสม และพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรสำรสนเทศให้เป็นมหำวิทยำลัยแห่งกำร
เรียนรู้ สร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นได้อย่ำงยั่งยืนและมีประสิทธิภำพ  
  ร้อยละของบุคลำกรที่ได้เข้ำร่วมโครงกำรและกำรเข้ำร่วมกำรอบรมออนไลน์เพ่ือกำรพัฒนำกำร
ปฏิบัติงำนของตนเองในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของกำรติดเชื้อไวรัสโคโรนำ COVID-19 ตำมนโยบำย
ของผู้บริหำรส ำนักวิทยบริกำรฯ รวมจ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำ จ ำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  ตัวช้ีวัดที่ 2.7  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ   
  1.  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมกำรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศ และคณะกรรมกำรทบทวนแผนพัฒนำระบบสำรสนเทศ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยในปีงบประมำณ 2564 ได้จัดท ำแผนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ เพ่ือกำรบริหำรและ
กำรจัดกำร มีระบบที่ต้องพัฒนำ หรือปรับปรุงทั้งสิ้น รวมจ ำนวน 17 ระบบ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
   1.1 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร (Management Information System) คือระบบที่ให้
สำรสนเทศที่ผู้บริหำรต้องกำร เพ่ือให้สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ระบบสำรสนเทศที่พัฒนำขึ้นใหม่ 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยจะรวมทั้ง สำรสนเทศภำยในและภำยนอก สำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
ทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งสิ่งที่คำดว่ำจะเป็นในอนำคต นอกจำกนี้ระบบ MIS จะต้องให้สำรสนเทศใน
ช่วงเวลำที่เป็นประโยชน์ เพ่ือให้ผู้บริหำรสำมำรถตัดสินใจในกำรวำงแผนกำรควบคุม และกำรปฏิบัติกำรของ
องค์กรได้อย่ำงถูกต้อง ได้แก่ 
   1.2 ระบบงำนสำรสนเทศท่ีพัฒนำขึ้นใหม่ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
    - ระบบสร้ำงเอกสำรออนไลน์ (e-Document System) 
    - ระบบแฟ้มสะสมงำน (e-Portfolio System)  
    - ระบบแสดงข้อมูลงำนวิจัย โดยใช้ API ของสถำบันวิจัยแห่งชำติ  
    - ระบบลงทะเบียนยำนพำหนะ (e-Vehicle)  
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    - เว็บไซต์ประชุมเครือข่ำยส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เขตภำคเหนือ 
    - เว็บไซต์สถำบันวิจัยและพัฒนำ   
    - เว็บไซต์กลุ่มงำนวิเทศสัมพันธ์ 
   1.3 ระบบงำนสำรสนเทศท่ีต้องปรับปรุง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
    - ระบบ NSRU Core ปรับปรุงควำมสำมำรถของระบบให้มีควำมปลอดภัยเพ่ิมมำกข้ึน 
    - ระบบจัดกำรวัสดุครุภัณฑ์ ระยะที่ 2 เพ่ิมควำมสำมำรถของระบบให้บันทึกประวัติ
รำยกำรโอน ย้ำย หรือรำยกำรประวัติซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
    - เว็บไซต์มหำวิทยำลัย ฯ ปรับกำรแสดงผลมุ่งเน้นกำรแสดงผลที่เหมำะสมกับอุปกรณ์
พกพำ 
   1.4 ระบบงำนสำรสนเทศท่ีเพ่ิมข้ึนจำกแผนพัฒนำระบบ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
    - ระบบบริหำรเงินเดือน (NSRU e-Payroll) เพ่ือเพ่ิมควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงข้อมูล
เงินเดือนของตนเอง รวมทั้งยังเพ่ิมควำมปลอดภัยในกำรเข้ำถึงข้อมูลเงินเดือน ของบุคคลอ่ืน  โดยใน
ปีงบประมำณ 2564 จะเน้นไปที่กลุ่มของบุคลำกรประเภทข้ำรำชกำร ทั้งนี้เมื่อเริ่มใช้งำน ในส่วนของ
ข้ำรำชกำรแล้วมีผลตอบรับดี จึงมีข้อเสนอให้ด ำเนินกำรพัฒนำระบบในส่วนของบุคลำกรที่ไม่ได้เป็นข้ำรำชกำร
เพ่ิมข้ึน 
    - ระบบจัดกำรงำนวิจัย เพ่ือแก้ปัญหำกำรกรอกข้อมูลกำรด ำเนินกำรท ำวิจัยหลำย
แหล่ง ได้แก่ กำรกรอกข้อมูลของวิจัยแห่งชำติ และกำรกรอกข้อมูลในระบบ NSRU MIS โดยผู้วิจัยสำมำรถ
กรอกจำกแหล่งใดก็ได้ ระบบจะด ำเนินกำรดึงข้อมูลมำไว้ในระบบดังกล่ำว ท ำให้กรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียว  
ลดควำมยุ่งยำก ซ้ ำซ้อนของกำรท ำงำนของผู้วิจัย 
   - เว็บไซต์กลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ สำมำรถแสดงข้อมูลข่ำวสำร และสำมำรถจัดกำรข้อมูล
ภำยในเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง โดยทำงกลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ได้ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดท ำเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน 
   - ระบบลงทะเบียนขอรับสิทธิ์กำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตส ำหรับนักศึกษำใหม่ (e-Account) 
ปรับรูปแบบกำรบันทึกข้อมูลให้เหมำะสมกับกำรใช้งำนในปัจจุบันและเอกสำรยืนยันกำรลงทะเบียน รวมทั้ง
แก้ไขปัญหำกำรใช้งำนต่ำง ๆ เช่น กำรส่งเอกสำรยืนยันผ่ำนช่องทำงอีเมล์ เป็นต้น 
   - ระบบแจ้งเตือนพัสดุ EMS มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ปรับปรุงกำรค้นหำเลขพัสดุ
ส ำหรับเจ้ำที่ผู้ดูแลระบบและกำรแก้ไขข้อมูลผู้รับในหน้ำแสดงรำยกำรพัสดุ 
   - ระบบลงชื่อปฏิบัติงำนออนไลน์ (Work at Home) ปรับปรุงกำรแสดงรำยละเอียดผู้ลง
ชื่อผ่ำนระบบส ำหรับผู้บริหำรของแต่ละหน่วยงำน รวมทั้งปรับปรุงระบบเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ทุกหน่วยงำน 
และแยกสิทธิ์กำรใช้งำนในระดับหน่วยงำน 
   - ระบบลงทะเบียนแสดงควำมประสงค์ในกำรรับวัคซีนเพ่ือป้องกันโคโรน่ำไวรัส 2019  
(NSRU VACCINE ระบบเร่งด่วนเพ่ือให้บุคลำกรและนักศึกษำของมหำวิทยำลัยลงทะเบียนเพ่ือแสดงควำม
ประสงค์ในกำรรับวัคซีนเพ่ือป้องกันโคโรน่ำไวรัส 2019   
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  2. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้มีกำรส่งข้อมูลด้ำนนักศึกษำ , บุคลำกร, 
หลักสูตร ให้แก่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดทุกปี 
  3. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบสำรสนเทศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ระบบสำรสนเทศมี
ควำมพร้อมต่อกำรให้บริกำร และตอบสนองควำมต้องกำรต่อผู้ใช้งำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
ได้แก่ ผู้บริหำร บุคลำกร นักศึกษำ และผู้ใช้งำนทั่วไป ตำมแผนที่ก ำหนดไว้ จ ำนวน 17 ระบบ ด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จจ ำนวน 15 ระบบ คิดเป็นร้อยละ 88.23 ซึ่งเป็นไปตำมที่แผนพัฒนำระบบสำรสนเทศตำมที่ก ำหนดไว้ 
และเม่ือมีกำรพัฒนำระบบเสร็จสิ้นแล้วต้องมีกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ
จำกผู้ใช้บริกำร โดยมีกำรประเมินควำมพึงพอใจระบบที่ได้ด ำเนินกำรพัฒนำอยู่ที่ 4.35 อยู่ในเกณฑ์ดี 
  4. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของระบบที่พัฒนำขึ้น โดยบำงระบบยังไม่ได้ประเมินควำมพึง
พอใจจำกผู้ใช้ระบบเนื่องจำกอยู่ในช่วงทดลองใช้งำนและปรับปรุงระบบ 
   - ระบบลงทะเบียนยำนพำหนะ  (e-Vehicle) ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ : 4.09 (ระดับมำก) 
   - ระบบจัดกำรวัสดุ ครุภัณฑ์ ระยะที่ 2 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ : 4.30 (ระดับมำก) 
   - ระบบแฟ้มสะสมงำน (e-Portfolio System) ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ :  – (ระบบอยู่ใน
ระหว่ำงกำรทดลองใช้งำน) 
   - ระบบ NSRU Core Service (Version 1 และ Version 2) ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ : 4.73 
(ระดับดีมำก) 
   - ระบบลงทะเบียนขอรับสิทธิ์กำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตส ำหรับนักศึกษำใหม่ (e-Account) 
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ : 4.00 (ระดับมำก) 
   - ระบบแจ้งเตือนพัสดุ EMS มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ : 
4.20 (ระดับมำก) 
   - ระบบลงชื่อปฏิบัติงำนออนไลน์ (work at home) ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ : 3.82 (ระดับ
มำก) 
   - ระบบลงทะเบียนแสดงควำมประสงค์ในกำรรับวัคซีนเพ่ือป้องกันโคโรน่ำไวรัส -2019 
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ :  3.67 (ระดับมำก) 
   กำรประเมินควำมพึงพอใจระบบที่ได้ด ำเนินกำรพัฒนำโดย ภำพรวมควำมพึงพอใจระบบ
สำรสนเทศที่ด ำเนินกำรพัฒนำหรือปรับปรุงเฉลี่ย 4.35 อยู่ในเกณฑ์ ดี 
  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ได้น ำ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ เข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  เพ่ือทรำบในระเบียบวำระกำรประชุมของส ำนักวิทยบริกำรฯ ทั้งนี้เพ่ือให้ใช้งำนระบบ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึน และตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน ตำมข้อเสนอแนะของผู้ใช้งำน   
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  ตัวชี้วัดที่  2.16  การพัฒนาศักยภาพด้านงานบริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่นักศึกษา บุคลากรและท้องถิ่น   
  1.  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้มีกำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรพัฒนำ
งำนบริกำรห้องสมุดและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ค ำสั่งที่ 34/2560 เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินงำนบริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่นักศึกษำ บุคลำกรและท้องถิ่น 
  2. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  โดยศูนย์วิทยบริกำร และศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร มีกำรจัดสรรงบประมำณในส่วนของกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนงำนบริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศไว้ในค ำขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และ
ระบุช่วงเวลำกำรด ำเนินงำนเป็นรำยไตรมำส ซึ่งในปีงบประมำณ 2564 ได้จัดท ำ โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่
ชุมชน จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 10 แห่ง ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธำนี ชัยนำท และก ำแพงเพชร โดยจัด
ให้มีกำรบริกำรด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศภำยในห้องสมุด ด้วยโปรแกรม  OpenBiblio และกำรจัด
กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน ตลอดจนกำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำร
เรียนรู้และกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศในชุมชน ทั้งนี้ยังได้มีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำและประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำรในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 
  3. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยศูนย์วิทยบริกำร และศูนย์เทค โนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร  ได้เพ่ิมแนวปฏิบัติในกำรให้บริกำร โดยกำรส ำรวจควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรให้
ผู้ใช้บริกำรได้มีส่วนร่วมในกำรคัดเลือกทรัพยำกรสำรสนเทศ และเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ให้บริกำร เพ่ือให้ได้
ตรงตำมควำมต้องกำร และด ำเนินกำรจัดหำตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี พ.ศ. 2564 เป็นรำย 
ไตรมำส 
  4. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มี
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้แก่  
   4.1 ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) เพ่ือใช้ส ำหรับมอบหมำยงำน 
   4.2 ระบบกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพ่ือใช้ส ำหรับจัดกำรประชุม 
   4.3 ระบบแจ้งซ่อมส ำหรับฝ่ำยอำคำร สถำนที่และงำนช่ำงไฟฟ้ำ ประปำ วัตถุประสงค์เพ่ือ
จัดเก็บรวบรวมข้อมูลกำรแจ้ง กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร และกำรใช้วัสดุอุปกรณ์ และเพ่ือควำมสะดวก
รวดเร็วในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
   4.4 ระบบจองห้อง e-Booking วัตถุประสงค์เพ่ือจัดกำรข้อมูลกำรจองห้อง ที่สำมำรถรองรับ
กำรจัดกำรได้ทั้งในระดับหน่วยงำนและระดับ มหำวิทยำลัย ได้อย่ำงสะดวกและมีประสิทธิภำพ 
   4.5 ระบบรวบรวมข้อมูลบุคลำกรเพ่ือส่ง สกอ. วัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลำกรที่ดูแลข้อมูล
สำมำรถจัดกำรรูปแบบของข้อมูลบุคลำกรในกำรส่งข้อมูลตำมที่ สกอ. ต้องกำร 
   4.6 ระบบแฟ้มสะสมงำน (e-Portfolio System) วัตถุประสงค์เพ่ือสำมรถช่วยจัดกำรข้อมูล
ส่วนตัว ประวัติกำรท ำงำน จัดกำรแฟ้มสะสมผลงำนของบุคลำกรในงำนด้ำนต่ำง ๆ อำทิเช่น งำนวิชำกำรด้ำน
กำรสอน งำนพัฒนำวิชำกำร 
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   4.7 ระบบสร้ำงเอกสำรออนไลน์ (e-Document System) วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้ำงเอกสำร
บันทึกข้อควำมบนเว็บไซต์ และเพ่ือส่งออกเอกสำรที่สร้ำงน ำมำไปปรับใช้ในระบบสำรสนเทศอ่ืนๆ 
   4.8 ระบบจัดกำรวัสดุ ครุภัณฑ์ วัตถุประสงค์เพ่ือจัดกำรข้อมูลวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่สำมำรถรองรับ
กำรจัดกำรได้ทั้งในระดับหน่วยงำนและ ระดับมหำวิทยำลัยฯ ได้อย่ำงสะดวกและมีประสิทธิภำพ 
   4.9 ระบบบันทึกรำยกำรพัสดุ (จดหมำย) วัตถุประสงค์เพ่ือจัดกำรข้อมูลพัสดุที่ประชำสัมพันธ์
รับจำกไปรษณีย์ไทย และกำรเข้ำรับพัสดุของบุคลำกรที่หน่วยประชำสัมพันธ์ รวมถึงกำรสร้ำงรำยงำนได้อย่ำง
ถูกต้องและมีประสิทธิภำพ 
   4.10 ระบบแบบสอบถำมออนไลน์ วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดควำมสะดวกในกำรสรุปข้อมูลกำร
ตอบแบบสอบถำม เช่น กำรสรุปค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
   ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยศูนย์วิทยบริ กำร มีระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ ได้แก่ 
    - ระบบตำรำงเลขผู้แต่งหนังสือออนไลน์ 
    - ระบบวำรสำรออนไลน์ 
    - ระบบ Edutainment Streaming 
    - แคตตำล๊อคออนไลน์สื่อโสตทัศน์ 
    - ระบบสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศ (OPAC) 
  5. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรใช้งบประมำณ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564  เพ่ือน ำเสนอในระเบียบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
เป็นประจ ำทุกเดือน เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริหำร ได้รับทรำบและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมสัมฤทธิ์ผลตำมแต่ละไตรมำส และเพ่ือให้เป็นไปตำมแผนกำร
ด ำเนินงำนที่ก ำหนดไว้ตำมปีงบประมำณ 
  6. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรก 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 ำเนินงำนให้ดีขึ้นและในบำง
กิจกรรมให้มีกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง มีกำรประชุมทบทวนผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงใน
กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนเพ่ือของบประมำณในปีถัดไป ให้เกิดควำมต่อเนื่องและเห็นผลในกำรปรับปรุง
พัฒนำงำนที่ชัดเจน  
  ตัวช้ีวัดที่  2.17  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   
  1. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมด ำเนินงำน
ด้ำนระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร เพ่ือให้กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ  ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
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เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด มีควำมทันสมัยและสอดคล้องกับระบบงำน
สำรสนเทศในปัจจุบัน 
  2. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมกำรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศ และคณะกรรมกำรทบทวนแผนพัฒนำระบบสำรสนเทศ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปได้
อย่ำงรำบรื่น โดยในปีงบประมำณ 2564 ได้จัดท ำแผนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ เพ่ือกำรบริหำรและกำร
จัดกำร มีระบบที่ต้องพัฒนำ หรือปรับปรุงทั้งสิ้น จ ำนวน 17 ระบบ ได้แก่  
   2.1 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร (Management Information System) หรือ MIS คือ
ระบบที่ให้สำรสนเทศที่ผู้บริหำรต้องกำร เพ่ือให้สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยจะรวมทั้ง 
สำรสนเทศภำยในและภำยนอก สำรสนเทศที่เกี่ยวพันกับองค์กรทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งสิ่งที่คำดว่ำจะ
เป็นในอนำคต นอกจำกนี้ระบบ MIS จะต้องให้สำรสนเทศ ในช่วงเวลำที่เป็นประโยชน์ เพ่ือให้ผู้บริหำรสำมำรถ
ตัดสินใจในกำรวำงแผนกำรควบคุม และกำรปฏิบัติกำรขององค์กรได้อย่ำงถูกต้อง  
   2.2 ระบบงำนสำรสนเทศท่ีพัฒนำขึ้นใหม่ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
    -  ระบบสร้ำงเอกสำรออนไลน์ (e-Document System) 
    - ระบบแฟ้มสะสมงำน (e-Portfolio System)  
    - ระบบแสดงข้อมูลงำนวิจัย โดยใช้ API ของสถำบันวิจัยแห่งชำติ  
    - ระบบลงทะเบียนยำนพำหนะ (e-Vehicle)  
    - เว็บไซต์ประชุมเครือข่ำยส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เขตภำคเหนือ 
    - เว็บไซต์สถำบันวิจัยและพัฒนำ  
    - เว็บไซต์กลุ่มงำนวิเทศสัมพันธ์ 
   2.3 ระบบงำนสำรสนเทศท่ีต้องปรับปรุง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
    - ระบบ NSRU Core ปรับปรุงควำมสำมำรถของระบบให้มีควำมปลอดภัยเพ่ิมมำกข้ึน 
    - ระบบจัดกำรวัสดุครุภัณฑ์ ระยะที่ 2 เพ่ิมควำมสำมำรถของระบบให้บันทึกประวัติ
รำยกำรโอน ย้ำย หรือรำยกำรประวัติซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
    - เว็บไซต์มหำวิทยำลัย ฯ ปรับกำรแสดงผลมุ่งเน้นกำรแสดงผลที่เหมำะสมกับอุปกรณ์
พกพำ 
   2.4 ระบบงำนสำรสนเทศท่ีเพ่ิมข้ึนจำกแผนพัฒนำระบบ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
    - ระบบบริหำรเงินเดือน (NSRU e-Payroll) เพ่ือเพ่ิมควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงข้อมูล
เงินเดือนของตนเอง รวมทั้งยังเพ่ิมควำมปลอดภัยในกำรเข้ำถึงข้อมูลเงินเดือน ของบุคคลอ่ืน  โดยใน
ปีงบประมำณ 2564 จะเน้นไปที่กลุ่มของบุคลำกรประเภทข้ำรำชกำร ทั้งนี้เมื่อเริ่มใช้งำน ในส่วนของ
ข้ำรำชกำรแล้วมีผลตอบรับดี จึงมีข้อเสนอให้ด ำเนินกำรพัฒนำระบบในส่วนของบุคลำกรที่ไม่ได้เป็นข้ำรำชกำร
เพ่ิมข้ึน 
    - ระบบจัดกำรงำนวิจัยเพ่ือแก้ปัญหำกำรกรอกข้อมูลกำรด ำเนินกำรท ำวิจัยหลำยแหล่ง 
ได้แก่ กำรกรอกข้อมูลของวิจัยแห่งชำติ และกำรกรอกข้อมูลในระบบ NSRU MIS โดยผู้วิจัยสำมำรถกรอกจำก
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แหล่งใดก็ได้ ระบบจะด ำเนินกำรดึงข้อมูลมำไว้ในระบบดังกล่ำว ท ำให้กรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียว ลดควำม
ยุ่งยำก ซ้ ำซ้อนของกำรท ำงำนของผู้วิจัย 
    - เว็บไซต์กลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำที่สำมำรถแสดงข้อมูลข่ำวสำร และสำมำรถจัดกำรข้อมูล
ภำยในเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง โดยทำงกลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ได้ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดท ำเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน  
    - ระบบลงทะเบียนขอรับสิทธิ์กำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตส ำหรับนักศึกษำใหม่ ( e-
Account) ปรับรูปแบบกำรบันทึกข้อมูลให้เหมำะสมกับกำรใช้งำนในปัจจุบันและเอกสำรยืนยันกำรลงทะเบียน 
รวมทั้งแก้ไขปัญหำกำรใช้งำนต่ำง ๆ เช่น กำรส่งเอกสำรยืนยันผ่ำนช่องทำงอีเมล์ เป็นต้น 
    - ระบบแจ้งเตือนพัสดุ EMS มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ปรับปรุงกำรค้นหำเลข
พัสดุส ำหรับเจ้ำที่ผู้ดูแลระบบและกำรแก้ไขข้อมูลผู้รับในหน้ำแสดงรำยกำรพัสดุ 
    - ระบบลงชื่อปฏิบัติงำนออนไลน์ (Work at Home) ปรับปรุงกำรแสดงรำยละเอียดผู้
ลงชื่อผ่ำนระบบส ำหรับผู้บริหำรของแต่ละหน่วยงำน รวมทั้งปรับปรุงระบบเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ทุก
หน่วยงำน และแยกสิทธิ์กำรใช้งำนในระดับหน่วยงำน 
    - ระบบลงทะเบียนแสดงควำมประสงค์ในกำรรับวัคซีนเพ่ือป้องกันโคโรน่ำไวรัส 2019  
(NSRU VACCINE ระบบเร่งด่วนเพ่ือให้บุคลำกรและนักศึกษำของมหำวิทยำลัยลงทะเบียนเพ่ือแสดงควำม
ประสงค์ในกำรรับวัคซีนเพ่ือป้องกันโคโรน่ำไวรัส 2019   
  3. มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดเพ่ือกำรประเมินควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศตำม
แผนพัฒนำระบบสำรสนเทศ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 กลุ่มงำนพัฒนำระบบ
สำรสนเทศได้ด ำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบรวมทั้ งสิ้น จ ำนวน 15 ระบบ คิดเป็นร้อยละ 88.23 
รำยละเอียด ดังนี้  
   3.1 ระบบงำนสำรสนเทศท่ีพัฒนำขึ้นใหม่ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
    - ระบบสร้ำงเอกสำรออนไลน์ (e-Document System) 
    - ระบบแฟ้มสะสมงำน (e-Portfolio System)  
    - ระบบแสดงข้อมูลงำนวิจัย โดยใช้ API ของสถำบันวิจัยแห่งชำติ  
    - ระบบลงทะเบียนยำนพำหนะ (e-Vehicle)  
    - เว็บไซต์ประชุมเครือข่ำยส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เขตภำคเหนือ 
    - เว็บไซต์สถำบันวิจัยและพัฒนำ  
    - เว็บไซต์กลุ่มงำนวิเทศสัมพันธ์ 
   3.2 ระบบงำนสำรสนเทศท่ีต้องปรับปรุง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
    - ระบบ NSRU Core ปรับปรุงควำมสำมำรถของระบบให้มีควำมปลอดภัยเพ่ิมมำกข้ึน 
    - ระบบจัดกำรวัสดุครุภัณฑ์ ระยะที่ 2 เพ่ิมควำมสำมำรถของระบบให้บันทึกประวัติ
รำยกำรโอน ย้ำย หรือรำยกำรประวัติซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
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    - เว็บไซต์มหำวิทยำลัย ฯ ปรับกำรแสดงผลมุ่งเน้นกำรแสดงผลที่เหมำะสมกับอุปกรณ์
พกพำ 
   3.3 ระบบงำนสำรสนเทศท่ีเพ่ิมข้ึนจำกแผนพัฒนำระบบ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
    - ระบบบริหำรเงินเดือน (NSRU e-Payroll) เพ่ือเพ่ิมควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงข้อมูล
เงินเดือนของตนเอง รวมทั้งยังเพ่ิมควำมปลอดภัยในกำรเข้ำถึงข้อมูลเงินเดือน ของบุคคลอ่ืน  โดยใน
ปีงบประมำณ 2564 จะเน้นไปที่กลุ่มของบุคลำกรประเภทข้ำรำชกำร ทั้งนี้เมื่อเริ่มใช้งำน ในส่วนของ
ข้ำรำชกำรแล้วมีผลตอบรับดี จึงมีข้อเสนอให้ด ำเนินกำรพัฒนำระบบในส่วนของบุคลำกรที่ไม่ได้เป็นข้ำรำชกำร
เพ่ิมข้ึน 
    - ระบบจัดกำรงำนวิจัยเพ่ือแก้ปัญหำกำรกรอกข้อมูลกำรด ำเนินกำรท ำวิจัยหลำยแหล่ง 
ได้แก่ กำรกรอกข้อมูลของวิจัยแห่งชำติ และกำรกรอกข้อมูลในระบบ NSRU MIS โดยผู้วิจัยสำมำรถกรอกจำก
แหล่งใดก็ได้ ระบบจะด ำเนินกำรดึงข้อมูลมำไว้ในระบบดังกล่ำว ท ำให้กรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียว ลดควำม
ยุ่งยำก ซ้ ำซ้อนของกำรท ำงำนของผู้วิจัย 
    - เว็บไซต์กลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำที่สำมำรถแสดงข้อมูลข่ำวสำร และสำมำรถจัดกำรข้อมูล
ภำยในเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง โดยทำงกลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ได้ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดท ำเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน 
    - ระบบลงทะเบียนขอรับสิทธิ์กำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตส ำหรับนักศึกษำใหม่ (e-
Account) ปรับรูปแบบกำรบันทึกข้อมูลให้เหมำะสมกับกำรใช้งำนในปัจจุบันและเอกสำรยืนยันกำรลงทะเบียน 
รวมทั้งแก้ไขปัญหำกำรใช้งำนต่ำง ๆ เช่น กำรส่งเอกสำรยืนยันผ่ำนช่องทำงอีเมล์ เป็นต้น 
    - ระบบแจ้งเตือนพัสดุ EMS มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ปรับปรุ งกำรค้นหำ
เลขพัสดุส ำหรับเจ้ำที่ผู้ดูแลระบบและกำรแก้ไขข้อมูลผู้รับในหน้ำแสดงรำยกำรพัสดุ 
    - ระบบลงชื่อปฏิบัติงำนออนไลน์ (Work at Home) ปรับปรุงกำรแสดงรำยละเอียดผู้
ลงชื่อผ่ำนระบบส ำหรับผู้บริหำรของแต่ละหน่วยงำน รวมทั้งปรับปรุงระบบเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ทุก
หน่วยงำน และแยกสิทธิ์กำรใช้งำนในระดับหน่วยงำน 
    - ระบบลงทะเบียนแสดงควำมประสงค์ในกำรรับวัคซีนเพ่ือป้องกันโคโรน่ำไวรัส 2019  
(NSRU VACCINE ระบบเร่งด่วนเพ่ือให้บุคลำกรและนักศึกษำของมหำวิทยำลัยลงทะเบียนเพ่ือแสดงควำม
ประสงค์ในกำรรับวัคซีนเพ่ือป้องกันโคโรน่ำไวรัส 2019 
  4. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในกำรประชุมคณะกรรมบริหำรส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ทุกเดือน ให้รับทรำบกำรปฏิบัติงำนตำมแผนพัฒนำระบบสำรสนเทศ ประจ ำปี
งบประมำณ 2563 และน ำมำปรับปรุงแก้ไขดังเอกสำรรำยงำนกำรปรับปรุงระบบสำรสนเทศ        ตำม
ข้อเสนอแนะของผู้ใช้งำน   
  5. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ได้น ำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ เข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิทยบริกำร
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และเทคโนโลยีสำรสนเทศ  เพ่ือทรำบในระเบียบวำระกำรประชุมของส ำนักวิทยบริกำรฯ ทั้งนี้เพ่ือให้ใช้งำน
ระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึน และตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน ตำมข้อเสนอแนะของผู้ใช้งำน 
   
  3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
   ตัวช้ีวัดที่  3.1  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
   ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ปีกำรศึกษำ 2563 คะแนนประเมินเฉลี่ย  4.67 คะแนน 
  ผลกำรประเมินผลงำนตำมพันธกิจของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ แสดงใน
ตำรำง  ที่ 4.1 
ตารางที่ 4.1  กำรประเมินผลงำนตำมพันธกิจของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ที ่ ตัวช้ีวัด คะแนน 
1. การบริหาร 20.00 
1.1 กระบวนกำรบริหำรองค์กำร 4.00 
1.2 ผลกำรบริหำรงบประมำณ 1.00 
  1. ผลกำรบริหำรงบประมำณ   1.00 
  2. ควำมสำมำรถในกำรหำรำยได้   

1.3 ผลกำรพัฒนำบุคลำกร 5.00 
1.4 กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 5.00 
1.5 กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ 5.00 
2. ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 45.00 
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 

2.16 
กำรพัฒนำศักยภำพด้ำนงำนบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่นักศึกษำ
บุคลำกรและท้องถิ่น 

5.00 

2.17 กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ เพ่ือด ำเนินงำนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัยฯ 5.00 
3. ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.67 
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ที ่ ตัวช้ีวัด คะแนน 
  3.1 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 4.67 

รวม 69.67 
* ไม่น ำมำคิดค่ำระดับคะแนนเนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด 19 ท ำให้มีผลกระทบต่อกำรบริหำรงบประมำณ 

การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ     
 1.  การบรรลุวัตถุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์  
  ส ำนักได้รับอนุมัติให้ด ำเนินโครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2564  ประกอบด้วย 5 ยุทธศำสตร์ จ ำนวน 13 ตัวชี้วดั โดยมีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุค่ำเป้ำหมำย 
จ ำนวน 11 ตัวชี้วัด  คิดเป็นรอ้ยละ 84.62 
 2. ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
  ส ำนักได้รับอนุมัติให้ด ำเนินโครงกำร จ ำนวน 18 โครงกำร  สำมำรถด ำเนินกำรได้  จ ำนวน 15
โครงกำร  เป็นร้อยละ 83.33 
 3. การบริหารงบประมาณ 
  ส ำนักได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน  8,701,565 บำท  
  ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยได้ จ ำนวน  6,771,101 บำท  คิดเป็นร้อยละ 77.81 
             หมายเหตุ   
  จำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ส่งผลให้กำรขับเคลื่อนโครงกำรไม่
สอดคล้องตำมแผนปฏิบัติกำร หน่วยงำนขอยุติกำรด ำเนินโครงกำรบำงส่วน  ขอเปลี่ยนแปลงโครงกำรเพ่ือให้
สำมำรถขับเคลื่อนได้สอดคล้องกับมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  
  ประกอบกับสถำนกำรณ์ดังกล่ำวส่งผลต่อสภำวะทำงเศรษฐกิจท ำให้นักศึกษำขำดแคลนทุนทรัพย์ 
ในกำรช ำระเงินค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ และค่ำธรรมเนียมนักศึกษำ มหำวิทยำลัยได้ออกประกำศ เรื่อง กำร เก็บเงิน
ค่ำบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำธรรมเนียมนักศึกษำในช่วงระยะเวลำกำรระบำดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 โดย
เรียกเก็บค่ำเงินค่ำบ ำรุงกำรศึกษำแบบเหมำจ่ำยในอัตรำร้อยละเก้ำสิบ และให้แบ่งจ่ำยเป็นงวด โดยงดเว้น
ค่ำปรับกำรช ำระเงินหลังก ำหนด 
 การสัมภาษณ์ผู้อ านวยการและผู้แทนเจ้าหน้าที่ 
 การสัมภาษณ์ผู้อ านวยการ สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้   
 1. การด าเนินงานของส านัก/สถาบัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา  (1 ต.ค. 2563 – 
30 ก.ย. 2564)  มีอะไรที่เป็นจุดเด่นและมุ่งม่ันพัฒนาไปในด้านใด   
  กำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 ได้ด ำเนินกำรปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมรูปแบบกำรให้บริกำรต่ำง ๆ รวมทั้งกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ เพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรให้บริกำรแก่นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร และเพ่ือให้สำมำรถ
ด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
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  1.1 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดศูนย์ฝึกอบรมประจ ำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 โดยได้ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัล เพ่ือกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ โดยจะมีวุฒิบัตรออนไลน์ให้กับผู้ที่ผ่ำนกำรอบรม โดยมีหลักสูตรกำรอบรมดังนี้ 
   หลักสูตร การใช้งาน Google (@NSRU.AC.TH)  
    กำรเตรียมควำมพร้อมสู่ Google Workspace for Education Fundamentals  
    กำรใช้งำน Google Meet Version 2021  
    กำรใช้งำน JamBoard  
   หลักสูตร การใช้งาน Google (@NSRU.AC.TH)  
    กำรสร้ำงแบบทดสอบ Google Form เพ่ือรำยงำนผลสัมฤทธิ์ด้วย Google Data 
Studio หลักสูตร กำรใช้ MICROSOFT TEAMS เริ่มจำก 0  
   หลักสูตร การใช้เครื่องมือสนับสนุนการสอบออนไลน์  
    กำรท ำควำมรู้จักกับ “DUGGA”  
    กำรใช้ GUIDE LINE กำรจัดสอบด้วยเครื่องมือ MS-TEAMS  
    กำรใช้ DATA INSIGHTS & VISUALIZATION FOR EDUCATION  
   หลักสูตร การใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อการเรียนรู้  
    กำรสร้ำงกลุ่มในกำรเรียนรู้ LINE GROUP  
    กำรประชุมผ่ำนจอพร้อมฟิลเตอร์หน้ำใส LINE Meeting  
    กำรแปลงรูปภำพเป็นข้อควำม LINE OCR 
   หลักสูตร การออกแบบ Info สุดปังด้วย Canva  
   หลักสูตร  Google Site ง่าย ๆ นิดเดียว  
   หลักสูตร  Google Workspace  
   หลักสูตร  อัดคลิปวิดีโอด้วย PowerPoint แบบเห็นหน้าผู้บรรยาย  
   หลักสูตร  HARDWARE ในรูปแบบเกมส์  
   หลักสูตร  SOFTWARE ในรูปแบบเกมส์  
   หลักสูตร  การสร้างแบบทดอบออนไลน์ แบบ Interactive ด้วย Google Slides 
   ทั้งนี้ ทำงส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ปรับรูปแบบเกี่ยวกับกำรสอบ
ประกันคุณภำพด้ำนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ซึ่ง
ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือใช้ในกำรสอบออนไลน์ส ำหรับนักศึกษำที่สำมำรถสอบที่บ้ำน
ได้  
   1. ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 เพ่ือ
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยฯ ที่เน้นด้ำนกำรให้บริกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ และเทคโนโลยี
สำรสนเทศทั้งหน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยฯ จึงได้พัฒนำระบบสำรสนเทศทั้งในส่วนที่ต้อง
ปรับปรุงพัฒนำขึ้นใหม่ และพัฒนำระบบตำมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ดังนี้ 
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    ระบบสารสนเทศที่พัฒนาใหม่ จ านวน 7 ระบบ ได้แก่ 
    1.  ระบบสร้ำงเอกสำรออนไลน์ (e-Document System) 
    2.  ระบบแฟ้มสะสมงำน (e-Portfolio System) 
    3.  ระบบแสดงข้อมูลงำนวิจัย โดยใช้ API ของสถำบันวิจัยแห่งชำติ 
    4.  ระบบลงทะเบียนยำนพำหนะ (e-Vehicle) 
    5. เว็บไซต์ประชุมเครือข่ำยส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
     มหำวิทยำลัยรำชภัฏในเขตภำคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 11 
    6.  เว็บไซต์สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
    7.  เว็บไซต์กลุ่มงำนวิเทศสัมพันธ์ 
    ระบบงานสารสนเทศที่ต้องปรับปรุง จ านวน 3 ระบบ ได้แก่ 
    1.  ระบบ NSRU Core 
    2.  ระบบจัดกำรวัสดุ ครุภัณฑ์ ระยะที่ 2 
    3.  เว็บไซต์มหำวิทยำลัยฯ 
    ระบบงานสารสนเทศที่เพิ่มข้ึน จ านวน 7 ระบบ ได้แก่   
    1.  ระบบบริหำรเงินเดือน (NSRU e-Payroll)   
    2. ระบบจัดกำรงำนวิจัย 
    3. เว็บไซต์กลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 
    4. ระบบลงทะเบียนขอรับสิทธิ์กำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตส ำหรับนักศึกษำใหม่ (e-
Account) 
    5. ระบบแจ้งเตือนพัสดุ EMS มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
    6. ระบบลงชื่อปฏิบัติงำนออนไลน์ (Work at Home) 
    7. ระบบลงทะเบียนแสดงควำมประสงค์ในกำรรับวัคซีนเพ่ือป้องกันโคโรนำไวรัส 
2019 (NSRU VACCINE) 
   ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและท้องถิ่น โดยกำรให้บริกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศและถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่ นักศึกษำ บุคลำกรในมหำวิทยำลัยฯ
และท้องถิ่น ได้มีกำรจัดสรรงบประมำณในส่วนของกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนงำนบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ จัดท ำโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนประจ ำปีงบประมำณ 2564 จ ำนวนไม่น้อย
กว่ำ 10 แห่ง ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธำนี และชัยนำท จัดให้มีกำรบริกำรด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศภำยในห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBiblio และกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน ตลอดจนกำร
ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศในชุมชน ทั้งยังมีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำและประเมินผลกำรด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำรใน
ปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ 
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   ทั้งนี้ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้รำยงำนรำยละเอียดของกำร
ด ำเนินงำนในกิจกรรมต่ำง ๆ ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลนีสำรสนเทศ ได้น ำเสนอในจดหมำยข่ำวส ำนัก
วิทยบริกำรฯ ในรูปแบบ e–book (http://aritc.nsru.ac.th/journal_all.php) และกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำน
ทำงเว็บไซด์ของส ำนักวิทยบริกำรฯ http://aritc.nsru.ac.th  เพ่ือเผยแพร่ให้หน่วยงำนต่ำง ๆ และผู้สนใจ
ได้รับทรำบ 
   นอกจำกนี้ ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้ด ำเนินงำนตำมพันธกิจเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ
มหำวิทยำลัยฯ โดยมีรำยละเอียดตำมพันธกิจ ดังนี้   
   1.   ยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรบริหำรจัดกำรภำยใน
องค์กร  
   2.  พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีทันสมัย  
   3. ยกระดับกำรให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
   4.  ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้ำนดิจิทัลแก่นักศึกษำ บุคลกรของมหำวิทยำลัย และ
บุคคลทั่วไป 
 2. การประสานเพื่อน านโยบายจากมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติของส านัก/สถาบัน 
  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้น ำนโยบำยจำกมหำวิทยำลัยฯ ไปสู่กำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำน โดยผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทรำบในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรของหน่วยงำนเกี่ยวกับนโยบำยจำกมหำวิทยำลัยฯ และมีกำรก ำหนดแนวปฏิบัติที่
สอดคล้องตำมนโยบำยในด้ำนต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย กำรให้บริกำรวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น รวมถึงนโยบำยกำรบริหำรจัดกำร
ภำยในมหำวิทยำลัยฯ ในแต่ละช่วงตำมแผนแม่บท 20 ปี ในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยฯ เช่น    
  -  กำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบ มหำวิทยำลัยอัจฉริยะ (Smart 
University)   
  -  กำรก้ำวเข้ำสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยแห่งนวัตกรรม (Innovative University) 
  - แนวปฏิบัติในกำรบริหำรงบประมำณ  
  - แนวปฏิบัติในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณภำยในหน่วยงำน  
  - แนวนโยบำยกำรปฏิบัติงำนตำมเวลำรำชกำร   
  - แนวนโยบำยกำรประหยัดน้ ำ และแนวนโยบำยกำรประหยัดไฟของมหำวิทยำลัยฯ 
  - แนวนโยบำยกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรใช้ในกำรบริหำรจัดกำร 
 3.  ในปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพและมีทักษะที่สามารถท างานได้หลากหลาย เป็นความ
ต้องการจ าเป็นส าหรับมหาวิทยาลัยไทยที่ต้องพัฒนาให้พร้อมส าหรับบริบทที่เปลี่ยนไป ส านัก/สถาบัน มี
แนวทางการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีคุณภาพและทักษะที่หลากหลายมากขึ้นอย่างไร   
  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพและทักษะกำร
ท ำงำนของบุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรฯ มำโดยตลอด เนื่องจำกกระแสสังคมและเทคโนโลยีที่มีกำร
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เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำส่งผลประทบถึงกำรปฏิบัติงำนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ บุคลำกรต้องมีกำรเรียนรู้
เพ่ิมเติม (Upskill) ปรับปรุงวิธีกำรท ำงำนใหม่ ๆ (Reskill) อยู่เสมอ ดังนั้น กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีทักษะและ
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ทันสมัยและสำมำรถท ำงำนได้หลำกหลำยจึงเป็นสิ่งที่มีควำมจ ำเป็น  ส ำนักฯได้ก ำหนด
แนวทำงในกำรพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ให้มีคุณภำพและทักษะที่หลำกหลำยมำกขึ้น ดังนี้   
  1.  ส่งเสริมบุคลำกรในกำรพัฒนำงำนประจ ำสู่งำนวิจัย (Routine to Research : R2R) โดย
กำรส่งเสริมให้บุคลำกรพัฒนำนวัตกรรมจำกงำนประจ ำที่ปฏิบัติและถ่ำยทอดในเชิงวิชำกำรเพ่ือน ำเสนอในที่
ประชุมสัมมนำทำงวิชำกำรทั้งในระดับกลุ่มเครือข่ำยและระดับประเทศได้ ทั้งนี้ยังสำมำรถใช้ผลงำนวิชำกำรนี้
เป็นเอกสำรประกอบกำรประเมินเลื่อนต ำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลำกร  เพ่ือสร้ำงควำมมั่นคงให้แก่บุคลำกรใน
อนำคตได้ 
  2. ก ำหนดและทบทวนลักษณะงำน (Job Description) ของบุคลำกรให้มีควำมเหมำะสมกับ
กำรปฏิบัติงำนตำมยุคสมัยและเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนไป บุคลำกรจะต้องปรับตัวให้เข้ำกับสังคมที่มีกำร
เปลี่ยนแปลง เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
  3. ก ำหนดนโยบำยให้บุคลำกรในทุกกลุ่มงำนพัฒนำกำรให้บริกำรที่เน้นควำมสะดวกสบำย 
ควำมคล่องตัวทั้งผู้ปฏิบัติงำนและผู้รับบริกำร รวมถึงช่องทำงในกำรให้บริกำรที่หลำกหลำยและทันสมัย ดังนั้น
บุคลำกรทุกคนจึงต้องเรียนรู้เพ่ิมเติมต่อยอดควำมรู้เดิม และพัฒนำงำนบริกำรเพ่ือให้ตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรที่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมและแนวโน้มของเทคโนโลยีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำง
รวดเร็วส่งผลให้บุคลำกรมีศักยภำพและสำมำรถสร้ำงคุณค่ำให้กับองค์กรมำกข้ึน 
  4. ก ำหนดแผนพัฒนำบุคลำกรเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงในอำชีพ รวมถึงกำรเพิ่มควำมรู้และทักษะ
ที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนให้กับบุคลำกร เช่น โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำข้ำรำชกำรและบุคลำกร
สำยสนับสนุนเพื่อเลื่อนต ำแหน่งที่สูงขึ้น โครงกำรอบรมสัมมนำ และศึกษำดูงำน เป็นต้น 
  5. เพ่ือช่วยลดข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร โดยวิธีที่จะท ำให้บุคลำกรรู้
ข้อผิดพลำดของตนและปรับปรุงกำรท ำงำนให้ดีขึ้น ส ำนักฯ ได้จัดให้มีกำรประเมินทักษะ (Skills) ของบุคลำกร
ให้เหมำะสมกับภำระงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย และมีกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับกระบวนกำร
ตำมมำตรฐำน ISO 9001:2015 อย่ำงน้อย 2 ครั้ง/ปีงบประมำณ ท ำให้สำมำรถติดตำมกำรด ำเนินงำนของ
บุคลำกรได้  
  6. น ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนส ำหรับบุคลำกรทุกระดับ เนื่องจำกส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นหน่วยงำนสนับสนุนที่ให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศจึงได้พัฒนำระบบ
สำรสนเทศ เพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำร และปฏิบัติงำนของบุคลำกร ท ำให้บุคลำกรในทุกระดับเกิดกำรเรียนรู้ 
และกำรพัฒนำงำน ซึ่งส่งผลให้กำรบริหำรจัดกำรและกำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ลดงบประมำณ
และใช้ทรัพยำกรได้อย่ำงคุ้มค่ำ ได้แก่ 
   - ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร (NSRU MIS) 
   - ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (NSRU e-OFFICE) 
   - ระบบบริหำรจัดกำรพัสดุครุภัณฑ์ (NSRU e-Asset) 
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   - ระบบสนับสนุนกำรบริกำร (NSRU Helpdesk) 
   - ระบบกำรจองห้องและสถำนท่ีออนไลน์ (NSRU e-Booking) 
   - ระบบแจ้งเตือนพัสดุและจดหมำย (NSRU ems tracking) 
   - กำรจัดอบรมถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้กับอำจำรย์และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยฯ 
 4.  การระบาด COVID-19 ส านัก/สถาบัน ประสบปัญหาในการด าเนินงานหรือไม่อย่างไร และ
ต้องการได้รับการสนับสนุนอย่างไร   
  ในช่วงของกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ส ำนักวิทยบริกำรฯ เป็น
หน่วยงำนสนับสนุนที่มีบทบำทส ำคัญในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพ่ือจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบออนไลน์ให้กับบุคลำกรในมหำวิทยำลัยและในท้องถิ่ น 
สำมำรถปฏิบัติตำมมำตรกำรในกำรควบคุมโรคระบำด (COVID-19) ในขณะที่บุคลำกรปฏิบัติงำนที่บ้ำน (WFH) 
ได้ ตำมมำตรกำรของมหำวิทยำลัยฯ กำรด ำเนินงำนสนับสนุนมหำวิทยำลัยฯ ในช่วงกำรควบคุมโรคระบำด 
(COVID-19) ได้แก่   
  1.  กำรพัฒนำระบบกำรลงเวลำปฏิบัติของบุคลำกรที่บ้ำน ( NSRU Work at Home)   
  2.  กำรพัฒนำระบบบันทึกกำรเข้ำมำปฏิบัติงำนของบุคลำกรในมหำวิทยำลัยฯ (NSRU Check 
In)  
  3. กำรพัฒนำระบบบันทึกกำรเข้ำมหำวิทยำลัยฯของนักศึกษำในช่วงเปิดเทอม (NSRU Win) 
  4. กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรยืม-คืน ทรัพยำกรสำรสนเทศผ่ำนระบบออนไลน์  
  5. กำรพัฒนำระบบลงทะเบียน NSRU Account ส ำหรับนักศึกษำแบบออนไลน์ 
  6. กำรอบรมออนไลน์ถ่ำยทอดควำมรู้ส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ให้กับ
อำจำรย์และนักศึกษำ 
  อุปสรรคที่พบในกำรด ำเนินงำนได้แก่ระบบเครือข่ำยที่ต้องมีกำรปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพมำก
ยิ่งขึ้นเพ่ือรองรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร และกำรบริหำรจัดกำรที่อยู่ใน
รูปแบบออนไลน์  
 5.  ประเด็นที่กระทรวง อว. ให้ความส าคัญและจะน าไปสู่การจัดสรรงบประมาณ ตาม พรบ .
อุดมศึกษามาตร 45 (3) คือการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (reinventing University) ดังนั้นท่านเห็นว่าจะ
ก าหนดทิศทางอย่างไร ในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ และผลิตก าลังคนตามความ
ต้องการของประเทศ   
 ในบทบำทของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งหน่วยงำนสนับสนุน ด้ำนเทคโนโลยี
และทรัพยำกรสำรสนเทศ ได้ให้ควำมส ำคัญในกำร พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบเครือขำย พัฒนำระบบ
สำรสนเทศและนวัตกรรม ตลอดจนกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์และฐำนข้อมูล
ที่ทันสมัย ทั้งนี้เพ่ือเป็นทรัพยำกรหรือเครื่องมือที่ส ำคัญในกำรส่งเสริมให้ทุกหน่วยงำนในมหำวิทยำลัยฯ 
สำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพบรรลุตำมแผนและพันธกิจที่หน่วยงำนได้ก ำหนดไว้ ส่งผลให้
มหำวิทยำลัยฯ พัฒนำขึ้นสู่ควำมเป็นเลิศ และผลิตก ำลังคนตำมควำมต้องกำรของประเทศต่อไป 

http://helpdesk.nsru.ac.th/
http://ebooking.nsru.ac.th/
http://ems.nsru.ac.th/
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 6.   ความคิดและข้อเสนอแนะอย่างไรเกี่ยวกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามกฎกระทรวง 
  มีควำมเห็นสอดคล้องกับมหำวิทยำลัย ฯ ในกำรเป็นมหำวิทยำลัยในกลุ่มพัฒนำชุมชนท้องถิ่น
หรือชุมชนอ่ืน ทั้งนี้ในส่วนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีบทบำทที่ส ำคัญในกำรกำรเป็น
แหล่งเรียนรู้ ถ่ำยทอดควำมรู้และเทคโนโลยีเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
 7. ท่านเห็นว่าปัญหาที่ส าคัญของส านัก/สถาบันคืออะไร และท่านมีข้อเสนแนะอย่างไร 
  1. ควรมีกำรลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยกำรจัดสรรงบประมำณให้เพียงพอกับควำมจ ำเป็นด้ำนกำรพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ระบบเครือข่ำย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ ระบบสำรสนเทศต่ำง ๆ ) และ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ (e-Book ฐำนข้อมูล หนังสือ สื่อโสตทัศน์ต่ำง ๆ ) หรือแสวงหำควำมร่วมมือกับท้ังภำครัฐ
และเอกชนในกำรพัฒนำกำรลงทุนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน เช่น 
เสนอให้ภำคเอกชนที่สนใจร่วมลงทุนในกำรขยำยระบบเครือข่ำยในมหำวิทยำลัยฯ โดยก ำหนดเงื่อนไขและ
ผลประโยชน์ร่วมกัน ที่ไม่กระทบต่อกำรใช้งำนปกติและได้รับควำมเห็นชอบจำกมหำวิทยำลัยฯ  ทั้งนี้เพ่ือ
ประโยชน์ในกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพแก่นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร และพัฒนำมหำวิทยำลัยฯ สู่กำร
เปลี่ยนแปลงในยุค Digital Disruption อีกทั้งเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรแข่งขันที่จะมีผลกับกำรตัดสินใจเข้ำ
ศึกษำต่อส ำหรับนักศึกษำ  
  2. ควรมีกำรก ำหนดมำตรกำรหรือแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในกำรส่งเสริมให้บุคลำกรใน
มหำวิทยำลัยฯ ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรเรียนกำรสอน กำรบริหำรจัดกำรและกำรปฏิบั ติงำนในทุก
หน่วยงำน เพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรบริหำรจัดกำรและประหยัดทรัพยำกรสอดคล้องตำมยุคของกำร
เปลี่ยนแปลงโดยใช้เทคโนโลยีเข้ำมำมีส่วนร่วม (Digital Transformation) 
  3. ควรสนับสนุนให้บุคลำกรในทุกระดับได้มีโอกำสศึกษำแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ิมเติมจำก
ภำยนอกมหำวิทยำลัยฯ เพ่ือรู้เท่ำทันและสร้ำงควำมตระหนักถึงกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหน่วยงำนต่ำง ๆ 
ในยุคปัจจุบัน ทั้งนี้เพ่ือน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้รับนี้มำปรับปรุงกำรให้บริกำรให้ดียิ่งขึ้นมีควำมทันสมัย
ทัดเทียมหน่วยงำนอื่น ๆ หรือดีกว่ำ 
 การสัมภาษณ์ผู้แทนเจ้าหน้าที่ สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้   
 1. การด าเนินงานของส านัก/สถาบัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา (1 ต.ค. 2563 – 
30 ก.ย. 2564) มีอะไรที่เป็นจุดเด่นและมุ่งเน้นพัฒนาไปในด้านใด 
  กำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในปีที่ผ่ำนมำได้ให้ควำมส ำคัญ
ในกำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องตำมประเด็นยุทธศำสตร์ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ กำรให้บริกำรวิชำกำร กำรให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ และมีกำรปรับวิธีกำรให้บริกำรตำมวิถี 
New Normal ในช่วงที่มีกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ ที่สอดคล้องตำมพันธกิจของส ำนักวิทยริกำรฯ 
ดังนี้  
  1.1 กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ เพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำรของมหำวิทยำลัยด้วยระบบ
ฐำนข้อมูลและระบบสำรสนเทศ กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรท ำงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ 
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ภำยในมหำวิทยำลัย ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งเสริมให้ผู้บริหำร และ
บุคลำกรของมหำวิทยำลัยฯ ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและทรัพยำกรสำรสนเทศ ในกำรบริหำรจัดกำรและกำร
เรียนกำรสอน มีกำรขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือ เพ่ือสร้ำงประโยชน์จำกเครือข่ำยในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำน มีกำรเพ่ิมช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมให้ตรงกลุ่มเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น กำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ มีทั้งในส่วนที่ต้องปรับปรุงพัฒนำขึ้นใหม่ และพัฒนำระบบตำมสถำนกำรณ์ ดังนี้  
   - ระบบสำรสนเทศที่พัฒนำใหม่ ในปีงบประมำณ 2564 มีจ ำนวน 7 ระบบ ได้แก่ 1) 
ระบบสร้ำงเอกสำรออนไลน์ (e-Document System) 2) ระบบแฟ้มสะสมงำน (e-Portfolio System) 3) 
ระบบแสดงข้อมูลงำนวิจัย โดยใช้ API ของสถำบันวิจัยแห่งชำติ 4) ระบบลงทะเบียนยำนพำหนะ e-Vehicle 
5) เว็บไซต์ประชุมเครือข่ำยส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏในเขตภำคเหนือ 
8 แห่ง ครั้งที่ 11 6) เว็บไซต์สถำบันวิจัยและพัฒนำ และ 7) เว็บไซต์กลุ่มงำนวิเทศสัมพันธ์  
   - ระบบงำนสำรสนเทศที่ต้องปรับปรุง จ ำนวน 3 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบ NSRU Core 2) 
ระบบจัดกำรวัสดุ ครุภัณฑ์ ระยะที่ 2 และ 3) เว็บไซต์มหำวิทยำลัยฯ  
   - ระบบงำนสำรสนเทศที่เพ่ิมขึ้นตำมสถำนกำรณ์ จ ำนวน 7 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบ
บริหำรเงินเดือน NSRU e-Payroll 2) ระบบจัดกำรงำนวิจัย 3) เว็บไซต์กลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 4) ระบบ
ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์กำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตส ำหรับนักศึกษำใหม่ (e-Account) 5) ระบบแจ้งเตือนพัสดุ EMS 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 6) ระบบลงชื่อปฏิบัติงำนออนไลน์ (Work at Home) 7) ระบบลงทะเบียน
แสดงควำมประสงค์ในกำรรับวัคซีนเพ่ือป้องกันโคโรนำไวรัส 2019 (NSRU VACCINE)  
  1.2 กำรให้บริกำรวิชำกำร  
   - กำรจัดอบรมออนไลน์ส ำหรับนักศึกษำ บุคลำกรมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป ไดแ้ก่ครู 
อำจำรย์ ทั่วประเทศ ตำมโครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัล เพ่ือจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ โดยใช้ YouTube 
มีหลักสูตรกำรฝึกอบรมที่ตอบสนองควำมต้องกำรของนักศึกษำ บุคลำกรมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป  ไม่
น้อยกว่ำ 10 หลักสูตร และสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกำรพัฒนำหลักสูตรตำมควำมต้องกำรใน
กำรพัฒนำบุคลำกรของแต่ละหน่วยงำน  
   - กำรบริกำรวิชำกำรเชิงรุกแก่สังคมชุมชนภำยนอกมหำวิทยำลัย จัดให้มีโครงกำรบริกำร
วิชำกำรด้ำนห้องสมุดและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือให้บริกำรวิชำกำรเชิงรุกแก่สังคม แก่โรงเรียน และหน่วยงำน
ต่ำง ๆ ในชุมชน  ไม่น้อยกว่ำ 7 แห่ง   
  1.3 กำรให้บริกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ มีกำรปรับรูปแบบกำรให้บริกำรใหม่ แก่
ผู้ใช้บริกำรหอสมุด  
   - Book to go ระบบจองหนังสือออนไลน์ อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำรในกำร
ค้นหำและยืมหนังสือกลับบ้ำนโดยที่ไม่ต้องเข้ำมำค้นหำด้วยตนเองที่หอสมุด ด้วยสถำนกำรณ์ยุคโควิทที่มีกำร
จ ำกัดพ้ืนที่ให้บริกำร ไม่ได้ให้เข้ำค้นหำและนั่งอ่ำนหนังสือ โดยเจ้ำหน้ำที่จะบริกำรค้นหำหนังสือที่ผู้ใช้จองผ่ำน
ระบบ เมื่อหนังสือพร้อมให้บริกำรแล้วระบบจะแจ้งเตือนไปทำงอีเมล์แก่ผู้ใช้ให้มำรับหนังสือ 
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   - Book drop ตู้คืนหนังสือ  ผู้ใช้บริกำรสำมำรถคืนได้ด้วยตนเอง 24 ชั่วโมง ตั้งอยู่หน้ำ
ทำงเข้ำออกหอสมุด 
  1.4 กำรบริหำรจัดกำรภำยในหน่วยงำน  
   - มีกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภำพและรองรับ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง โดยกำรให้เข้ำรับกำรอบรมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และปรับกระบวนกำรปฏิบัติงำน
ในช่วงที่มีกำรระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ และมหำวิทยำลัยมีประกำศให้ Work from Home เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและเพ่ือประโยชน์ต่อทำงรำชกำรของมหำวิทยำลัย โดยให้บุคลำกรจัดท ำแผน
ในกำรปฏิบัติงำนประจ ำสัปดำห์ และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้ผู้บริหำรได้รับทรำบผ่ำนระบบ Google 
drive  
   - มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรสื่อสำรในกำรบริหำรจัดกำรภำยในหน่วยงำน 
และกำรให้บริกำรของส ำนักวิทยบริกำรฯ ผ่ำนทุกช่องทำง และสื่อสังคมออนไลน์ เช่น FaceBook และ Line  
   - ยังคงไว้ซึ่งระบบกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร ตำมกระบวนกำรมำตรฐำนระบบ
บริหำรงำนคุณภำพ ISO 9001:2015 โดยไม่ได้ใช้งบประมำณในกำรขอรับกำรตรวจประเมินจำกหน่วยงำน
ภำยนอก แต่ยังคงให้มีกำรตรวจติดตำมประเมินส่วนงำนต่ำง ๆ ภำยในหน่วยงำนตำมกระบวนกำรระบบ
บริหำรงำนคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001:2015 อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง  
 2.   การประสานเพื่อน านโยบายจากมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติของส านัก/สถาบัน 
  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้น ำนโยบำยจำกมหำวิทยำลัยไปสู่กำรปฏิบัติงำน
ของหน่วยงำน โดยผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทรำบในกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรของส ำนักวิทยบริกำร และกำรประชุมกรรมกำรประจ ำส ำนักวิทยบริกำรฯ เพ่ือให้รับทรำบเกี่ยวกับ
นโยบำยของมหำวิทยำลัยฯ และมีกำรก ำหนดแนวปฏิบัติที่สอดคล้องตำมนโยบำยในด้ำนต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็น
กำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย กำรให้บริกำรวิชำกำร
ด้ำนหอสมุดและเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีสำรสนเทศสู่สังคม ท้องถิ่น รวมถึงนโยบำยกำร
บริหำรจัดกำรภำยในมหำวิทยำลัยฯ ที่สอดคล้องตำมพันธกิจของหน่วยงำน เช่น แนวปฏิบัติในกำรบริหำร
งบประมำณ แนวปฏิบัติในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณภำยในหน่วยงำน แนวนโยบำยกำร
ปฏิบัติงำนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อทำงรำชกำร แนวนโยบำยกำรประหยัดค่ำน้ ำ และ
แนวนโยบำยกำรประหยัดค่ำไฟฟ้ำของมหำวิทยำลัยฯ แนวนโยบำยกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศใช้ในกำร
บริหำรจัดกำร ฯ  
  นอกจำกนี้ส ำนักวิทยบริกำรฯ ยังได้จัดให้มีประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรทบทวนปรัชญำ วิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศำสตร์และก ำหนดแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของหน่วยงำน เพ่ือให้สอดคล้องตำมปรัชญำ วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยฯ เพ่ือกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย ให้เกิดประสิทธิภำพเพ่ิม
มำกขึ้น และ มีกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักวิทยบริกำรฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนตำมพันธ
กิจและสนับสนุนกำรพัฒนำของมหำวิทยำลัย โดยกำรวิเครำะห์ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยใน-ภำยนอก กำร
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ระดมควำมคิดเห็นจำกผู้บริหำรและบุคลำกรทุกกลุ่มงำนของส ำนักวิทยบริกำรฯ เพ่ือให้ได้เป็นแผนยุทธศำสตร์
ของหน่วยงำน และสำมำรถแปลงแผนสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 3.  เพื่อให้การท างานของท่านมีความถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว ท่านคิดว่าควรน าเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างไร 
  เนื่องจำกส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นหน่วยงำนสนับสนุนที่ให้บริกำรด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ จึงได้มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนส ำหรับบุคลำกรทุกระดับ ผ่ำนระบบ
สำรสนเทศภำยในมหำวิทยำลัยฯ ถือว่ำเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนในระดับต่ำง ๆ ของ
องค์กร และร่วมถึงกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ได้อย่ำงถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว ช่วยลดขั้นตอนและเวลำใน
กำรด ำเนินงำนได้มำกขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัด  ซึ่งในกำรนี้กลุ่มงำนพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ด ำเนินกำรปรับปรุง/พัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ให้มีควำมพร้อมต่อกำรให้บริกำร และตอบสนองต่อพันธกิจของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ในกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและทรัพยำกรสำรสนเทศตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัยฯ  
  3.1 กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ เพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำร และปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรและกำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ลดงบประมำณและกำรใช้ทรัพยำกรได้
อย่ำงคุ้มค่ำ ได้แก่ 
   - ระบบกำรลำ ซึ่งสำมำรถใช้ในกำรสรุปประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรสำย
วิชำกำรได้ และก ำลังอยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรจัดท ำให้สำยสนับสนุน 
   - ระบบสรุปบัญชีเงินเดือน (e-Payroll) สำมำรถดูข้อมูลและพริ้นท์สลิปเงินเดือนของ
บุคลำกร ที่เป็นข้ำรำชกำร และพนักงำนของมหำวิทยำลัยได้  
   - ระบบสำรสนเทศที่สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยและรองรับกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกร ในช่วงของกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) มีดังนี้ 1) ระบบกำรลงเวลำ
ปฏิบัติของบุคลำกรที่บ้ำน (NSRU Work at Home) 2) ระบบบันทึกกำรเข้ำมำปฏิบัติงำนของบุคลำกรใน
มหำวิทยำลัยฯ (NSRU Check In) 3) ระบบบันทึกกำรเข้ำมหำวิทยำลัยฯ ของนักศึกษำในช่วงเปิดเทอม 
(NSRU Win) และ 4) กำรอบรมออนไลน์ถ่ำยทอดควำมรู้ส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ให้กับ
อำจำรย์และนักศึกษำ 
   - ระบบอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัย เ พ่ือสู่กำรเป็น Smart 
University ได้แก่  
    ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร (NSRU MIS)   
    ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (NSRU e-OFFICE)  
    ระบบบริหำรจัดกำรพัสดุครุภัณฑ์ (NSRU e-Asset)  
    ระบบสนับสนุนกำรบริกำร (NSRU Helpdesk)  
    ระบบกำรจองห้องและสถำนท่ีออนไลน์ (NSRU e-Booking)  
    ระบบแจ้งเตือนพัสดุและจดหมำย (NSRU EMS tracking)  

http://helpdesk.nsru.ac.th/
http://ebooking.nsru.ac.th/
http://ems.nsru.ac.th/


186 

 

    ระบบจัดกำรงำนวิจัย  
    เว็บไซต์กลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำที่  
    ระบบลงทะเบียนขอรับสิทธิ์กำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตส ำหรับนักศึกษำใหม่ (e-Account)  
    ระบบแจ้งซ่อมส ำหรับฝ่ำยอำคำรสถำนที่และงำนช่ำงไฟฟ้ำ ประปำ  
    ระบบแบบสอบถำมออนไลน์  
    ระบบแจ้งเตือน Line Notify ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  
  3.2 การน าเทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาการให้บริการ
ของหอสมุด 
   - กำรติด Tag RFID ที่ตัวเล่มหนังสือทุกเล่มที่ให้บริกำร เพ่ือป้องกันกำรสูญหำย หรือ
กำรลักลอบน ำหนังสือออกจำกหอสมุด ซึ่งจะเชื่อมโยงกับระบบทำงเข้ำออกประตูอัตโนมัติปีนก เมื่อมีผู้น ำออก 
ประตูจะปิดและส่งสัญญำณเตือนทันที พร้อมแสดงข้อมูลหนังสือดังกล่ำวขึ้นที่หน้ำจอคอมพิวเตอร์ของ
เจ้ำหน้ำที่ท่ีดูแลทำงเข้ำออก 
   - ประตูอัตโนมัติปีกนก ผู้ใช้สำมำรถเข้ำใช้บริกำรห้องสมุดได้โดยใช้ข้อมูลสมำชิก ได้แก่
บัตรประจ ำตัวนักศึกษำ บัตรเจ้ำหน้ำที่และอำจำรย์ หรือสำมำรถใช้โทรศัพท์มือถือส่วนบุคคลสแกน QR code 
และท ำกำรบันทึกภำพไว้และน ำไปสแกนกำรเข้ำออกประตูได้ทุกครั้งที่เข้ำออกหอสมุด 
   - กำรให้บริกำรยืม-คืน ทรัพยำกรสำรสนเทศผ่ำนระบบออนไลน์  
 4. การระบาด COVID-19 ท่านประสบปัญหาในการปฏิบัติงานหรือไม่ อย่างไร และต้องการ
ได้รับการสนับสนุนอย่างไร   
  ในช่วงของกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ที่ผ่ำนมำ มหำวิทยำลัยได้มี
มำตรกำรในกำรปฏิบัติ เพ่ือเฝ้ำระวัง ป้องกัน และลดควำมเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อ โดยให้บุคลำกรมำปฏิบัติงำน
เท่ำที่จ ำเป็น ซึ่งส ำนักวิทยบริกำรฯ มีปัญหำในกำรให้บริกำรที่อำจไม่สมบูรณ์ แต่ได้มีกำรแก้ไขปัญหำเพ่ือให้
กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพ โดยจัดให้มีมำตรกำรในกำรปฏิบัติที่สอดคล้องกับมหำวิทยำลัย เพ่ือให้บุคลำกร
สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนี้ 
  4.1 จัดตำรำงปฏิบัติงำนให้บุคลำกรเข้ำมำปฏิบัติงำนเท่ำที่จ ำเป็น และให้บุคลำกรปฏิบัติงำน
จำกที่พักอำศัย โดยจัดให้มีระบบลงเวลำปฏิบัติของบุคลำกรที่บ้ำน (NSRU Work at Home)  
  4.2 หำกบุคลำกรมีควำมจ ำเป็นต้องเข้ำมำปฏิบัติงำน ให้ขออนุญำตเป็นรำยกรณี และให้สแกน
ผ่ำนระบบบันทึกกำรเข้ำมำปฏิบัติงำนของบุคลำกรในมหำวิทยำลัยฯ (NSRU Check In)  
  4.3 ให้บุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน โดยให้เข้ำรับกำรอบรม
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และปรับกระบวนกำรปฏิบัติงำนในช่วงที่มีกำรระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ ตำมที่
มหำวิทยำลัยมีประกำศให้ Work from Home เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและเพ่ือประโยชน์ต่อ
ทำงรำชกำรของมหำวิทยำลัย โดยให้บุคลำกรจัดท ำแผนในกำรปฏิบัติงำนประจ ำสัปดำห์ และรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนให้ผู้บริหำรได้รับทรำบผ่ำนระบบ Google drive 
  4.4 จัดให้มีบริกำรยืม-คืน ทรัพยำกรสำรสนเทศผ่ำนระบบออนไลน์  
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  4.5 จัดให้มีกำรอบรมออนไลน์เพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้ส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ
ออนไลน์ให้กับอำจำรย์นักศึกษำ และบุคคลทั่วไป  
  4.6 จัดให้มีกำรให้บริกำรตอบค ำถำมและให้บริกำรนักศึกษำ อำจำรย์ ผ่ำนช่องทำงสื่อสังคม
ออนไลน์ เช่น FaceBook และ Line  
  4.7 จัดให้มีกำรประชุมออนไลน์ ตำมควำมเหมำะสม 
  4.8 ให้งดกำรจัดกิจกรรมที่ต้องมีกำรพบปะของกลุ่มบุคคลจ ำนวนมำก ตำมมำตรกำรของ
มหำวิทยำลัย และตำมประกำศของจังหวัดนครสวรรค์ 
 5. ความต้องการได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย   
  ตำมที่ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้มีกำรจัดอบรมออนไลน์ให้แก่นักศึกษำ 
อำจำรย์ ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย ได้มีผู้สนใจเข้ำรับกำรอบรมจ ำนวนมำก และกำรด ำเนินกำรต้อง
ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ตลอดจนเวลำในกำรเตรียมกำรปฏิบัติงำน จึงมีควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่อทำงมหำวิทยำลัย ดังนี้  
  5.1 ให้มีกำรออกระเบียบในกำรเบิกจ่ำยค่ำลงทะเบียนในกำรอบรมออนไลน์ เพ่ือให้สำมำรถ
เบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
  5.2 จัดงบประมำณในกำรสนับสนุนด้ำนกำรจัดอบรม เพ่ือน ำไปจัดหลักสูตรที่สำมำรถให้ผู้เข้ำ
รับกำรอบรมน ำไปใช้ในกำรประกอบวิชำชีพเพ่ือสร้ำงรำยได้ หรือเพ่ิมรำยได้ให้แก่ประชำชนในสังคม ชุมชน ใน
ท้องถิ่นได้ และ/หรือ สนับสนุนกำรด ำเนินงำนกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรในรูปของวัสดุ อุปกรณ์ตำมควำม
เหมำะสม  
 
ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมคิดเห็นต่อภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำลของผู ้อ ำนวยกำรส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยี จำกกำรตอบแบบสอบถำมของบุคลำกร  จ ำนวน 37 คน จำกบุคลำกร จ ำนวน 37 คน 
หรือร้อยละ 100.00 ปรำกฏดังตำรำงที่  4.2 – ตำรำงที่ 4.4 ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.2 แสดงค่ำเฉลี่ย ระดับและล ำดับที่ควำมคิดเห็นต่อภำวะผู้น ำของผู้อ ำนวยกำร                     
                ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี 
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1. ภาวะผู้น า ค่าเฉลี่ย ระดับ ล าดับที่ 

1.1 

ควำมเป็นผู้น ำในกำรก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรงำนตำมวิสัยทัศน์ 
เป้ำหมำย คุณค่ำและยุทธศำสตร์ของส ำนัก/สถำบัน และ
มหำวิทยำลัย 4.30 ดี 2 

1.2 
ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร กำรถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย และ
ยุทธศำสตร์ให้ประชำคมของส ำนัก/สถำบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.24 ดี 5 

1.3 
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนได้ทันกำรเปลี่ยนแปลงของ 
สังคมโลก 4.22 ดี 6 

1.4 ทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำกำรบริหำรงำน 4.16 ดี 9 

1.5 
ทักษะในกำรคิดแสวงหำวิธีกำรหรือทำงเลือกท่ีดีที่สุดส ำหรับอนำคต
ของส ำนัก/สถำบัน 4.22 ดี 6 

1.6 
ควำมมุ่งม่ันและควำมทุ่มเทในกำรท ำงำนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำม
แผนยุทธศำสตร์ 4.27 ดี 3 

1.7 
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรทรัพยำกรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อส ำนัก/สถำบัน 4.27 ดี 3 

1.8 
ควำมสำมำรถในกำรแสวงหำทรัพยำกรมำสนับสนุนกำรบริหำรงำนของ
ส ำนัก/สถำบัน 4.32 ดี 1 

1.9 กำรสร้ำงทีมและใช้แนวทำงในกำรท ำงำนเป็นทีมในกำรบริหำรงำน 4.14 ดี 12 
1.10 กำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในส ำนัก/สถำบัน 4.22 ดี 6 
1.11 กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับบุคคลและองค์กำรภำยนอก 4.16 ดี 9 
1.12 กำรสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้เพ่ือกำรปฏิบัติงำนในส ำนัก/สถำบัน 4.16 ดี 9 

รวม 4.22 ดี  
 จำกตำรำงที่4.2 โดยภำพรวม บุคลำกรเห็นว่ำภำวะผู้น ำของผู้อ ำนวยกำร อยู่ในระดับ ”ดี”  
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยควำมคิดเห็นสูงสุดสำมอันดับคือ ควำมสำมำรถในกำร
แสวงหำทรัพยำกรมำสนับสนุนกำรบริหำรงำนของส ำนัก/สถำบัน  ควำมเป็นผู้น ำในกำรก ำหนดแนวทำงกำร
บริหำรงำนตำมวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย คุณค่ำและยุทธศำสตร์ของส ำนัก/สถำบัน และมหำวิทยำลัย  และควำม
มุ่งมั่นและควำมทุ่มเทในกำรท ำงำนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมแผนยุทธศำสตร์  ส่วนข้อที่มีค่ำเฉลี่ยควำมคิดเห็น
น้อยสุดสำมอันดับคือ 
ทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำกำรบริหำรงำน  กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับบุคคลและองค์กำร
ภำยนอก  และกำรสร้ำงทีมและใช้แนวทำงในกำรท ำงำนเป็นทีมในกำรบริหำรงำน 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงค่ำเฉลี่ย ระดับและล ำดับที่ควำมคิดเห็นต่อธรรมำภิบำลของผู้อ ำนวยกำร 
                ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี 
2. ธรรมาภิบาล ค่าเฉลี่ย ระดับ ล าดับที่ 

2.1 
หลักนิติธรรม : กำรใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับกติกำต่ำงๆ อย่ำงเป็นธรรม
และเสมอภำค 4.24 ดี 5 

2.2 

หลักคุณธรรม : กำรยึดถือและเชื่อมั่นในควำมถูกต้องดีงำม ควำม
ซื่อสัตย์สุจริต ควำมเสียสละ ควำมอดทน ขยันหมั่นเพียร ควำมมี
ระเบียบวินัย 4.27 ดี 3 

2.3 

หลักควำมโปร่งใส : กำรท ำให้ส ำนัก/สถำบันเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูล
อย่ำงตรงไปตรงมำ มีระบบและกลไกกำรท ำงำนที่โปร่งใส สำมำรถ
ตรวจสอบควำมถูกต้องได้ 4.30 ดี 1 

2.4 

หลักกำรมีส่วนร่วม : เปิดโอกำสให้มีส่วนร่วมในกำรรับรู้ เรียนรู้  
ท ำควำมเข้ำใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหำ/ประเด็นส ำคัญท่ี
เกี่ยวข้อง ร่วมกันคิดแนวทำงกำรท ำงำน ร่วมแก้ปัญหำ ร่วมใน
กระบวนกำรตัดสินใจและกระบวนกำรพัฒนำ 4.24 ดี 5 

2.5 

หลักควำมรับผิดชอบ : แสดงควำมรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ให้
บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์/เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ กำรแสดงถึงควำม
ส ำนึกในควำมรับผิดชอบต่อควำมบกพร่องและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข 4.30 ดี 1 

2.6 
หลักควำมคุ้มค่ำ : กำรใช้ทรัพยำกรในกำรบริหำรงำนที่มีอยู่จ ำกัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ประหยัดและคุ้มค่ำ 4.27 ดี 3 

 รวม 4.27 ดี  
 จำกตำรำงที่ 4.3 โดยภำพรวมบุคลำกรเห็นว่ำ ธรรมำภิบำลของผู้อ ำนวยกำร  อยู่ในระดับ ดี  
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยควำมคิดเห็นสูงสุดสองอันดับคือ หลักควำมโปร่งใส : 
กำรท ำให้ส ำนัก/สถำบันเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลอย่ำงตรงไปตรงมำ มีระบบและกลไกกำรท ำงำนที่โปร่งใส 
สำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องได้  และหลักควำมรับผิดชอบ : แสดงควำมรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ให้
บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์/เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ กำรแสดงถึงควำมส ำนึกในควำมรับผิดชอบต่อควำมบกพร่อง
และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข  ส่วนข้อที่มีค่ำเฉลี่ยควำมคิดเห็นต่ ำสุดสองอันดับ คือ หลักนิติธรรม : กำรใช้กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับกติกำต่ำงๆ อย่ำงเป็นธรรมและเสมอภำค  และหลักกำรมีส่วนร่วม : เปิดโอกำสให้มีส่วนร่วม
ในกำรรับรู้ เรียนรู้  ท ำควำมเข้ำใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหำ/ประเด็นส ำคัญที่เก่ียวข้อง ร่วมกันคิดแนว
ทำงกำรท ำงำน ร่วมแก้ปัญหำ ร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจและกระบวนกำรพัฒนำ 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงค่ำเฉลี่ย ระดับและล ำดับที่ควำมคิดเห็นต่อภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำลของ  
                ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี 

ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาล ค่าเฉลี่ย ระดับ ล าดับที่ 

1 ภำวะผู้น ำ 4.22 ดี 2 

2 ธรรมมำภิบำล 4.27 ดี 1 

รวม 4.25 ดี  

  จำกตำรำงที่ 4.4 โดยภำพรวมบุคลำกรเห็นว่ำ ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำลของผู้อ ำนวยกำร อยู่ใน
ระดับ “ดี” 
 
ความพึงพอใจในการบริหารของผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมคิดเห็นต่อควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยี จำกกำรตอบแบบสอบถำมของบุคลำกร จ ำนวน 37 คน จำกบุคลำกร จ ำนวน 37 คน หรือ             
ร้อยละ 100.00 ปรำกฏดังตำรำงที่  4.5 
ตารางท่ี 4.5 แสดงค่ำเฉลี่ย ระดับและล ำดับที่ควำมคิดเห็นต่อควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของ 

               ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี 
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ความพึงพอใจในการบริหารของผู้อ านวยการ ค่าเฉลี่ย ระดับ ล าดับที่ 
1. การบริหาร 4.29 มาก  
1.1 แผนยุทธศำสตร์ของส ำนัก/สถำบัน 4.27 มำก 2 

1.2 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของส ำนัก/
สถำบัน และมหำวิทยำลัย และเกิดจำกควำมร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกระดับ  4.27 มำก 2 

1.3 
ส ำนัก/สถำบันมีกลไกในกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผล ให้กำร
ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมแผน 4.32 มำก 1 

2. บทบาทหน้าที่ 4.31 มาก  

2.1 
กำรก ำหนดเป้ำประสงค์ และผลสัมฤทธิ์ที่ต้องกำรโดยให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมและอธิบำยให้เข้ำใจตรงกัน 4.32 มำก 1 

2.2 
กำรเป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวก (Facilitator) หรือส่งเสริมให้เกิด 
ผลสัมฤทธิ์ในกำรด ำเนินงำน  4.30 มำก 2 

3. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในส านัก/สถาบัน 4.32 มาก  

3.1 
กำรใช้ประโยชน์จำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีเพ่ือกำรบริหำรและกำร
ปฏิบัติงำน 4.30 มำก 2 

3.2 
กำรใช้ประโยชน์จำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีเพ่ือกำรบริกำร
นักศึกษำและศิษย์เก่ำ 4.35 มำก 1 

4. แนวทางการท างาน 4.30 มาก  

4.1 
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคณำจำรย์ นักศึกษำ บุคลำกรภำยในและภำยนอก
ส ำนัก/สถำบัน 4.27 มำก 2 

4.2 
กำรจัดหำ กำรบริหำรทรัพยำกร และทรัพย์สินของส ำนัก/สถำบันและ
มหำวิทยำลัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 4.32 มำก 1 

รวม 4.31 มาก  
 จำกตำรำงที่ 4.5 โดยภำพรวม บุคลำกรมีควำมพึงพอใจในกำรบริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยี อยู่ในระดับ “มำก”  
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 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ 
 1. ด้ำนกำรบริหำร ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจสูงสุดคือ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศำสตร์ของส ำนัก และมหำวิทยำลัย และเกิดจำกควำมร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ และ
ส ำนักมีกลไกในกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผล ให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมแผน  
 2.  ด้ำนบทบำทหน้ำที่ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจสูงสุดคือ กำรก ำหนดเป้ำประสงค์ และผลสัมฤทธิ์
ที่ต้องกำรโดยให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและอธิบำยให้เข้ำใจตรงกัน  
 3.  ด้ำนกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในส ำนัก ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจสูงสุดคือ กำรใช้ประโยชน์จำก
ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีเพ่ือกำรบริกำรนักศึกษำและศิษย์เก่ำ 
 4. ด้ำนแนวทำงกำรท ำงำนข้อที่มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจสูงสุดคือ กำรจัดหำ กำรบริหำรทรัพยำกร 
และทรัพย์สินของส ำนักและมหำวิทยำลัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
สรุปผลการประเมินผลงาน 
 1. ผลกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ  ส ำนักด ำเนินกำรคิดเป็นคะแนนได้ 4.63 อยู่ในระดับ ดีมำก จ ำแนก
เป็น 
  1.1 ด้ำนกำรบริหำร ส ำนักด ำเนินกำรคิดเป็นคะแนนได้ 4.00 อยู่ในระดับ ดี 
  1.2 ควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำน ส ำนักด ำเนินกำรคิดเป็นคะแนนได้ 5.00  อยู่ในระดับ ดีมำก
  1.3  ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ส ำนักด ำเนินกำรคิดเป็นคะแนนได้ 4.67  อยู่ในระดับ ดีมำก 
 2. กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์และกำรบริหำรงบประมำณ  ส ำนักด ำเนินกำรคิดเป็นคะแนนได้ 
4.13 อยู่ในระดับ ดี จ ำแนกเป็น  
   2.1 กำรบรรลุวัตถุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดของแผนยุทธศำสตร์  
    ส ำนักงำนได้รับอนุมัติให้ด ำเนินโครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564  ประกอบด้วย 5 ยุทธศำสตร์ จ ำนวน 13 ตัวชี้วัด โดยมีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุค่ำ
เป้ำหมำย จ ำนวน 11 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 84.62 คิดเป็นระดับคะแนน 4.23 อยู่ในระดับ ดี 
   2.2 ควำมส ำเร็จของโครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ที่รับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย 
    ส ำนักงำนได้รับอนุมัติให้ด ำเนินโครงกำร จ ำนวน 18 โครงกำร  สำมำรถด ำเนินกำรได้  
จ ำนวน 15 โครงกำร  เป็นร้อยละ 83.33 คิดเป็นระดับคะแนน 4.17 อยู่ในระดับ ดี 
 3. กำรบริหำรงบประมำณ 
  ส ำนักงำนได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน  8,701,565 บำท  ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยได้ 
จ ำนวน  6,771,101 บำท  คิดเป็นร้อยละ 77.81  คิดเป็นระดับคะแนน 3.89 อยู่ในระดับ ดี 
   กำรประเมินผลงำนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564  สรุปได้ดังตำรำงที่ 4.6  
 ตารางที่ 4.6 สรุปกำรประเมินผลงำนของผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564   
 



193 

 

 ที่ รายการที่ประเมิน น้ าหนัก 
ส านักวิทยบริการฯ 

คะแนน ระดับ 
1 ผลการด าเนินงานตามพันธกจิ 50 4.63 ดีมาก 

  1.1 ด้ำนกำรบริหำร 15 4.00 ดี 
  1.2 ควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำน 25 5.00 ดีมำก 
  1.3 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 10 4.67 ดีมำก 
2 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ 40 4.13 ดี 

 2.1 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดของแผนยุทธศำสตร์ 20 4.23 ดี 
  2.2 ควำมส ำเร็จของโครงกำรที่ได้รับอนุมัติ 10 4.17 ดี 
  2.3 กำรบริหำรงบประมำณ 10 3.89 ดี 

รวม 90 4.41 ดี 
3 ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาล 10 4.24 ดี 

  ภำวะผู้น ำ  4.22 ดี 
  ธรรมำภิบำล  4.27 ดี 

 จำกตำรำงที่ 4.6 พบว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ อยู่ในระดับ ดีมำก ผลกำรด ำเนินงำนตำม
ยุทธศำสตร์และกำรบริหำรงบประมำณ อยู่ในระดับ ดี ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำลของผู้อ ำนวยกำร อยู่ใน
ระดับ ดี   
การวิเคราะห์การด าเนินงาน 
 จุดเด่น 
 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้ประสบผลส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนและเป็น         
งำนเด่น ดังนี้ 1. จัดกำรฝึกอบรมให้อำจำรย์ และนักศึกษำเพ่ือประสิทธิผลและประสิทธิภำพในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนออนไลน์ 11 หลักสูตร เช่น หลักสูตรกำรใช้งำน Google (@NSRU.AC.TH) เป็นต้น   
 2. ได้พัฒนำระบบสำรสนเทศใหม่ 7 ระบบ ปรับปรุงระบบสำนสนเทศ 3 ระบบ และพัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพ่ิมใหม่ 7 ระบบ รวมทั้งสิ้น 17 ระบบ เช่น ระบบสร้ำงเอกสำรออนไลน์ (e-Document System) 
เป็นต้น 
 3. ให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและท้องถิ่นด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศให้แก่ นักศึกษำบุคลำกรในมหำวิทยำลัยจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 10 แห่ง ในเขตพ้ืนที่จังหวัด
นครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธำนี และจังหวัดชัยนำท 
 ข้อเสนอแนะ 
 มหำวิทยำลัยควรก ำหนดเป้ำหมำยเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล  (Digital University) โดยศึกษำและ
จัดท ำแผนด ำเนินงำนเพ่ือกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี รองรับกำรจัดกำรศึกษำ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและ
สังคม โดยให้ทุกพันธกิจด ำเนินกำรโดยมีดิจิทัลเป็นฐำน 
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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 
  ศิลปวัฒนธรรมเป็นรำกฐำนควำมเข้มแข็งของท้องถิ่น 
 วิสัยทัศน์ 
  แหล่งเรียนรู้และถ่ำยทอดศิลปวัฒนธรรมชั้นน ำของท้องถิ่น โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 พันธกิจ   
  1.   สืบสำน และท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย   
  2.  ส่งเสริมกำรเรียนรู้และกำรถ่ำยทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  3.  ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำนวัตกรรม ด้ำนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  4.  พัฒนำฐำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  5.  สร้ำงภำคีเครือข่ำยในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  6.  ยกระดับกำรบริหำรจัดกำรให้มีคุณภำพ ด้วยหลักธรรมำภิบำล 
 ผู้บริหาร 
  1.  ผศ.ธีรพร  พรหมมำศ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
  2.  ผศ.ชุณษิตำ  นำคภพ รองผู้อ ำนวยกำร 
  3.  ผศ.ทัศนีพร  วิศำลสุวรรณกร    รองผู้อ ำนวยกำร  
  4.  รศ.พรรษประเวศ  อชิโนบุญวัฒน์ รองผู้อ ำนวยกำร 
  5.  ผศ.ดร.เพียงพิศ  ชะโกทอง ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร   
  6.  นำงสำวชัญภร  สำทประสิทธิ์ หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร  
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 บุคลากร 
  ในงบประมำณ พ.ศ. 2564 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 - 1 - - - 1 
ลูกจ้ำงประจ ำ - - - - - - 
ข้ำรำชกำร - - - 1 - 1 

รวม - 4 - 1 - 5 

  ที่มำ :  รำยงำนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 30  กันยำยน 2564 

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. 2563 กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  และกำร
ประเมินผลงำนของส ำนัก/สถำบันประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

 การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ 
 มหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ การด าเนินงานและผลท่ีได้รับ ปัญหา/อุปสรรค 
1. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ควรประสำนกับคณะต่ำง ๆ ใน
ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย  ส ำ นั ก ง ำ น
วัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ 
ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
จั ง ห วั ด น ค ร ส ว ร ร ค์  จั ด ท ำ
โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำร
ท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม
และชำติพันธุ์จังหวัดนครสวรรค์ 

    ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ด ำเนินกิจกรรมค่ำยยุวศิลป์
สัญจร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นโครงกำรที่มี
กำรประสำนควำมร่วมมือไปยังโรงเรียนในโครงกำรกอง
ทุนกำรศึกษำ จังหวัดอุทัยธำนี  ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนอีมำดอี
ทรำย โรงเรียนบ้ำนใหม่คลองอังวะ โรงเรียนห้วยขำแข้ง
วิทยำคม และโรงเรียนบ้ำนสมอทอง เพ่ือส ำรวจควำมต้องกำร
ของโรงเรียนที่มีต่อกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนศิลปะ
และวัฒนธรรม  จำกนั้นด ำเนินกำรประสำนขอควำมร่วมมือ
กับคณะต่ำง ๆ ในมหำวิทยำลัย  ได้แก่  คณำจำรย์และ

  เนื่องจำก
สถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของโค
วิด-19 ท ำให้กำร
ด ำเนินโครงกำรไม่
สำมำรถด ำเนินกำร
ได้เสร็จสมบูรณ์ 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ การด าเนินงานและผลท่ีได้รับ ปัญหา/อุปสรรค 
เพ่ือขยำยองค์ควำมรู้ของคณะ
ไ ป สู่ ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ที่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ทั้งในด้ำนกำรเผยแพร่
ควำมรู้ กำรมีงำนท ำและรำยได้
ของชุมชน 

นักศึกษำจำกสำขำวิชำภำษำไทย คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์  คณำจำรย์และนักศึกษำจำกสำขำวิชำดนตรี 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ และคณำจำรย์และ
นักศึกษำจำกคณำจำรย์และนักศึกษำจำกสำขำวิชำกำร
ออกแบบ  คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม เพ่ือด ำเนินกำรจัดกิจกรรมค่ำยยุวศิลป์สัญจร
ให้กับนักเรียนของโรงเรียนในโครงกำรกองทุนกำรศึกษำ 
จังหวัดอุทัยธำนี ทั้ง 4 โรงเรียน เป็นระยะเวลำโรงเรียนละ 3 
วัน  ประกอบด้วย ฐำนภำษำไทย ฐำนดนตรี ฐำนศิลปะ โดย
กิจกรรมในวันที่หนึ่งและสองจะเป็นกำรให้ควำมรู้และพัฒนำ
ทักษะตำมฐำนต่ำงๆ และในวันที่สำมจะเป็นกำรน ำเสนอ
ผลงำนโดยนักเรียนแต่ละฐำน ได้แก่ กำรใช้ภำษำไทยเพ่ืองำน
มั คคุ เ ทศก์ น้ อย  https://www.youtube.com/watch?v 
=E3QMIaKZPTI)  กำรแสดงดนตรี และกำรแสดงผลงำน
ศิลปะ จำกนักเรียนที่ เข้ำร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  (https:// 
drive.google.com/file/d/1yYW1qvK_ipI_T6Ugd3YvVC4Bn7
0 - kDc/view?fbclid =IwAR2 nj3 bn TvjXj 1 KA-wSVym 
ZfDCoRYeaMNVnrwr-wQGvgK7Y 13X Wayf2Cv1c) 
   ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ด ำเนินกิจกรรมกำรบริกำร
วิชำกำรเชิงปฏิบัติกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรม "งำนพัฒนำอำชีพ
และสร้ำงรำยได้ให้คนในชุมชน"  และ กิจกรรมกำรสร้ำง
ผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์เชิงศิลปวัฒนธรรม หรือสร้ำง
นวัตกรรมจำกวิถีชี วิตจำกภูมิปัญญำของคนในชุมชน  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นโครงกำรที่มีกำร
ประสำนควำมร่วมมือกับคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม เพ่ือลงพื้นที่ส ำหรับรวบรวม ข้อมูลใน
กำรจัดท ำผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ ของชุมชนบ้ำนมอญ  โดย
เน้นกำรน ำวัสดุที่มีอยู่แล้วภำยในชุมชนมำประยุกต์ใช้เพ่ือให้
เกิดประโยชน์และสำมำรถต่อยอดมำเป็นอำชีพเสริมเพ่ือสร้ำง
รำยได้ให้กับชุมชน  แต่เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโควิด-19 จึงท ำให้โครงกำรดังกล่ำวสำมำรถด ำเนินกำร
สร้ำงต้นแบบผลิตภัณฑ์ชุมชุน จ ำนวน 1 ต้นแบบ แต่ยัง ไม่
สำมำรถถ่ำยทอดเทคนิคกำรผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์ให้กับ
ชุมชนได้ทั้งหมด  และยังไม่สำมำรถน ำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
ดังกล่ำวมำทดลองวำงจ ำหน่ำยได้ 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v
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          ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
 ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะได้ดี ถึงแม้ว่ำจะเกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID 19) ก็ตำม ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมพยำยำมด ำเนินกำรอย่ำงเต็มที่ 

การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนัก/สถำบัน ด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์  ประกอบด้วย  6  ยุทธศำสตร์  จ ำนวน 16  ตัวชี้วัด  โดยมีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำม
ตัวชี้วัดของแผนยุทธศำสตร์ จ ำนวน 16 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 100.00  ดังนี้ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
การด าเนินงาน 

จ านวน
ตัวช้ีวัด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1. กำรสืบสำน ส่งเสริม สนับสนุน
กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย 

3 3 100.00   

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2. กำรยกระดับแหล่งกำรเรียนรู้
ด้ำนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

4 4 100.00   

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3. กำรส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนำนวัตกรรม ด้ำนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2 2 100.00   

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4. กำรพัฒนำฐำนข้อมูล และ
สำรสนเทศทำงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2 2 100.00   

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5. กำรสร้ำงภำคีเครือข่ำยควำม
ร่วมมือในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

2 2 100.00   

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6. กำรยกระดับกำรบริหำรจัดกำร
ให้มีคุณภำพ ตำมหลักธรรมำภิบำล 

3 3 100.00   

รวม 16 16 100.00   

  โดยมีรำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์  ดังนี้  

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย  
ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสืบสาน ส่งเสริม สนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 จ ำนวนโครงกำรหรือกิจกรรม ที่สร้ำงจิตส ำนึก
ในกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย 

4 5   

ตัวชี้วัดที่ 1.2 จ ำนวนโครงกำรหรือกิจกรรม ที่ส่งเสริม 
สนับสนุนกำรบูรณำกำรศิลปวัฒนธรรม และควำมเป็นไทย
กับกำรเรียนกำรสอน หรือกำรวิจัย หรือกำรบริกำรวิชำกำร 

3 6   

ตัวชี้วัดที่ 1.3 จ ำนวนโครงกำรหรือกิจกรรมวันส ำคัญของชำติ 
และวันส ำคัญทำงศำสนำ 
 

4 7   
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ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย  
ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับแหล่งการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 จ ำนวนโครงกำรหรือกิจกรรม แหล่งเรียนรู้ที่
สนับสนุนกำรสืบสำน และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและควำม
เป็นไทย 

1 3   

ตัวชี้วัดที่ 2.2 จ ำนวนองค์รู้ด้ำนประวัติศำสตร์ ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่นที่ ได้รับกำรค้นคว้ำและ
รวบรวมตำมหลักวิชำกำร 

1 6   

ตัวชี้วัดที่ 2.3 จ ำนวนองค์รู้ด้ำนประวัติศำสตร์ ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่นที่ ได้รับกำรเผยแพร่สู่
สำธำรณชน 

1 6   

ตัวชี้วัดที่  2.4 ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำเยี่ยมชมหอ
วัฒนธรรมจังวัดนครสวรรค์ 

3.51 4.38   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานวัตกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ตัวชี้วัดที่  3.1 จ ำนวนโครงกำรหรือกิจกรรม ที่ พัฒนำ
นวัตกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรม ให้กับชุมชนท้องถิ่น 

1 1   

ตัวชี้วัดที่ 3.2 จ ำนวนผลงำนนวัตกรรม ที่สร้ำงประโยชน์หรือ
มูลค่ำเพ่ิมให้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

1 1   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาฐานข้อมูล และสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ตัวชี้วัดที่ 4.1 จ ำนวนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ที่น ำเข้ำสู่ฐำนข้อมูล 

1 5   

ตัวชี้วัดที่ 4.2 จ ำนวนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ได้รับกำรเผยแพร่สู่สำธำรณชน 

1 5   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดที่ 5.1 จ ำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 

1 5   

ตัวชี้วัดที่ 5.2 จ ำนวนโครงกำรหรือกิจกรรม ด้ำนศิลปะ 
วัฒนธรรม ที่ด ำเนินกำรร่วมกับเครือข่ำยควำมร่วมมือ 

1 5   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดที่ 6.1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผน 75 100   
ตัวชี้วัดที่ 6.2 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณตำมแผน 

75 94.94   

ตัวชี้วัดที่ 6.3 ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้
ในกำรปฏิบัติงำน 

80 100   
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 การด าเนินงานตามพันธกิจ 
  1.  การบริหาร 
  ตัวช้ีวัดที่ 1.1 การบริหารองค์การ  
  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้มกีำรก ำหนดยุทธศำสตร์และแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำป ีพ.ศ.2564-2567 
ไว้ดังนี้ 
  ปรัชญา 
   ศิลปวัฒนธรรมเป็นรำกฐำนควำมเข้มแข็งของท้องถิ่น 
  วิสัยทัศน์  
   แหล่งเรียนรู้และถ่ำยทอดศิลปวัฒนธรรมชั้นน ำของท้องถิ่น โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
  พันธกิจ   
   1. สืบสำน และท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย 
   2. ส่งเสริมกำรเรียนรู้และกำรถ่ำยทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   3.  ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำนวัตกรรม ด้ำนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   4. พัฒนำฐำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   5. สร้ำงภำคีเครือข่ำยในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
   6. ยกระดับกำรบริหำรจัดกำรให้มีคุณภำพ ด้วยหลักธรรมำภิบำล 
  ประเด็นยุทธศาสตร์   
   1. กำรสืบสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไท   
   2. กำรยกระดับแหล่งกำรเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
   3. กำรส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำนวัตกรรม ด้ำนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   4. กำรพัฒนำฐำนข้อมูล และสำรสนเทศทำงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   5. กำรสร้ำงภำคีเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม   
   6. กำรยกระดับกำรบริหำรจัดกำรให้มีคุณภำพ ตำมหลักธรรมำภิบำล 
  เป้าประสงค์  
   1.  นักศึกษำ บุคลำกร และชุมชนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในกำรสืบสำน ส่งเสริม สนับสนุน ให้
ตระหนักถึงคุณค่ำของศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย   
   2.  มีแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนกำรท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
   3. องค์ควำมรู้ด้ำนประวัติศำสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น ได้รับ
กำรค้นคว้ำ รวบรวมตำมหลักวิชำกำร และได้รับกำรเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
   4. มีนวัตกรรม ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ที่สร้ำงประโยชน์หรือมูลค่ำเพ่ิมให้ชุมชนท้องถิ่น 
   5. มีกำรพัฒนำฐำนข้อมูล และสำรสนเทศด้ำนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   6. มีภำคีเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม กับองค์กรภำยในและ
ภำยนอกมหำวิทยำลัย 
   7. มีกำรบริหำรจัดกำรงำนที่ดีมีคุณภำพและเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล 
  กลยุทธ์ 
   1.  การสืบสาน ส่งเสริม สนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
    1.1 สร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทยให้แก่ นักศึกษำ 
บุคลำกร และชุมชนท้องถิ่น   
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    1.2 ส่งเสริมกำรบูรณำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย กับกำรเรียนกำรสอน 
หรือกำรวิจัย หรือกำรบริกำรวิชำกำร 
    1.3 ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมวันส ำคัญของชำติ และวันส ำคัญทำง
ศำสนำ เพ่ือให้นักศึกษำ บุคลำกร มีส่วนร่วมในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.  การยกระดับแหล่งการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
    2.1  มีแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนกำรสืบสำน และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย 
    2.2 ส่งเสริมกำรค้นคว้ำ รวบรวมองค์ควำมรู้ด้ำนประวัติศำสตร์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
    2.3 ส่งเสริมกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ประวัติศำสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นสู่สำธำรณชน 
    2.4 พัฒนำหอวัฒนธรรมจังวัดนครสวรรค์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนกำรท่องเที่ยว
ทำงวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
   3.  การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานวัตกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
    3.1  ส่งเสริม สนับสนุน กำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมที่พัฒนำนวัตกรรมด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมให้กับชุมชนท้องถิ่น 
    3.2 สนับสนุนกำรพัฒนำนวัตกรรม ด้ำนศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้ำงประโยชน์หรือ
มูลค่ำเพ่ิมให้ชุมชนท้องถิ่น 
   4.  การพัฒนาฐานข้อมูล และสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
    4.1  พัฒนำฐำนข้อมูลด้ำนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือกำรศึกษำค้นคว้ำ 
    4.2 พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรเผยแพร่ข้อมูลด้ำนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   5.  การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    5.1  สร้ำงภำคีเครือข่ำยเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมกับองค์กร
ภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 
    5.2  ส่งเสริม สนับสนุน กำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมกับ
เครือข่ำยควำมร่วมมือ 
   6.  การยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 
    6.1  พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
    6.2  ส่งเสริม สนับสนุนบุคลำกรให้มีกำรพัฒนำประสิทธิภำพในกำรท ำงำน 
    มีกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ แผนกล
ยุทธ์ด้ำนกำรเงิน แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี แผนบริหำรควำมเสี่ยง ปีงบประมำณ 2564 และแผนจัดกำรควำมรู้ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 เมื่อวันอังคำรที่ 25  กันยำยน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมบุญชูโรจนเสถียร หอ
วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ โดยให้บุคลำกรในส ำนักฯ ทุกคนมีส่วนร่วมใน
กำรแสดงควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน กำรทบทวนแผนปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับ
ภำระงำนและสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน  
    ผลกำรด ำเนินงำนจำกกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ได้มีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ (แผนปฏิบัติ
กำร 4 ปี) ปี พ.ศ. 2564-2567 และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ที่ส ำคัญดังนี้ 
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    1.  เพ่ือสืบสำน และท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย 
    2.   เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้และกำรถ่ำยทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
    3. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำนวัตกรรม ด้ำนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
    4. เพ่ือพัฒนำฐำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
    5. เพ่ือสร้ำงภำคีเครือข่ำยในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
    6. เพ่ือยกระดับกำรบริหำรจัดกำรให้มีคุณภำพ ด้วยหลักธรรมำภิบำล   
   2. ในกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ (แผนปฏิบัติกำร 4 ปี)  ปี พ.ศ.2554-2567 และแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ได้มีกำรก ำหนดผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด  ผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร
ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ เพ่ือมอบหมำยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปด ำเนินงำนกิจกรรม/โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ที่ได้รับ
มอบหมำย ซึ่งในปีงบประมำณ 2564 มีกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือด ำเนินงำนตำมกิจกรรม/โครงกำร จ ำนวน 
1,856,000 บำท มีกิจกรรม/โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี จ ำนวน 34 กิจกรรม/โครงกำร ดังนี้ 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 การสืบสาน ส่งเสริม สนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย มีการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 
    1.  โครงกำรวันส ำคัญทำงศำสนำ เทศกำลและประเพณี (กิจกรรมลอยกระทง) เมื่อวันที่ 
30 ตุลำคม พ.ศ. 2563 ณ ลำนกิจกรรม อำคำรศูนย์เรียนรู้คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครสวรรค ์  
    2.  โครงกำรกำรบริกำรวิชำกำร เรื่อง “ประวัติศำสตร์ผ้ำไทยสู่ผ้ำทอร่วมสมัย” เมื่อวันที่ 
25 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 ณ  ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อำคำรหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
    3. โครงกำรกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำ
ภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตรกับพระอัจฉริยภำพด้ำนดนตรี” เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม พ.ศ. 2563 ณ  
ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อำคำรหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
    4. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไท และรักษ์ท้องถิ่น (กิจกรรมวัน
ชำติไทย) เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวำคม พ.ศ. 2563 ณ บริเวณเสำธง และปะร ำพิธี สนำมกีฬำฟุตบอล 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
    5. โครงกำรกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “มำรยำทไทย” เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อำคำรหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
    6. โครงกำรกำรอบรม เรื่อง “สถำบันพระมหำกษัตริย์ในประวัติศำสตร์ไทย” เมื่อวันที่ 
23 ธันวำคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อำคำรหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
    7. กิจกรรม วันพระรำชทำนนำม “รำชภัฏ”  คนของพระรำชำ ข้ำของแผ่นดิน เมื่อวัน
อำทิตย์ที่ 14 กุมภำพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมพระบำง อำคำร 15 ชั้น 4  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
    8. โครงกำรเชิดชูเกียรติศิลปินทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำ 
ครั้งที่ 5 ประจ ำปี 2564 เมื่อวันอังคำรที่  30 มีนำคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมอมรำวดี อำคำร 14 ชั้น 3 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
    9. โครงกำรพิธีถวำยชัยมงคล เนื่องในวันคลำ้ยวันพระรำชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำช
เจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี และวันอนุรักษ์มรดกไทย เมื่อวันศกุร์ที่ 2 เมษำยน พ.ศ. 
2564 ณ ห้องอมรำวด ีอำคำรส ำนักงำนอธิกำรบด ีอำคำร 14 ชั้น 3 มหำวิทยำลยัรำชภฏันครสวรรค์ 
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    10. โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น เพ่ือ
เสริมสร้ำงคุณค่ำและรักษ์ท้องถิ่น ด้ำนศำสนำและประเพณี (กิจกรรมวันสงกรำนต์) เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษำยน 
พ.ศ. 2564 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
    11. โครงกำรพิธีถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 69 
พรรษำ พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว (28 
กรกฎำคม) เมื่อวันอังคำรที่ 27 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมพระบำง ชั้น 4 อำคำร 14 มหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครสวรรค ์
    12. โครงกำรพิธีถวำยรำชสดุดีและถวำยพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกำสเฉลิมพระชนมพรรษำ 89 พรรษำ และพิธีสดุดี
พระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชำติ ประจ ำปี 2564 เมื่อวันพุธที่ 11 สิงหำคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมพระ
บำง อำคำร 15 ชั้น 4 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
    13. โครงกำรวันคล้ำยวันสถำปนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ครบรอบ 99 ปี เมื่อ
วันที่ 15 สิงหำคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมพระบำง อำคำร 15 ชั้น 4  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
    14. กิจกรรมรักษ์ท้องถิ่นด้ำนศำสนำและประเพณี: โครงกำรถวำยเทียนพรรษำ ประจ ำปี 
2564 ระหว่ำงกรกฎำคม – สิงหำคม 2564 ณ วัดประจ ำมหำวิทยำลัย และวัดประจ ำคณะทั้ง 5 คณะ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 การยกระดับแหล่งการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มีการ
ด าเนินกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 
    1.  กำรรวบรวมประวัติศำสตร์ท้องถิ่นนครสวรรค์แต่ละอ ำเภอ ระหว่ำงเมษำยน – กันยำยน 64 
    2.  กิจกรรมพัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น ระหว่ำงเมษำยน – กันยำยน 64 
    3. นิทรรศกำรเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย ระหว่ำงมกรำคม – มิถุนำยน 64 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานวัตกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น มีการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 
    กิจกรรมกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์เชิงศิลปวัฒนธรรม หรือสร้ำงนวัตกรรม
จำกวิถีชีวิตจำกภูมิปัญญำของคนในชุมชน ระหว่ำงเมษำยน – มิถุนำยน 2564 ณ ชุมชนบ้ำนมอญ ต ำบลบ้ำนแก่ง 
จังหวัดนครสวรรค์  
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาฐานข้อมูล และสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
มีการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 
    1.  กำรผลิตเอกสำรควำมรู้ด้ำนประวัติศำสตร์ท้องถิ่นนครสวรรค์ ระหว่ำงเมษำยน – กันยำยน 64 
    2. กิจกรรมพัฒนำด้ำนห้องสมุดและทรัพยำกรสำรสนเทศ ระหว่ำงวันที่ 4–5 มีนำคม 
พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนบ้ำนสมอทอง อ ำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธำนี 
    3. กิจกรรมถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม : สื่อศิลปวัฒนธรรมออนไลน์ เรื่อง สิง
โตกว๋องสิวในนครสวรรค์ ระหว่ำงมกรำคม – มีนำคม 2564 
    4. กิจกรรมถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม : สื่อศิลปวัฒนธรรมออนไลน์ เรื่อง เต้น
ก ำร ำเคียว ระหว่ำงมกรำคม – มีนำคม 2564 
    5. กิจกรรมถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม : สื่อออนไลน์ เรื่อง กำรใช้ภำษำไทย
เพ่ือกำรสื่อสำร ระหว่ำงมกรำคม – มีนำคม 2564 
    6. กิจกรรมถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม : สื่อออนไลน์ เรื่อง ศำสตร์พระรำชำ 
ระหว่ำงมกรำคม – มีนำคม 2564 
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   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม มีการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 
    1. ค่ำยยุวศิลป์โรงเรียนบ้ำนใหม่คลองอังวะ ระหว่ำงวันที่ 15–17 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
2564 ณ โรงเรียนบ้ำนใหม่คลองอังวะ อ ำเภอบ้ำนไร่ จังหวัดอุทัยธำนี  
    2. ค่ำยยุวศิลป์โรงเรียนห้วยขำแข้งวิทยำคม ระหว่ำงวันที่ 22–24 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
2564 ณ โรงเรียนห้วยขำแข้งวิทยำคม อ ำเภอลำนสัก จังหวัดอุทัยธำนี 
    3. ค่ำยยุวศิลป์โรงเรียนบ้ำนอีมำดอีทรำย ระหว่ำงวันที่ 4–6 มีนำคม พ.ศ. 2564 ณ 
โรงเรียนบ้ำนอีมำดอีทรำย อ ำเภอบ้ำนไร่ จังหวัดอุทัยธำนี 
    4. ค่ำยยุวศิลป์โรงเรียนบ้ำนสมอทอง ระหว่ำงวันที่ 10–12 มีนำคม พ.ศ. 2564 ณ 
โรงเรียนบ้ำนสมอทอง อ ำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธำนี 
    5. โครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์กับโรงเรียน
มัธยมศึกษำในเขตพ้ืนที่บริกำร โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ในชุมชนบ้ำนทองหลำง ระหว่ำงมกรำคม – 
มิถุนำยน 2564 ณ โรงเรียนทองหลำงวิทยำคม 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 การยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิ
บาล มีการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 
    1.  โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคคลกร ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ระหว่ำงตุลำคม 63 – กันยำยน 64 
    2. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ทบทวนกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม กำรจัดท ำแผน
กลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ด้ำนกำรเงิน แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี แผนบริหำรควำมเสี่ยง/ควบคุมภำยในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 และแผนจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2563 ณ ห้องประชุมบุญชู      
โรจนเสถียร อำคำรหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ 
    3. โครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้  (km) ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง “กำร
ประชำสัมพันธ์โครงกำร/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook)” เมื่อวันพุธที่ 16 
มิถุนำยน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อำคำรหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
    4. โครงกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และหอวัฒนธรรม 
จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่ำงตุลำคม 2563 – มีนำคม 2564 ณ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
    5.  โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เมื่อวันจันทร์ที่  23  สิงหำคม  พ.ศ. 2564 
ระบบออนไลน์ Google Meet 
  4.  กำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรงำน 
   มีเว็บไซต์ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมในกำรจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำร แผนงำน
ต่ำง ๆ และกิจกรรม/โครงกำร http://artculture.nsru.ac.th/ 
   มีเว็บไซต์หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ที่ใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูลศิลปวัฒนธรรมในจังหวัด
นครสวรรค์ และกำรให้บริกำรเข้ำเยี่ยมชมของหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์  
http://nsartculture.nsru.ac.th/ 
   มีเว็บไซต์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ที่ใช้ในกำรจัดเก็บ
ข้อมูลกำรด ำ เนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำทั้ งหมดที่ ส ำนั กรับผิดชอบด ำ เนินกำร  
http://artculture.nsru.ac.th/sar63/ 

http://artculture.nsru.ac.th/
http://nsartculture.nsru.ac.th/
http://artculture.nsru.ac.th/sar63/
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   มีเว็บไซต์นครสวรรค์ศึกษำ ที่ใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูลควำมรู้เกี่ยวกับจังหวัดนครสวรรค์  
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/   
   มีระบบสำรสนเทศมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ (NSRU MIS) ที่ใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูลของ
บุคลำกรภำยในส ำนักฯ และติดตำมกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรภำยในส ำนักฯ http://mis.nsru.ac.th/ 
   มี ร ะบบประชุ ม อิ เ ล็ กท รอนิ ก ส์ ( e-Meeting(NEW)) น ำ ม ำ ใ ช้ ใ น ก ำ รป ระชุ ม คณะ
กรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ แจ้งให้คณะกรรมกำรทรำบถึงวำระกำรประชุม เอกสำร
กำรประชุม และสำมำรถรับรองรำยงำนกำรประชุมผ่ำนระบบออนไลน์ https://e-meeting.nsru.ac.th/   
   มีระบบบริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์ (NSRU Strategic management System) น ำมำใช้ใน
กำรจัดเก็บข้อมูลรำยงำนผลกำรด 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 
รับผิดชอบในองค์ประกอบที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ผ่ำนระบบ CHE QA ONLINE เพ่ือรำยงำนผลกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) หลังจำกกำรประเมินเสร็จสิ้น
ภำยในระยะเวลำ 7 วัน http://www.cheqa.mua.go.th/ 
   มีกำรเชื่อมโยงข้อมูลกำรเงินและงบประมำณแผ่นดิน จ ำนวนเงินตั้งแต่ 5,000 บำทขึ้นไป ไป
ยังระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ http://process.gprocurement.go.th  
  6.  มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรทุกระดับที่มีต่อองค์กร ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ซึ่งมีผลกำรประเมิน ดังนี้ 
   ด้ำนเจตคติ  มีคะแนนเฉลี่ย 4.57 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด 
   ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ  มีคะแนนเฉลี่ย 4.48 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
   ด้ำนระบบ/กลไก ขั้นตอนกระบวนกำร  มีคะแนนเฉลี่ย 4.58 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด 
   ด้ำนกำรพัฒนำองค์กร  มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
   ด้ำนสภำพแวดล้อมและขวัญก ำลังใจ  มีคะแนนเฉลี่ย 4.30 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
   ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและระบบสำรสนเทศ  มีคะแนนเฉลี่ย 4.33 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
   เฉลี่ยรวมทุกด้ำน  มีคะแนนเฉลี่ย 4.45 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
  5. ประเมินควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของผู้อ ำนวยกำรโดยใช้แบบสอบถำมควำมพึงพอใจใน
กำรบริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำรที่คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนก ำหนด 
  6. คะแนนประเมินควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของผู้อ ำนวยกำรเฉลี่ย 4.69 

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/
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  ตัวช้ีวัดที่ 1.2  ผลการบริหารงบประมาณ   
  การบริหารงบประมาณ 
  1.  งบประมำณท่ีได้รับในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำนวน 1,840,702 บำท   
  2. งบประมำณท่ีเบิกจ่ำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำนวน 1,762,143 บำท 
   คิดเป็นร้อยละ 95.73 

  ตัวช้ีวัดที่  1.3  ผลการพัฒนาบุคลากร 
  ส ำนัก/สถำบัน มีบุคลำกร จ ำนวน  11  คน เป็นสำยวิชำกำร จ ำนวน  6  คนและสำยสนับสนุน 
จ ำนวน  5  คน 
  บุคลำกรเข้ำรับกำรพัฒนำ จ ำนวน  11  คน 
  คิดเป็นร้อยละ 100.00   
  1.  กำรศึกษำ อบรม เข้ำร่วมประชุมทำงวิชำกำร ของบุคลำกรโครงกำรพัฒนำบุคลำกร(ศึกษำดู
งำน อบรม เข้ำร่วมประชุมทำงวิชำกำร) 
   1.1 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ทบทวนกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม กำรจัดท ำแผนกล
ยุทธ์ แผนกลยุทธ์ด้ำนกำรเงิน แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนบริหำรควำมเสี่ยง/ควบคุมภำยในงบประมำณ 
2564 และแผนจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2563 ณ ห้องประชุมบุญชู โร
จนเสถียร อำคำรหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
   1.2 โครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้ (km) ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง “กำรประชำสัมพันธ์
โครงกำร/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook)” เมื่อวันพุธที่ 16 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อำคำรหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
   1.3  กิจกรรมค่ำยยุวศิลป์โรงเรียนบ้ำนใหม่คลองอังวะ ระหว่ำงวันที่ 15–17 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 
ณ โรงเรียนบ้ำนใหม่คลองอังวะ อ ำเภอบ้ำนไร่ จังหวัดอุทัยธำนี 
   1.4  กิจกรรมค่ำยยุวศิลป์โรงเรียนห้วยขำแข้งวิทยำคม ระหว่ำงวันที่ 22–24 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 
ณ โรงเรียนห้วยขำแข้งวิทยำคม อ ำเภอลำนสัก จังหวัดอุทัยธำนี 
   1.5 กิจกรรมค่ำยยุวศิลป์โรงเรียนบ้ำนอีมำดอีทรำย ระหว่ำงวันที่ 4–6 มีนำคม พ.ศ. 2564 ณ 
โรงเรียนบ้ำนอีมำดอีทรำย อ ำเภอบ้ำนไร่ จังหวัดอุทัยธำนี 
   1.6 กิจกรรมค่ำยยุวศิลป์โรงเรียนบ้ำนสมอทอง ระหว่ำงวันที่ 10–12 มีนำคม พ.ศ. 2564 ณ 
โรงเรียนบ้ำนสมอทอง อ ำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธำนี 
   1.7 โครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์กับโรงเรียนมัธยมศึกษำในเขต
พ้ืนที่บริกำร โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ในชุมชนบ้ำนทองหลำง ระหว่ำงมกรำคม – มิถุนำยน 2564 ณ โรงเรียน
ทองหลำงวิทยำคม 
   1.8 โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อวันจันทร์ที่  23  
สิงหำคม  พ.ศ. 2564 ณ ระบบออนไลน์ Google Meet 
   1.9 นำยปริญญำ จั่นเจริญ และนำงช่อลัดดำ  คันธชิต เข้ำร่วมโครงกำรอบรมพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ
ให้แก่บุคลำกรสำยสนับสนุน ระหว่ำงวันที่ 15 – 18 พฤศจิกำยน 2563 ณ โรงแรมเมธำวลัยชะอ ำ จังหวัดเพชรบุรี 
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   1.10 ผศ.ทัศนีพร  วิศำลสุวรรณกร  และนำยปริญญำ  จั่นเจริญ  เข้ำร่วมประชุมวิชำกำร
ระดับชำติและระดับนำนำชำติด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ประจ ำปี 2564 “วิถีศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย” 
ระหว่ำงวันที่ 17 – 19 มกรำคม 2564 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหำวีรวงศ์ 1 ชั้น 2 อำคำรเรียนรวมและศูนย์
วัฒนธรรม (พุทธวิชชำลัย) มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร กรุงเทพมหำนคร 
   1.11 นำยปริญญำ  จั่นเจริญ  เข้ำร่วมประชุมประจ ำปีภำคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด ประจ ำปี พ.ศ. 2564 ระหว่ำงวันที่ 18 – 20 มีนำคม 2564 ณ โรงแรมทีค กำร์
เด้น สปำรีสอร์ท อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย  
   1.12 นำยปริญญำ  จั่นเจริญ  นำงช่อลัดดำ  คันธชิต  นำงสำวศุภรสวรรค์  รอเพ็ชร์  และนำย
ชำนนท์  จันทร์ด ำ  เข้ำร่วมอบรมออนไลน์โดยโปรแกรม google meet โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือกำร
ขอต ำแหน่งที่สูงขึ้นของสำยสนับสนุน ระหว่ำงวันที่ 27 – 28 มกรำคม 2564 
   1.13 นำยปริญญำ  จั่นเจริญ  นำงช่อลัดดำ  คันธชิต  และนำงสำวศุภรสวรรค์  รอเพ็ชร์  เข้ำ
ร่วมอบรมออนไลน์โดยโปรแกรม google meet โครงกำรอบรม เรื่อง กำรจัดท ำผลงำนเชิงวิเครำะห์หรือ
สังเครำะห์จำกงำนประจ ำ เพ่ือประกอบกำรประเมินเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร
สังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ระหว่ำงวันที่ 14 – 17 กรกฎำคม 2564 
  2.  โครงกำรแลกเปลี่ยนบุคลำกร  บุคลำกรเข้ำรับกำรพัฒนำ จ ำนวน  11  คน ดังนี้ 
   2.1  นำงช่อลัดดำ  คันธชิต เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ได้เข้ำร่วมแลกเปลี่ยนเป็นคณะท ำงำน
ตรวจสอบเรื่องกำรเบิกจ่ำยเงิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ที่กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
   2.2  นำงสำวศุภรสวรรค์  รอเพ็ชร์ นักวิชำกำรศึกษำ ได้เข้ำร่วมแลกเปลี่ ยนเป็นคณะท ำงำน
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับมหำวิทยำลัย ที่กลุ่มงำนมำตรฐำนกำรศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
   2.3 บุคลำกรทุกคนเข้ำร่วมแลกเปลี่ยนเป็นคณะท ำงำนกับคณะ 5 คณะในมหำวิทยำลัย       
รำชภัฏนครสวรรค์จัดโครงกำรอนุรักษ์และสืบสำนประเพณีลอยกระทง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 เมื่อวันที่ 30 
ตุลำคม พ.ศ. 2563 ณ ลำนกิจกรรม อำคำรศูนย์เรียนรู้คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ 
   2.4  บุคลำกรทุกคนเข้ำร่วมแลกเปลี่ยนเป็นคณะท ำงำนกับคณะ 5 คณะในมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏนครสวรรค์จัดโครงกำรถวำยเทียนพรรษำ ประจ ำปี 2564 ระหว่ำงกรกฎำคม – สิงหำคม 2564 ณ วัด
ประจ ำมหำวิทยำลัย และวัดประจ ำคณะทั้ง 5 คณะ 
   2.5 บุคลำกรทุกคนเข้ำร่วมแลกเปลี่ยนเป็นคณะท ำงำนกับทุกหน่วยงำนในมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏนครสวรรค์จัดโครงกำรวันคล้ำยวันสถำปนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ครบ 99 ปี เมื่อวันที่ 15 
สิงหำคม พ.ศ. 2564 ณ  ห้องประชุมพระบำง อำคำร 15 ชั้น 4  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 

  ตัวช้ีวัดที่ 1.4 การบริหารจัดการความเสี่ยง  
  1. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก รอง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก หัวหน้ำกลุ่มงำน 4 กลุ่มงำน เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน ดังนี้ 
   ผศ.ธีรพร  พรหมมำศ  ประธำนกรรมกำร 
   ผศ.ชุณษิตำ  นำคภพ  กรรมกำร 
   รศ.พรรษประเวศ  อชิโนบุญวัฒน์ กรรมกำร 
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   ผศ.ดร.เพียงพิศ  ชะโกทอง กรรมกำร 
   อำจำรย์ทัศนีพร  วิศำลสุวรรณกร กรรมกำร 
   นำงสำวชัญภร  สำทประสิทธิ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   นำงสำวศุภรสวรรค์  รอเพ็ชร์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ให้คณะกรรมกำร มีหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ 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 ำนักฯ 
  2. ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
คือ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันอังคำรที่ 25 กันยำยน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรม
จังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือให้บุคลำกรในส ำนักฯ ทุกคนร่วมกันวิเครำะห์หำปัจจัยควำมเสี่ยงของส ำนักฯ เพ่ือจัดท ำ
แผนบริหำรควำมเสี่ยง ปีงบประมำณ 2564 จำกนั้นได้น ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพุธที่  7  ตุลำคม  2563 ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัด
นครสวรรค์ เพ่ือพิจำรณำอนุมัต ิ
   จำกกำรประชุมควำมเสี่ยงและปัจจัยของส ำนักฯ ที่ต้องลด/ควบคุม มีดังนี้ 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
ภูมิปัญญำท้องถิ่นของกลุ่มชำติ
พันธุ์จีนที่ก ำลังจะสูญหำยไป 

1. เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ำมำมีอิทธิพลต่อคนรุ่นใหม่มำกขึ้น ท ำให้ขำด
ควำมสนใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น อีกท้ัง ยังขำดกำรสืบทอด กำรรวบรวม
ข้อมลูกลุ่มชำติพันธุ์จีนที่ก ำลังจะสูญหำยไป 

ก ำ ร ด ำ เ นิ น ง ำ น ข อ ง ห อ
วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ไม่
บรรลุเป้ำหมำย 

2. เนื่องจำกสถำนกำรณ์ covid-19 ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกิจกรรม/
โครงกำร และไม่สำมำรถเปิดให้บริกำรเยี่ยมชมหอวัฒนธรรมจังหวัด
นครสวรรค์ได ้

กำรด ำ เนิ น งำนด้ ำนบริกำร
วิชำกำรไม่บรรลุเป้ำหมำย 

3. เนื่องจำกสถำนกำรณ์ covid-19 ท ำให้ไม่สำมำรถจัดกิจกรรม/
โครงกำรบริกำรวิชำกำรได้ตำมเป้ำหมำย 

  3. ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงอย่ำง
เหมำะสม ดังนี้ 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง (คะแนน) 

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ระดับ 

ภูมิปัญญำท้องถิ่นของกลุ่มชำติ
พันธุ์จีนที่ก ำลังจะสูญหำยไป 

1. เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ำมำมีอิทธิพล
ต่อคนรุ่นใหม่มำกขึ้น ท ำให้ขำดควำม
สนใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น อีกท้ัง ยังขำด
กำรสืบทอด กำรรวบรวมข้อมูลกลุ่มชำติ
พันธุ์จีนที่ก ำลังจะสูญหำยไป 

4 5 
20 

สูงมำก 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง (คะแนน) 

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ระดับ 

ก ำ ร ด ำ เ นิ น ง ำ น ข อ ง ห อ
วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ไม่
บรรลุเป้ำหมำย 

2. เนื่องจำกสถำนกำรณ์ covid-19 ท ำ
ให้ไม่สำมำรถด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร 
และไม่สำมำรถเปิดให้บริกำรเยี่ยมชมหอ
วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ได้ 

4 3 
12 
สูง 

กำรด ำ เนิ น งำนด้ ำนบริ กำร
วิชำกำรไม่บรรลุเป้ำหมำย 

3. เนื่องจำกสถำนกำรณ์ covid-19 ท ำ
ให้ไม่สำมำรถจัดกิจกรรม/โครงกำร
บริกำรวิชำกำรได้ตำมเป้ำหมำย 

4 3 
12  
สูง 

  4. มีกำรด ำเนินกำรป้องกัน/แก้ไขควำมเสี่ยง อย่ำงเหมำะสม ดังนี้   
   4.1 ภูมิปัญญำท้องถิ่นของกลุ่มชำติพันธุ์จีนที่ก ำลังจะสูญหำยไป เนื่องจำกเทคโนโลยีสมัยใหม่
เข้ำมำมีอิทธิพลต่อคนรุ่นใหม่มำกขึ้น ท ำให้ขำดควำมสนใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น อีกทั้ง ยังขำดกำรสืบทอด กำร
รวบรวมข้อมูลกลุ่มชำติพันธุ์จีนที่ก ำลังจะสูญหำยไป 
    แนวทำงกำรป้องกัน/แก้ไขควำมเสี่ยง 
    - ลงพื้นที่ภำคสนำมเพ่ือศึกษำเก็บข้อมูลกลุ่มชำติพันธุ์จีน 
    - สัมภำษณ์ข้อมูลจำกแหล่งชุมชน ปรำชญ์ชำวบ้ำน เพ่ือเก็บเป็นข้อมูลองค์ควำมรู้  
    - จัดโครงกำร/กิจกรรมเก่ียวกับกลุ่มชำติพันธุ์จีน เพ่ืออนุรักษ์ สืบสำนศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
    - จัดท ำสื่อมัลติมีเดีย ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มชำติพันธุ์จีน 
    - จัดท ำแหล่งเรียนรู้กลุ่มชำติพันธุ์จีน 
    กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม/ 
    - มีกำรลงพ้ืนที่ภำคสนำม เพ่ือศึกษำเก็บข้อมูลกลุ่มชำติพันธุ์จีน 
    - มีกำรสัมภำษณ์ข้อมูลจำกแหล่งชุมชน ปรำชญ์ชำวบ้ำน เพ่ือเก็บเป็นข้อมูลองค์ควำมรู้ 
    - มีกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมเก่ียวกับกลุ่มชำติพันธุ์จีนเพ่ืออนุรักษ์ สืบสำน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
    - มีกำรจัดท ำสื่อมัลติมีเดีย ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มชำติพันธุ์จีน 
    - มีกำรจัดท ำแหล่งเรียนรู้กลุ่มชำติพันธุ์จีน 
   4.2 กำรด ำเนินงำนของหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ไม่บรรลุเป้ำหมำย เนื่องจำก
สถำนกำรณ์ covid-19 ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร และไม่สำมำรถเปิดให้บริกำรเยี่ยมชมหอ
วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ได้ 
    แนวทำงกำรป้องกัน/แก้ไขควำมเสี่ยง 
    - ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรเข้ำชมหอวัฒนธรรมเป็นรูปแบบออนไลน์  
    - ปรับเปลี่ยนกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรหอวฒันธรรมจังหวัดนครสวรรค์ในรูปแบบออนไลน์ 
    - ท ำกำรเผยแพร่กิจกรรม/โครงกำร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ผ่ำนเว็บไซต์ 
facebook youtube 
    - ปรับปรุงเว็บไซต์หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
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    กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม/ 
    - มีปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรเข้ำชมหอวัฒนธรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ 
    - มีกำรปรับเปลี่ยนกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ใน
รูปแบบออนไลน์ 
    - สื่อออนไลน์ เรื่อง “กำรใช้ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำร” 
    - สื่อออนไลน์ เรื่อง “ศำสตร์พระรำชำ” 
    - มีกำรเผยแพร่กิจกรรม/โครงกำร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ผ่ำนเว็บไซต์ 
facebook youtube 
    - มีกำรปรับปรุงเว็บไซต์หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ให้ตอบสนองควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำร 
   4.3 กำรด ำเนินงำนด้ำนบริกำรวิชำกำรไม่บรรลุเป้ำหมำย เนื่องจำกสถำนกำรณ์ covid-19 
ท ำให้ไม่สำมำรถจัดกิจกรรม/โครงกำรบริกำรวิชำกำรได้ตำมเป้ำหมำย 
    แนวทำงกำรป้องกัน/แก้ไขควำมเสี่ยง 
    - ปรับเปลี่ยนกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรบริกำรวิชำกำรในรูปแบบออนไลน์ 
    - จัดเก็บองค์ควำมรู้จำกวิทยำกรในรูปแบบวีดีโอ  
    - ท ำกำรเผยแพร่กิจกรรม/โครงกำร องค์ควำมรู้ ผ่ำนเว็บไซต์ facebook youtube 
    กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม/ 
    - มีกำรปรับเปลี่ยนกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรบริกำรวิชำกำรในรูปแบบออนไลน์ ได้แก่ 
สื่อศิลปวัฒนธรรมออนไลน์ เรื่อง เต้นก ำร ำเคียว สื่อศิลปวัฒนธรรมออนไลน์ เรื่อง สิงโตกว๋องสิวในนครสวรรค์  
และกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำลุ่มแม่น้ ำ เจ้ำพระยำ และ โครงกำร
บริกำรวิชำกำร บูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน 
    - จัดเก็บองค์ควำมรู้จำกวิทยำกร  ในรูปแบบวีดีโอ  
    - ท ำกำรเผยแพร่กิจกรรม/โครงกำร องค์ควำมรู้ ผ่ำนเว็บไซต์ facebook youtube 
  5. ผลจำกกำรแก้ไขควำมเสี่ยงท ำให้ควำมเสี่ยงลดลง/หมดไป ทั้ง 3 เรื่อง ดังนี้ 
   5.1 ภูมิปัญญำท้องถิ่นของกลุ่มชำติพันธุ์จีนที่ก ำลังจะสูญหำยไป เนื่องจำกเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ำมำมีอิทธิพลต่อคนรุ่นใหม่มำกขึ้น ท ำให้ขำดควำมสนใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น อีกทั้ง ยังขำดกำรสืบ
ทอด กำรรวบรวมข้อมูลกลุ่มชำติพันธุ์จีนที่ก ำลังจะสูญหำยไป 
    ผลของกำรด ำเนินงำน 
    - มีกำรลงพ้ืนที่ภำคสนำม เพ่ือศึกษำเก็บข้อมูลกลุ่มชำติพันธุ์จีน 
    - มีกำรสัมภำษณ์ข้อมูลจำกแหล่งชุมชน ปรำชญ์ชำวบ้ำน เพ่ือเก็บเป็นข้อมูลองค์ควำมรู้ 
    - มีกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับ กลุ่มชำติพันธุ์จีนเ พ่ืออนุรักษ์ สืบสำน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น โดยกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ผ่ำนสื่อศิลปวัฒนธรรมออนไลน์ เรื่อง สิงโตกว๋องสิวใน
นครสวรรค์   
    - มีกำรจัดท ำสื่อมัลติมีเดีย ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มชำติพันธุ์จีน เพ่ือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 
    - มีกำรจัดท ำองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกลุ่มชำติพันธุ์จีน ส ำหรับเผยแพร่องค์ควำมรู้ ให้กับ
เด็ก เยำวชน คนในชุมชน และประชำชนทั่วไป 
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    - ร่วมกับชุมชนจัดท ำนิทรรศกำรแหล่งเรียนรู้กลุ่มชำติพันธุ์จีน ส ำหรับ เยำวชน 
นักเรียน นักท่องเที่ยว และบุคคลทั่วไปที่เข้ำมำในบริเวณดังกล่ำว สำมำรถเข้ำ เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ได้ และ
โรงเรียนภำยในชุมชน  สำมำรถน ำนักเรียนมำทัศนศึกษำที่แหล่งเรียนรู้ได้อีกด้วย 
    ผลหลังกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร คือ 
    ช่วยอนุรักษ์ สืบสำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นของกลุ่มชำติพันธุ์จีนให้คงอยู่กับ
ชุมชนต่อไป 
   5.2 กำรด ำเนินงำนของหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ไม่บรรลุเป้ำหมำย เนื่องจำก
สถำนกำรณ์ covid-19 ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร และไม่สำมำรถเปิดให้บริกำรเยี่ยมชมหอ
วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ได้ 
    ผลของกำรด ำเนินงำน 
    - มีปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรเข้ำชมหอวัฒนธรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ผ่ำนเว็บไซต์หอ
วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ และกำรน ำชมผ่ำนช่องทำง youtube  
    - มีกำรปรับเปลี่ยนกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ใน
รูปแบบออนไลน์ผ่ำนช่องทำง youtube  
      สื่อออนไลน์ เรื่อง “กำรใช้ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำร” 
      สื่อออนไลน์ เรื่อง “ศำสตร์พระรำชำ” 
   5.3 มีกำรเผยแพร่กิจกรรม/โครงกำร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ผ่ำนเว็บไซต์ 
facebook และ youtube ของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
   5.4 มีกำรปรับปรุงเว็บไซต์หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ โดยเพ่ิมเติมกำรจัดท ำข้อมูล
ทะเบียนวัตถุด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภำพเสมือนในรูปแบบ 3 มิติ เป็นรูปภำพ AI ส ำหรับใช้ในกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์และรองรับกำรให้บริกำรแก่ทุกกลุ่มเป้ำหมำยผู้ใช้บริกำร 
    ผลหลังกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร 
    ช่วยลดควำมเสี่ยงในเรื่องของกำรด ำเนินงำนหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ให้บรรลุ
เป้ำหมำย 
   5.3 กำรด ำเนินงำนด้ำนบริกำรวิชำกำรไม่บรรลุเป้ำหมำย เนื่องจำกสถำนกำรณ์ covid-19 
ท ำให้ไม่สำมำรถจัดกิจกรรม/โครงกำรบริกำรวิชำกำรได้ตำมเป้ำหมำย 
    ผลของกำรด ำเนินงำน 
    - มีกำรปรับเปลี่ยนกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรบริกำรวิชำกำรในรูปแบบออนไลน์ผ่ำน
ช่องทำง youtube ได้แก่  
     สื่อศิลปวัฒนธรรมออนไลน์ เรื่อง เต้นก ำร ำเคียว   
     สื่อศิลปวัฒนธรรมออนไลน์ เรื่อง สิงโตกว๋องสิวในนครสวรรค์   
     กิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำลุ่มแม่น้ ำ
เจ้ำพระยำ และ โครงกำรบริกำรวิชำกำร บูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน 
    - จัดเก็บองค์ควำมรู้กำรบริกำรวิชำกำรจำกวิทยำกร ในรูปแบบวีดีโอ แล้วน ำมำ
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 
    - ท ำกำรเผยแพร่กิจกรรม/โครงกำร องค์ควำมรู้ ผ่ำนเว็บไซต์ facebook และ 
youtube ของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
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    ผลหลังกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร คือ ช่วยลดควำมเสี่ยงในเรื่องของกำรด ำเนินงำน
ด้ำนบริกำรวิชำกำรนครสวรรค์ ให้บรรลุเป้ำหมำย 

  ตัวช้ีวัดที่ 1.5 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศหรือต่างประเทศ  
  โครงการที่ด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือระหว่างส านัก/สถาบัน กับมหาวิทยาลัย 
คณะ ส านัก/สถาบัน ภายในประเทศ 
  1. โครงกำรวันส ำคัญทำงศำสนำ เทศกำลและประเพณี (กิจกรรมลอยกระทง) เมื่อวันที่ 30 
ตุลำคม พ.ศ. 2563 ณ ลำนกิจกรรม อำคำรศูนย์เรียนรู้คณะมนุษยศำสตร์และสั งคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏนครสวรรค์ โดยส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับคณะทั้ง 5 คณะในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
  2. โครงกำรกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอ
ดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตรกับพระอัจฉริยภำพด้ำนดนตรี” เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม พ.ศ. 2563 ณ  ห้อง
ประชุมบุญชู โรจนเสถียร อำคำรหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ โดยส ำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับคณะทั้ง 5 คณะในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
  3. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไท และรักษ์ท้องถิ่น (กิจกรรมวันชำติไทย) 
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวำคม พ.ศ. 2563 ณ  บริเวณเสำธง และปะร ำพิธี สนำมกีฬำฟุตบอล มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ โดยส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับกองพัฒนำนักศึกษำ และคณะทั้ง 5 คณะในมหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครสวรรค์ 
  4. โครงกำรกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “มำรยำทไทย” เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม พ.ศ. 2563 ณ  
ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อำคำรหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์โดย
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับคณะทั้ง 5 คณะในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
  5. โครงกำรกำรอบรม เรื่อง “สถำบันพระมหำกษัตริย์ในประวัติศำสตร์ไทย” เมื่อวันที่ 23 
ธันวำคม พ.ศ. 2563 ณ  ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อำคำรหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์มหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครสวรรค์ โดยส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับคณะทั้ง 5 คณะในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
  6. กิจกรรม วันพระรำชทำนนำม “รำชภัฏ”  คนของพระรำชำ ข้ำของแผ่นดิน เมื่อวันอำทิตย์ที่ 
14 กุมภำพันธ์  2564 ณ  ห้องประชุมพระบำง อำคำร 15 ชั้น 4  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ โดยส ำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับกองพัฒนำนักศึกษำ และคณะทั้ง 5 คณะในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
  7. โครงกำรพิธีถวำยชัยมงคล เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี และวันอนุรักษ์มรดกไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษำยน 
พ.ศ. 2564 ณ ห้องอมรำวดี อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี อำคำร 14 ชั้น 3 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์โดย
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับคณะทั้ง 5 คณะในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
  8. โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้ำง
คุณค่ำและรักษ์ท้องถิ่น ด้ำนศำสนำและประเพณี (กิจกรรมวันสงกรำนต์) เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษำยน พ.ศ. 2564 
ณ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ โดยส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับส ำนัก สถำบัน และคณะทั้ง 5 คณะ
ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
  9. โครงกำรพิธีถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 69 พรรษำ 
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว (28 กรกฎำคม) 
เมื่อวันอังคำรที่ 27 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมพระบำง ชั้น 4 อำคำร 14 มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ โดยส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับคณะทั้ง 5 คณะในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 



210 
 

  10. โครงกำรพิธีถวำยรำชสดุดีและถวำยพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนำงเจ้ำสิ ริ กิติ์  
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกำสเฉลิมพระชนมพรรษำ 89 พรรษำ และพิธีสดุดี
พระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชำติ ประจ ำปี 2564 เมื่อวันพุธที่ 11 สิงหำคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมพระ
บำง อำคำร 15 ชั้น 4 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ โดยส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับคณะทั้ง 5 คณะ
ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
  11. โครงกำรวันคล้ำยวันสถำปนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ครบรอบ 99 ปี เมื่อวันที่ 15 
สิงหำคม พ.ศ. 2564 ณ  ห้องประชุมพระบำง อำคำร 15 ชั้น 4  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ โดยส ำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับคณะทั้ง 5 คณะในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
   13. กิจกรรมรักษ์ท้องถิ่นด้ำนศำสนำและประเพณี: โครงกำรถวำยเทียนพรรษำ ประจ ำปี 2564 ระหว่ำง
กรกฎำคม – สิงหำคม 2564 ณ วัดประจ ำมหำวิทยำลัย และวัดประจ ำคณะทั้ง 5 คณะ โดยส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรมร่วมกับคณะทั้ง 5 คณะในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
  โครงการที่ด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายร่วมมือระหว่างส านัก/สถาบัน กับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.  โครงกำรเชิดชูเกียรติศิลปินทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำ ครั้งที่ 5 
ประจ ำปี 2564 เมื่อวันอังคำรที่  30 มีนำคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมอมรำวดี อำคำร 14 ชั้น 3 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ โดยส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 
  2.  กิจกรรมพัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น ระหว่ำงเมษำยน – กันยำยน 64 
ณ โรงเรียนบ้ำนพนำสวรรค์ ต ำบลแม่เปิน อ ำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ โดยส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ร่วมกับโรงเรียนบ้ำนพนำสวรรค์ 
  3.  กิจกรรมกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์เชิงศิลปวัฒนธรรม หรือสร้ำงนวัตกรรมจำก
วิถีชีวิตจำกภูมิปัญญำของคนในชุมชน ระหว่ำงเมษำยน – มิถุนำยน 2564 ณ ชุมชนบ้ำนมอญ ต ำบลบ้ำนแก่ง 
จังหวัดนครสวรรค์ โดยส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนบ้ำนมอญ 
  4.  กิจกรรมค่ำยยุวศิลป์โรงเรียนบ้ำนใหม่คลองอังวะ ระหว่ำงวันที่ 15–17 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
2564 ณ โรงเรียนบ้ำนใหม่คลองอังวะ อ ำเภอบ้ำนไร่ จังหวัดอุทัยธำนี โดยส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับ
โรงเรียนบ้ำนใหม่คลองอังวะ 
  5.  กิจกรรมค่ำยยุวศิลป์โรงเรียนห้วยขำแข้งวิทยำคม ระหว่ำงวันที่ 22–24 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
2564 ณ โรงเรียนห้วยขำแข้งวิทยำคม อ ำเภอลำนสัก จังหวัดอุทัยธำนี โดยส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับ
โรงเรียนห้วยขำแข้งวิทยำคม 
  6. กิจกรรมค่ำยยุวศิลป์โรงเรียนบ้ำนอีมำดอีทรำย ระหว่ำงวันที่ 4–6 มีนำคม พ.ศ. 2564 ณ 
โรงเรียนบ้ำนอีมำดอีทรำย อ ำเภอบ้ำนไร่ จังหวัดอุทัยธำนี โดยส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับโรงเรียนบ้ำน
อีมำดอีทรำย 
  7.  กิจกรรมค่ำยยุวศิลป์โรงเรียนบ้ำนสมอทอง ระหว่ำงวันที่ 10–12 มีนำคม พ.ศ. 2564 ณ 
โรงเรียนบ้ำนสมอทอง อ ำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธำนี โดยส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับโรงเรียน       
บ้ำนสมอทอง 
  8.  โครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์กับโรงเรียนมัธยมศึกษำ
ในเขตพ้ืนที่บริกำร โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ในชุมชนบ้ำนทองหลำง ระหว่ำงมกรำคม – มิถุนำยน 2564 ณ 
โรงเรียนทองหลำงวิทยำคม โดยส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับโรงเรียนทองหลำงวิทยำคม 
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  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) 
   1.4 คู่มือกำรประชำสัมพันธ์โครงกำร/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ 
(Facebook) ของนำยชำนนท์  จันทร์ด ำ 
  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 ที่ใช้ในกำร
จัดเก็บข้อมูลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำทั้งหมดที่ส ำนักรับผิดชอบด ำเนินกำร 
http://artculture.nsru.ac.th/sar63/ 
   2.4 มีเว็บไซต์นครสวรรค์ศึกษำ ที่ใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูลควำมรู้เกี่ยวกับจังหวัดนครสวรรค์  
http://nsnstudies.nsru.ac.th/ 
   2.5 มีระบบสำรสนเทศมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ (NSRU MIS) ที่ใช้ในกำรจัดเก็บ
ข้ อมู ล ของบุ คล ำกรภำย ในส ำนั กฯ  และติ ดตำมกำรปฏิ บั ติ ง ำนของบุ คล ำกรภำย ในส ำนั กฯ 
http://mis.nsru.ac.th/ 
   2.6 มีระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับกำรบริหำรงำนธุรกำร เช่น รับส่ง จัดเก็บ
หนังสือรำชกำรภำยใน หนังสือรำชกำรภำยนอก ท ำให้ผู้บริหำรสำมำรถมอบหมำยงำนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว 
https://www.nsru.ac.th/office/   
   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   

http://artculture.nsru.ac.th/
http://nsartculture.nsru.ac.th/
http://artculture.nsru.ac.th/sar63/
http://nsnstudies.nsru.ac.th/
http://mis.nsru.ac.th/
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   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 3/2563 เมื่อวันอังคำรที่ 
25  กันยำยน 2563 ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ 2564 เพ่ือท ำให้บุคลำกรในหน่วยงำนซึ่งเป็นทรัพยำกรมนุษย์ที่มี
ประสิทธิภำพอันจะส่งผลส ำเร็จต่อเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ กำรพัฒนำบุคลำกรเป็นขั้นตอนหนึ่ง
ของกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคลที่ต้องปฏิบัติอยู่ตลอดเวลำเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพให้กับบุคลำกร ตลอดจนท ำ
ให้บุคลำกรมีควำมเติบโตก้ำวหน้ำ และปฏิบัติงำนได้ดียิ่งขึ้น  
   ผลกำรด ำเนินงำนจำกกำรประชุม ได้มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรเพ่ือกำรให้บริกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 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)  4  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 
  3. มีกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
ให้บริกำรให้กับบุคลำกร ดังนี้ 
   3.1 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ทบทวนกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม กำรจัดท ำแผนกล
ยุทธ์ แผนกลยุทธ์ด้ำนกำรเงิน แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนบริหำรควำมเสี่ยง/ควบคุมภำยใน 
ปีงบประมำณ 2564 และแผนจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2563 ณ ห้อง
ประชุมบุญชู โรจนเสถียร อำคำรหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครสวรรค์ 

http://artculture-nsru.vlcloud.net/
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   3.2 โครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้ (km) ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง “กำรประชำสัมพันธ์
โครงกำร/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook)” เมื่อวันพุธที่ 16 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อำคำรหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
   3.3 กิจกรรมค่ำยยุวศิลป์โรงเรียนบ้ำนใหม่คลองอังวะ ระหว่ำงวันที่ 15–17 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
2564 ณ โรงเรียนบ้ำนใหม่คลองอังวะ อ ำเภอบ้ำนไร่ จังหวัดอุทัยธำนี 
   3.4 กิจกรรมค่ำยยุวศิลป์โรงเรียนห้วยขำแข้งวิทยำคม ระหว่ำงวันที่ 22–24 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
2564 ณ โรงเรียนห้วยขำแข้งวิทยำคม อ ำเภอลำนสัก จังหวัดอุทัยธำนี 
   3.5 กิจกรรมค่ำยยุวศิลป์โรงเรียนบ้ำนอีมำดอีทรำย ระหว่ำงวันที่ 4–6 มีนำคม พ.ศ. 2564 
ณ โรงเรียนบ้ำนอีมำดอีทรำย อ ำเภอบ้ำนไร่ จังหวัดอุทัยธำนี 
   3.6 กิจกรรมค่ำยยุวศิลป์โรงเรียนบ้ำนสมอทอง ระหว่ำงวันที่ 10–12 มีนำคม พ.ศ. 2564 ณ 
โรงเรียนบ้ำนสมอทอง อ ำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธำนี 
   3.7 โครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์กับโรงเรียน
มัธยมศึกษำในเขตพ้ืนที่บริกำร โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ในชุมชนบ้ำนทองหลำง ระหว่ำงมกรำคม – 
มิถุนำยน 2564 ณ โรงเรียนทองหลำงวิทยำคม 
   3.8 โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อวันจันทร์ที่   23  
สิงหำคม  พ.ศ. 2564 ณ ระบบออนไลน์ Google Meet 
   3.9 นำยปริญญำ  จั่นเจริญ  และนำงช่อลัดดำ  คันธชิต  เข้ำร่วมโครงกำรอบรมพัฒนำทักษะ
ภำษำอังกฤษให้แก่บุคลำกรสำยสนับสนุน ระหว่ำงวันที่ 15 – 18 พฤศจิกำยน 2563 ณ โรงแรมเมธำวลัยชะอ ำ 
จังหวัดเพชรบุรี 
   3.10 ผศ.ทัศนีพร  วิศำลสุวรรณกร  และนำยปริญญำ  จั่นเจริญ  เข้ำร่วมประชุมวิชำกำร
ระดับชำติและระดับนำนำชำติด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ประจ ำปี 2564 “วิถีศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย” 
ระหว่ำงวันที่ 17 – 19 มกรำคม 2564 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหำวีรวงศ์ 1 ชั้น 2 อำคำรเรียนรวมและศูนย์
วัฒนธรรม (พุทธวิชชำลัย) มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร กรุงเทพมหำนคร 
   3.11  นำยปริญญำ  จั่นเจริญ  เข้ำร่วมประชุมประจ ำปีภำคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด ประจ ำปี พ.ศ. 2564 ระหว่ำงวันที่ 18 – 20 มีนำคม 2564 ณ โรงแรมทีค กำร์
เด้น สปำรีสอร์ท อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย   
   3.12  นำยปริญญำ  จั่นเจริญ  นำงช่อลัดดำ  คันธชิต  นำงสำวศุภรสวรรค์  รอเพ็ชร์  และ
นำยชำนนท์  จันทร์ด ำ  เข้ำร่วมอบรมออนไลน์โดยโปรแกรม google meet โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือ
กำรขอต ำแหน่งที่สูงขึ้นของสำยสนับสนุน ระหว่ำงวันที่ 27 – 28 มกรำคม 2564 
   3.13 นำยปริญญำ  จั่นเจริญ  นำงช่อลัดดำ  คันธชิต  และนำงสำวศุภรสวรรค์  รอเพ็ชร์  เข้ำ
ร่วมอบรมออนไลน์โดยโปรแกรม google meet โครงกำรอบรม เรื่อง กำรจัดท ำผลงำนเชิงวิเครำะห์หรือ
สังเครำะห์จำกงำนประจ ำ เพ่ือประกอบกำรประเมินเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร
สังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ระหว่ำงวันที่ 14 – 17 กรกฎำคม 2564 
  4. มีกำรประเมินผลควำมพึงพอใจในกำรพัฒนำบุคลำกรในกำรให้บริกำร ส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ซึ่งมีผลกำรประเมิน ดังนี้ 
   4.1 ด้ำนกระบวนงำน/กำรให้บริกำร มีคะแนนเฉลี่ย 4.53 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด 
   4.2 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร มีคะแนนเฉลี่ย 4.52 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด 
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   4.3 ด้ำนส ำนักงำน สถำนที่ให้บริกำร มีคะแนนเฉลี่ย 4.52 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด 
   เฉลี่ยรวมทุกด้ำน  มีคะแนนเฉลี่ย 4.52 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกท่ีสุด 
  5. ได้มีกำรน ำผลกำรประเมินมำเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรใน ของส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม ดังนี้ 
   5.1 ส่งเสริมให้บุคลำกรมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกันเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำร
พัฒนำกระบวนงำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนเดียวกัน  
   5.2 พิจำรณำปรับปรุงหรือแก้ไขมำตรฐำนกำรให้บริกำรที่ก ำหนดไว้ให้มีควำมเหมำะสมยิ่งข้ึน 
   5.3 พัฒนำระบบสำรสนเทศกำรให้บริกำรที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
   5.4 คิดค้นหำวิธีกำรลดขั้นตอนในกำรท ำงำน เพ่ือสำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงรวดเร็วที่สุด 
   5.5 จัดหำเครื่องมือ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยในกำรให้บริกำร  

  ตัวชี้วัดที่ 2.3  การอ านวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย     
  1.   มีระบบกำรอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอก ในกำร
จัดพิธีกำรต่ำง ๆ รวมทั้งกำรเข้ำร่วมพิธีกำรเนื่องในวันส ำคัญของชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ กำร
ให้บริกำรห้องประชุม กำรยืมวัสดุ อุปกรณ์ และอ่ืนๆ  โดยมีรำยละเอียดข้อมูล ดังนี้ 
   1.1 งำนพิธีกำรและบริกำร  
    มีหน้ำที่ติดต่อประสำนงำนในกำรจัดพิธีกำรภำยในมหำวิทยำลัย กำรเข้ำร่วมงำนพิธีกำร
และกิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรมและประเพณีกับหน่วยงำน องค์กรภำยนอก และกำรให้บริกำรห้องประชุม 
และวัสดุอุปกรณ์แก่บุคลำกร นักศึกษำ และหน่วยงำน องค์กร ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย ตลอดจน
กำรติดต่อประสำนงำนภำยในและภำยนอก องค์กรและบุคคลทั่วไป ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด ดังนี้ 
    - งำนพิธีกำร ติดต่อประสำนงำนในด้ำนบุคคลเข้ำร่วมพิธี กำรจัดเตรียมสถำนที่ กำร
จัดยำนพำหนะรับ-ส่ง และวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับใช้ในพิธีกำรต่ำงๆ 
   1.2 กำรให้บริกำรห้องประชุม  
    ให้บริกำรห้องประชุมแก่หน่วยงำนและองค์กรทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 
ตั้งแต่กำรจองห้องประชุม กำรจัดห้องประชุม และวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนกำรติดต่อประสำนงำนกำรจัดเตรียม
อำหำรและเครื่องดื่ม 
   1.3 กำรให้บริกำรยืมวัสดุอุปกรณ์ 
    ให้บริกำรยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีกำร วัสดุส ำนักงำน และอุปกรณ์โสตทัศน์ที่มีอยู่
แก่หน่วยงำนภำยในและภำยนอก 
  2. มีกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนในกำรอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนของส ำนักฯ โดยมี
ขั้นตอนรำยละเอียดในกำรปฏิบัติงำน โดยจัดท ำเป็นแผนภูมิขั้นตอนและรำยละเอียดในกำรปฏิบัติงำน โดยมี
รำยละเอียดข้อมูล ดังนี้ 
   2.1 งำนพิธีกำรและบริกำร กระบวนกำร 
    - รับเรื่องเก่ียวกับงำนพิธีกำร 
    - เสนอผู้บริหำรเพ่ือพิจำรณำสั่งกำร 
    - ผู้บริหำรสั่งกำร 
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    - ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
    - เตรียมยำนพำหนะและอุปกรณ ์
    - เบิกจ่ำยค่ำอุปกรณ์และค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) 
    - เข้ำร่วมงำนพิธีกำร 
    - สรุปผลกำรปฏิบัติงำน 
   2.2 กำรให้บริกำรห้องประชุม กระบวนกำร 
    - ตรวจสอบกำรขอใช้บริกำรห้องประชุม 
    - ประสำนผู้ขอใช้บริกำรห้องประชุม 
    - จัดห้องประชุมตำมรูปแบบที่ผู้ขอใช้บริกำรแจ้งควำมประสงค์ 
    - ให้บริกำรระหว่ำงกำรประชุม 
    - เก็บอุปกรณ์หลังกำรประชุม 
    - ตรวจเช็คตำรำงกำรขอใช้บริกำรห้องประชุมวันถัดไป 
    - ตรวจเช็คระบบไฟฟ้ำ และปิดห้องประชุมก่อนเลิกงำน 
    - สรุปผลกำรปฏิบัติงำนและจัดท ำสถิติกำรขอใช้บริกำร 
   2.3 กำรให้บริกำรยืม/คืนอุปกรณ ์กระบวนกำร 
    - ผู้ขอใช้บริกำรประสำนกำรยืมวัสดุ อุปกรณ์ 
    - บันทึกข้อควำม/กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มกำรขอยืมวัสดุ อุปกรณ์ 
    - เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบพิจำรณำเสนออนุมัติ 
    - ผู้บริหำรพิจำรณำ 
    - เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ก่อนกำรให้บริกำรยืม คืน 
    - ให้บริกำรยืม คืน อุปกรณ์แก่ผู้ขอใช้บริกำร 
    - เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจเช็คอุปกรณ์เม่ือมีกำรน ำส่งคืน 
    - ท ำควำมสะอำดและจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ 
    - สรุปสถิติกำรยืม คืนอุปกรณ์ 
  3. มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนกำรอ ำนวยควำมสะดวก
และประสำนงำน ดังนี้ 
   3.1 มีเว็บไซต์ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมในกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรจองห้อง
ประชุม กำรให้บริกำรยืม/คืนอุปกรณ์ http://artculture.nsru.ac.th/ 
   3.2 มีเว็บไซต์หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร
เข้ำเยี่ยมชม http://nsartculture.nsru.ac.th/ 
   3.3 มีอีเมล์ส ำนักงำนส ำหรับรับเรื่องที่ผู้ขอใช้บริกำรต้องกำร  
    artculture_nsru@hotmail.com 
   3.4 มี Facebook ส ำนักงำนส ำหรับรับเรื่องที่ผู้ขอใช้บริกำรต้องกำรภำยในส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรม https://www.facebook.com/culturensru 
   3.5 มี Facebook ส ำนักงำนส ำหรับรับเรื่องที่ผู้ขอใช้บริกำรต้องกำรภำยในหอวัฒนธรรม 
จังหวัดนครสวรรค์ https://www.facebook.com/NScultural/ 
   3.6 มีระบบ e-office ส ำหรับกำรให้บริกำรรับ-ส่งหนังสือภำยใน และภำยนอก http://e-
office.nsru.ac.th/ 

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/
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   3.7 มีระบบ Digital Library ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรข้อมูล      e-book 
หนังสือองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม  และวีดีโอที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของจังหวัด
นครสวรรค์ http://artculture-nsru.vlcloud.net 
  4. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำน ส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ซึ่งมีผลกำรประเมิน ดังนี้ 
   4.1 ควำมสะดวก รวดเร็วในกำรอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำน มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 
ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
   4.2 กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ (ควำมกระตือรือร้น ควำมสุภำพ กำรยิ้มแย้มแจ่มใส และ
กำรให้ควำมช่วยเหลือในกำรอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำน) มีคะแนนเฉลี่ย 4.54 ควำมพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมำกท่ีสุด 
   4.3 กำรแต่งกำยของเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำร มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
   4.4 กำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้มำติดต่อในกำรอ ำนวยควำมสะดวกแ ละ
ประสำนงำน มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
   4.5 ควำมพึงพอใจภำพรวมต่อกำรให้บริกำรอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำน มีคะแนน
เฉลี่ย 4.62 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด 
   เฉลี่ยรวมทุกด้ำน มีคะแนนเฉลี่ย 4.53 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด 
  5. ได้มีกำรน ำผลกำรประเมินมำเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนกำรอ ำนวยควำม
สะดวกและประสำนงำน ของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 
   5.1 ปรับปรุงเว็บไซต์ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมในกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร
จองห้องประชุม กำรให้บริกำรยืม/คืนอุปกรณ์ให้ดียิ่งขึ้น 
   5.2 ปรับปรุงเว็บไซต์หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ให้บริกำรเข้ำเยี่ยมชมให้ดียิ่งขึ้น 
   5.3 จัดซื้อ ซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ท่ีเกิดควำมช ำรุดเสียหำยจำกกำรให้บริกำร 
   5.4 ปรับปรุงกำรให้บริกำรกำรอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนให้ดียิ่งขึ้น 
   5.5 ปรับปรุงควำมรวดเร็วในกำรอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนให้ดียิ่งขึ้น 

  ตัวช้ีวัดที่ 2.4  การประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีส านักศิลปะและวัฒนธรรม รับผิดชอบ   
  1. ในกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อควำมเพ่ือแจ้งให้คณะกรรมกำรทุกท่ำนทรำบ โดยมีกำร
จัดส่งบันทึกข้อควำมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 – 7 วันก่อนกำรประชุม ดังนี้  
   1.1  บันทึกข้อควำมเชิญประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 5 ครั้ง 
    - บันทึกข้อควำม ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ ........./2563 เรื่อง ขอเชิญประชุม ลง
วันที่ 21 ตุลำคม พ.ศ. 2563 
     เชิญประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 4/2563 วัน
อังคำรที่ 27 ตุลำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 11.00 น. ณ ห้องประชุมสี่พญำ อำคำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
    - บันทึกข้อควำม ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ ........./2563 เรื่อง ขอเชิญประชุม ลง
วันที่ 20 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 

http://artculture-nsru.vlcloud.net/
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     เชิญประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 5/2563 วันศุกร์
ที่ 27 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 10.30 น. ณ ห้องประชุมสี่พญำ อำคำรส ำนั กศิลปะและวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
    - บันทึกข้อควำม ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ ........./2564 เรื่อง ขอเชิญประชุม ลง
วันที่ 11 มกรำคม พ.ศ. 2564 
     เชิญประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์
ที่ 15 มกรำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 09.30 น. ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
    - บันทึกข้อควำม ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ ........./2564 เรื่อง ขอเชิญประชุม ลง
วันที่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2564 
     เชิญประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2564 วันพุธ
ที่ 5 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 11.00 น. ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
    - บันทึกข้อควำม ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ ........./2564 เรื่อง ขอเชิญประชุม ลง
วันที่ 4 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 
     เชิญประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2564 วันพุธ
ที่ 9 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 09.30 น. ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
   1.2 บันทึกข้อควำมเชิญประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 2 ครั้ง 
    - บันทึกข้อควำม ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ ........./2564 เรื่อง ขอเชิญประชุม ลง
วันที่ 15 มีนำคม พ.ศ. 2564 
     เชิญประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2564 วัน
จันทร์ที่  22  มีนำคม  พ.ศ. 2564   เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัด
นครสวรรค์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
    - บันทึกข้อควำม ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ ........./2564 เรื่อง ขอเชิญประชุม ลง
วันที่ 2 สิงหำคม พ.ศ. 2564 
     เชิญประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2564 วัน
จันทร์ที่ 9 สิงหำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 13.30 น. ด้วยระบบออนไลน์ Google Meet 
  2. มีกำรจัดท ำวำระกำรประชุมในแต่ละวำระ โดยมีกำรด ำเนินกำรจัดส่งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 – 
3 วันก่อนกำรประชุม และมีกำรจัดส่งข้อมูลให้กับคณะกรรมกำรทุกท่ำนผ่ำนทำงบันทึกข้อควำม (เอกสำรแนบ) 
และทำงอีเมล์ของคณะกรรมกำร ดังนี้ 
   2.1 ระเบียบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 5 ครั้ง 
    - ระเบียบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 
4/2563 วันอังคำรที่ 27 ตุลำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 11.00 น. ณ ห้องประชุมสี่พญำ อำคำรส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
     ระเบียบวำระท่ี 1 เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
      1.1 พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 – 2560 
      1.2 คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
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      1.3 กำรแต่งตั้งหัวหน้ำกลุ่มงำน 
     ระเบียบวำระท่ี 2 กำรรับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันอังคำรที่ 25  
กันยำยน พ.ศ. 2563   
     ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทรำบ 
      - รำยงำนจ ำนวนผู้เข้ำชม วิดีทัศน์ “365 วันนี้ในอดีต พระรำชกรณียกิจ ใน
รัชกำลที่ 9” 
      - กำรเตรียมงำนประกวดกระทง ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลำคม 2563 
      - กำรเตรียมงำน “ประวัติศำสตร์ผ้ำไทยสู่ผ้ำทอร่วมสมัย” 
      - กำรเตรียมงำน สรุปงำนพิธีบ ำเพ็ญกุศลอุทิศถวำยแด่ พระบำทสมเด็จพระ
บรมชนกำธิเบศร อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรค์  (วันที่ 12 ตุลำคม 2563) 
     ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำ 
      - รหัสงบประมำณ และปฏิทินกิจกรรม ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
      - กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
      - แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
      - แผนบริหำรควำมเสี่ยง/กำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ 2564   
      - แผนจัดกำรควำมรู้ ปีกำรศึกษำ 2563 
      - แผนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน/กำรก ำหนดตัวบ่งชี้ (เพ่ิมเติม) 
ของส ำนักฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
     ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
      - ไม่มี 
   2.2 ระเบียบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 
5/2563 วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 10.30 น. ณ ห้องประชุมสี่พญำ อำคำรส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
     ระเบียบวำระท่ี 1 เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
      - พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 – 2560 
      - แจ้งเดินทำงไปรำชกำร เพ่ือไปเป็นวิทยำกร 
      - รำยงำนกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกิจกรรม 
     ระเบียบวำระท่ี 2 กำรรับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันอังคำรที่ 27  
ตุลำคม พ.ศ. 2563 
     ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทรำบ 
      - แนะน ำพนักงำนรำชกำร 
     ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำ   
      - ติดตำมกำรใช้งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ไตรมำสที่ 1 
     ระเบียบวำระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
      - ไม่มี 
   2.3 ระเบียบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 
1/2564 วันศุกร์ที่ 15 มกรำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 09.30 น. ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรม
จังหวัดนครสวรรค์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
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     ระเบียบวำระท่ี 1 เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
      - โครงกำร สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์กับ
โรงเรียนมัธยมศึกษำฯ 
      - ค ำสั่งคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
     ระเบียบวำระท่ี 2 กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563   
     ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทรำบ 
      - รำยงำนงบประมำณประจ ำปี 2564 หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติ ฯ 
      - สรุปผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรม ในไตรมำสที่ 1 
      - สรุปรำยงำกำรเบิกจ่ำยในไตรมำสที่ 1  
      - รำยงำนกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
      - รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 (รอบ 6 เดือน) 
      - รำยงำนผลกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 (รอบ 6 เดือน) 
      - รำยงำนผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  (รอบ 6 
เดือน) 
      - รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนด้ำนศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 (รอบ 6 เดือน) 
      - กำรลงข้อมูลใน Web Site ของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
      - กำรฝึกประสบกำรณ์ของนักศึกษำโปรแกรมวิชำประวัติศำสตร์ 
     ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำ 
      - กำรก ำกับติดตำมงบประมำณไตรมำสที่ 2 
      - กำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ของปีงบประมำณ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์
กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ( COVID 2019) 
     ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
     - กำรมอบหมำยงำนและแนวทำงกำรปฏิบัติงำน 
   2.4 ระเบียบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/
2564 วันพุธที่ 5 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 11.00 น. ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรม
จังหวัดนครสวรรค์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
    ระเบียบวำระท่ี 1 เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
     - กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
     - กำรปฏิบัติงำน Work From Home 
     - กำรปฏิบัติงำนตำมสำยงำน 
     - กำรปฏิบัติงำนตำมสำยงำน 
    ระเบียบวำระที่ 2 กำรรับรองรำยงำนกำรประชุม  ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 
มกรำคม พ.ศ. 2564   
    ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทรำบ 
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     - รำยงำนกำรใช้ไฟฟ้ำ และน้ ำของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจ ำเดือน      
มีนำคม 2564   
     - ข้อมูลกรอบอัตรำก ำลังลูกจ้ำงชั่วครำว ปีงบประมำณ 2565   
     - รำยงำนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ไตรมำส 2 (มกรำคม – มีนำคม 2564) 3.4 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรในไตรมำสที่  2 และไตรมำสที่  3 
     - กำรประชำสัมพันธ์วันส ำคัญของชำติ และกิจกรรมต่ำง ๆ 
     - โครงกำรของหน่วยอนุรักษ์ ฯ ประจ ำปีงบประมำณ 2564   
     - รำยงำนผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ (รอบ 9 เดือน)  
     - รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563 (รอบ 9 เดือน) 
     - รำยงำนผลกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 (รอบ 9 เดือน) 
     - รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนด้ำนศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 (รอบ 9 เดือน) 
     - รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 (รอบ 6 เดือน) 
     - รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจ ำ ปี
งบประมำณ 2564 (รอบ 6 เดือน) 
     - รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง/ควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
(รอบ 6 เดือน) 
     - ผลกำรฝึกงำนของนักศึกษำโปรแกรมวิชำประวัติศำสตร์ ในภำคเรียนที่ 2/2563   
    ระเบียบวำระท่ี 4  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำ 
     - กำรเร่งรัดกำรใช้งบประมำณในไตรมำส 3 (เมษำยน – มิถุนำยน 2564) 
     - กำรพิจำรณำสถำนที่ก่อสร้ำง/ปรับปรุง ห้องเก็บของ และห้องน้ ำในบริเวณของ
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
     - กำรปรับปรุงที่ประดิษฐำนสถำนพระสัพพัญญู ฯ และ (ร่ำง) ค ำกล่ำวบูชำ 
    ระเบียบวำระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ 
     - กำรจัดท ำแหล่งเรียนรู้ 
     - กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 
   2.5 ระเบียบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 
3/2564 วันพุธที่ 9 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 09.30 น. ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรม
จังหวัดนครสวรรค์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
    ระเบียบวำระท่ี 1  เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
     - งดจัดกิจกรรม 
     - รำยงำนบัญชีเงินฝำก   
     - กำรขับเคลื่อนกำรจัดกลุ่มสถำบันอุดมศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
     - กำรเสนอของบประมำณงบลงทุน เพ่ือซ่อมแซมและปรับปรุงอำคำรสถำนที่ 
     - กำรย้ำยเจ้ำหน้ำที่บัญชีและกำรเงิน ไปช่วยรำชกำรที่กลุ่มงำนคลัง 
     - กำรย้ำยสังกัดหน่วยงำนของต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักงำน 
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     - จ ำนวนนักศึกษำ 
     - กำรฉีดวัคซีน 
    ระเบียบวำระที่ 2  กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพุธที่ 5 
พฤษภำคม พ.ศ. 2564   
    ระเบียบวำระท่ี 3  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทรำบ 
     - รำยงำนด ำเนินงำนโครงกำรกิจกรรมในไตรมำสที่ 3 ปีงบประมำณ 2564     
     - รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 (รอบ 9 เดือน) 
     - รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 (รอบ 9 เดือน) 
     - รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง/ควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
(รอบ 9 เดือน) 
     - ผลกำรประชุมจัดท ำข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดกำรก ำหนดกลุ่ม
สถำบันอุดมศึกษำเชิงยุทธศำสตร์   
     - (ร่ำง) แผนกรอบอัตรำลูกจ้ำงชั่วครำว งบประมำณ พ.ศ. 2565 
     - ควำมคืบหน้ำกำรปรับปรุงลำนพระพุทธสัพพัญญู ฯ   
    ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำ 
     - แนวทำงด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมในช่วงสถำนกำรณ์โควิด   
     - กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและควำม
เป็นไทย 
    ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
     - ไม่มี 
   ระเบียบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 2 ครั้ง 
   1.  ระเบียบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 
1/2564 วันจันทร์ที่  22  มีนำคม  พ.ศ. 2564   เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอ
วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
    ระเบียบวำระท่ี 1  เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
     - แนะน ำผู้บริหำรชุดใหม่   
    ระเบียบวำระที่ 2 กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันอังคำรที่ 16 
มิถุนำยน 2563    
    เบียบวำระท่ี 3  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทรำบ 
     - รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
    ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำ 
     - ผลกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ  2564 
     - ผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ  2564   
     - ผลกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีกำรศึกษำ  2563  
     - ผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   
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     - กำรก ำกับและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนรอบ 6 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 
    ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
     - งำนสถำปนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ครบรอบ 99 ปี     
   2.  ระเบียบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 
2/2564 วันจันทร์ที่ 9 สิงหำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 13.30 น. ด้วยระบบออนไลน์ Google Meet 
    ระเบียบวำระท่ี 1  เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
     - รำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรม ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
    ระเบียบวำระที่ 2 กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 
มีนำคม พ.ศ. 2564    
    ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทรำบ 
     - กำรจัดท ำรำยชื่อศิลปินลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำ ในโอกำสครบรอบวันสถำปนำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ครบ 100 ปี ใน พ.ศ. 2565 
     - กำรจัดหำพื้นที่ในกำรจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ ของจังหวัดนครสวรรค์ 
     - กำรปรับเปลี่ยนกิจกรรมของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในรูปแบบสื่อออนไลน์ 
    ระเบียบวำระท่ี 4  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำ 
     - กำรก ำกับติดตำมแผนกำรปฏิบัติรำชกำร รอบ 9   เดือน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 
     - กำรก ำกับติดตำมกำรใช้งบประมำณ รอบ 9 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
     - กำรพิจำรณำแนวทำงกำรปฏิบัติงำนส ำหรับงบประมำณ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 
    ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
     -  ไม่มี  
  3. มีกำรจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุมในแต่ละวำระเป็นเอกสำรประกอบกำรประชุมอย่ำง
ครบถ้วน โดยมีกำรด ำเนินกำรจัดท ำล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 – 3 วันก่อนกำรประชุม ดังนี้ 
   เอกสำรประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 5 ครั้ง 
   1.  เอกสำรประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 
4/2563 วันอังคำรที่ 27 ตุลำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 11.00 น. ณ ห้องประชุมสี่พญำ อำคำรส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
   2. เอกสำรประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 
5/2563 วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 10.30 น. ณ ห้องประชุมสี่พญำ อำคำรส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
   3. เอกสำรประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 
1/2564 วันศุกร์ที่ 15 มกรำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 09.30 น. ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรม
จังหวัดนครสวรรค์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
   4. เอกสำรประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 
2/2564 วันพุธที่ 5 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 11.00 น. ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรม
จังหวัดนครสวรรค์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
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   5. เอกสำรประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 
3/2564 วันพุธที่ 9 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 09.30 น. ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรม
จังหวัดนครสวรรค์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
   เอกสำรประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 2 ครั้ง 
   1.  เอกสำรประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/
2564 วันจันทร์ที่  22  มีนำคม  พ.ศ. 2564 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรม
จังหวัดนครสวรรค์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
   2. เอกสำรประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 
2/2564 วันจันทร์ที่ 9 สิงหำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 13.30 น. ด้วยระบบออนไลน์ Google Meet  
   4. มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้กรรมกำรพิจำรณำหลังกำรประชุมภำยใน 15 วัน ดังนี้ 
   รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 5 ครั้ง 
   1. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 4/2563 วัน
อังคำรที่ 27 ตุลำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 11.00 น. ณ ห้องประชุมสี่พญำ อำคำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์   
   2. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 5/2563 วัน
ศุกร์ที่ 27 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 10.30 น. ณ ห้องประชุมสี่พญำ อำคำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
   3. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2564 วัน
ศุกร์ที่ 15 มกรำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 09.30 น. ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัด
นครสวรรค์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
   4. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2564 วัน
พุธที่ 5 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 11.00 น. ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัด
นครสวรรค์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
   5. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2564 วัน
พุธที่ 9 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 09.30 น. ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
   รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 2 ครั้ง 
   1.  รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2564 วัน
จันทร์ที่  22  มีนำคม  พ.ศ. 2564 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัด
นครสวรรค์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
   2. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2564 วัน
จันทร์ที่ 9 สิงหำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 13.30 น. ด้วยระบบออนไลน์ Google Meet 
  5. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีกำรพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมจำกคณะกรรมกำรโดยมีกำรแก้ไข
เพ่ิมเติมในบำงส่วนเล็กน้อย ดังนี้ 
   รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 5 ครั้ง 
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   1.  รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 4/2563 วัน
อังคำรที่ 27 ตุลำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 11.00 น. ณ ห้องประชุมสี่พญำ อำคำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
    รับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันอังคำรที่ 25 กันยำยน พ.ศ. 2563 
จ ำนวน 8 หน้ำ ที่ประชุมพิจำรณำแล้วรับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 3/2563 โดยไม่มีกำรแก้ไข   
   2.  รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 5/2563 วัน
ศุกร์ที่ 27 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 10.30 น. ณ ห้องประชุมสี่พญำ อำคำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
    รับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันอังคำรที่ 27 ตุลำคม พ.ศ. 2563 
จ ำนวน 6 หน้ำ ที่ประชุมพิจำรณำแล้วรับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 4/2563 โดยไม่มีกำรแก้ไข   
   3. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2564 วัน
ศุกร์ที่ 15 มกรำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 09.30 น. ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัด
นครสวรรค์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
    รับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 27  พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 
จ ำนวน 5 หน้ำ ที่ประชุมพิจำรณำแล้วรับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 5/2563 โดยไม่มีกำรแก้ไข 
   4. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2564 วัน
พุธที่ 5 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 11.00 น. ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัด
นครสวรรค์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
    รับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกรำคม พ.ศ. 2564 
จ ำนวน 8 หน้ำ ที่ประชุมพิจำรณำแล้วรับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 1/2564 โดยไม่มีกำรแก้ไข 
   5. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2564 วัน
พุธที่ 9 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 09.30 น. ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
    รับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพุธที่ 5 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 จ ำนวน 
10 หน้ำ ที่ประชุมพิจำรณำแล้วรับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 2/2564 โดยไม่มีกำรแก้ไข 
   รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 2 ครั้ง 
   1.  รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2564 วัน
จันทร์ที่  22  มีนำคม  พ.ศ. 2564 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัด
นครสวรรค์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
    รับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลำคม 2563   จ ำนวน 4 
หน้ำ ที่ประชุมพิจำรณำแล้วรับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 2/2563 โดยไม่มีกำรแก้ไข     
   2.  รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2564 วัน
จันทร์ที่ 9 สิงหำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 13.30 น. ด้วยระบบออนไลน์ Google Meet 
    รับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนำคม พ.ศ. 2564 
จ ำนวน 6 หน้ำ ที่ประชุมพิจำรณำแล้วรับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 2/2564 โดยไม่มีกำรแก้ไข     
  ตัวช้ีวัดที่ 2.5 การให้บริการข้อมูลแก่บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
  1.  มีระบบกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรกับบุคลำกร หน่วยงำนภำยใน ภำยนอก และประชำชน
ทั่วไป โดยมีภำรกิจในกำรให้ค ำแนะน ำให้ค ำปรึกษำที่เป็นประโยชน์ กับบุคลำกร หน่วยงำนภำยใน ภำยนอก 
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และประชำชนทั่วไป ที่มำขอรับบริกำรได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว และได้รับข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน อีกทั้ง
รับเรื่องรำวร้องทุกข์เกี่ยวกับหน่วยงำนและเผยแพร่ผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนด้วย โดยมีรำยละเอียด
กระบวนกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร ดังนี้ 
   กระบวนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
   1. เจ้ำหน้ำที่ประจ ำส ำนักฯ เดินมำต้อนรับผู้มำติดต่อขอรับบริกำร และกล่ำวค ำต้อนรับด้วย
ใบหน้ำที่ยิ้มแย้มแจ่มใส “สวัสดีค่ะ/สวัสดีครับ” และสอบถำมเรื่องที่ต้องกำรติดต่อ ด้วยน้ ำเสียงและท่ำทำงที่
เป็นมิตร และเชิญนั่งที่ส ำนักฯ พร้อมให้บริกำรน้ ำดื่มแก่ผู้มำรับบริกำร 
   2. รับเรื่องค ำขอข้อมูลข่ำวสำรจำกผู้รับบริกำร ณ จุดรับบริกำร ซึ่งผู้ เขียนต้องระบุ
รำยละเอียดให้ชัดเจนในแบบฟอร์มกำรขอใช้บริกำรข้อมูล ดังนี้ 
    2.1 รำยละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้ขอข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่ สถำนที่ติดต่อ หมำยเลข โทรศัพท์ 
และวันที่ขอข้อมูล 
    2.2 รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล เช่น ชื่อเอกสำรที่พอเข้ำใจ วิธีต้องกำรได้ข้อมูล (ต้องกำร
ดู/ต้องกำรส ำเนำ) หรือ (ต้องกำรส ำเนำที่มีกำรรับรองควำมถูกต้อง) 
    2.3 เหตุผลที่ขอใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ประกำรใด 
   3. กรณีเป็นข้อมูลทั่วไป สำมำรถให้บริกำรข้อมูลได้ทันที โดยให้ค ำแนะน ำกำรใช้บริกำรข้อมูล
ข่ำวสำรของส ำนักงำน 
    3.1 แนะน ำดัชนีกำรจัดเอกสำรตำมมำตรำ 
    3.2 แนะน ำตู้/ชั้นเอกสำรกำรจัดเก็บข้อมูลตำมดัชนี 
    3.3 แนะน ำแฟ้มจัดเก็บเอกสำร ตำมประเด็นที่ผู้ขอรับบริกำรต้องกำรข้อมูล 
    * หำกเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ให้น ำเสนอผู้บังคับบัญชำเพ่ือ
พิจำรณำอนุมัติเป็นรำยกรณ ี
   4. จัดส่งข้อมูลให้ผู้รับบริกำร เช่น กำรให้ดูเอกสำร กำรส ำเนำเอกสำรข้อมูลให้ 
   5. ให้ผู้ขอรับบริกำรกรอกแบบสอบถำมควำมพึงพอใจกำรใช้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร 
  2. มีกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร ของส ำนักฯ โดยมีขั้นตอน
รำยละเอียดในกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร โดยจัดท ำเป็นแผนภูมิข้ันตอนและรำยละเอียดกำรให้บริกำรข้อมูล
ข่ำวสำร โดยมีขั้นตอนกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร ดังนี้  
   ขั้นตอนกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร 
   1.  ผู้มำขอตรวจดูข้อมูลข่ำวสำรลงชื่อในสมุดทะเบียน 
   2.  ผู้มำขอตรวจดูข้อมูลข่ำวสำรสำมำรถตรวจดูค้นหำข้อมูลข่ำวสำรได้ด้วยตนเองหรือจะขอ
เจ้ำหน้ำที่ประจ ำส ำนักฯ ช่วยแนะน ำค้นหำให้ก็ได ้
   3.  หำกผู้มำขอตรวจดูข้อมูลข่ำวสำรประสงค์จะได้ส ำเนำหรือส ำเนำข้อมูลข่ำวสำรที่มีค ำ
รับรองควำมถูกต้องให้ยื่นค ำร้องตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด หรือเขียนขึ้นเอง โดยระบุข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องกำรใน
ลักษณะที่อำจเข้ำใจได้ตำมสมควร 
   4.  หำกข้อมูลข่ำวสำรที่ประสงค์จะขอ ไม่ใช่ข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องจัดไว้ให้ประชำชนเข้ำ
ตรวจดู เจ้ำหน้ำที่ประจ ำส ำนักฯ จะส่งค ำขอไปให้หน่วยงำนที่ครอบครองดูแลข้อมูลข่ำวสำรนั้นพิจำรณำ
ด ำเนินกำรต่อไป 
   5.  ก ำหนดระยะเวลำในกำรให้ข้อมูลข่ำวสำร 
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    5.1 กำรให้บริกำรส ำเนำข้อมูลข่ำวสำรที่จัดไว้ในส ำนักฯ ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
ก ำหนดระยะเวลำภำยในวันท ำกำรที่มีค ำขอนั้น 
    5.2 กำรให้บริกำรส ำเนำข้อมูลข่ำวสำรอ่ืนๆ ที่พร้อมจะให้ได้ก ำหนดระยะเวลำภำยในวัน
ท ำกำรที่ขอหรือโดยเร็ว ทั้งนี้ไม่เกิน 15 วัน 
    5.3 ในกรณีที่ข้อมูลข่ำวสำรที่ขอมีจ ำนวนมำกหรือไม่สำมำรถรวบรวมส ำเนำให้แล้วเสร็จ
ภำยใน 15 วัน จะแจ้งให้ผู้ขอทรำบภำยใน 15 วัน ว่ำจะให้มำรับข้อมูลข่ำวสำรได้ในวันที่เท่ำใด 
  3. มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรสนับสนุนกำรให้บริกำรข้อมูลแก่บุคลำกรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   3.1 มีเว็บไซต์ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมในกำรให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำร 
แผนงำนต่ำง ๆ กิจกรรม/โครงกำร http://artculture.nsru.ac.th/ 
   3.2 มีเว็บไซต์หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ในกำรให้บริกำรข้อมูลศิลปวัฒนธรรมใน
จังหวัดนครสวรรค์ http://nsartculture.nsru.ac.th/ 
   3.3 มีเว็บไซต์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักฯ ในกำรให้บริกำรข้อมูลกำร
ด ำ เ นิ น ง ำ น ด้ ำ น ก ำ ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ทั้ ง ห ม ด ที่ ส ำ นั ก รั บ ผิ ด ช อ บ ด ำ เ นิ น ก ำ ร 
http://artculture.nsru.ac.th/sar63/ 
   3.4 มีเว็บไซต์นครสวรรค์ศึกษำ ในกำรให้บริกำรข้อมูลควำมรู้เกี่ยวกับจังหวัดนครสวรรค์  
http://nsnstudies.nsru.ac.th/ 
   3.5 มี Facebook ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในกำรให้บริกำรข้อมูล ข่ำวสำร กำรจัด
กิจกรรม/โครงกำรต่ำง ๆ  https://www.facebook.com/culturensru/  
   3.6 มี Facebook หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ในกำรให้บริกำรข้อมูล ข่ำวสำร กำรจัด
กิจกรรม/โครงกำรต่ำง ๆ  https://www.facebook.com/NScultural/ 
   3.7 มีระบบ Digital Library ในกำรให้บริกำรข้อมูล e-book หนังสือองค์ควำมรู้ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม และวีดี โอที่ เ กี่ ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่ นของจั งหวัดนครสวรรค์  
http://artculture-nsru.vlcloud.net 
  4. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ซึ่งมีผลกำรประเมิน ดังนี้ 
   4.1 ควำมสะดวก รวดเร็วในกำรค้นหำข้อมูล/เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร มีคะแนนเฉลี่ย 4.48 
ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
   4.2 ข้อมูลมีควำมถูกต้องและเป็นปัจจุบัน มีคะแนนเฉลี่ย 4.46 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ
มำก 
   4.3 ข้อมูลที่ได้รับน ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีคะแนนเฉลี่ย 4.52 ควำมพึง
พอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด 
   4.4 กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ (ควำมกระตือรือร้น ควำมสุภำพ กำรยิ้มแย้มแจ่มใส และ
กำรให้ควำมช่วยเหลือในกำรค้นข้อมูล) มีคะแนนเฉลี่ย 4.54 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด 
   4.5 ควำมสะดวกสบำย ควำมสะอำด และควำมสวยงำมของสถำนที่ให้บริกำร มีคะแนน
เฉลี่ย 4.60 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด 
   4.6 ควำมพึงพอใจภำพรวมต่อกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร มีคะแนนเฉลี่ย 4.64 ควำมพึง
พอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด 

http://artculture.nsru.ac.th/
http://nsartculture.nsru.ac.th/
http://artculture.nsru.ac.th/sar63/
http://nsnstudies.nsru.ac.th/
https://www.facebook.com/NScultural/
http://artculture-nsru.vlcloud.net/
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   เฉลี่ยรวมทุกด้ำน มีคะแนนเฉลี่ย 4.54 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด 
  5. ได้มีกำรน ำผลกำรประเมินมำเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนกำรให้บริกำรข้อมูล
ข่ำวสำร ของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 
   5.1 ปรับปรุงฐำนข้อมูลทำงวัฒนธรรมโดยจัดเก็บข้อมูลทำงวัฒนธรรมที่ได้เข้ำสู่ฐำนข้อมูล 
เพ่ือควำมสะดวกในกำรค้นคว้ำหำข้อมูล 
   5.2 ปรับปรุงกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรให้ดียิ่งขึ้น 
   5.3 ปรับปรุงระบบกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรให้มคีวำมสะดวก รวดเร็วมำกยิ่งขึ้น 
   5.4 ปรับปรุงกำรจัดเก็บข้อมูลข่ำวสำรด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
   5.5 ปรับปรุงควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรให้ดียิ่งขึ้น 

  ตัวช้ีวัดที่  2.6 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่รับผิดชอบ 
  1. ส ำนักมีบุคลำกรทั้งหมด จ ำนวน  11  คน สำยวิชำกำร จ ำนวน  6  คน  สำยสนับสนุน 
จ ำนวน  5  คน 
   บุคลำกรเข้ำรับกำรศึกษำ อบรม เข้ำร่วมประชุมทำงวิชำกำร จ ำนวน  11  คน 
   บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำร้อยละ 100.00 
  2. โครงกำรที่บุคลำกรเข้ำรับกำรศึกษำ อบรม เข้ำร่วมประชุมทำงวิชำกำร 
   2.1 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ทบทวนกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม กำรจัดท ำแผนกล
ยุทธ์ แผนกลยุทธ์ด้ำนกำรเงิน แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนบริหำรควำมเสี่ยง/ควบคุมภำยใน 
ปีงบประมำณ 2564 และแผนจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2563 ณ ห้อง
ประชุมบุญชู โรจนเสถียร อำคำรหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครสวรรค์ 
   2.2 โครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้ (km) ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง “กำรประชำสัมพันธ์
โครงกำร/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook)” เมื่อวันพุธที่ 16 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อำคำรหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ส ำนักศิลปะและวัฒนธร รม  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
   2.3 กิจกรรมค่ำยยุวศิลป์โรงเรียนบ้ำนใหม่คลองอังวะ ระหว่ำงวันที่ 15–17 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
2564 ณ โรงเรียนบ้ำนใหม่คลองอังวะ อ ำเภอบ้ำนไร่ จังหวัดอุทัยธำนี 
   2.4 กิจกรรมค่ำยยุวศิลป์โรงเรียนห้วยขำแข้งวิทยำคม ระหว่ำงวันที่ 22–24 กมุภำพันธ์ พ.ศ. 
2564 ณ โรงเรียนห้วยขำแข้งวิทยำคม อ ำเภอลำนสัก จังหวัดอุทัยธำนี 
   2.5 กิจกรรมค่ำยยุวศิลป์โรงเรียนบ้ำนอีมำดอีทรำย ระหว่ำงวันที่ 4–6 มีนำคม พ.ศ. 2564 
ณ โรงเรียนบ้ำนอีมำดอีทรำย อ ำเภอบ้ำนไร่ จังหวัดอุทัยธำนี 
   2.6 กิจกรรมค่ำยยุวศิลป์โรงเรียนบ้ำนสมอทอง ระหว่ำงวันที่ 10–12 มีนำคม พ.ศ. 2564 ณ 
โรงเรียนบ้ำนสมอทอง อ ำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธำนี 
   2.7  โครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์กับโรงเรียน
มัธยมศึกษำในเขตพ้ืนที่บริกำร โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ในชุมชนบ้ำนทองหลำง ระหว่ำงมกรำคม – 
มิถุนำยน 2564 ณ โรงเรียนทองหลำงวิทยำคม 



228 
 

   2.8  โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อวันจันทร์ที่  23  
สิงหำคม  พ.ศ. 2564 ณ ระบบออนไลน์ Google Meet 
   2.9  นำยปริญญำ  จั่นเจริญ  และนำงช่อลัดดำ  คันธชิต  เข้ำร่วมโครงกำรอบรมพัฒนำทักษะ
ภำษำอังกฤษให้แก่บุคลำกรสำยสนับสนุน ระหว่ำงวันที่ 15 – 18 พฤศจิกำยน 2563 ณ โรงแรมเมธำวลัยชะอ ำ 
จังหวัดเพชรบุรี 
   2.10  ผศ.ทัศนีพร  วิศำลสุวรรณกร  และนำยปริญญำ  จั่นเจริญ  เข้ำร่วมประชุมวิชำกำร
ระดับชำติและระดับนำนำชำติด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ประจ ำปี 2564 “วิถีศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย” 
ระหว่ำงวันที่ 17 – 19 มกรำคม 2564 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหำวีรวงศ์ 1 ชั้น 2 อำคำรเรียนรวมและศูนย์
วัฒนธรรม (พุทธวิชชำลัย) มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร กรุงเทพมหำนคร 
   2.11  นำยปริญญำ  จั่นเจริญ  เข้ำร่วมประชุมประจ ำปีภำคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด ประจ ำปี พ.ศ. 2564 ระหว่ำงวันที่ 18 – 20 มีนำคม 2564 ณ โรงแรมทีค กำร์
เด้น สปำรีสอร์ท อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย   
   2.12 นำยปริญญำ  จั่นเจริญ  นำงช่อลัดดำ  คันธชิต  นำงสำวศุภรสวรรค์  รอเพ็ชร์  และ
นำยชำนนท์  จันทร์ด ำ  เข้ำร่วมอบรมออนไลน์โดยโปรแกรม google meet โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือ
กำรขอต ำแหน่งที่สูงขึ้นของสำยสนับสนุน ระหว่ำงวันที่ 27 – 28 มกรำคม 2564 
   2.13  นำยปริญญำ  จั่นเจริญ  นำงช่อลัดดำ  คันธชิต  และนำงสำวศุภรสวรรค์  รอเพ็ชร์  เข้ำ
ร่วมอบรมออนไลน์โดยโปรแกรม google meet โครงกำรอบรม เรื่อง กำรจัดท ำผลงำนเชิงวิเครำะห์หรือ
สังเครำะห์จำกงำนประจ ำ เพ่ือประกอบกำรประเมินเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร
สังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ระหว่ำงวันที่ 14 – 17 กรกฎำคม 2564 
  3.   บุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำรแลกเปลี่ยนบุคลำกร  จ ำนวน  11  คน  ดังนี้ 
   3.1 นำงช่อลัดดำ  คันธชิต เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ได้เข้ำร่วมแลกเปลี่ยนเป็นคณะท ำงำน
ตรวจสอบเรื่องกำรเบิกจ่ำยเงิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ที่กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
   3.2 นำงสำวศุภรสวรรค์  รอเพ็ชร์ นักวิชำกำรศึกษำ ได้เข้ำร่วมแลกเปลี่ยนเป็นคณะท ำงำน
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับมหำวิทยำลัย ที่กลุ่มงำนมำตรฐำนกำรศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
   3.3 บุคลำกรทุกคนเข้ำร่วมแลกเปลี่ยนเป็นคณะท ำงำนกับคณะ 5 คณะในมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏนครสวรรค์จัดโครงกำรอนุรักษ์และสืบสำนประเพณีลอยกระทง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 เมื่อวันที่ 30 
ตุลำคม พ.ศ. 2563 ณ ลำนกิจกรรม อำคำรศูนย์เรียนรู้คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏนครสวรรค์ 
   3.4 บุคลำกรทุกคนเข้ำร่วมแลกเปลี่ยนเป็นคณะท ำงำนกับคณะ 5 คณะในมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏนครสวรรค์จัดโครงกำรถวำยเทียนพรรษำ ประจ ำปี 2564 ระหว่ำงกรกฎำคม – สิงหำคม 2564 ณ วัด
ประจ ำมหำวิทยำลัย และวัดประจ ำคณะทั้ง 5 คณะ 
   3.5 บุคลำกรทุกคนเข้ำร่วมแลกเปลี่ยนเป็นคณะท ำงำนกับทุกหน่วยงำนในมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏนครสวรรค์จัดโครงกำรวันคล้ำยวันสถำปนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ครบ 99 ปี เมื่อวันที่ 15 
สิงหำคม พ.ศ. 2564 ณ  ห้องประชุมพระบำง อำคำร 15 ชั้น 4  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
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  ตัวช้ีวัดที่ 2.7  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
1. มีระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย  

   1.1 มีเว็บไซต์ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมในกำรจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำร 
แผนงำนต่ำง ๆ และกิจกรรม/โครงกำร http://artculture.nsru.ac.th/ 
   1.2 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/ 
   1.3 มีเว็บไซต์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ที่ใช้ในกำร
จัดเก็บข้อมูลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำทั้งหมดที่ส ำนักรับผิดชอบด ำเนินกำร  
http://artculture.nsru.ac.th/sar63/ 
   1.4 มีเว็บไซต์นครสวรรค์ศึกษำ ที่ใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูลควำมรู้เกี่ยวกับจังหวัดนครสวรรค์   
http://nsnstudies.nsru.ac.th/ 
   1.5 มีระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับกำรบริหำรงำนธุรกำร เช่น รับส่ง จัดเก็บ
หนังสือรำชกำรภำยใน หนังสือรำชกำรภำยนอก ท ำให้ผู้บริหำรสำมำรถมอบหมำยงำนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว 
https://www.nsru.ac.th/office/   
   1.6 มีระบบบริหำรงบประมำณ น ำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณของส ำนักฯ 
และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนด้ำนงบประมำณของส ำนักฯ http://3dgf.nsru.ac.th/   
   1.7 มีระบบสำรสนเทศมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ (NSRU MIS) ที่ใช้ในกำรจัดเก็บ
ข้ อมู ล ของบุ คล ำกรภำย ในส ำนั กฯ  และติ ดตำมกำรปฏิ บั ติ ง ำนของบุ คล ำกรภำย ในส ำนั กฯ 
http://mis.nsru.ac.th/ 
   1.8 มีระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์(e-Meeting(NEW)) น ำมำใช้ในกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำร และคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ แจ้งให้คณะกรรมกำรทรำบถึงวำระกำรประชุม เอกสำรกำรประชุม 
และสำมำรถรับรองรำยงำนกำรประชุมผ่ำนระบบออนไลน์ https://e-meeting.nsru.ac.th/   
   1.9 มีระบบบริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์ (NSRU Strategic management System) น ำมำใช้
ในกำรจัดเก็บข้อมูลรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของส ำนักฯ http://estrategic.nsru.ac.th   
   1.10  มีระบบ Digital Library น ำมำใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูล e-book หนังสือองค์ควำมรู้ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม  และวีดี โอที่ เกี่ ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของจั งหวัดนครสวรรค์  
http://artculture-nsru.vlcloud.net  
   1.11 มีกำรเชื่อมโยงข้อมูลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ไปยัง
เว็บไซต์ของส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ https://www.m-culture.go.th/nakhonsawan/ 
   1.12 มีกำรเชื่อมโยงข้อมูลรำยงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับมหำวิทยำลัยที่ส ำนักฯ 
รับผิดชอบในองค์ประกอบที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ผ่ำนระบบ CHE QA ONLINE เพ่ือรำยงำนผลกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) หลังจำกกำรประเมินเสร็จสิ้น
ภำยในระยะเวลำ 7 วัน http://www.cheqa.mua.go.th/ 

http://artculture.nsru.ac.th/
http://nsartculture.nsru.ac.th/
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http://mis.nsru.ac.th/
https://www.m-culture.go.th/nakhonsawan/
http://www.cheqa.mua.go.th/


230 
 

   1.13 มีกำรเชื่อมโยงข้อมูลกำรเงินและงบประมำณแผ่นดิน จ ำนวนเงินตั้งแต่ 5,000 บำทขึ้น
ไป ไปยังระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ http://process.gprocurement.go.th 
 
  2.   มีกำรส่งข้อมูลผ่ำนระบบเครือข่ำยของหน่วยงำนภำยนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
   2.1 มีกำรจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ไปยังเว็บไซต์
ของส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ https://www.m-culture.go.th/nakhonsawan/ 
   2.2 มีกำรจัดส่งข้อมูลรำยงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับมหำวิทยำลัยที่ส ำนักฯ 
รับผิดชอบในองค์ประกอบที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ผ่ำนระบบ CHE QA ONLINE เพ่ือรำยงำนผลกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) หลังจำกกำรประเมินเสร็จสิ้น
ภำยในระยะเวลำ 7 วัน http://www.cheqa.mua.go.th/ 
   2.3 มีกำรจัดส่งข้อมูลกำรเงินและงบประมำณแผ่นดิน จ ำนวนเงินตั้งแต่ 5,000 บำทขึ้นไป 
ไปยังระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ http://process.gprocurement.go.th 
  3. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ ใช้ระบบสำรสนเทศ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ซึ่งมีผลกำรประเมิน ดังนี้ 
   3.1 กำรออกแบบให้ใช้งำนง่ำยและสะดวกต่อกำรใช้งำน  มีคะแนนเฉลี่ย 4.42 ควำมพึง
พอใจอยู่ในระดับมำก 
   3.2 ควำมชัดเจนของข้อควำมที่แสดงบนจอภำพ  มีคะแนนเฉลี่ย 4.44 ควำมพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมำก 
   3.3 ควำมสวยงำมในกำรออกแบบ  มีคะแนนเฉลี่ย 4.38 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
   3.4 ควำมรวดเร็วในกำรใช้งำน  มีคะแนนเฉลี่ย 4.46 ควำมพึงพอใจอยู่ใน   ระดับมำก 
   3.5 ควำมถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูล  มีคะแนนเฉลี่ย 4.44 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
   3.6 ควำมทันสมัยของข้อมูล  มีคะแนนเฉลี่ย 4.41 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
   3.7 ข้อมูลสำมำรถใช้ส ำหรับตัดสินใจบริหำรจัดกำรได้  มีคะแนนเฉลี่ย 4.39 ควำมพึงพอใจ
อยู่ในระดับมำก 
   3.8 ข้อมูลสำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  มีคะแนนเฉลี่ย 4.41 ควำมพึง
พอใจอยู่ในระดับมำก 
   3.9 ควำมครอบคลุมของระบบสำรสนเทศกับงำน  มีคะแนนเฉลี่ย 4.38 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
   3.10 กำรตอบสนองตรงต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้  มีคะแนนเฉลี่ย 4.41 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
   เฉลี่ยรวมทุกด้ำน  มีคะแนนเฉลี่ย 4.41 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
  4. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ ใช้ระบบสำรสนเทศ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ซึ่งมีผลกำรประเมินในภำพรวม เฉลี่ยรวมทุกด้ำน  
มีคะแนนเฉลี่ย 4.41 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
  5. ได้มีกำรน ำผลกำรประเมินมำเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำมแผนระบบ
สำรสนเทศ ของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 
   5.1 ปรับปรุงฐำนข้อมูลทำงวัฒนธรรมให้มีข้อมูลที่สมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น 
   5.2 ปรับปรุงรูปแบบกำรใช้งำนให้มีควำมสะดวกต่อกำรใช้งำน กำรค้นหำข้อมูลของ
ผู้ใช้บริกำรระบบสำรสนเทศของส ำนักฯ   
   5.3 ปรับปรุง facebook , youtube ให้ข้อมูลมีควำมทันสมัยเป็นปัจจุบัน 

http://process.gprocurement.go.th/
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   5.4 ปรับปรุงรูปแบบของเว็บไซต์ให้มีควำมสวยงำม ทันสมัยมำกยิ่งข้ึน 
   5.5 เพ่ิมเติมระบบสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำร ระบบกำรให้บริกำรต่ำง ๆ เพ่ืออ ำนวยควำม
สะดวกต่อผู้บริหำรและผู้ใช้งำน  

  ตัวช้ีวัดที่  2.18  การบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น 
  คะแนนผลกำรประเมินในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน หรือที่มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรแล้ว  
5.00  คะแนน 

  องค์ประกอบตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2563 

เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ปี 2563 

คะแนน 
ที่ได้ 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

5.2  กำรบริหำรของสถำบันเพ่ือกำรก ำกับ
ติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจกลุ่มสถำบัน และ
เอกลักษณ์ของสถำบัน 

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมของส านัก 

ตั วบ่ ง ชี้  1   ร ะดั บคว ำมส ำ เ ร็ จ ใน ก ำ ร
ด ำเนินงำนหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ 

4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 

ตั ว บ่ ง ชี้  2   ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก ด้ ำ น
ศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย 

6 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 3  จ ำนวนผลงำนนวัตกรรมที่สำมำรถ
สร้ำงรำยได้ให้แก่ชุมชนและมหำวิทยำลัย อัน
เกิดจำกกำรน ำศิลปวัฒนธรรมมำสร้ ำ ง
มูลค่ำเพ่ิม 

4 ข้อ 4 ข้อ 4 คะแนน 

ตั วบ่ ง ชี้  4  จ ำนวนกิ จกร รมที่ เ กี่ ย ว กั บ
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น ที่สร้ำงองค์
ควำมรู้ และน ำไปถ่ำยทอดหรือสำมำรถสร้ำง
คุ ณ ค่ ำ ต่ อ ผู้ เ รี ย น  ชุ ม ช น  สั ง ค ม  แ ล ะ
ประเทศชำติ 

8  
กิจกรรม/
โครงกำร 

12 กิจกรรม/
โครงกำร 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 5  ผลลัพธ์ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย 

5 เรื่อง 7 เรื่อง 5 คะแนน 

สกอ. 5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมของส านัก 4.80 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.83 คะแนน 
 



232 
 

 
 
 
  ตัวช้ีวัดที่  2.19  การประสานความร่วมมือจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมในทุกระดับ  
  1. มหำวิทยำลัยก ำหนดให้ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นหน่วยงำนตำมโครงสร้ำงรับผิดชอบ
งำนตำมพันธกิจด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และได้ก ำหนดผู้รับผิดชอบ โดยมีกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือขับเคลื่อนงำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในภำพรวมของ
มหำวิทยำลัย ดังนี้ 
   รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ ประธำนกรรมกำร 
   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม     รองประธำนกรรมกำร 
   ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ  กรรมกำร 
   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม    กรรมกำร 
   รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำคณะเทคโนโลยี กรรมกำร 
   กำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม     กรรมกำร 
   รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำคณะครุศำสตร์    กรรมกำร 
   ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  กรรมกำร 
   รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำคณะวิทยำศำสตร์ 
   และเทคโนโลยี    กรรมกำร 
   รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร   กรรมกำร  
   ประธำนสภำนักศึกษำ     กรรมกำร 
   นำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำภำคปกติ     กรรมกำร 
   นำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำภำค กศ.บป.    กรรมกำร 
   ประธำนสโมสรนักศึกษำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กรรมกำร 
   ประธำนสโมสรนักศึกษำคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและ 
   เทคโนโลยีอุตสำหกรรม    กรรมกำร 
   ประธำนสโมสรนักศึกษำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ กรรมกำร 
   ประธำนสโมสรนักศึกษำคณะครุศำสตร์     กรรมกำร 
   ประธำนสโมสรนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร    กรรมกำร 
   หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   หน้ำที่รับผิดชอบ  
   1. จัดท ำนโยบำยและแผนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหำวิทยำลัย  
   2.  จัดท ำระบบและกลไกตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วน
หนึ่งของกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
   3.  ส่งเสริม พัฒนำและบริหำรจัดกำรอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์บนพ้ืนฐำนศิลปะและมรดก
ทำงวัฒนธรรมตำมอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 
   4.  แสวงหำควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกทั้งภำครัฐและเอกชน ในกำรสร้ำงเครือข่ำย
ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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   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 
   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   
   กำรน ำภำรกิจด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณำกำรร่วมกับกำรเรียนกำรสอน
และกิจกรรมนักศึกษำ คือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ที่น ำกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไปผสมผสำนเป็น
ส่วนหนึ่งของกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และส่วนงำนจัดกำรศึกษำหรือองค์กรนักศึกษำจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่ส่งเสริมกำรสืบสำนและธ ำรงรักษำศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชำติ 
   กำรบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอน เป็นกำรน ำศำสตร์หรือควำมรู้ต่ำง ๆ ที่สัมพันธ์กันน ำเข้ำ
ด้วยกัน หรือผสมผสำนได้อย่ำงกลมกลืน เพ่ือน ำมำจัดเป็นกำรเรียนกำรสอน ภำยใต้หัวข้อเดียวกัน เชื่อมโยง
กันเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีกำรเน้นองค์รวมของเนื้อหำมำกกว่ำองค์ควำมรู้ของแต่ละรำยวิชำ และเน้น
กำรสร้ำงควำมรู้ของผู้เรียนมำกกว่ำกำรให้เนื้อหำโดยผู้สอนเป็นผู้ก ำหนด   
  3.   น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรสนับสนุนกำรบูรณำกำรงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมกับ
กำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมนักศึกษำ ดังนี้   
   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/ 

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/
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   3.6 ระบบ Digital Library ในกำรให้บริกำรข้อมูล e-book หนังสือองค์ควำมรู้ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม และวีดีโอที่เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งสำมำรถน ำไปใช้
ในกำรบูรณำกำรงำนท ำนุบ ำรุ งศิลปวัฒนธรรมกับกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมนักศึกษำ ได้  
http://artculture-nsru.vlcloud.net 
  4. มีกำรประเมินผลควำมพึงพอใจกำรสนับสนุนให้ควำมรู้กำรบูรณำกำรงำนท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ดังนี้ 
   4.1 ด้ำนควำมพึงพอใจ มีคะแนนเฉลี่ย 4.48 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
   4.2 ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีคะแนนเฉลี่ย 4.52 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ มำกที่สุด 
   4.3 ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ มำก 
   เฉลี่ยรวมทุกด้ำน มีคะแนนเฉลี่ย 4.49 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ มำก 
  5. ได้มีกำรน ำผลกำรประเมินมำเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนกำร บูรณำกำรงำน
ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมกับกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมนักศึกษำ ดังนี้ 
   5.1 พัฒนำ ปรับปรุง คู่มือกำรบูรณำกำรงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมกับกำรเรียนกำรสอน
และกิจกรรมนักศึกษำ ของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ให้ข้อมูลมีควำมเป็น
ปัจจุบันมำกข้ึน    
   5.2 สร้ำงควำมร่วมมือสนับสนุนกำรบูรณำกำรงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมกับกำรเรียนกำร
สอนและกิจกรรมนักศึกษำให้กับอำจำรย์คณะต่ำง ๆ  
   5.3 จัดกิจกรรม/โครงกำรที่ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรบูรณำกำรงำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมกับกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมนักศึกษำให้กับอำจำรย์คณะต่ำง ๆ 
   5.4 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำแนวทำงในกำรบูรณำกำรงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมกับกำรเรียน
กำรสอนและกิจกรรมนักศึกษำให้กับอำจำรย์คณะต่ำง ๆ   

  ตัวช้ีวัดที่  2.20  การปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีทางวัฒนธรรม   
  1.  มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนปรับปรุง ถ่ำยทอด และพัฒนำเทคโนโลยีทำง
วัฒนธรรมตำมแผนระบบสำรสนเทศ ซึ่งประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก รองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก หัวหน้ำกลุ่ม
งำน 4 กลุ่มงำน เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน ดังนี้ 
   รองศำสตรำจำรย์พรรษประเวศ  อชิโนบุญวัฒน์ หัวหน้ำคณะท ำงำน 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชุณษิตำ  นำคภพ  คณะท ำงำน 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เพียงพิศ  ชะโกทอง  คณะท ำงำน 
   นำงสำวทัศนีพร  วิศำลสุวรรณกร  คณะท ำงำน 
   นำงสำวชัญภร  สำทประสิทธิ์  คณะท ำงำน 
   นำงสำวศุภรสวรรค์  รอเพ็ชร์  คณะท ำงำน 
   ให้คณะกรรมกำร มีหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
    1.  ท ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ สนับสนุน และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดท ำแผน
ระบบสำรสนเทศ 
    2. ให้ควำมเห็นชอบ และก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำม
นโยบำย เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด 
    3. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนใดที่เก่ียวข้อง ตำมท่ีได้รับมอบหมำยหรือตำมท่ีได้ร้องขอ 

http://artculture-nsru.vlcloud.net/
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  2. กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันอังคำรที่ 
25 กันยำยน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ได้มีกำรด ำเนินงำน
ปรับปรุง ถ่ำยทอด และพัฒนำเทคโนโลยีทำงวัฒนธรรม โดยจัดท ำเป็นแผนระบบสำรสนเทศ ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 ของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ที่ส ำคัญดังนี้ 
   2.1 เพ่ือพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เทคโนโลยีทำงวัฒนธรรมของส ำนักฯ ให้มี
ประสิทธิภำพ สนองต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   2.2 เพ่ือจัดหำอุปกรณ์และเครื่องมือทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีจ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนของ
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
   2.3 เพ่ือใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศส ำหรับสนับสนุนกำรตัดสินใจ ทั้งด้ำนกำรบริหำร 
งบประมำณ และกำรประกันคุณภำพ 
   2.4 เพ่ือจัดท ำฐำนข้อมูลด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของจังหวัด
นครสวรรค์  ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสืบค้นข้อมูล  
   2.5 เพ่ือเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 
   ในกำรจัดท ำแผนระบบสำรสนเทศ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ได้มีกำรก ำหนดผู้ก ำกับดูแล
ตัวชี้วัด  ผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์ เพ่ือมอบหมำยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไป
ด ำเนินงำนกิจกรรม/โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ที่ได้รับมอบหมำย ซึ่งในปีงบประมำณ 2564 มีกำรจัดสรร
งบประมำณเพ่ือด ำเนินงำนตำมกิจกรรม/โครงกำร จ ำนวน 209,300 บำท มีกิจกรรม/โครงกำรตำมแผนระบบ
สำรสนเทศ จ ำนวน 6 กิจกรรม/โครงกำร 
   ได้มีกำรก ำหนดตัวชี้วัด/เป้ำหมำยควำมส ำเร็จของแผนระบบสำรสนเทศ ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 64 
1. จ ำนวนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่น ำเข้ำสู่ฐำนข้อมูล 1 ข้อมูล 
2. จ ำนวนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้รับกำรเผยแพร่สู่สำธำรณชน 1 ข้อมูล 
3. ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ  4.00 คะแนน 
1. จ ำนวนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่น ำเข้ำสู่ฐำนข้อมูล 1 ข้อมูล 
2. จ ำนวนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้รับกำรเผยแพร่สู่สำธำรณชน 1 ข้อมูล 
3. ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ  4.00 คะแนน 

 
  3. มีกำรด ำเนินงำนปรับปรุง ถ่ำยทอด และพัฒนำเทคโนโลยีทำงวัฒนธรรมตำมแผนระบบ
สำรสนเทศ จ ำนวนทั้งหมด 6 กิจกรรม/โครงกำร ดังนี้    
   3.1 กิจกรรมถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม : สื่อศิลปวัฒนธรรมออนไลน์ เรื่อง สิงโตกว๋
องสิวในนครสวรรค์ ระหว่ำงมกรำคม – มีนำคม 2564 
    มีกำรเผยแพร่ ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของนครสวรรค์ผ่ำนสื่อ
ออนไลน์ YouTube เรื่อง สิงโตกว๋องสิวในนครสวรรค์ สู่สำธำรณชน 
   3.2 กิจกรรมถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม : สื่อศิลปวัฒนธรรมออนไลน์ YouTube 
เรื่อง เต้นก ำร ำเคียว ระหว่ำงมกรำคม – มีนำคม 2564 
    มีกำรเผยแพร่ ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของนครสวรรค์ผ่ำนสื่อ
ออนไลน์ YouTube เรื่อง กำรละเล่น เต้นก ำร ำเคียว สู่สำธำรณชน 
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   3.3 กิจกรรมถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม : สื่อออนไลน์ เรื่อง กำรใช้ภำษำไทยเพ่ือ
กำรสื่อสำร ระหว่ำงมกรำคม – มีนำคม 2564 
    มีกำรเผยแพร่ ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ที่สร้ำงจิตส ำนึกในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและ
ควำมเป็นไทย ผ่ำนสื่อออนไลน์ YouTube เรื่อง กำรใช้ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำร สู่สำธำรณชน 
   3.4 กิจกรรมถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม : สื่อออนไลน์ เรื่อง  ศำสตร์พระรำชำ 
ระหว่ำงมกรำคม – มีนำคม 2564 
    มีกำรเผยแพร่ ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ที่สร้ำงจิตส ำนึกในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและ
ควำมเป็นไทย ผ่ำนสื่อออนไลน์ YouTube เรื่อง ศำสตร์พระรำชำ สู่สำธำรณชน 
   3.5 กิจกรรมพัฒนำด้ำนห้องสมุดและทรัพยำกรสำรสนเทศ ระหว่ำงวันที่ 4–5 มีนำคม พ.ศ. 2564 
ณ โรงเรียนบ้ำนสมอทอง อ ำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธำนี 
    มีกำรอบรมให้ควำมรู้ครู นักเรียน บรรณำรักษ์ เจ้ำหน้ำที่ บุคลำกรจำกโรงเรียนบ้ำนสมอ
ทอง เรื่องจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ สำมำรถลงรำยกำรทำงบรรณำนุกรใน
ฐำนข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ (โปรแกรม OpenBiblio) ที่ถูกต้องตำมกฎเกณฑ์มำตรฐำนสำกล และเป็นแบบ
แผนเดียวกัน 
   3.6 กำรผลิตเอกสำรควำมรู้ด้ำนประวัติศำสตร์ท้องถิ่นนครสวรรค์  ระหว่ำงเมษำยน – 
กันยำยน 64 
    มีกำรจัดท ำเอกสำรควำมรู้ด้ำนประวัติศำสตร์ท้องถิ่นนครสวรรค์ในแบบ e-book เพ่ือ
จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล และเผยแพร่ ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนประวัติศำสตร์ท้องถิ่นนครสวรรค์ สู่
สำธำรณชน 
  4. มีกำรก ำกับติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนระบบสำรสนเทศ ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 ดังนี้ 
   4.1 ก ำกับติดตำมผ่ำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 
2/2564 วันพุธที่ 5 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 11.00 น. ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรม
จังหวัดนครสวรรค์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  
   4.2 ก ำกับติดตำมผ่ำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 
3/2564 วันพุธที่ 9 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 09.30 น. ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรม
จังหวัดนครสวรรค์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
   4.3 มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนตำมแผนระบบสำรสนเทศ ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 ดังนี้ 
    -  จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำร ทั้งหมด 6 กิจกรรม/โครงกำร มีกำรด ำเนินกำรบรรลุ
เป้ำหมำย จ ำนวน 6 กิจกรรม/โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100.00 
    - ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในแผน จ ำนวน 3 ตัวชี้วัด มีกำรด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำย 
จ ำนวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
    -  งบประมำณที่ได้รับ ทั้งหมดจ ำนวน 209 ,300 บำท งบประมำณที่ใช้ไป จ ำนวน 
209,300 บำท คิดเป็นร้อยละ 100.00 
    ผลควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนตำมแผนระบบสำรสนเทศ ปีงบประมำณ 2564 มีกำร
ก ำหนดตัวชี้วัดไว้จ ำนวน 3 ตัวชี้วัด มีกำรด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำย 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00 ดังนี้ 
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ตัวช้ีวัด แผน ผล 
บรรลุ 

วัตถุประสงค์ 
1. จ ำนวนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ที่น ำเข้ำสู่ฐำนข้อมูล 

1 ข้อมูล 4 ข้อมูล  

2. จ ำนวนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ได้รับกำรเผยแพร่สู่สำธำรณชน 

1 ข้อมูล 4 ข้อมูล  

3. ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ  4.00 คะแนน 4.42 คะแนน  

  5. น ำผลกำรประเมินมำเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำมแผนระบบสำรสนเทศ 
ของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 
   5.1 เพ่ิมเติมระบบสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำร ระบบกำรให้บริกำรต่ำง ๆ เพ่ืออ ำนวยควำม
สะดวกต่อผู้บริหำรและผู้ใช้งำน 
   5.2 ปรับปรุงรูปแบบกำรใช้งำนให้มีควำมสะดวกต่อกำรใช้งำน กำรค้นหำข้อมูลของ
ผู้ใช้บริกำรระบบสำรสนเทศของส ำนักฯ   
   5.3 ปรับปรุงฐำนข้อมูลทำงวัฒนธรรมให้มีข้อมูลที่สมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น 
   5.4 ปรับปรุง facebook , youtube ให้ข้อมูลมีควำมทันสมัยเป็นปัจจุบัน 
   5.5 ปรับปรุงรูปแบบของเว็บไซต์ให้มีควำมสวยงำม ทันสมัยมำกยิ่งข้ึน 

  ตัวช้ีวัดที่ 2.21 การประสานความร่วมมือการวิจัยส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
  1. มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำน “โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้ำงคุณค่ำและรักษ์ท้องถิ่น” ดังนี้ 

1. อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ประธำนกรรมกำร 
2. รองอธิกำรบดีฝ่ำยสื่อสำรองค์กร และกิจกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
3. รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร กรรมกำร 
4. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร และประกันคุณภำพ กรรมกำร 
5. รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ และกำรจัดกำรทรัพย์สิน กรรมกำร 
6. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย  นโยบำย และโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ กรรมกำร 
7. ผู้ช่วยอธิกำรบดี กรรมกำร 
8. คณบดีคณะครุศำสตร์ กรรมกำร 
9. คณบดีคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม กรรมกำร 
10. คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ กรรมกำร 
11. คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร กรรมกำร 
12. คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กรรมกำร 
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13. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี      กรรมกำร 
14. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน กรรมกำร 

  
15. ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ กรรมกำร 
16. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ กรรมกำร 
17. ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ กรรมกำร 
18. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมกำร 
19. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทั้ง  4 โรงเรียน กรรมกำร 
20. รองศำสตรำจำรย์พรรษประเวศ  อชิโนบุญวัฒน์ กรรมกำร 
21. อำจำรย์ชุณษิตำ  นำคภพ กรรมกำร 
22. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. เพียงพิศ  ชะโกทอง กรรมกำร 
23. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ไพศำล  เครือแสง กรรมกำร 
24. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทัศนีพร  วิศำลสุวรรณกร กรรมกำร 
25. นำยเกียรติพงษ์  เกิดศรี กรรมกำร 
26. อำจำรย์ชัชนีย์  วินิจชัยนันท์ กรรมกำร 
27. อำจำรย์วศิน  ล่ ำสัน กรรมกำร 
28. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัชชญำ  กัญจำ กรรมกำร 
29. อำจำรย์วรรณวลี  ค ำพันธ์ กรรมกำร 
30. นำยบรรณวิทิต  เพ็ชร์โต กรรมกำร 
31. อำจำรย์ปัณณรุจน์  อนันต์จรัสภัทร กรรมกำร 
32. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อนัญญำ  วำรีสอำด   กรรมกำร 
33. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นวพร  ค ำเมือง กรรมกำร 
34. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชูชำติ  คุ้มข ำ กรรมกำร 
35. นำยปริญญำ  จั่นเจริญ กรรมกำร 
36. นำงช่อลัดดำ  คันธชิต กรรมกำร 
37. นำงสำวศุภรสวรรค์  รอเพ็ชร์ กรรมกำร 
38. นำงสำวชัญภร  สำทประสิทธิ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

   ให้คณะกรรมกำร มีหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
    1. วำงกรอบนโยบำยและแนวทำงกำรด ำเนินงำน 

2. ให้ค ำปรึกษำในกำรจัดงำน 
    3. ควบคุมติดตำมและตรวจสอบดูแลและอ ำนวยควำมสะดวกแก่คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ให้
ด ำเนินงำนไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ 
    4. จัดสรรงบประมำณสนับสนุน 
    5. อ ำนวยควำมสะดวกให้คณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ด้ำนธุรกำร ด้ำนสำรบรรณ งำนกำรเงิน และพัสดุ 
และด้ำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    6. ประสำนงำน และปฏิบัติหน้ำที่ต่ำง ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในหน้ำที่ของคณะกรรมกำรฝ่ำยอื่น ๆ 
       7. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนใด ตำมที่ได้รับมอบหมำยหรือตำมท่ีได้ร้องขอ   
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      2. ได้มีกำรด ำเนินงำนจัดท ำแผนงำนโครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้ำงคุณค่ำและรักษ์ท้องถิ่น ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ที่ส ำคัญในกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
            1. เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกรอบแนวคิด และแนวทำงในกำรด ำเนินงำนวิจัย โครงกำร
พัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญำท้องถิ่น  เพื่อเสริมสร้ำงคุณค่ำและรักษ์ท้องถิ่น 
            2. เพ่ือฝึกปฏิบัติและเพ่ิมประสบกำรณ์จำกพ้ืนที่จริง ตลอดจนบูรณำกำรวิจัย  กำรบริกำร
วิชำกำร โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ แบบมีส่วนร่วม สู่กำรน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
            3 เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำงธรรมชำติ ศิลปวัฒนธรรม และกำรถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้ด้ำนวิถีชีวิตและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
            4. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ำยทอดประสบกำรณ์ของงำนด้ำนวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำงธรรมชำติ 
          ในกำรจัดท ำแผนงำนโครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น  เพื่อเสริมสร้ำงคุณค่ำและรักษ์ท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ได้มีกำรก ำหนดผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์ เพ่ือมอบหมำยให้ผู้ที่เก่ียวข้องไปด ำเนินงำน
กิจกรรม/โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ที่ได้รับมอบหมำย ซึ่งในปีงบประมำณ 2564 มีกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือ
ด ำเนินงำนตำมกิจกรรม/โครงกำร จ ำนวน 1,500,000 บำท มีกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น  เพ่ือเสริมสร้ำงคุณค่ำและรักษ์ท้องถิ่น จ ำนวน 8 กิจกรรม/โครงกำร 
                    ได้มีกำรก ำหนดตัวชี้วัด/เป้ำหมำยควำมส ำเร็จของแผนงำนโครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้ำงคุณค่ำและรักษ์ท้องถิ่น ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 64 
1. มีกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม 1 แหล่ง 
2. มีกำรจัดท ำเอกสำรองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม 1 เรื่อง 
3. จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 4 กิจกรรม/โครงกำร 
4. ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรตำมวัตถุประสงค์ ร้อยละ 85 

  3. มีกำรประชุมร่วมกันระหว่ำงคณะกรรมกำรโครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้ำงคุณค่ำและรักษ์ท้องถิ่น กับอำจำรย์/บุคลำกร/นักศึกษำที่ร่วมด ำเนิน
กิจกรรม ทั้งหมด 4 ครั้ง ดังนี้  
                   1. รำยงำนกำรประชุมคณะท ำงำนโครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
ภูมิปัญญำท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้ำงคุณค่ำและรักษ์ท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันศุกร์ที่ 15  มกรำคม  พ.ศ. 2564 เวลำ 
09.30 น. ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 
                   2. รำยงำนกำรประชุมคณะท ำงำนโครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้ำงคุณค่ำและรักษ์ท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพุธที่  5  พฤษภำคม  พ.ศ. 2564   
เวลำ 11.00 น. ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 
                   3. รำยงำนกำรประชุมคณะท ำงำนโครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้ำงคุณค่ำและรักษ์ท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันพุธที่  9  มิถุนำยน  
พ.ศ. 2564   เวลำ 09.30 น. ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 
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        4. รำยงำนกำรประชุมคณะท ำงำนโครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้ำงคุณค่ำและรักษ์ท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันพุธที่ 21  กรกฎำคม  
พ.ศ. 2564   เวลำ 11.00 น. ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์   
   4. มีกำรจัดกิจกรรม/โครงกำร ตำมแผนงำนโครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
ภูมิปัญญำท้องถิ่น ดังนี้ 
         จัดกิจกรรม/โครงกำร จ ำนวน 8 กิจกรรม/โครงกำร ดังนี้ 
                1. กิจกรรมค่ำยยุวศิลป์โรงเรียนบ้ำนใหม่คลองอังวะ ระหว่ำงวันที่ 15–17 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 
ณ โรงเรียนบ้ำนใหม่คลองอังวะ อ ำเภอบ้ำนไร่ จังหวัดอุทัยธำนี 
                2. กิจกรรมค่ำยยุวศิลป์โรงเรียนห้วยขำแข้งวิทยำคม ระหว่ำงวันที่ 22–24 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 
ณ โรงเรียนห้วยขำแข้งวิทยำคม อ ำเภอลำนสัก จังหวัดอุทัยธำนี 
                3. กิจกรรมค่ำยยุวศิลป์โรงเรียนบ้ำนอีมำดอีทรำย ระหว่ำงวันที่ 4–6 มีนำคม พ.ศ. 2564 ณ 
โรงเรียนบ้ำนอีมำดอีทรำย อ ำเภอบ้ำนไร่ จังหวัดอุทัยธำนี 
                4. กิจกรรมค่ำยยุวศิลป์โรงเรียนบ้ำนสมอทอง ระหว่ำงวันที่ 10–12 มีนำคม พ.ศ. 2564 ณ 
โรงเรียนบ้ำนสมอทอง อ ำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธำนี 
          5. โครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์กับโรงเรียนมัธยมศึกษำใน
เขตพ้ืนที่บริกำร โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ในชุมชนบ้ำนทองหลำง ระหว่ำงมกรำคม – มิถุนำยน 2564 ณ 
โรงเรียนทองหลำงวิทยำคม ต ำบลคอกควำย อ ำเภอบ้ำนไร่  จังหวัดอุทัยธำนี 
                6. กิจกรรมกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์เชิงศิลปวัฒนธรรม หรือสร้ำงนวัตกรรมจำก
วิถีชีวิตจำกภูมิปัญญำของคนในชุมชน ระหว่ำงเมษำยน – มิถุนำยน 2564 ณ ชุมชนบ้ำนมอญ ต ำบลบ้ำนแก่ง 
จังหวัดนครสวรรค์ 
                7. กำรผลิตเอกสำรควำมรู้ด้ำนประวัติศำสตร์ท้องถิ่นนครสวรรค์ ระหว่ำงเมษำยน – กันยำยน 64 
                8. กิจกรรมพัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น ระหว่ำงเมษำยน – กันยำยน 64 ณ 
โรงเรียนบ้ำนพนำสวรรค์ ต ำบลแม่เปิน อ ำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์   
    5. มีกำรก ำกับติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น ปีงบประมำณ 2564 ดังนี้  
                1. ก ำกับติดตำมผ่ำนกำรประชุมคณะท ำงำนโครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันศุกร์ที่  15  มกรำคม  พ.ศ. 2564 เวลำ 09.30 น. ณ ห้อง
ประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 
                2. ก ำกับติดตำมผ่ำนกำรประชุมคณะท ำงำนโครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพุธที่  5  พฤษภำคม  พ.ศ. 2564   เวลำ 11.00 น. ณ ห้อง
ประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 
                3. ก ำกับติดตำมผ่ำนกำรประชุมคณะท ำงำนโครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันพุธที่  9  มิถุนำยน  พ.ศ. 2564   เวลำ 09.30 น. ณ ห้อง
ประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 
                4. ก ำกับติดตำมผ่ำนกำรประชุมคณะท ำงำนโครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันพุธที่ 21  กรกฎำคม  พ.ศ. 2564   เวลำ 11.00 น. ณ ห้อง
ประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 
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                  5. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น ปีงบประมำณ 2564 มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดไว้จ ำนวน 4 ตัวชี้วัด มี
กำรด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำย 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด แผน ผล 
บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

1. มีกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม 1 แหล่ง 1 แหล่ง  
2 .  มี กำรจั ดท ำ เ อกสำรองค์ ควำม รู้ ด้ ำ น
ศิลปวัฒนธรรม 

1 เรื่อง 1 เรื่อง  

3. จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ 

4 โครงกำร/กิจกรรม 
8 โครงกำร/

กิจกรรม 
 

4. ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรม/
โครงกำรตำมวัตถุประสงค ์

ร้อยละ  
85 

ร้อยละ 100  

  6. ได้มีกำรน ำผลกำรประเมินมำเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน
โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น ดังนี้ 
                         1. ส่งเสริม สืบสำนกำรด ำเนินงำนในโครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน ท้องถิ่น เพ่ิมมำกข้ึน   
                         2. จัดกิจกรรม/โครงกำรที่ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริฯ กับนักเรียน นักศึกษำ ชุมชน ท้องถิ่น และประชำชนทั่วไป 
                         3. ปรับปรุงระบบสำรสนเทศด้ำนศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น ให้ข้อมูลมี
ควำมทันสมัย เป็นปัจจุบัน ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน 
                         4. สร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกในกำรด ำเนินงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
                        5. สนับสนุนบุคลำกรในกำรศึกษำ ค้นคว้ำงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

  3.  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
  ตัวช้ีวัดที่  3.1  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
  มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำเยี่ยมชม หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563 ซึ่งมีผลกำรประเมิน ดังนี้ 
  1.  ท่ำนได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในด้ำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นของจังหวัด
นครสวรรค์ เพิ่มมำกข้ึนเพียงใด (ชั้น 1) มีคะแนนเฉลี่ย 4.36 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
  2. ท่ำนได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในเรื่องประวัติควำมเป็นมำ ยุคสมัยต่ำง ๆ ของจังหวัด
นครสวรรค์ เพิ่มมำกข้ึนเพียงใด (ชั้น 2) มีคะแนนเฉลี่ย 4.34 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
  3. ท่ำนได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพัฒนำกำรด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง กำรปกครอง 
ของจังหวัดนครสวรรค์ เพ่ิมมำกข้ึนเพียงใด มีคะแนนเฉลี่ย 4.34 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
  4. ท่ำนได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประวัติของหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ มำกขึ้น
เพียงใด มีคะแนนเฉลี่ย 4.39 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
  5. เนื้อหำนิทรรศกำร / พิพิธภัณฑ์ มีควำมสอดคล้องกับกำรจัดแสดงมำกน้อยเพียงใด มีคะแนน
เฉลี่ย 4.38 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
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  6. ขนำดตัวอักษร แสงสว่ำง และอุณหภูมิห้อง มีควำมเหมำะสมมำกน้อยเพียงใด มีคะแนนเฉลี่ย 
4.31 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
  7. บรรยำกำศ ควำมสะอำด และสิ่งแวดล้อม โดยภำพรวม มีคะแนนเฉลี่ย 4.40 ควำมพึงพอใจ
อยู่ในระดับมำก 
  8. ท่ำนประทับใจในกำรเข้ำชม "หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์" แห่งนี้มำกน้อยเพียงใด มี
คะแนนเฉลี่ย 4.49 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
  เฉลี่ยรวมทุกด้ำน มีคะแนนเฉลี่ย 4.38 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
  ผลกำรประเมินผลงำนตำมพันธกิจของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม แสดงในตำรำงที่ 5.1 

ตารางที่ 5.1  กำรประเมินผลงำนตำมพันธกิจของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
ที ่ ตัวช้ีวัด คะแนน 

1. การบริหาร 25.00 
1.1 กระบวนกำรบริหำรองค์กำร 5.00 
1.2 ผลกำรบริหำรงบประมำณ 5.00 
  1. ผลกำรบริหำรงบประมำณ   5.00 
  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 4.38 

  3.1 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 4.38 
รวม 84.38 

* ไม่น ำมำคิดค่ำระดับคะแนนเนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด 19 ท ำให้มีผลกระทบต่อกำรบริหำรงบประมำณ 
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 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ     
 1.  การบรรลุวัตถุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์  
  ส ำนักได้รับอนุมัติให้ด ำเนินโครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ. 2564  ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศำสตร์ จ ำนวน 16 ตัวชี้วัด โดยมีผลกำรด ำเนินงำน
บรรลุค่ำเป้ำหมำย จ ำนวน 16 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 2. ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
  ส ำนักได้รับอนุมัติให้ด ำเนินโครงกำร จ ำนวน 4 โครงกำร  สำมำรถด ำเนินกำรได้  จ ำนวน 3
โครงกำร  เป็นร้อยละ 75.00 
 3. การบริหารงบประมาณ   
  ส ำนักได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 1,840,702 บำท ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยได้ จ ำนวน  
1,762,143 บำท  คิดเป็นร้อยละ 95.73 

       การสัมภาษณ์ผู้อ านวยการและผู้แทนเจ้าหน้าที่ 
 การสัมภาษณ์ผู้อ านวยการ สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้ 
 1. การด าเนินงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา     
(1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2564) มีอะไรที่เป็นจุดเด่นและมุ่งเน้นพัฒนาไปในด้านใด  
  ส ำหรับโครงกำรของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นจุดเด่นในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ได้แก่  
โครงกำรค่ำยยุวศิลป์สัญจร  โดยส ำนักฯ  ได้ประสำนควำมร่วมมือไปยังโรงเรียน ในโครงกำรกองทุนกำรศึกษำ 
จังหวัดอุทัยธำนี ทั้ง 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนอีมำดอีทรำย โรงเรียนบ้ำนใหม่คลองอังวะ โรงเรียนห้วยขำแข้ง และ
โรงเรียนสมอทอง เพ่ือส ำรวจควำมต้องกำรของโรงเรียนที่มีต่อกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนศิลปะและ
วัฒนธรรม  จำกนั้น ส ำนักฯ ได้ประสำนขอควำมร่วมมือคณำจำรย์และนักศึกษำจำกสำขำวิชำภำษำไทย เพ่ือ
จัดท ำฐำนภำษำไทย  คณำจำรย์และนักศึกษำจำกสำขำวิชำดนตรี เพ่ือจัดท ำฐำนดนตรี และคณำจำรย์และ
นักศึกษำจำกสำขำวิชำกำรออกแบบ เพ่ือจัดท ำฐำนศิลปะ โดยมีระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำรในแต่ละโรงเรียน 
จ ำนวน 3 วันต่อโรงเรียน  ซึ่งกิจกรรมในช่วง 2 วันแรกจะเป็นกำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำไทย ด้ำนดนตรี  ด้ำน
ศิลปะ ให้กับนักเรียนของโรงเรียนทั้ง 4 แห่ง  โดยมีคณำจำรย์และนักศึกษำของมหำวิทยำลัยท ำหน้ำที่เป็นผู้ให้
ควำมรู้ ด้วยกำรฝึกปฏิบัติจริงในแต่ละฐำนกำรเรียนรู้  ส่วนกิจกรรมวันที่ 3 จะเป็นกำรน ำเสนอผลงำนของจำก
นักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมในแต่ละฐำน ทั้งกำรแสดงขลุ่ย กำรแสดงผลงำนศิลปะ และกำรใช้ภำษำไทย เพ่ืองำน
มัคคุเทศก์น้อย  ดังนั้น โครงกำรค่ำยยุวศิลป์สัญจร จึงเป็นโครงกำรสหบูรณำกำร ร่วมกันระหว่ำง ส ำนักฯ 
คณำจำรย์และนักศึกษำของทั้ง 3 สำขำวิชำ นักเรียนและบุคลำกรทำงกรศึกษำของโรงเรียน ในโครงกำรกอง
ทุนกำรศึกษำทั้ง 4 โรงเรียน เพ่ือพัฒนำให้เกิดกำรถ่ำยทอดและสืบสำนองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและควำม
เป็นไทยอย่ำงเป็นรูปธรรม  มีเวทีแลกเปลี่ยนงำนศิลปวัฒนธรรมในสถำนศึกษำ รวมถึงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือด้ำนศิลปวัฒนธรรมระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับหน่วยงำนภำยนอก 
 โครงกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบสื่อออนไลน์  เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรกำร
แพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ท ำให้ ส ำนักฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบจำกกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เป็น
กำรผลิตสื่อออนไลน์ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย จ ำนวน 3 ชิ้นงำน คือ ประวัติควำมเป็นมำของสิง
โตกว๋องสิวในจังหวัดนครสวรรค์  กำรละเล่นเต้นก ำร ำเคียว  และกำรใช้ภำษำไทย  รวมถึงกำรจัดท ำช่องยูทูป 
ในชื่อ สถำนีวัฒนธรรม Arts and Culture NSRU  เ พ่ือเป็นช่องทำงในกำรเผยแพร่สื่อออนไลน์ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม อีกหนึ่งช่องทำง 
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 นอกจำกนี้ ส ำนักฯ  ได้ด ำเนินโครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น  ซึ่งใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ได้ก ำหนดให้ โรงเรียนพนำสวรรค์  อ ำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ เป็นสถำนที่
ส ำหรับกำรสร้ำงแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมภำยในโรงเรียน และเป็นกำรส่งเสริมกำรเรียนนอกเหนือจำก
ต ำรำเรียน  โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติควำมเป็นมำของจังหวัดนครสวรรค์ กำรสัญจรทำงน้ ำ  อำหำรพ้ืนถิ่น 
ประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์ เป็นต้น 

 2. การประสานเพื่อน านโยบายจากมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้น ำนโยบำยของแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย ด้ำนศิลปะและ
วัฒนธรรม  ในประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงสรรค์กำรวิจัยเชิงพำณิชย์ พัฒนำนวัตกรรม และพันธกิจ
สัมพันธ์เพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน โดยมุ่งเน้นที่กลยุทธ์ 4 กำรส่งเสริมและพัฒนำมรดกทำงวัฒนธรรม
อย่ำงสร้ำงสรรค์เพ่ือประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่น ตัวชี้วัดที่ 4.1 ประกอบด้วย จ ำนวนกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น ที่สร้ำงองค์ควำมรู้ และน ำไปถ่ำยทอด หรือสำมำรถสร้ำงคุณค่ำต่อสังคม
ชุมชน เข้ำมำเป็นส่วนส ำคัญในกำรก ำหนดแผนปฏิบัติงำนของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงเกณฑ์กำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับมหำวิทยำลัย เพ่ือให้กำรโครงกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ ของส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม เป็นไปในทิศทำงและนโยบำยเดียวกันกับมหำวิทยำลัย  ซึ่งผลกำรด ำเนินโครงกำรของ ส ำนักฯ  ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 สำมำรถบรรลุผลตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนดได้ ดังนี้ 
  - กิจกรรมกำรรวบรวมประวัติศำสตร์ท้องถิ่นนครสวรรค์แต่ละอ ำเภอ 
  - กิจกรรมพัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น   
  - กิจกรรมกำรผลิตสื่อออนไลน์ เรื่อง เต้นก ำร ำเคียว   
  - กิจกรรมกำรผลิตสื่อออนไลน์ เรื่อง สิงโตกว๋องสิว    
  - กิจกรรมบริกำรวิชำกำรเชิงปฏิบัติกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรม "งำนพัฒนำอำชีพและสร้ำงรำยได้
ให้คนในชุมชน" 
  - กิจกรรมกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์เชิงศิลปวัฒนธรรม หรือสร้ำงนวัตกรรมจำก
วิถีชีวิตจำกภูมิปัญญำของคนในชุมชน   
  - กิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำลุ่มแม่น้ ำเจ้ำพระยำ 
  - กิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง มำรยำทไทย   
  - กิจกรรมกำรอบรม เรื่อง สถำบันพระมหำกษัตริย์ในประวัติศำสตร์ไทย   
  - กิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล  
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตรกับพระอัจฉริยภำพด้ำนดนตรี   
  - กิจกรรมบริกำรวิชำกำร เรื่อง ประวัติศำสตร์ผ้ำไทยสู่ผ้ำทอร่วมสมัย   
  - กิจกรรมนิทรรศกำรเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย   
  - กิจกรรมค่ำยยุวศิลป์สัญจรโรงเรียนบ้ำนอีมำดอีทรำย  
  - กิจกรรมค่ำยยุวศิลป์สัญจรโรงเรียนบ้ำนใหม่คลองอังวะ  
  - กิจกรรมค่ำยยุวศิลป์สัญจรโรงเรียนห้วยขำแข้งวิทยำคม   
  - กิจกรรมค่ำยยุวศิลป์สัญจรโรงเรียนบ้ำนสมอทอง  
  - กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไท ในรัชสมัย ร.9   
  - กิจกรรมวันชำติไทย   
  - กิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย   
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  - กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไท ในรัชสมัย ร.10   
  - กิจกรรมสดุดีพระคุณแม่   
  - กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นรำชภัฏ (วันพระรำชทำนนำม รำชภัฏ)    
  - กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นรำชภัฏ (วันคล้ำยวันสถำปนำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครสวรรค์ ครบ 99 ปี)  
  - กิจกรรมรักษ์ท้องถิ่นด้ำนศำสนำและประเพณี (ลอยกระทง)  
  - กิจกรรมรักษ์ท้องถิ่นด้ำนศำสนำและประเพณ ี(สงกรำนต์)   
  - กิจกรรมรักษ์ท้องถิ่นด้ำนศำสนำและประเพณี (ถวำยเทียนพรรษำ) 
 3. ในปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพและมีทักษะที่สามารถท างานได้หลากหลาย เป็นความ
ต้องการจ าเป็นส าหรับมหาวิทยาลัยไทยที่ต้องพัฒนาให้พร้อมส าหรับบริบทที่เปลี่ยนไป   ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม มีแนวทางการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีคุณภาพและทักษะที่หลากหลายมากขึ้น อย่างไร 
  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีบุคลำกรสำยสนับสนุน จ ำนวน 5 คน ประกอบด้วย หัวหน้ำ
ส ำนักงำน 1 คน พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน 3 คน และพนักงำนรำชำร 1 คน  ซึ่งนับเป็นหน่วยงำนที่
มีบุคลำกรน้อยกว่ำหน่วยงำนอ่ืน ๆ ของมหำวิทยำลัย  ดังนั้น กำรมอบหมำยภำระหน้ำที่ของบุคลำกรแต่ละคน 
จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องปฏิบัติงำนบำงอย่ำงร่วมกัน หรือปฏิบัติงำนทดแทนกันในบำงช่วงเวลำ  โดยบุคลำกร
แต่ละคนจะมีภำระหน้ำที่ที่ชัดเจนเป็นงำนหลักของแต่ละคน เช่น งำนด้ำนเอกสำรและธุรกำร งำนด้ำนกำรเงิน
และพัสดุ งำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม งำนด้ำนประชำสัมพันธ์  และงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
ซึ่งในแต่ละปี ส านักฯ  จะจัดโครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกรภำยในหน่วยงำน (KM) เพ่ือเป็นกำร
เรียนรู้งำนเบื้องต้นของแต่ละบุคคล โดยปีปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เป็นกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับกำรประชำสัมพันธ์ด้วยสื่อออนไลน์ (Facebook)  เพ่ือให้บุคลำกรทุกคนสำมำรถด ำเนินงำนบำงส่วน
ทดแทนกันได้  รวมถึงจัดสรรงบประมำณในกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร  และส่งเสริมให้บุคลำกรแต่ละ
คน เข้ำรับกำรอบรมด้ำนที่สนใจและตรงกับกำรท ำงำน  เพ่ือพัฒนำคุณภำพของงำนอย่ำงต่อเนื่อง  
 4. การระบาด COVID19 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ประสบปัญหาในการด าเนินงานหรือไม่
อย่างไร และต้องการได้รับการสนับสนุนอย่างไร 
  เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่ก ำลังเกิดขึ้นใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ท ำให้กำรด ำเนินกิจกรรมบำงส่วนของ ส ำนักฯ ต้องมีกำรยกเลิกกิจกรรมบำง
กิจกรรม เช่น  กำรน ำผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบที่ ส านักฯ ได้ร่วมกับคนในชุมชน พัฒนาต้นแบบขึ้นมาด้วย
วัสดุที่มีอยู่ภายในชุมชน  ทดลองวางตลาด เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน นอกจำกนี้ ส ำนักฯ ได้มีกำร
ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม  จำกกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เป็นกำรผลิตสื่อศิลปวัฒนธรรมออนไลน์ และน ำมำ
เผยแพร่ในช่องทำง Youtube  เพ่ือลดควำมเสี่ยงรวมถึงป้องกันกำรแพร่ระบำดจำกกิจกรรมที่ท ำให้เกิดกำร
รวมกลุ่มของคนจ ำนวนมำก เช่น กิจกรรมสร้ำงจิตส ำนึกในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  ท ำให้กิจกรรม
บำงส่วนไม่เป็นไปตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนดไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้น รวมไปถึง จ ำนวนของบุคลำกรที่น้อย  ท ำให้ไม่
สำมำรถจัดตำรำงสลับกันมำปฏิบัติงำนได้ เหมือนกันหน่วยงำนอ่ืน ๆ   ดังนั้น บุคลำกรของส ำนักโดยส่วนใหญ่
จะต้องมำปฏิบัติงำนเป็นประจ ำทุกวัน  
  ส ำนักฯ ต้องกำรได้รับกำรสนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้ในกำรประชุมออนไลน์  
และกำรผลิตสื่อศิลปวัฒนธรรมออนไลน์ เช่น Notebook, กล้องดิจิตอล,  ไมโครโฟนออนไลน์, โปรแกรมผลิต
สื่อออนไลน์ 
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 5. ประเด็นที่กระทรวง อว.ให้ความส าคัญและจะน าไปสู่การจัดสรรงบประมาณ ตาม พรบ.
อุดมศึกษามาตรา 45 (3) คือ การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ดังนั้น ท่านเห็นว่า
จะก าหนดทิศทางอย่างไร ในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ และผลิตก าลังคนตาม
ความต้องการของประเทศ 
 กำรพลิกโฉมมหำวิทยำลัย เพ่ือพัฒนำควำมเป็นเลิศ และผลิตก ำลังคนตำมควำมต้องกำรของ
ประเทศ เป็นสิ่งส ำคัญ  ดังนั้น มหำวิทยำลัยควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกฐำนของชุมชน ซึ่งเป็นกำร
ปลูกฝังให้ผู้เรียนเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี อัตลักษณ์ของชุมชน ผ่ำนกำรใช้นวัตกรรมและดิจิทัล 
เทคโนโลยี เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดีและคนเก่ง และสอดคล้องกับปรัชญำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ที่ว่ำ “มหำวิทยำลัยที่เป็นพลังของแผ่นดินในกำรพัฒนำท้องถิ่นสู่สำกล”  
 ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีกำรปรับโครงกำรให้สอดคล้องกับกำรพลิกโฉมมหำวิทยำลัย 
(Reinventing University)  ด้วยกำรผลิตสื่อออนไลน์ เพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
จ ำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่หนึ่ง “กำรใช้ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำร” บรรยำยโดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชนิ
กำ พรหมมำศ อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำภำษำไทย คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์, เรื่องที่สอง “ศำสตร์
พระรำชำ : ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ" บรรยำยโดย รองศำสตรำจำรย์ ดร. ทินพันธุ์ เนตรแพ คณบดี
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และอำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม, เรื่องที่สำม “ศำสตร์
พระรำชำ : ต้นก ำเนิดโครงกำรพระรำชด ำริ ฝนหลวง" บรรยำยโดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ฤทัยรัตน์ โพธิ 
รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และอำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม และเรื่องที่
สี่ “สิงโตกว๋องสิวในนครสวรรค์” บรรยำยโดยคุณนวพันธุ์ เหมชำติวิรุฬห์ กรรมกำรสมำคมกว๋องสิวนครสวรรค์  
ทั้งนี้ สื่อออนไลน์ 4 เรื่อง มีกำรเผยแพร่สู่สังคมผ่ำน ช่อง Youtube ชื่อ “สถานีวัฒนธรรม Arts and 
Culture NSRU”  
 6. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างไรเกี่ยวกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตาม
กฎกระทรวง 
  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม คิดเห็นว่ำ กำรจัดกลุ่มสถำบันอุดมศึกษำตำมกฏกระทรวง จะเป็น
ผลดีต่อมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ที่มีปรัชญำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ว่ำ “มหำวิทยำลัยที่
เป็นพลังของแผ่นดินในกำรพัฒนำท้องถิ่นสู่สำกล”    ดังนั้น หำกมหำวิทยำลัย ได้รับกำรจัดกลุ่มอยู่ใน กลุ่ม 3) 
กลุ่มพัฒนำชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน  จะเป็นโอกำสให้มหำวิทยำลัย มุ่งเน้นกำรพัฒนำท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบ (นครสวรรค์, อุทัยธำนี, ชัยนำท) ให้มีประสิทธิภำพสูงสุด โดยเฉพำะด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งจะท ำให้เกิดคุณค่ำและมูลค่ำด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม  
 7. ท่านเห็นว่าปัญหาที่ส าคัญของส านัก/สถาบันคืออะไร และท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร  
  ปัญหำที่ส ำคัญ 
  งบประมำณและจ ำนวนบุคลำกร  ไม่เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจใน “การสืบสาน 
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย” ของหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพสูงสุด 
  ข้อเสนอ  
  มหำวิทยำลัย ควรจัดสรรงบประมำนและจ ำนวนบุคลำกร ให้เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนตำม
พันธกิจใน “การสืบสาน และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย” ของหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ
สูงสุด 
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 8.  ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีหน้ำที่ส่งเสริม สนับสนุน กำรบูรณำกำรกำรสืบสำน และท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย กับหน่วยงำนในมหำวิทยำลัย ซึ่งเป็นกำรสอดคล้องกับพันธกิจของ
มหำวิทยำลัย ในข้อ 2 วิจัย บริกำรวิชำกำร และท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพของชุมชน 
ท้องถิ่น และกำรด ำเนินชีวิตแบบปกติใหม่ (New normal)  โดยในปีกำรศึกษำ 2563  ส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มีจุดเด่นที่กำรจัดกิจกรรมถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่  โรงเรียนในโครงกำรกอง
ทุนกำรศึกษำฯ ในจังหวัดอุทัยธำนี ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนอีมำดอีทรำย โรงเรียนบ้ำนใหม่คลองอังวะ โรงเรียนห้วย
ขำแข้งวิทยำคม และโรงเรียนบ้ำนสมอทอง นอกจำกนี้ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีกำรสร้ำงแหล่งเรียนรู้
ด้ำนศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้แก่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้ำนพนำสวรรค์ อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ และร่วมเป็น 
“เครือข่ำยศิลปะและวัฒนธรรม” กับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และ สมำคมเพลงพ้ืนบ้ำน
ภำคกลำงประเทศไทย 
  ทั้งนี ้เป้ำหมำยที่ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จะด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 2564 คือ กำรถ่ำย
กำรถ่ำยทอดศิลปวัฒนธรรมสู่เยำวชน (เพลงฉ่อย, กำรเชิดสิงโตกว๋องสิว) และกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (แหล่งเรียนรู้สัญจร) 
  นอกจำกนี้ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จะแสวงหำแหล่งทุนในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและควำม
เป็นไทย ต่อหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เช่น กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ส ำนักงำน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และวิทยสถำนด้ำนสังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ และศิลปกรรม
ศำสตร์แห่งประเทศไทย “ธัชชำ” กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 การสัมภาษณ์ผู้แทนเจ้าหน้าที่  สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้ 
 1. การด าเนินงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา  (1 
ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2564) มีอะไรที่เป็นจุดเด่นและมุ่งเน้นพัฒนาไปในด้านใด 
  จุดเด่น 
  1.1 จัดกิจกรรม/โครงกำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทยให้กับ
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ให้นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงจิตส ำนึกเพ่ือท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ และเป็นกำร
สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้กับมหำวิทยำลัยในกำรท ำนุบ ำรุงและสืบสำนงำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมต่อไป โดยมี
กิจกรรม/โครงกำร ดังนี้   
   - โครงกำรกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำ
ภูมพิลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตรกับพระอัจฉริยภำพด้ำนดนตรี” 
   -  โครงกำรกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “มำรยำทไทย” 
   - โครงกำรกำรอบรม เรื่อง “สถำบันพระมหำกษัตริย์ในประวัติศำสตร์ไทย” 
   - กิจกรรมถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม : สื่อออนไลน์ เรื่อง กำรใช้ภำษำไทยเพ่ือ
กำรสื่อสำร 
   - กิจกรรมถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม : สื่อออนไลน์ เรื่อง ศำสตร์พระรำชำ 
  1.2 จัดกิจกรรม/โครงกำรกับเครือข่ำยควำมร่วมมือกับโรงเรียนในโครงกำรกองทุนกำรศึกษำ 
จังหวัดอุทัยธำนี โดยมีกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับ เรื่อง ดนตรี ศิลปะ และภำษำไทยกับนั กเรียน ซึ่งท ำให้
นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่ำทำงศิลปวัฒนธรรมและน ำไปพัฒนำต่อยอดเพ่ือสร้ำงอำชีพก่อให้เกิดรำยได้ให้แก่
ตนเองและชุมชนได้ต่อไปในอนำคต โดยมีกิจกรรม/โครงกำร ดังนี้ 
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   -  กิจกรรมค่ำยยุวศิลป์โรงเรียนบ้ำนใหม่คลองอังวะ อ ำเภอบ้ำนไร่ จังหวัดอุทัยธำนี 
   - กิจกรรมค่ำยยุวศิลป์โรงเรียนห้วยขำแข้งวิทยำคม อ ำเภอลำนสัก จังหวัดอุทัยธำนี 
   - กิจกรรมค่ำยยุวศิลป์โรงเรียนอีมำดอีทรำย อ ำเภอบ้ำนไร่ จังหวัดอุทัยธำนี 
   - กิจกรรมค่ำยยุวศิลป์โรงเรียนบ้ำนสมอทอง อ ำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธำนี 
  1.3 จัดท ำนิทรรศกำรแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน เกี่ยวกับประวัติควำมเป็นมำ ประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่นของชุนชนบ้ำนทองหลำง และประวัติควำมเป็นมำของจังหวัดนครสวรรค์ โดย
สร้ำงควำมร่วมมือกับโรงเรียนทองหลำงวิทยำคม โรงเรียนพนำสวรรค์ เพ่ือใช้ส ำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ภำยใน
โรงเรียน ให้ครู นักเรียน ชุมชนมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท ำให้ครู นักเรียน ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกำรสืบสำนและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวส ำหรับประชำชนทั่วไป ซึ่งสำมำรถช่วยสร้ำงรำยได้
ให้กับชุมชน ดังนี้  
   - แหล่งเรียนรู้โรงเรียนทองหลำงวิทยำคม อ ำเภอบ้ำนไร่  จังหวัดอุทัยธำนี 
   - แหลงเรียนรู้โรงเรียนพนำสวรรค์ อ ำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์  
  1.4 จัดกิจกรรมกำรรวบรวมประวัติศำสตร์ท้องถิ่นนครสวรรค์แต่ละอ ำเภอ ซึ่งเป็นกำรกำร
รวบรวมข้อมูลด้ำนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญำท้องถิ่นของท้องถิ่นนครสวรรค์ มีกำรกำรน ำข้อมูล
ที่ได้มำผลิตเอกสำรควำมรู้ สื่อออนไลน์ด้ำนประวัติศำสตร์ท้องถิ่นนครสวรรค์ เพ่ือเผยแพร่องค์ควำมรู้ให้กับ
ประชำชนทั่วไป ได้แก่ 
   - กิจกรรมกำรผลิตสื่อออนไลน์ เรื่อง เต้นก ำร ำเคียว   
   - กิจกรรมกำรผลิตสื่อออนไลน์ เรื่อง สิงโตกว๋องสิว   
  1.5 จัดกิจกรรมกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์เชิงศิลปวัฒนธรรม หรือสร้ำง
นวัตกรรมจำกวิถีชีวิตจำกภูมิปัญญำของคนในชุมชนบ้ำนมอญ ต ำบลบ้ำนแก่ง จังหวัดนครสวรรค์ ได้มีกำร
จัดท ำผลิตภัณฑ์ทำงภูมิปัญญำท้องถิ่น โดยบูรณำกำรควำมรู้ด้ำนวัสดุศำสตร์ และเทคโนโลยีนวัตกรรม 1 
ต้นแบบ คือ กระถำงต้นไม้ ใช้วัสดุศำสตร์ท ำกระถำง อัดท ำกระถำงโดยไม่เผำจะท ำให้สำมำรถปลูกลงดินได้ 
และจะย่อยสลำยเป็นปุ๋ย มีกำรใช้เทคโนโลยีในกำรรดน้ ำปลูกผักสลัดโดยใช้ตัวควบคุมในกำรรดน้ ำ ใช้ชุด
TIMER ในกำรควบคุมและยังสำมำรถใช้มือถือสั่งกำรควบคุมชุดTIMER ได้ ซึ่งชุมชนสำมำรถควำมรู้ที่ได้รับจำก
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ทำงภูมิปัญญำท้องถิ่น มำสร้ำงรำยได้ให้กับคนในชุมชน 
  1.6 จัดท ำหนังสือรวบรวมองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น “ศิลปวัฒนวิ
จักร์” จ ำนวน 6 เรื่อง ดังนี้   
   - องค์ควำมรู้ เรื่อง กลุ่มชำติพันธุ์จีน 
   - องคค์วำมรู้ เรื่อง กลุ่มชำติพันธุ์มุสลิม 
   - องค์ควำมรู้ เรื่อง กลุ่มชำติพันธุ์มอญ   
   - องค์ควำมรู้ เรื่อง กลุ่มชำติพันธุ์ลำวครั่ง   
   - องค์ควำมรู้ เรื่อง กลุ่มชำติพันธุ์ไทด ำ   
   - องค์ควำมรู้ เรื่อง กลุ่มชำติพันธุ์ญวน 
  มุ่งเน้นพัฒนาไปในด้านใด 
  1.  พัฒนำนักศึกษำในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ให้เข้ำใจถึงควำมส ำคัญของกำรอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย โดยกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และควำมเป็นไทย 
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  2. พัฒนำหอวัฒนธรรม ให้ เป็นแหล่ ง เ รี ยนรู้ ทำงประวัติ ศำสตร์  ศิ ลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์ โดยน ำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ำมำช่วย
ท ำให้นิทรรศกำรมีควำมน่ำสนใจมำกยิ่งขึ้น 
  3. พัฒนำกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลองค์ควำมรู้ทำงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นภำยในจังหวัดนครสวรรค์ ให้มีควำมครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ในกำรศึกษำค้นคว้ำ 
และเผยแพร่  
  4. พัฒนำเว็บไซต์/ฐำนข้อมูลทำงวัฒนธรรมให้มีควำมทันสมัย ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้
เข้ำใช้งำนในยุคปัจจุบัน และมีกำรจัดเก็บข้อมูลทำงวัฒนธรรมเข้ำสู่เว็บไซต์/ฐำนข้อมูล เพ่ือให้เกิดควำมสะดวก 
รวดเร็วในกำรเข้ำถึงข้อมูล 
  5. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กรด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม และหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้ง
ภำยในหน่วยงำน และภำยนอกหน่วยงำน เพ่ือด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรร่วมกัน 
 2. การประสานเพื่อน านโยบายจากมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติของส านัก/สถาบัน 
  บุคลำกรของส ำนักฯ ได้มีกำรน ำนโยบำยจำกมหำวิทยำลัยในเรื่องกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
มำสู่กำรปฏิบัติของส ำนักฯ ในกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรต่ำง ๆ ดังนี้ 
  2.1 มีกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมกำรอนุรักษ์ สืบสำน 
ฟ้ืนฟู และพัฒนำ ได้แก่ โครงกำรวันส ำคัญทำงศำสนำ เทศกำลและประเพณี (กิจกรรมลอยกระทง)  โครงกำร
เสริมสร้ำงควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไท และรักษ์ท้องถิ่น (กิจกรรมวันชำติไทย)  กิจกรรม วันพระรำชทำน
นำม “รำชภัฏ” คนของพระรำชำ ข้ำของแผ่นดิน  โครงกำรพิธีถวำยชัยมงคล เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำช
สมภพ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี และวันอนุรักษ์
มรดกไทย  กิจกรรมวันสงกรำนต์  โครงกำรพิธีถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 
69 พรรษำ พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หั ว (28 
กรกฎำคม)  โครงกำรพิธีถวำยรำชสดุดีและถวำยพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ 
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกำสเฉลิมพระชนมพรรษำ 89 พรรษำ และพิธีสดุดีพระคุณแม่ เนื่องใน
วันแม่แห่งชำติ ประจ ำปี 2564  และโครงกำรวันคล้ำยวันสถำปนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ครบรอบ 
99 ปี  
  2.2 มีกำรกิจกรรม/โครงกำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย
ให้กับนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  ได้แก่   โครงกำรกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง 
“พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตรกับพระอัจฉริยภำพด้ำน
ดนตรี”  โครงกำรกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “มำรยำทไทย”  โครงกำรกำรอบรม เรื่อง “สถำบัน
พระมหำกษัตริย์ในประวัติศำสตร์ไทย”  กิจกรรมถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม : สื่อออนไลน์ เรื่อง กำร
ใช้ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำร  และกิจกรรมถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม : สื่อออนไลน์ เรื่อง ศำสตร์
พระรำชำ 
  2.3 มีกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรด้ำนบริกำรวิชำกำรที่ส่งเสริมสนับสนุนกำรให้ควำมรู้กับชุมชน 
อำจำรย์ นักศึกษำ เจ้ำหน้ำที่บุคลำกร และประชำชนทั่วไป ได้แก่ โครงกำรกำรบริกำรวิชำกำร เรื่อง 
“ประวัติศำสตร์ผ้ำไทยสู่ผ้ำทอร่วมสมัย”  โครงกำรเชิดชูเกียรติศิลปินทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำ
ลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำ ครั้งที่ 5 ประจ ำปี 2564  กิจกรรมถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม : สื่อศิลปวัฒนธรรม
ออนไลน์ เรื่อง สิงโตกว๋องสิวในนครสวรรค์   และกิจกรรมถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม : สื่อ
ศิลปวัฒนธรรมออนไลน์ เรื่อง เต้นก ำร ำเคียว 
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  2.4 สนับสนุนกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียนกับส ำนักฯ จัดท ำนิทรรศกำรแหล่งเรียนรู้
ภำยในโรงเรียน เกี่ยวกับประวัติควำมเป็นมำ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่นของชุนชนบ้ำน
ทองหลำง และประวัติควำมเป็นมำของจังหวัดนครสวรรค์ โดยสร้ำงควำมร่วมมือกับโรงเรียนทองหลำง
วิทยำคม โรงเรียนพนำสวรรค์ เพ่ือใช้ส ำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน ให้ครู นักเรียน ชุมชนมำ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท ำให้ครู นักเรียน ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกำรสืบสำนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และ
เป็นแหล่งทอ่งเที่ยวส ำหรับประชำชนทั่วไป ซึ่งสำมำรถช่วยสร้ำงรำยได้ให้กับชุมชน 
  2.5 จัดกิจกรรมกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์เชิงศิลปวัฒนธรรม หรือสร้ำงนวัตกรรม
จำกวิถีชีวิตจำกภูมิปัญญำของคนในชุมชนบ้ำนมอญ ต ำบลบ้ำนแก่ง จังหวัดนครสวรรค์ ได้มีกำรจัดท ำ
ผลิตภัณฑ์ทำงภูมิปัญญำท้องถิ่น โดยบูรณำกำรควำมรู้ด้ำนวัสดุศำสตร์ และเทคโนโลยีนวัตกรรม 1 ต้นแบบ คือ 
กระถำงต้นไม้ ใช้วัสดุศำสตร์ท ำกระถำง อัดท ำกระถำงโดยไม่เผำจะท ำให้สำมำรถปลูกลงดินได้ และจะย่อย
สลำยเป็นปุ๋ย มีกำรใช้เทคโนโลยีในกำรรดน้ ำปลูกผักสลัดโดยใช้ตัวควบคุมในกำรรดน้ ำ ใช้ชุดTIMER ในกำร
ควบคุมและยังสำมำรถใช้มือถือสั่งกำรควบคุมชุดTIMER ได้ ซึ่งชุมชนสำมำรถควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ทำงภูมิปัญญำท้องถิ่น มำสร้ำงรำยได้ให้กับคนในชุมชน 
  2.6 สนับสนุนกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงวัดกับคณะ ร่วมกับทั้ง 5 คณะ โดยได้มีกำรจัด
กิจกรรมร่วมกัน ได้แก่ กิจกรรมจิตอำสำ กิจกรรมวันส ำคัญทำงศำสนำ โครงกำรถวำยเทียนพรรษำ ประจ ำปี 
2564 ได้มีกำรน ำเทียนพรรษำของแต่ละคณะไปถวำยให้กับวัดประจ ำคณะ ซึ่งเป็นกำรร่วมกันรักษำประเพณีที่
ดีงำมให้คงอยู่ต่อไป 
   -  คณะวิทยำกำรจัดกำรสร้ำงร่วมมือกับวัดวรนำถบรรพต พระอำรำมหลวง (วัดกบ) 
   -  คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสร้ำงควำมร่วมมือกับวัดพรหมจริยำวำส 
   -  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์สร้ำงควำมร่วมมือกับวัดสุคตวรำรำม 
   - คณะครุศำสตร์สร้ำงควำมร่วมมือกับวัดโพธำรำม (พระอำรำมหลวง) 
   - คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรมสร้ำงควำมร่วมมือกับวัดเกำะหงส์ 
 3.  เพื่อให้การท างานของท่านมีความถูกต้อง สะดวกรวดเร็ว ท่านคิดว่าควรน าเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างไร 
  ในกำรปฏิบัติของบุคลำกรภำยในส ำนักฯ ได้มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้เพ่ือเพ่ิมควำมสะดวก 
รวดเร็วในกำรปฏิบัติงำนในด้ำนต่ำง ๆ ของส ำนักฯ ดังนี้ 
  เว็บไซต์ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  http://artculture.nsru.ac.th/  น ำมำใช้ในกำรจัดเก็บ
ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำร แผนงำนต่ำง ๆ กิจกรรม/โครงกำร   
  เว็บไซต์หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์  http://nsartculture.nsru.ac.th/  น ำมำใช้ในกำร
จัดเก็บข้อมูลศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดนครสวรรค์ และกำรให้บริกำรเข้ำเยี่ยมชมของหอวัฒนธรรม จังหวัด
นครสวรรค์  
  เว็บไซต์ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  http://artculture.nsru.ac.th/sar63/  
น ำมำใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำทั้งหมดที่ส ำนักรับผิดชอบ
ด ำเนินกำร กิจกรรม/โครงกำร กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร และรำยงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ   
  ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  https://e-office.nsru.ac.th/  น ำมำใช้ในกำรรับส่งเอกสำร
จำกภำยใน และภำยนอก ท ำให้ผู้บริหำรสำมำรถมอบหมำยงำนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว ช่วยลดกำรใช้กระดำษ  



251 
 

  ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting(NEW))  https://e-meeting.nsru.ac.th/  น ำมำใช้
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ แจ้งให้คณะกรรมกำรทรำบถึงวำระกำร
ประชุม เอกสำรกำรประชุม และสำมำรถรับรองรำยงำนกำรประชุมผ่ำนระบบออนไลน์ 
  ระบบบริหำรงบประมำณ  http://3dgf.nsru.ac.th/  น ำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
งบประมำณของส ำนักฯ  และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนด้ำนงบประมำณของส ำนักฯ   
  ระบบสำรสนเทศมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ (NSRU MIS)  http://mis.nsru.ac.th/  
น ำมำใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูลของบุคลำกรภำยในส ำนักฯ และติดตำมกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรภำยในส ำนักฯ  
  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 
  มีระบบ Digital Library http://artculture-nsru.vlcloud.net น ำมำใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูล  
e-book หนังสือองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม  และวีดีโอที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของ
จังหวัดนครสวรรค์ 
 4. การระบาด COVID19 ท่านประสบปัญหาในการปฏิบัติงานหรือไม่อย่างไร และต้องการ
ได้รับการสนับสนุนอย่างไร 
  4.1 หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ไม่สำมำรถเปิดให้บริกำรเยี่ยมชมได้เนื่องจำกกำรระบำด 
COVID19 อำจจะต้องมีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรเยี่ยมชมเป็นแบบออนไลน์ผ่ำนเว็บไซต์หอวัฒนธรรมจังหวัด
นครสวรรค์ และช่องทำง Facebook  Youtube 
  4.2 ไม่สำมำรถจัดกิจกรรม/โครงกำรบริกำรวิชำกำรได้เนื่องจำกในกำรจัดกิจกรรม/โครงกำร
ต้องมีกำรลงมือปฏิบัติกำรร่วมกัน อำจท ำให้เกิดควำมเสี่ยงต่อกำรระบำด COVID19 ได้ 
  4.3 กิจกรรม/โครงกำรที่มีกำรลงพ้ืนที่ตำมต่ำงจังหวัดไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้เนื่องจำกกำร
ระบำด COVID19 อำจจะต้องมีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/โครงกำรให้มีควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ 
  4.4 กำรติดต่อประสำนงำนในช่วงกำรระบำด COVID19 บำงอย่ำงเกิดควำมล่ำช้ำ 
  4.5 ต้องกำรกำรสนับสนุนในเรื่องของงบประมำณด ำเนินงำน เนื่องจำกกำรจัดกิจกรรม/
โครงกำรในรูปแบบออนไลน์ต้องใช้เทคโนโลยี พ้ืนที่ในกำรจัดเก็บข้อมูลทำงเว็บไซต์จ ำนวนมำก และเครื่องมือ
อุปกรณ์ท่ีทันสมัย 
 5.  ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
  มหำวิทยำลัยควรสนับสนุนส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรได้บรรลุ
เป้ำหมำยและมีประสิทธิภำพ ดังนี้  
  5.1 ขอสนับสนุนงบประมำณในกำรปรับปรุงพ้ืนที่และเปลี่ยนแปลงรูปแบบภำยในตัว
พิพิธภัณฑ์/นิทรรศกำรให้มีรูปแบบที่เป็นสำกล กำรออกแบบลักษณะที่เป็นอัตลักษณ์เฉพำะท้องถิ่น และกำร
เพ่ิมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย เพ่ือให้ถูกพัฒนำจนเป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้งำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์ และสำมำรถรองรับกำรให้บริกำรเชิงวัฒนธรรมแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งที่
เป็นแบบรำยหมู่คณะและแบบรำยบุคคล 
  5.2 ขอสนับสนุนบุคลำกรที่ด ำเนินงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรม เกี่ยวกับกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม กำรจัดกิจกรรม/โครงกำรบริกำรวิชำกำร เนื่องจำกปัจจุบันยังไม่มีบุคลำกรในกลุ่มงำนส่งเสริม 
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
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ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการ 
 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมคิดเห็นต่อภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำลของผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม จำกกำรตอบแบบสอบถำมของบุคลำกร  จ ำนวน 5 คน จำกบุคลำกร จ ำนวน 5 คน หรือร้อยละ 
100.00 ปรำกฏดังตำรำงที่  5.2 – ตำรำงที่ 5.4 ดังนี้ 

ตารางท่ี 5.2 แสดงค่ำเฉลี่ย ระดับและล ำดับที่ควำมคิดเห็นต่อภำวะผู้น ำของผู้อ ำนวยกำร                     
                ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
1. ภาวะผู้น า ค่าเฉลี่ย ระดับ ล าดับที่ 

1.1 
ควำมเป็นผู้น ำในกำรก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรงำนตำมวิสัยทัศน์ 
เป้ำหมำย คุณค่ำและยุทธศำสตร์ของส ำนัก/สถำบัน และ
มหำวิทยำลัย 

4.60 ดีมำก 2 

1.2 
ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร กำรถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย และ
ยุทธศำสตร์ให้ประชำคมของส ำนัก/สถำบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4.60 ดีมำก 2 

1.3 
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนได้ทันกำรเปลี่ยนแปลงของ 
สังคมโลก 

4.80 ดีมำก 1 

1.4 ทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำกำรบริหำรงำน 4.40 ดี 3 

1.5 
ทักษะในกำรคิดแสวงหำวิธีกำรหรือทำงเลือกท่ีดีที่สุดส ำหรับอนำคต
ของส ำนัก/สถำบัน 

4.60 ดีมำก 2 

1.6 
ควำมมุ่งม่ันและควำมทุ่มเทในกำรท ำงำนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำม
แผนยุทธศำสตร์ 

4.80 ดีมำก 1 

1.7 
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรทรัพยำกรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อส ำนัก/สถำบัน 

4.40 ดี 3 

1.8 
ควำมสำมำรถในกำรแสวงหำทรัพยำกรมำสนับสนุนกำรบริหำรงำนของ
ส ำนัก/สถำบัน 

4.80 ดีมำก 1 

1.9 กำรสร้ำงทีมและใช้แนวทำงในกำรท ำงำนเป็นทีมในกำรบริหำรงำน 4.80 ดีมำก 1 
1.10 กำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในส ำนัก/สถำบัน 4.80 ดีมำก 1 
1.11 กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับบุคคลและองค์กำรภำยนอก 4.80 ดีมำก 1 
1.12 กำรสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้เพ่ือกำรปฏิบัติงำนในส ำนัก/สถำบัน 4.60 ดีมำก 2 

รวม 4.67 ดีมาก  
 จำกตำรำงที่ 5.2 โดยภำพรวม บุคลำกรเห็นว่ำภำวะผู้น ำของผู้อ ำนวยกำร อยู่ในระดับ “ดีมำก”  
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยควำมคิดเห็นสูงสุดสำมอันดับคือ  ควำมสำมำรถใน
กำรบริหำรงำนได้ทันกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  ควำมเป็นผู้น ำในกำรก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรงำนตำม
วิสัยทัศน์ เป้ำหมำย คุณค่ำและยุทธศำสตร์ของส ำนัก/สถำบัน และมหำวิทยำลัย  และควำมสำมำรถในกำร
สื่อสำร กำรถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย และยุทธศำสตร์ให้ประชำคมของส ำนัก/สถำบันและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย  ส่วนข้อที่มีค่ำเฉลี่ยควำมคิดเห็นต่ ำสุดสองอันดับคือ ทักษะในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำกำรบริหำรงำน   
และควำมสำมำรถในกำรบริหำรทรัพยำกรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส ำนัก/สถำบัน 
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ตารางท่ี 5.3 แสดงค่ำเฉลี่ย ระดับและล ำดับที่ควำมคิดเห็นต่อธรรมำภิบำลของผู้อ ำนวยกำร 
                ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
2. ธรรมาภิบาล ค่าเฉลี่ย ระดับ ล าดับที่ 

2.1 
หลักนิติธรรม : กำรใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับกติกำต่ำงๆ อย่ำงเป็นธรรม
และเสมอภำค 

4.60 ดีมำก 2 

2.2 
หลักคุณธรรม : กำรยึดถือและเชื่อมั่นในควำมถูกต้องดีงำม ควำม
ซื่อสัตย์สุจริต ควำมเสียสละ ควำมอดทน ขยันหมั่นเพียร ควำมมี
ระเบียบวินัย 

4.80 ดีมำก 1 

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

4.60 ดีมำก 2 

2.4 

หลักกำรมีส่วนร่วม : เปิดโอกำสให้มีส่วนร่วมในกำรรับรู้ เรียนรู้  
ท ำควำมเข้ำใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหำ/ประเด็นส ำคัญท่ี
เกี่ยวข้อง ร่วมกันคิดแนวทำงกำรท ำงำน ร่วมแก้ปัญหำ ร่วมใน
กระบวนกำรตัดสินใจและกระบวนกำรพัฒนำ 

4.80 ดีมำก 1 

2.5 
หลักควำมรับผิดชอบ : แสดงควำมรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ให้
บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์/เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ กำรแสดงถึงควำม
ส ำนึกในควำมรับผิดชอบต่อควำมบกพร่องและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข 

4.80 ดีมำก 1 

2.6 
หลักควำมคุ้มค่ำ : กำรใช้ทรัพยำกรในกำรบริหำรงำนที่มีอยู่จ ำกัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ประหยัดและคุ้มค่ำ 

4.60 ดีมำก 2 

 รวม 4.70 ดีมาก  

 จำกตำรำงที่ 5.3 โดยภำพรวมบุคลำกรเห็นว่ำ ธรรมำภิบำลของผู้อ ำนวยกำร  อยู่ในระดับ “ดีมำก” 
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยควำมคิดเห็นสูงสุดคือ หลักคุณธรรม : กำรยึดถือและ
เชื่อมั่นในควำมถูกต้องดีงำม ควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมเสียสละ ควำมอดทน ขยันหมั่นเพียร ควำมมีระเบียบ
วินัย  หลักกำรมีส่วนร่วม : เปิดโอกำสให้มีส่วนร่วมในกำรรับรู้ เรียนรู้ ท ำควำมเข้ำใจ  ร่วมแสดงทัศนะ ร่วม
เสนอปัญหำ/ประเด็นส ำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันคิดแนวทำงกำรท ำงำน ร่วมแก้ปัญหำ ร่วมในกระบวนกำร
ตัดสินใจและกระบวนกำรพัฒนำ  และหลักควำมรับผิดชอบ : แสดงควำมรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ให้
บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์/เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ กำรแสดงถึงควำมส ำนึกในควำมรับผิดชอบต่อควำมบกพร่อง
และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข  ส่วนข้อที่มีค่ำเฉลี่ยควำมคิดเห็นต่ ำสุดคือ หลักนิติธรรม : กำรใช้กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับกติกำต่ำงๆ อย่ำงเป็นธรรมและเสมอภำค  หลักควำมโปร่งใส : กำรท ำให้ส ำนัก/สถำบันเป็นสังคมที่
เปิดเผยข้อมูลอย่ำงตรงไปตรงมำ มีระบบและกลไกกำรท ำงำนที่โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องได้   
และหลักควำมคุ้มค่ำ : กำรใช้ทรัพยำกรในกำรบริหำรงำนที่มีอยู่จ ำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประหยั ดและ
คุ้มค่ำ 
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ตารางท่ี 5.4 แสดงค่ำเฉลี่ยระดับและล ำดับที่ควำมคิดเห็นต่อภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำลของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาล ค่าเฉลี่ย ระดับ ล าดับที่ 

1 ภำวะผู้น ำ 4.67 ดีมำก 2 
2 ธรรมมำภิบำล 4.70 ดีมำก 1 

รวม 4.68 ดีมาก  
  จำกตำรำงที่ 5.4 โดยภำพรวมบุคลำกรเห็นว่ำ ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำลของผู้อ ำนวยกำร อยู่ใน
ระดับ “ดีมำก” 

ความพึงพอใจในการบริหารของผู้อ านวยการ 
 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมคิดเห็นต่อควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของผู้อ ำนวยกำร จำกกำรตอบ
แบบสอบถำมของบุคลำกร  จ ำนวน 5 คน จำกบุคลำกร จ ำนวน 5 คน หรือร้อยละ 100.00  ปรำกฏดังตำรำงที ่ 5.5 

ตารางท่ี 5.5 แสดงค่ำเฉลี่ย ระดับและล ำดับที่ควำมคิดเห็นต่อควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของผู้อ ำนวยกำร 
               ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ความพึงพอใจในการบริหารของผู้อ านวยการ ค่าเฉลี่ย ระดับ ล าดับที่ 
1. การบริหาร 4.67 มากที่สุด  
1.1 แผนยุทธศำสตร์ของส ำนัก/สถำบัน 4.60 มำกที่สุด 2 

1.2 
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของส ำนัก/สถำบัน 
และมหำวิทยำลัย และเกิดจำกควำมร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ 

4.60 มำกที่สุด 2 

1.3 
ส ำนัก/สถำบันมีกลไกในกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผล ให้กำร
ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมแผน 

4.80 มำกที่สุด 1 

2. บทบาทหน้าที่ 4.36 มาก  

2.1 
กำรก ำหนดเป้ำประสงค์ และผลสัมฤทธิ์ที่ต้องกำรโดยให้ผู้เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมและอธิบำยให้เข้ำใจตรงกัน 

4.80 มำกที่สุด 1 

2.2 
กำรเป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวก (Facilitator) หรือส่งเสริมให้เกิด 
ผลสัมฤทธิ์ในกำรด ำเนินงำน  

4.80 มำกที่สุด 1 

3. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในส านัก/สถาบัน 4.80 มากที่สุด  

3.1 
กำรใช้ประโยชน์จำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีเพ่ือกำรบริหำรและ
กำรปฏิบัติงำน 

4.60 มำกที่สุด 1 

3.2 
กำรใช้ประโยชน์จำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีเพ่ือกำรบริกำร
นักศึกษำและศิษย์เก่ำ 

4.40 มำก 2 

4. แนวทางการท างาน 4.80 มากที่สุด  

4.1 
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคณำจำรย์ นักศึกษำ บุคลำกรภำยในและภำยนอก
ส ำนัก/สถำบัน 

4.80 มำกที่สุด 2 

4.2 
กำรจัดหำ กำรบริหำรทรัพยำกร และทรัพย์สินของส ำนัก/สถำบันและ
มหำวิทยำลัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4.80 มำกที่สุด 1 

รวม 4.69 มากที่สุด  
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 จำกตำรำงที่ 5.5 โดยภำพรวมบุคลำกรมีควำมพึงพอใจในกำรบริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำร ส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรมอยู่ในระดับ “มำกที่สุด”  
 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ 
 1. ด้ำนกำรบริหำร ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจสูงสุดคือ สถำบันมีกลไกในกำรก ำกับ ติดตำม และ
ประเมินผล ให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมแผน  
 2.  ด้ำนบทบำทหน้ำที่ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจสูงสุดคือ กำรก ำหนดเป้ำประสงค์ และ
ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องกำรโดยให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและอธิบำยให้เข้ำใจตรงกัน  
 3.  ด้ำนกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในส ำนัก/สถำบัน  ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจสูงสุด กำรใช้
ประโยชน์จำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีเพ่ือกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำน  
 4. ด้ำนแนวทำงกำรท ำงำนข้อที่มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจสูงสุดคือ กำรจัดหำ กำรบริหำรทรัพยำกร 
และทรัพย์สินของส ำนัก/สถำบันและมหำวิทยำลัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

สรุปผลการประเมินผลงาน 
 1. ผลกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ  ส ำนักด ำเนินกำรคิดเป็นคะแนนได้ 4.88 อยู่ในระดับดีมำก จ ำแนกเป็น 
  1.1 ด้ำนกำรบริหำร ส ำนักด ำเนินกำรคิดเป็นคะแนนได้ 5 อยู่ในระดับดีมำก 
  1.2 ควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำน ส ำนักด ำเนินกำรคิดเป็นคะแนนได้ 5.00  อยู่ในระดับดีมำก
  1.3  ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ส ำนักด ำเนินกำรคิดเป็นคะแนนได้ 4.38  อยู่ในระดับดี 
 2. กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์และกำรบริหำรงบประมำณ  ส ำนักด ำเนินกำรคิดเป็นคะแนนได้ 
4.64  อยู่ในระดับดีมำก จ ำแนกเป็น  
   2.1 กำรบรรลุวัตถุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดของแผนยุทธศำสตร์  
    ส ำนักได้รับอนุมัติให้ด ำเนินโครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564  ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศำสตร์ จ ำนวน 16 ตัวชี้วัด โดยมีผลกำรด ำเนินงำน
บรรลุค่ำเป้ำหมำย จ ำนวน 16 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 100.00 คิดเป็นระดับคะแนน 5.00 อยู่ในระดับดีมำก 
   2.2 ควำมส ำเร็จของโครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ที่รับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย 
    ส ำนักได้รับอนุมัติให้ด ำเนินโครงกำร จ ำนวน 4 โครงกำร  สำมำรถด ำเนินกำรได้  จ ำนวน 3 
โครงกำร  เป็นร้อยละ 75.00 คิดเป็นระดับคะแนน 3.75 อยู่ในระดับดี 
 3. กำรบริหำรงบประมำณ 
  ส ำนักได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 1,840,702 บำท  ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยได้ จ ำนวน 
1,762,143 บำท  คิดเป็นร้อยละ 95.73  คิดเป็นระดับคะแนน 4.79 อยู่ในระดับดีมำก 
  กำรประเมินผลงำนของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  สรุปได้
ดังตำรำงที่ 5.6  
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 ตารางท่ี 5.6 สรุปกำรประเมินผลงำนของผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564   

 ที่ รายการที่ประเมิน น้ าหนัก 
ส านักศิลปะฯ 

คะแนน ระดับ 
1 ผลการด าเนินงานตามพันธกจิ 50 4.88 ดีมาก 

  1.1 ด้ำนกำรบริหำร 15 5.00 ดีมำก 
  1.2 ควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำน 25 5.00 ดีมำก 
  1.3 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 10 4.38 ดี 
2 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ 40 4.64 ดีมาก 

 2.1 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดของแผนยุทธศำสตร์ 20 5.00 ดีมำก 
  2.2 ควำมส ำเร็จของโครงกำรที่ได้รับอนุมัติ 10 3.75 ดี 
  2.3 กำรบริหำรงบประมำณ 10 4.79 ดีมำก 

รวม 90 4.77 ดีมาก 
3 ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาล 10 4.68 ดีมาก 

  ภำวะผู้น ำ  4.67 ดีมำก 
  ธรรมำภิบำล  4.70 ดีมำก 

 จำกตำรำงที่ 5.6 พบว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ อยู่ในระดับดีมำก ผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์
และกำรบริหำรงบประมำณ อยู่ในระดับดีมำก ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำลของผู้อ ำนวยกำร อยู่ในระดับดีมำก 

การวิเคราะห์การด าเนินงาน 
 จุดเด่น 
 1. ได้น ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินกำรในทุกด้ำน เช่น สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด 
19 ท ำให้ส ำนักฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบจำกกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เป็นกำรผลิตสื่อออนไลน์ด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
และควำมเป็นไทย จ ำนวน 3 ชิ้นงำน คือ ประวัติควำมเป็นมำของสิงโตกว๋องสิวในนครสวรรค์ กำรละเล่นเต้นก ำร ำเคียว 
และกำรใช้ภำษำไทย รวมถึงกำรจัดท ำช่องยูทูปในชื่อสถำนีวัฒนธรรม Arts and Culture NSRU เพ่ือเป็นช่องทำงใน
กำรเผยแพร่สื่อออนไลน์ด้ำนศิลปวัฒนธรรมอีกหนึ่งช่องทำง นอกจำกนี้ ส ำนักได้พัฒนำ website youtube ตลอดจน 
มีกำรเชื่อมโยงด้ำนศิลปวัฒนธรรมไปยัง website ของส ำนักงำนจังหวัดนครสวรรค์   
 2.  ศึกษำและจัดท ำหนังสือองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น “ศิลปวัฒนวิจักร์” 
จ ำนวน 6 เรื่อง ดังนี้ องค์ควำมรู้เรื่องกลุ่มชำติพันธุ์จีน กลุ่มชำติพันธุ์มอญ กลุ่มชำติพันธุ์ลำวครั่ง กลุ่มชำติพันธุ์
มุสลิม กลุ่มชำติพันธุ์ไทด ำ และกลุ่มชำติพันธุ์ญวณ 
 3. ริเริ่มจัดท ำโครงกำรค่ำยยุวศิลป์สัญจรให้กับนักเรียนในโครงกำรกองทุนกำรศึกษำ จังหวัด
อุทัยธำนี จ ำนวน 4 โรงเรียน เพ่ือพัฒนำกำรถ่ำยทอดและสืบสำนองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม และควำม
เป็นไทยอย่ำงเป็นรูปธรรม มีเวทีแลกเปลี่ยนงำนศิลปวัฒนธรรมในสถำนศึกษำ รวมถึงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือด้ำนศิลปวัฒนธรรมระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับหน่วยงำนภำยนอก 
 4. กำรท ำงำนของส ำนักเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกหน่วยงำน โดยเฉพำะกำรท ำงำนร่วมกับอำจำรย์ 
นักศึกษำ ในคณะต่ำงๆ 
   ข้อเสนอแนะ 
    ควรวำงแผนพัฒนำต่อยอดองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น รวมถึงพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม และควำมเป็นไทยให้กับท้องถิ่น เพ่ือต่อยอดสร้ำงรำยได้ให้กับชุมชน 
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บทที่ 6 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
  สถาบันวิจัยและพัฒนาถือเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่ท าหน้าที่ท าการวิจัยและส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ท าวิจัยเพ่ือบริการวิชาการแก่สังคม การวิจัยเป็นปัจจัยส าคัญที่บ่งชี้
คุณภาพทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาและเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์การปฏิบัติ
ภารกิจวิจัยเป็นบทบาทและเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้พัฒนา
ประสบการณ์ทางการศึกษาค้นคว้าสภาพปัญหาของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ได้สารสนเทศที่ส่งผล
โดยตรงต่อการพัฒนานักศึกษาท้องถิ่นและประเทศดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จึงจ าเป็นที่จะต้อง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้สร้างผลงานด้านวิจัยอย่างต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ 
 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 ปรัชญา 
  วิจัยและบริการวิชาการ อย่างมีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 วิสัยทัศน์ Vision: Smart :  
  S : Strategy   การน้อมน าศาสตร์พระราชา   
  M : Moving / Driven  การขับเคลื่อน  
  A : Attainable / Area  การท างานให้บรรลุเป้าหมาย/พ้ืนที่ 
  R : Research    การวิจัยและนวัตกรรม 
  T : Talent    ขีดความสามารถและศักยภาพ 
 วิสัยทัศน์ :  
  สถาบันวิจัยและพัฒนาน้อมน าศาสตร์พระราชาเพ่ือขับเคลื่อนขีดความสามารถการวิจัย การ
บริการวิชาการและนวัตกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสามมิติ (BCG) ในพ้ืนที่ให้บริการ   
 พันธกิจMission: RDI 
  R : Research   การวิจัยและการบริการวิชาการ 
  D : Development / Driven  การพัฒนาและขับเคลื่อน 
  I : Innovation / Institution  นวัตกรรม / สถาบัน 
 พันธกิจ : สถาบันที่ขับเคลื่อนและพัฒนาการวิจัยและการบริการวิชาการ  
  1.  การสร้างสรรค์งานวิจัยและการบริการวิชาการตามกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจสามมิติ 
  2. พัฒนาและขับเคลื่อนนวัตกรรมการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือร้างสรรค์
การพัฒนาเศรษฐกิจสามมิติ 
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  3. สืบสานและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
  4. การบริหารจัดการงานวิจัยและการบริการวิชาการตามหลักธรรมาภิบาล  
 ผู้บริหาร 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  นิยม ผู้อ านวยการ 
  อาจารย์ ดร.สมพร  พูลพงษ์ รองผู้อ านวยการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒชิยั  พิลึก รองผู้อ านวยการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อธิกัญญ์  แพรด่วน รองผู้อ านวยการ 
 บุคลากร 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านัก/สถาบัน มีบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 7 คน ดังนี้ 

ต าแหน่ง 
วุฒิการศึกษา 

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

บุคลากรสายสนับสนุน - 4 - 3 - 7 

   พนักงานมหาวิทยาลัย - 4 - 3 - 7 

   พนักงานราชการ - - - - - - 

 ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา   ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
 
การประเมินผลงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานท าการวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานของ
สถาบันและผู้อ านวยการจากเอกสารต่างๆ ได้แก่ รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน แผนกล
ยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี รายงานการประเมินตนเอง รายงานการประเมินคุณภาพภายใน และเอกสาร
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการ ผู้แทนเจ้าหน้าที่ส านัก ตลอดจนข้อมูลจากแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการจากบุคลากรในส านัก  ผลจากการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้น ามาสรุปเป็นผลการประเมินตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  ในรายงานนี้แบ่งการประเมินเป็นสามส่วนคือ การ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  และการ
ประเมินผลงานของสถาบันประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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 การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ การด าเนินงานและผลที่ได้รับ ปัญหา/อุปสรรค 
1. ควรพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน
ให้มีความสามารถในการส่งเสริมสนับสนุนให้
ค าปรึกษาแก้อาจารย์นักวิจัยได้อย่างมีประสินทธิ
ภาพ 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการสนับสนุนให้มี
การ พัฒนาศั กยภาพและทั กษะการ
ปฏิบัติ งานอย่างต่อเนื่ องทุกปี ให้การ
ด าเนินงานของหน่วยงานเกิดปฏิบัติภาพ
และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
ในปัจจุบันยุคโควิด-19 

 

2. ควรส่งเสริมให้มีการน าผลงานวิจัยและบริการ
วิชาการที่สามารถสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการสนับสนุนการ
สร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยฯโดยมีการ
ก าหนดระเบียบค่าตอบแทนที่ผ่านการ
รับรองจากสภามหาวิทยาลัยในเรื่องของ
บริการวิชาการและงานวิจัยอย่างเป็น
รูปธรรม 

 

3. ควรสนับสนุนให้สายสนับสนุนมีการสร้าง
ผลงานวิจัย เ พ่ือน า ไปพัฒนาการปรับเข้ ารู้
ต าแหน่งทางวิชาการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการส่ง เสริม
โครงการงานวิจัยผ่านโครงการการพัฒนา
ง านประจ า สู่ ง า น วิ จั ย ซึ่ ง เ ป็ น มี ก า ร
สนับสนุนประเภททุนนี้ทุกปีเพ่ือเป็นการ
ส่ง เสริมสายสนับสนุนให้มีการพัฒนา
ทักษะเชิงวิชาการให้สามารถมีการแข่งขัน
กับมหาวิทยาลัยฯอ่ืนได้และมีทักษะความ
ช านาญในสายวิชาชีพเพ่ือรองรับการ
รับเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการต่อไป 

 

 
 ความเห็นของคณะกรรมการต่อการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 จากข้อเสนอแนะทั้งสามข้อสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการโดยการสนับสนุนให้มีการพัฒนา
ศักยภาพและทักษะการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  ก าหนดระเบียบค่าตอบแทนที่ผ่านการรับรองจากสภา
มหาวิทยาลัยในเรื่องของบริการวิชาการและงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม  และส่งเสริมโครงการงานวิจัยผ่าน
โครงการการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยโดยสนับสนุนทุนเพ่ือท าการวิจัยและส่งเสริมสายสนับสนุนได้พัฒนา
ทักษะเชิงวิชาการให้สามารถและมีทักษะความช านาญในสายวิชาชีพเพ่ือรองรับการรับเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการต่อไป 
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 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านัก/สถาบัน ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์  จ านวน 9  ตัวชี้วัด  โดยมีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ จ านวน  

8  ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ  88.89   ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
การด าเนินงาน 

จ านวน
ตัวช้ีวัด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
การสร้างสรรค์การวิจัยเชิงพาณิชย์ พัฒนานวัตกรรม 

และพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 
9 8 88.89 1 11.11 

รวม 9 8 88.89 1 11.11 
 
 โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย  
ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2     
ตัวชี้วัดที่ 1.1 จ านวนผลงานวจิัยและนวัตกรรมที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  

4 4  
 

ตัวชี้วัดที่ 1.2 จ านวนผลงานวจิัยและนวัตกรรมที่ถูกนาไป
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  

1 2  
 

ตัวชี้วัดที่ 1.3 จ านวนผลงานวจิัยและนวัตกรรมที่มี
ผลกระทบสูงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัด 
กลุ่มจังหวัด และระดับชาติ  

1 1  

 

ตัวชี้วัดที่ 1.4 จ านวนเครือข่ายการวิจัยทั้งภายใน และ/
หรือต่างประเทศ  

1 1  
 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 จ านวนผลงานวจิัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
และงานสร้างสรรค์ทีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ  

2 1  

 

ตัวชี้วัดที่ 2.2 จ านวนผลงานวจิัยและนวัตกรรม หรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร และ/หรืออนุสิทธิบัตร  

1 2  
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ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย  
ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3      
ตัวชี้วัดที่ 3.1 จ านวนชุมชนทีไ่ด้รับการพัฒนาเป็นชุมชน
ต้นแบบหรือเป็นศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย  

1 1  
 

ตัวชี้วัดที่ 3.2 จ านวนนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและรายได้ให้แก่ชุมชน/
มหาวิทยาลัย  

5 5  

 

ตัวชี้วัดที่ 3.3 จ านวนกิจกรรมการบริการวิชาการท่ีสามารถ
สร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย  

1 -  
 

 

 การด าเนินงานตามพันธกิจ 
  1.  การบริหาร 
  ตัวช้ีวัดที่ 1.1 การบริหารองค์การ   
  1. สถาบันวิจัยและพัฒนา  ด าเนินทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 (ปรับปรุง 
2564) โดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดท าแผนปฏิบัติราชการ” เมื่อใน
วันที่  8 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม สถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือรวบรวมข้อมูลส าคัญที่จ าเป็นประกอบการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ระดับต่างๆ ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของหน่วยงานการ
ทบทวนวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าประสงค์การด าเนินงานของหน่วยงาน ร่วมกับวิสัยทัศน์ นโยบาย ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย และพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าประสงค์และตัวชี้วัดของหน่วยงานร่วมทั้งสนับสนุนการด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย
ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยมีกระบวนการด าเนินการดังนี้ 
   1.1 รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน ความต้องการของชุมชน/ท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
ทบทวนการด าเนินงานอันได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยฯและของหน่วยงานนโยบายการ
บริหารงานและจุดเน้น จากสภามหาวิทยาลัยฯ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงานผลการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานจากคณะกรรมการภายนอก ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภา
มหาวิทยาลัยฯ ผลการด าเนินงานของหน่วยงานจากปีที่ผ่านมาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ของสถาบันวิจัยฯ 
   1.2 ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 2564  เพ่ือก าหนดนโยบาย กรอบแนวทางการด าเนินงานในการทบทวนแผนกลยุทธ์ต่างๆ จากข้อมูล
พ้ืนฐานตามข้อ 1 ให้มีความเชื่อมโยง / สอดคล้องกับลักษณะการเนินงานของสถาบันฯและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ 
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   1.3 จัดประชุมคณะกรรมการฯ ร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เพ่ือให้
ทราบถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน พร้อมทั้งศึกษาถึงสถานการณ์ที่
เกิดจากการประเมินสภาพแวดล้อม SWOT ที่ได้จากการวิเคราะห์มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

    การวิเคราะห์สภาพการณ์ (SWOT Analysis) สถาบันวิจัยและพัฒนา 
    จุดแข็ง 
    1. ผู้บริหารระดับสถาบันมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความเป็นเอกภาพ 
    2. นักวิจัยบางสาขาวิชามีศักยภาพสูงในการท าวิจัย 
    3. สถาบันวิจัยมีความสามารถในการปรับตัวรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
    4. สถาบันวิจัยมีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
    5. สถาบันวิจัยสามารถขึ้นทะเบียนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นที่ปรึกษา 
สาขาการวิจัยและประเมินผลกับส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังได้ 
     จุดอ่อน  
    1. ขาดฐานข้อมูลชุมชนที่ใช้ในการวางแผนด้านงานวิจัยและบริการ 
    2. ระบบฐานข้อมูลด้านงานวิจัยและงานบริการวิชาการขาดเอกภาพ มีความซ้ าซ้อน 
สร้างภาระงานให้อาจารย์และนักวิจัย 
    3. อาจารย์ที่มีศักยภาพในการขอทุนภายนอกมีจ านวนน้อย 
    4. ขาดสถานที่ และสิ่งสนับสนุนในการรองรับการปฏิบัติงาน 
    5. จ านวนการตีพิมพ์ การเผยแพร่ผลงาน ระเบียบ และงบประมาณการสนับสนุนมี
จ านวนน้อย  
    6. ขาดการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และงานบริการวิชาการที่สร้าง
รายได ้
    7. ความสามารถในการจัดหารายได้ของบริการวิชาการท่ีมีค่าตอบแทนมีจ านวนน้อย 
    8. เจ้าหน้าที่และบุคลากรขาดการท างานเป็นทีม 
    9. ขาดการขับเคลื่อนงานวารสารงานวิจัยของสถาบันวิจัยอย่างจริงจัง  
    10. ขาดบุคลากรที่สามารถผลิตสื่อมัลติมีเดียเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการประชาสัมพันธ์ให้
ทั่วถึงและน่าสนใจ 
    โอกาส 
    1. งบประมาณด้านงานวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีลักษณะจัดสรรเป็น Multi 
year และมีการบูรณาการ 
    2. มีแหล่งทุนภายนอกที่หลากหลายเอื้อต่อการขอทุนวิจัย 
    3. ชุมชนเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมท าวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น 
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    4. ทักษะการท างานที่พึงประสงค์ในอนาคตเอ้ือต่อการสร้างสรรค์งานวิจัยและการ
บริการวิชาการ 
    5. การพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากสร้างโอกาสให้เกิดงานวิจัยและการบริการ
วิชาการ 
    6. นโยบายการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
    7. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีลักษณะเป็นสังคมดิจิทัล 
    8. การปรับเปลี่ยนบทบาทของมหาวิทยาลัยในการเป็นผู้น าเพ่ือแก้ปัญหา พัฒนาสังคม 
และประเทศชาติ 
    9. นโยบายระดับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ Talent Mobility ส่งผลให้อาจารย์และนักวิจัย
ต้องพัฒนาศักยภาพในการท างาน และเคลื่อนย้ายก าลังพลไปสู่ภาคประกอบการ 
    10. นโยบายรัฐบาลสนับสนุนงานวิจัยต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
    11. นโยบายงบประมาณระดับสูงมีเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณในรูปการ
ด าเนินงานตามโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    อุปสรรค  
    1. นโยบายการบริหารระดับสูงขาดความชัดเจน 
    2. ทิศทางและนโยบายการสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยท างานกับหน่วยงาน
ภายนอกขาดความชัดเจน 
    3. นโยบายและทิศทางในการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและการบริหารจัดการ
ขาดความชัดเจน  
  2. สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการน าแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบ มาเป็นกรอบในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีพร้อมทั้งมีการก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีการเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
  3. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการประเมินแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันเพ่ือก าหนดการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการในปีต่อไปโดยน าผลการประเมินในปีที่ผ่านมา มาเป็นข้อมูลในการ
ประกอบการก าหนดยุทธศาสตร์ในปีต่อไป 
  4. สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานและเชื่อมโยง
กับองค์กรภายนอก ดังนี้  
   4.1 ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : 
NRMS) ใช้บริหารจัดการทุนวิจัยประเภทเงินงบประมาณ 
   4.2 ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (National Research Management 
System : DRMS) ใช้บริหารจัดการทุนวิจัยประเภทเงินรายได้ 
   4.3 ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (Management Information 
System : MIS) 
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   4.4 สถาบันวิจัยและพัฒนาน าระบบ สารสนเทศเทศ NSRU E-OFFICE แบบเต็มรูปแบบ
โดยที่ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสามารถจะเกษียนหนังสือให้กับผู้เกี่ยวข้องบนระบบ NSRU E-OFFICE ซึ่ง
ระบบรองรับการใช้งานผ่าน lineท าให้สะดวกและรวดเร็ว เพ่ิมศักยภาพในการท างานให้สามารถรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารอย่างทันท่วงที ไม่ล่าช้าเหมือนระบบเดิม 
  5. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดท าแบบประเมิน การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่าง
ครบถ้วนทั้ง 10 ประการ เพ่ือเป็นการประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2564 สรุปผล  4.64  คะแนน 
  6. คะแนนระดับความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ ในปีงบประมาณ 2561  เท่ากับ 4. 67 
คะแนน 
  ตัวช้ีวัดที่ 1.2  ผลการบริหารงบประมาณ 
  งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน  9,102,785.00 บาท 
  งบประมาณท่ีเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน 8,702,162.36 บาท  
  คิดเป็นร้อยละ 95.60 
  ตัวช้ีวัดที่ 1.3 ผลการพัฒนาบุคลากร 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มีบุคลากรสายสนับสนุน จ านวนทั้งสิ้น 7 คน ได้รับการฝึกอบรม จ านวน
ทั้งสิ้น 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยมีรายละเอียดการฝึกอบรมดังนี้ 
  1. นางสาวสุกัญพร  สุธนภัทร์(พนักงานมหาวิทยาลัย)  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
   หลักสูตรที่ 1 เรื่อง เทคนิคและศิลปะการบริหารงาน อย่างมืออาชีพ วันที่ 21 – 22 กันยายน 
2564 
   หลักสูตรที่ 2 เรื่อง ทักษะและเทคนิคการบริการ อย่างมืออาชีพ  วันที่ 28 – 29 กันยายน 
2564 
   หลักสูตรที่ 3 เรื่อง กลยุทธ์การบริหารงานธุรการและส านักงานอย่างมืออาชีพในยุคออนไลน์
วันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2564 
  2. นายเกริก  จงนานุรักษ์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
   หลักสูตรที่ 1 เรื่อง เทคนิคและศิลปะการบริหารงาน อย่างมืออาชีพ วันที่ 21 – 22 กันยายน 
2564 
   หลักสูตรที่ 2 เรื่อง ทักษะและเทคนิคการบริการ อย่างมืออาชีพ  วันที่ 28 – 29 กันยายน 
2564 
   หลักสูตรที่ 3 เรื่อง กลยุทธ์การบริหารงานธุรการและส านักงานอย่างมืออาชีพในยุคออนไลน์
วันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2564 
  3. นางสาวสุภาณี  พิบูล (พนักงานมหาวิทยาลัย)  นักวิชาการศึกษา 
   หลักสูตรที่ 1 เรื่อง เทคนิคและศิลปะการบริหารงาน อย่างมืออาชีพ วันที่ 21 – 22 กันยายน 
2564 
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   หลักสูตรที่ 2 เรื่อง ทักษะและเทคนิคการบริการ อย่างมืออาชีพ  วันที่ 28 – 29 กันยายน 
2564 
   หลักสูตรที่ 3 เรื่อง กลยุทธ์การบริหารงานธุรการและส านักงานอย่างมืออาชีพในยุคออนไลน์
วันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2564 
  4. นางสาวประทานพร  กัลยา (พนักงานมหาวิทยาลัย)  นักวิจัย 
   หลักสูตรที่ 1 เรื่อง เทคนิคและศิลปะการบริหารงาน อย่างมืออาชีพ วันที่ 21 – 22 กันยายน 
2564 
   หลักสูตรที่ 2 เรื่อง ทักษะและเทคนิคการบริการ อย่างมืออาชีพ วันที่ 28 – 29 กันยายน 
2564 
   หลักสูตรที่ 3 เรื่อง กลยุทธ์การบริหารงานธุรการและส านักงานอย่างมืออาชีพในยุคออนไลน์
วันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2564 
  5. นางสาวศิรินุช  ครุฑธกะ (พนักงานมหาวิทยาลัย)  นักวิจัย 
   หลักสูตรที่ 1 เรื่อง เทคนิคและศิลปะการบริหารงาน อย่างมืออาชีพ วันที่ 21 – 22 กันยายน 
2564 
   หลักสูตรที่ 2 เรื่อง ทักษะและเทคนิคการบริการ อย่างมืออาชีพ  วันที่ 28 – 29 กันยายน 
2564 
   หลักสูตรที่ 3 เรื่อง กลยุทธ์การบริหารงานธุรการและส านักงานอย่างมืออาชีพในยุคออนไลน์
วันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2564 
  6.  นางสาวยุวันดา  สุทธิดี (พนักงานมหาวิทยาลัย)   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
   หลักสูตรที่ 1 เรื่อง เทคนิคและศิลปะการบริหารงาน อย่างมืออาชีพ วันที่ 21 – 22 กันยายน 
2564 
   หลักสูตรที่ 2 เรื่อง ทักษะและเทคนิคการบริการ อย่างมืออาชีพ  วันที่ 28 – 29 กันยายน 
2564 
   หลักสูตรที่ 3 เรื่อง กลยุทธ์การบริหารงานธุรการและส านักงานอย่างมืออาชีพในยุคออนไลน์
วันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2564 
  7. นางสาวชนาพร  สรวงเทพ (พนักงานราชการ)  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
   หลักสูตรที่ 1 เรื่อง เทคนิคและศิลปะการบริหารงาน อย่างมืออาชีพ วันที่ 21 – 22 กันยายน 
2564 
   หลักสูตรที่ 2 เรื่อง ทักษะและเทคนิคการบริการ อย่างมืออาชีพ  วันที่ 28 – 29 กันยายน 
2564 
   หลักสูตรที่ 3 เรื่อง กลยุทธ์การบริหารงานธุรการและส านักงานอย่างมืออาชีพในยุคออนไลน์
วันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2564  
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  ตัวช้ีวัดที่ 1.4 การบริหารจัดการความเสี่ยง 
  1. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีแนวทางการจัดการความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดย
ใช้กระบวนการจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในตามแบบ COSO-ERM โดยมีด าเนินการ ดังนี้ 
   1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสถาบันฯซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถาบันฯ รองผู้อ านวยการสถาบันฯ  หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องท า
หน้าที่ดูแลรับผิดชอบ โดยมีการก าหนดนโยบาย และจัดท าปฏิทินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน  
   1.2 สถาบันฯ ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้บุคลากรร่วมกันการวิเคราะห์ปัจจัย
ความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564 (RM 1) เพ่ือน าไปสู่การจัดท า
ข้อมูลแผนการบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2564 
  2. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการ น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และ
แนวทางการป้องกันความเสี่ยง มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564 มีการระบุปัจจัยเสี่ยงที่
ส่งผลต่อโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง  โดยมีความ
เสี่ยง  ดังนี้  
   2.1 ผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์มีจ านวนน้อย 
   2.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงานวิจัยยังไม่ครอบคลุมและเชี่ยมโยงทุกหน่วยงาน 
   2.3 การด าเนินงานโครงการและด้านเบิกจ่ายงบประมาณไม่ตางไปตามเป้าหมาย 
  3. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงมีความเหมาะสมของสถาบันวิจัยและพัฒนามีดังนี้ 
   ความเสี่ยง 
   1.  ผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์มีจ านวนน้อย   
    ระดับความเสี่ยง (คะแนน) 
     ระดับ 20 สูงมาก 
    แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง 
     1. เพ่ิมแนวทางกระบวนการติดตามผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่
น าไปใช้ประโยชน์เป็นรอบ 6 เดือนและ 9 เดือนและ 12 เดือน 
   ความเสี่ยง 
   2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงานวิจัยยังไม่ครอบคลุมและเชี่ยมโยงทุกหน่วยงาน 
    ระดับความเสี่ยง (คะแนน 
     ระดับ 16 สูง 
    แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง 
     1. ส่งเสริมการน าเข้าข้อมูลในทุกหน่วยงานและพัฒนาระบบให้สามารถเชื่อมโยงถึง
กันได้ 
   ความเสี่ยง 
   3. การด าเนินงานโครงการและด้านเบิกจ่ายงบประมาณไม่ตางไปตามเป้าหมาย 
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    ระดับความเสี่ยง (คะแนน) 
     ระดับ 16 สูง 
    แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง 
     1.  ปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการในรูปแบบออนไลน์ 
     2. จัดเก็บองค์ความรู้จากวิทยากรในรูปแบบวีดีโอ  
  4. แนวทางการแก้ไขความเสี่ยงมีความเหมาะสมของสถาบันวิจัยและพัฒนามี  ดังนี้ 
   ความเสี่ยง 
   1.  ผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์มีจ านวนน้อย   
    แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง 
    1. เพ่ิมแนวทางกระบวนการติดตามผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์เป็นรอบ 6 เดือนและ 9 เดือนและ 12 เดือน 
   ความเสี่ยง 
   2.  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงานวิจัยยังไม่ครอบคลุมและเชี่ยมโยงทุกหน่วยงาน 
    แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง 
    1. ส่งเสริมการน าเข้าข้อมูลในทุกหน่วยงานและพัฒนาระบบให้สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ 
   ความเสี่ยง 
   3.  การด าเนินงานโครงการและด้านเบิกจ่ายงบประมาณไม่ตางไปตามเป้าหมาย 
    แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง 
    1.  ปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการในรูปแบบออนไลน์ 
    2. จัดเก็บองค์ความรู้จากวิทยากรในรูปแบบวีดีโอ  
  5. ผลจากการแก้ไขความเสี่ยงท าให้ความเสี่ยงลดลงหรือหมดไป มีดังนี ้
   ความเสี่ยง 
   1.  ผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์มีจ านวนน้อย   
    แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง 
    1. เพ่ิมแนวทางกระบวนการติดตามผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์เป็นรอบ 6 เดือนและ 9 เดือนและ 12 เดือน 
    การตอบสนองความเสี่ยง 
      การหลีกเลี่ยง   การลด/ควบคุม 
      การยอมรับ   การถ่ายโอนความเสี่ยง 
   ความเสี่ยง 
   2.  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงานวิจัยยังไม่ครอบคลุมและเชี่ยมโยงทุกหน่วยงาน 
    แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง 
    1. ส่งเสริมการน าเข้าข้อมูลในทุกหน่วยงานและพัฒนาระบบให้สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ 
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     การควบคุมความเสี่ยงท่ีมีอยู่ 
     1.  มีการติดตามจากเจ้าหน้าที่นักวิจัย 
     2. มีมีบันทึกข้อความเตือนเพื่อให้รายงานผลการน าไปใช้ประโยชน์ 
     3. มีการสนับสนุนโครงการวิจัน R2R 
     การตอบสนองความเสี่ยง 
      การหลีกเลี่ยง   การลด/ควบคุม 
      การยอมรับ   การถ่ายโอนความเสี่ยง 
   ความเสี่ยง 
   3.  การด าเนินงานโครงการและด้านเบิกจ่ายงบประมาณไม่ตางไปตามเป้าหมาย 
    แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง 
    1.  ปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการในรูปแบบออนไลน์ 
    2. จัดเก็บองค์ความรู้จากวิทยากรในรูปแบบวีดีโอ 
    การตอบสนองความเสี่ยง 
      การหลีกเลี่ยง  การลด/ควบคุม 
      การยอมรับ   การถ่ายโอนความเสี่ยง 
  ตัวช้ีวัดที่ 1.5 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศหรือต่างประเทศ  
  1.  ความร่วมมือระหว่างส านัก/สถาบันกับมหาวิทยาลัยส านัก/สถาบัน ภายในประเทศ 
   กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนานักวิจัยสู่ Frontier Research 
   ครั้งที่ 1 กิจกรรม “การพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อเสนอขอทุน Talent mobility ปี 2563 และการ
ให้ข้อเสนอแนะแผนบูรณาการใน Platform 1 และ 3 เพื่อเสนอขอทุนวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2564  
ระยะเวลา และวันเวลาในการจัดท าโครงการ : วันที่ 18 ตุลาคม 2563 
  ครั้งที่ 2 กิจกรรม “การพัฒนาโจทย์วิจัยเพ่ือขอทุนวิจัยจากกองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 2564 Flagship 2563 รอบที่ 2 และทุนภายนอก” 
  ครั้งที่ 3  กิจกรรม “การประชุมเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด” ระยะเวลา และวันเวลา
ในการจัดท าโครงการ : วันที่ 25 สิงหาคม 2564 
  ครั้งที่ 4  กิจกรรม “ประชุมเพ่ือพัฒนาแผนปฏิบัติการภาคเพื่อเสนอของบประมาณ ประจ าปี 
ระยะเวลา และวันเวลาในการจัดท าโครงการ : วันที่ 3 กันยายน 2564 
  ครั้งที่ 5 เขียนโครงการวิจัยอย่างไร…ให้ได้รับทุนจากส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน) : สวก.ระยะเวลา และวันเวลาในการจัดท าโครงการ : ในวันที่ 9 กันยายน 2564 
  2.  ความร่วมมือระหว่างส านัก/สถาบันกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  มีการด าเนินการ ดังนี้ 
   ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 20 ต าบล  ดังนี้ 
   2.1 จังหวัดอุทัยธานี 
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    - องค์การบริหารส่วนต าบลหลุมเข้า 
    - องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยคต  
    - องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งโพ  
    - องค์การบริหารส่วนต าบลเขากวางทอง  
    - องค์การบริหารส่วนต าบลทองหลาง 
    - เทศบาลต าบลตลุกดู่  
    - องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหม้อ 
    - องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  
    - องค์การบริหารส่วนต าบลทัพหลวง  
    - องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก  
   2.2 จังหวัดนครสวรรค์ 
    - องค์การบริหารส่วนต าบลมาบแก 
    - องค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชย  
    - องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วงก ์  
    - องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก่ง  
    - องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เปิน   
    - องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด (บรรพต)   
    - องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ่าน   
    - องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่สิงห์ 
    - องค์การบริหารส่วนต าบลพันลาน   
    - องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยน้ าหอม  
 
 2.  ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
  ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ระบบงานบริหารส านักงาน 
  1. บุคลากรทุกคนได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติ ตามภาระหน้าที่ๆได้รับมอบหมายของแต่ละบุคคล 
เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่สร้างความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการซึ่งใช้เป็น
แนวปฏิบัติส าหรับผู้ปฏิบัติให้สามารถท างานได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือประโยชน์
ในการบริหารจัดการของหน่วยงานอย่างถูกต้องชัดเจน เป็นระบบ ระเบียบเรียบร้อย 
  2. น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านวิจัย ดังนี้ 
   2.1 ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : 
NRMS) ใช้บริหารจัดการทุนวิจัยประเภทเงินงบประมาณ 
   2.2 ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (National Research Management 
System : DRMS) ใช้บริหารจัดการทุนวิจัยประเภทเงินรายได้ 
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   2.3 ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (Management Information 
System : MIS) 
   2.4 สถาบันวิจัยและพัฒนาน าระบบ สารสนเทศเทศ NSRU E-OFFICE แบบเต็มรูปแบบ
โดยที่ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสามารถจะเกษียนหนังสือให้กับผู้เกี่ยวข้องบนระบบ NSRU E-OFFICE ได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว เพ่ิมศักยภาพในการท างานให้สามารถ รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงที ไม่ล่าช้า
เหมือนระบบเดิม 
   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 Grow Fa-MIS 
  ตัวช้ีวัดที่ 2.2  การพัฒนาบุคลากรให้ท าหน้าที่การบริการได้อย่างมีคุณภาพ 
  1. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดท าแผนพัฒนาแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ  
2564 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของบุคลากร ภายในหน่วยงาน 
   วิสัยทัศน์การพัฒนาบุคลากร 
   วิจัยและบริการวิชาการ อย่างมีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
   พันธกิจการพัฒนาบุคลากร 
   1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
   2.  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาทักษะ 
   เป้าประสงค์การพัฒนาบุคลากร 
   1.  มีการพัฒนาระบบงานโดยบุคลากร  
   2.  บุคลากรมีความรู้ความสามารถและน าไปใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาความก้าวหน้า
ในวิชาชีพของตนเอง  
   แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อการให้บริการประปีงบประมาณ 2564 ได้ก าหนดแนวทางการ
พัฒนา ดังนี้ 
   หลักสูตรที่ 1 เรื่อง เทคนิคและศิลปะการบริหารงาน อย่างมืออาชีพ วันที่ 21 – 22 กันยายน 
2564 
   หลักสูตรที่ 2 เรื่อง ทักษะและเทคนิคการบริการ อย่างมืออาชีพ  วันที่ 28 – 29 กันยายน 
2564 
   หลักสูตรที่ 3 เรื่อง กลยุทธ์การบริหารงานธุรการและส านักงานอย่างมืออาชีพในยุคออนไลน์ 
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  2. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีทรัพยากรสนับสนุนการบริหารงานและการให้บริการที่ เพียงพอใน
ด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านทรัพยากรบุคคล มีจ านวนที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และ ให้บริการเนื่องด้วยมีการน า
เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติ ซึ่ง เทคโนโลยีที่น ามาสนับสนุนการบริหารงาน และการให้บริการนั้นเป็น
การ พัฒนาโดยบุคลากรภายในหน่วยงานท าให้สามารถพัฒนาให้ตรงกับความ ต้องการของผู้ใช้งานและ
สนับสนุนการบริหารงานได้เป็นอย่างดี ครอบคลุม พันธกิจของหน่วยงาน ด้านสิ่งสนับสนุนการบริหารงานและ
การให้บริการ เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน เนื่องจากมีการส ารวจความต้องการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 
  3. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีบุคลากรสายสนับสนุน จ านวนทั้งสิ้น 7 คน ได้รับการฝึกอบรม ตาม
แผนที่ก าหนดไว้ ดังนี้   
   3.1 นางสาวสุกัญพร  สุธนภัทร์(พนักงานมหาวิทยาลัย)  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
   3.2 นายเกริก  จงนานุรักษ์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
   3.3 นางสาวสุภาณี  พิบูล (พนักงานมหาวิทยาลัย)  นักวิชาการศึกษา 
   3.4 นางสาวประทานพร  กัลยา (พนักงานมหาวิทยาลัย)  นักวิจัย 
   3.5 นางสาวศิรินุช  ครุฑธกะ (พนักงานมหาวิทยาลัย)  นักวิจัย 
   3.6 นางสาวยุวันดา สุทธิดี (พนักงานมหาวิทยาลัย)   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
   3.7 นางสาวชนาพร สรวงเทพ (พนักงานมหาวิทยาลัย)  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  4. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องทุกปีตามรายงาน  
ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ 5 การ บริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การ
บริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน ได้
คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน อยู่ใน ระดับดีมาก 
  5. สถาบันวิจัยและพัฒนาน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยเน้นใน
เรื่องการพัฒนาบุคลากรและระบบสารสนเทศให้ทันสมัยและสามารถปรับปรุงให้เข้าสถานการณ์ปัจจุบันที่เข้าสู่
ระบบออนไลน์ เช่น 
   5.1 หลักสูตรที่ 1 เรื่อง เทคนิคและศิลปะการบริหารงาน อย่างมืออาชีพ  
   5.2 หลักสูตรที่ 2 เรื่อง ทักษะและเทคนิคการบริการ อย่างมืออาชีพ 
   5.3 หลักสูตรที่ 3 เรื่อง กลยุทธ์การบริหารงานธุรการและส านักงานอย่างมืออาชีพในยุค
ออนไลน์ 
  ตัวชี้วัดที่  2.3 การอ านวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและ
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 เป็นช่องทางที่เพ่ิมความสะดวก
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และรวดเร็วให้กับผู้รับข้อมูลเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังจะสามารถส่งข้อมูลได้หลากหลาย เช่น รูปภาพ ข้อความ 
วีดีโอ และยังสามารถเจาะจงบุคคลที่จะรับข้อมูลได้ด้วย 
  2. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการก าหนดให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
ซึ่งในคู่มือจะมีกระบวนขั้นตอนการด าเนินงานของแต่ละงานที่มีในหน่วยงาน เช่น งานธุรการ งานประกัน
คุณภาพการศึกษา งานวิจัย งานบริการวิชาการและอ่ืนๆ เพ่ือเป็นคู่มือและแนวทางในการศึกษา การท างานใน
แต่ละต าแหน่ง เพ่ือที่ในอนาคตสามารถท 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 เพ่ือแสดงความเป็นอัตลักษณ์ของหน่วยงาน เป็น
ช่องทางเปิดโอกาสให้สาธารณะได้เห็นถึงพันธกิจที่สถาบันวิจัยฯ ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจะเป็นอีกแรงผลักดันที่จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และมุมมองในแง่มุมที่โดดเด่น
ให้กับมหาวิทยาลัยฯ อีกด้วย 
  4. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดท าการประเมินผลการด าเนินการด้านการอ านวยความ
สะดวกและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ตามตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมที่ 5 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีการศึกษา 2563  สรุปผลการประเมินผ่านคณะกรรมการผู้ประเมิน ในวันที่ 
24 สิงหาคม 2564  4.67 คะแนน ระดับผลการประเมิน ระดับดีมาก 
  5. สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้น าผลการประเมินประจ าปีมาใช้ปรับปรุงในการท างานอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแก่องค์กรและเพ่ือเป็นการสนับสนุนส่งเสริมและบริการแก่ผู้ที่ผู้ที่สนใจ 
  ตัวช้ีวัดที่ 2.4 การประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีส านัก/สถาบัน รับผิดชอบ 
  1. สถาบันวิจัยมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการประจ าคณะกรรมการกองทุน
วิจัย ซึ่งในแต่ละคณะกรรมการจะมีการก าหนดการประชุม  ดังนี้  
   ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะกรรมการประจ า
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการจัดท าบันทึกข้อความเพ่ือแจ้งให้คณะกรรมการทุกท่านทราบ โดยมีการจัดส่ง
บันทึกข้อความล่วงหน้าอย่างน้อย 3-7 วันก่อนการประชุม ดังนี้ 
   1.1 บันทึกข้อความเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา  3 ครั้ง 
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    - บันทึกข้อความ สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ ว014/2564 เรื่อง ขอเชิญประชุม ลงวันที่..
10 มกราคม พ.ศ 2564 
    - บันทึกข้อความ สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ ว073/2564 เรื่อง ขอเชิญประชุม ลงวันที่ 
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
     เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 18   
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 2 อาคาร 14  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
    - บันทึกข้อความ สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ ว152/2564 เรื่อง ขอเชิญประชุม ลงวันที่ 
11 มีนาคม พ.ศ. 2564 
     เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาครั้งที่ 3/2564 วันพฤหัสบดี
ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2564  เวลา 13.30  น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัย ชั้น 1 อาคารอัมรินทร์พิทักษ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
  2. การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาและคณะกรรมการประจ า
สถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือพิจารณาเรื่อง ๆ ต่างที่เกี่ยวข้องในการบริหารกิจการของกองทุนวิจัย จึงมีการ
จัดท าวาระการประชุมเพื่อบรรจุเรื่อง ๆ ต่างที่คณะกรรมการกองทุนวิจัยต้องพิจารณา 
  3. การประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดเตรียมเอกสารไว้อย่าง
ครบถ้วนและจัดส่งให้คณะกรรมการก่อน 1 ชุด 
  4. การประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนาและคณะกรรมการบริหาร
สถาบันวิจัยฯ มีการส่งให้กรรมการพิจารณาหลังการประชุมไม่เกิน 15 วันเพ่ือให้ปรับปรุงก่อนรับรองรายงาน
การในครั้งต่อไป 
  5. สถาบันวิจัยและพัฒนาในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการกองทุนได้ด าเนินการแก้ไข
รายงานการประชุมตามที่กรรมการพิจารณาและน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการของสถาบันวิจัยและพัฒนาใน
คราวถัดไปเพ่ือให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมและหากมีแก้ไขให้ด าเนินการแก้ไขรายงานการประชุม
ตามท่ีกรรมการให้ข้อเสนอแนะ 
  ตัวช้ีวัดที่ 2.5 การให้บริการข้อมูลแก่บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  1. โครงการบริการวิชาการที่มีค่าตอบแทนมีเจ้าหน้าที่ประจ าที่ดูแล และอ านวยความสะดวกใน
เรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะ  ให้กับอาจารย์ที่มาติดต่อประสานงาน รวมทั้งหน่วยงานได้มีการสัญจรไปยังหน่วยงาน
ต่างๆ เพ่ือชี้แจงขั้นตอนการด าเนินการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ และเพ่ือก่อให้เกิดเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
  2. โครงการบริการวิชาการที่มีค่าตอบแทนมีคู่มือที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนมีการอธิการถึงขั้นตอน
การด าเนินงาน โดยเริ่มต้นตั้งแต่ 1) การจัดท าเอกสารเพ่ือประกอบการด าเนินงานตามโครงการ 2) การ
ด าเนินงานตามโครงการ 3) การเบิก – จ่าย งบประมาณ 4) การตรวจสอบบัญชี 5) การสรุปผลการด าเนินงาน 
6) การส่งเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ซึ่งในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดการด าเนินงาน มีตัวอย่างเอกสาร
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ประกอบการด าเนินงานที่ชัดเจน ท าให้อาจารย์ผู้มาติดต่องานเข้าใจ และปฏิบัติได้ถูกต้องตามขั้นตอนและตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  3. มีการประสานงานผ่าน E-mail และ Line ส่วนตัวและ Line Group เพ่ือลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและ ท าให้การสื่อสาร ประสานงานรวดเร็วขึ้น  
  4. ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วย การให้บริการทางวิชาการ
ที่มีค่าตอบแทน พ.ศ.2556 มีกระบวนการรายงานผลตามล าดับตั้งแต่ การรายงานผลหัวหน้าหน่วยงาน  
อธิการบดี  สภามหาวิทยาลัย ซึ่งต้องรายงานผลการด าเนินงานทุกรอบปีงบประมาณ นอกจากนี้ยังมีการ
รายงานผลภายในหน่วยงานประกอบด้วย คณะกรรมการประจ า  คณะกรรมการบริหาร เพ่ือเป็นการติดตาม
ผลการด าเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ 
  5. จากการสรุปรายงานผลการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ท าให้สถาบันวิจัยและพัฒนา เห็นว่า 
รายได้ในส่วนของการบริการที่มีค่าตอบแทนยังมีจ านวนไม่มากนัก ท าให้มีการวางแผนการปฏิบัติงานในปีหน้า 
โดยจะรวบรวมข้อมูลในการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาให้มีจ านวนสาขามากขึ้น เพ่ือเป็นการรองรับและท าให้
หน่วยงานภายนอกได้เห็นถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัย และน าไปสู่การร่วมด าเนินงานหรือการจ้างงานที่
ก่อให้เกิดรายได้เข้าสู่มหาวิทยาลัยต่อไป 
  ตัวช้ีวัดที่  2.6 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มีบุคลากรสายสนับสนุน จ านวนทั้งสิ้น 7 คน ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่
ที่รับผิดชอบ จ านวน 7 คน  คิดเป็นร้อยละ 100.00 ดังนี้ 
   1. นางสาวสุกัญพร  สุธนภัทร์(พนักงานมหาวิทยาลัย)  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
   2. นายเกริก  จงนานุรักษ์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
   3. นางสาวสุภาณี  พิบูล (พนักงานมหาวิทยาลัย)  นักวิชาการศึกษา 
   4. นางสาวประทานพร  กัลยา (พนักงานมหาวิทยาลัย)  นักวิจัย 
   5. นางสาวศิรินุช  ครุฑธกะ  (พนักงานมหาวิทยาลัย)  นักวิจัย 
   6. นางสาวยุวันดา  สุทธิดี   (พนักงานมหาวิทยาลัย)   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
   7. นางสาวชนาพร สรวงเทพ   (พนักงานมหาวิทยาลัย)   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  ตัวช้ีวัดที่ 2.7 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
  1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนามีแผนระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
และการตัดสินใจ 
   1.1 ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : 
NRMS) ใช้บริหารจัดการทุนวิจัยประเภทเงินงบประมาณ 
   1.2 ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (National Research Management 
System : DRMS) ใช้บริหารจัดการทุนวิจัยประเภทเงินรายได้ 
   1.3 ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (Management Information 
System : MIS) 
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   1.4 สถาบันวิจัยและพัฒนาน าระบบ สารสนเทศเทศ NSRU E-OFFICE แบบเต็มรูปแบบโดย
ที่ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสามารถจะเกษียนหนังสือให้กับผู้เกี่ยวข้องบนระบบ NSRU E-OFFICE ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว เพ่ิมศักยภาพในการท างานให้สามารถ รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงที ไม่ล่าช้าเหมือน
ระบบเดิม 
   1.5 ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ e-office.nsru.ac.th 
(ฝ่ายธุรการใหญ่) 
   1.6 ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ http://e-office.nsru.ac.th/v3 (ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
   1.7 ระบบ GFMIS = Grow Finance Management Information System (3D) 
   1.8 ระบบ (e-Government Procurement System : e-GP) 
   1.9 ระบบการเงิน GrowFa-MIS 
  2. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจด้านงานวิจัยและก าลังอยู่ระหว่างการจ้าง
พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานวิจัยที่ครอบคลุมการวิจัย การบูรณาการงานวิจัยกับจัดการเรียน
การสอนการบริหารจัดการ การเงิน การขอจริยธรรมในมนุษย์และสัตว์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และสามารถ
น าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
  3. มีการประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ ด้านงานวิจัย 
(MIS) ผ่าน Google form 
  4. ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมา 4.34 คะแนน 
  5. คะแนนในหัวข้อ “เป็นระบบสารสนเทศที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” ได้
คะแนนน้อยที่สุด แสดงว่าผู้ใช้งานระบบยังไม่เห็นความส าคัญของระบบในด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงเปิดการอบรม “วิธีการกรอกข้อมูลด้านงานวิจัยในระบบ NSRU 
MIS และการน าระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (Department Research Management 
System : DRMS) ไปใช้ในการบริหารจัดการทุนวิจัยของคณะเพ่ือเตรียมการส าหรับการประกันคุณภาพ
การศึกษา”  เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ ตระหนักถึงความส าคัญของระบบ 
  ตัวชี้ วัดที่   2.21 การประสานความร่วมมือการวิจัยส่งเสริมและสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
  1. มีการแต่งตั้งคณะท างาน “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”ซึ่งประกอบด้วยผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหัวหน้า
คณะท างาน รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์ทั้ง 5 คณะ เป็นรองหัวหน้า คณะท างาน 
เลขานุการ และคณะท างาน โดยคณะท างานดังกล่าวมีหน้าที่  ก าหนดแผนปฏิบัติการ แนวทางการด าเนินงาน 
พิจารณารวบรวมความต้องการงบประมาณ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บรวบรวม
ทรัพยากรทางกายภาพและชีวภาพ เพ่ือให้เกิดการศึกษา วิจัย อันน าไปสู่การใช้ประโยชน์ และก ากับดูแลให้
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การปฏิบัติงานสอดคล้องและสนองกับนโยบายตามแผนแม่บทการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ ในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียง  
  2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มีแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564) 
และแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2569) เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนแม่บท
และแผนปฏิบัติงานในปีงบประมาณต่างๆ จึงได้มีการร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายโรงเรียนที่เป็นสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นในจังหวัด
นครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงในการด าเนินโครงการ เช่น จัดบริการวิชาการให้กับโรงเรียนสมาชิกฯ  
  3. ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนน านักอนุกรมวิธานน้อย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบน
ฐานทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิกฯ การ
ขับเคลื่อนเครือข่ายฐานทรัพยากรท้องถิ่นและเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และเป็นที่ปรึกษาให้กับ
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นใน
โครงการตรวจติดตามและประเมินทรัพยากรท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดภายในพ้ืนที่เครือข่าย 
  4. การด าเนินการในบางกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ 6 และแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดย
ด าเนินการไดท้ั้งสิ้น 12 กิจกรรม ดังนี้ 
   4.1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช การจัดท าทะเบียนทะเบียนพรรณไม้ ร้อยละ 60 ของจ านวน
ชนิด โดยได้มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาพฤกษศาสตร์ของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาและ
เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
   4.2 กิจกรรมส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือ
การอนุรักษ์และพัฒนาตามแนวพระราชด าริฯ (ส ารวจความหลากหลายของสัตว์ขาปล้อง) ส ารวจความหลากหลาย
ทางชีวภาพของสัตว์ขาปล้องในจังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอหนองบัว อ าเภอพยุหะคีรี และ
อ าเภอลาดยาว พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างโดยวิธีสตัฟฟ์ ทราบชื่อวิทยาศาสตร์แล้วจ านวน 25 ชนิด เช่น แมงมุมใยทอง
ลายขนาน (Nephila pilipes) กระสุนพระอินทร์ (Zephronia sp.) กิ้งกือกระบอกเทาหลังแดง (Litostrophus 
segregatus) กิ้งกือหางแหลมเท้าบานเย็น (Thyropygus globulus) ตั๊กแตนขาลายข้างแถบ (Pternoscirta 
caliginosa) ผีเสื้อเหลืองสยามลายขีด (Cepora nerissa depha Moore) ผีเสื้อหนอนใบกุ่มเส้นด า (Appias 
olferna) ผีเสื้อหนอนปาล์มอินเดีย (Suastus gremius) ผีเสื้อหนอนคูนลายกระ (Catopsilia pyranthe) ผีเสื้อ
หนอนมะนาว (Papilio demoleus) เป็นต้น 
   4.3 กิจกรรมอนุบาลกล้วยไม้ในเรือนเพาะช า ก าลังด าเนินการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ใน
ห้องปฏิบัติการ ยังไม่เจริญเติบโตพอที่จะน ามาออกปลูกในเรือนเพาะช าได้ 
   4.4 กิจกรรมการศึกษาจุลินทรีย์ ศึกษาและวิเคราะห์จุลินทรีย์ที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
โดยเก็บตัวอย่างดินในพ้ืนที่อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 3 จุด น าไปคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ได้
ทั้งหมด 44 ไอโซเลต แบ่งเป็นแบคที่เรีย จ านวน 33 ไอโซเลต และเชื้อรา จ านวน 11 ไอโซเลต ทดสอบ
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คุณสมบัติในการสร้างฮอร์โมนออกซิน ( IAA) ของแบคทีเรีย ได้จ านวน 26 ไอโซเลต ทดสอบการละลาย
ฟอสเฟตบนอาหารแข็ง ของแบคทีเรีย ได้จ านวน 6 ไอโซเลต เชื้อรา จ านวน 10 ไอโซเลต ทดสอบการละลาย
ฟอสเฟตบนอาหารเหลวในแบคทีเรีย ได้จ านวน 6 ไอโซเลต ทดสอบการสร้าง Exopolysaccharide (EPS) ใน
แบคทีเรียพบว่า สามารถสร้าง EPS ได้ดี จ านวน 5 ไอโซเลต และทดสอบความสามารถในการทนแล้งของ
แบคทีเรีย พบว่ามีจ านวน 6 ไอโซเลตทนความแล้งได้ดีท่ีความเข้มข้นของ PEG ที่ 20 และ 25 จากนั้นจะลดลง 
และมีจ านวน 1 ไอโซเลต ที่ทนได้ทุกความเข้มข้นของ PEG 
   4.5 กิจกรรมการผลิตและพัฒนาพืชพรรณและสวนพฤกษศาสตร์ พ้ืนที่ศึกษาป่าธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) 13 ไร่  ขยายพันธุ์พืชเฉพาะถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ ในสวน
พฤกษศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) และในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (อ.เมือง) 
จ านวน 8 ชนิด ได้แก่ เอ้ืองหมายนา เปราะป่า กระเช้าสีดา กระเทียมช้าง ส้มซ่า ว่านนาคราชงูเขียวหรือว่าน
หางหนุมาน ผักเลือด หรือผักเลียบ เพชรสังฆาต ตะคร้อ เป็นต้น 
  5. จากกิจกรรมการตรวจติดตามและประเมินทรัพยากรท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการพัฒนาต่อ
ยอดภายในพ้ืนที่เครือข่าย ในแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ 6 ได้ด าเนินการติดตามและเป็นที่ปรึกษาให้กับสมาชิก
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น และสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยขอความร่วมมือ ให้ค าแนะน าในการด าเนิน
โครงการ อพ.สธ. และการอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น จ านวน 1 แห่ง ได้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล    
หนองบัว 
  6. มีการทบทวนแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ 6 ทุกปีงบประมาณ โดยได้รับการประเมินจาก
ส านักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี สวนจิตรลดา ในปี 2564 ภาพรวมของการประเมินอยู่ในเกรด B 
  ตัวช้ีวัดที่  2.22  การผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม  
  จ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม (รวมจ านวนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมที่ด าเนินการโดยสถาบันวิจัยฯ และทุกคณะ) 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

  ตัวช้ีวัดที่  2.23 การเผยแพร่งานวิจัยหรือบทความทางวิชาการ 
  1. สถาบันวิจัยและพัฒนาปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วย 
ทุนอุดหนุนการท าวิจัยจากเงินทุนภายนอกซ่ึงระบุว่าเงินงวดสุดท้าย จ านวนทุนอุดหนุนการท าวิจัยส่วนที่เหลือ

ประเภททุนวิจัย จ านวนโครงการ งบประมาณรวม 

ทุนวิจัยมุ่งเป้าและทุนวิจัยเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 31 2,325,000 

ทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ 4 177,800 
ทุนวิจัยงานประจ าสู่งานวิจัย 13 201,000 

รวม 48 2,703,800 
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ทั้งหมด ให้เบิกจ่ายเมื่อผู้ท าวิจัยส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และเผยแพร่ภายในระยะเวลาตามสัญญาและ
ได้รับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบงานวิจัยของมหาวิทยาลัย   
  2. มีการประชุมผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือวางแผนในการปรับปรุงและพัฒนาเกณฑ์
การเผยแพร่งานวิจัย โดยในปีงบประมาณ 2562 มีการตั้งเกณฑ์การเผยแพร่งานวิจัยเพ่ือปิดทุนวิจัยสูงขึ้นคือ 
จะต้องมีการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่บนฐาน TCI กลุ่ม 1 หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
  3. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดท าคู่มือ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  จ านวน 7 เล่ม 
  4. มีการด าเนินงานตามแผนการเผยแพร่ผลงานวิจัยตามระเบียบและสัญญาทุนวิจัย 
  5. มีการประเมินผลการด าเนินงานด้านการเผยแพร่งานวิจัยจากคะแนนประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี 
  6. มีการน าผลการประเมินการด าเนินงานด้านการเผยแพร่งานวิจัยมาปรับปรุง เช่น การ
เผยแพร่งานวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ส่วนใหญ่จะเป็นการประชุมวิชาการระดับชาติ ซึ่ง
ได้คะแนนประกันคุณภาพค่อนข้างน้อย สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงปรับสัญญาทุนวิจัยปีงบประมาณ 2563 เป็น
ต้องมีการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่บนฐาน TCI กลุ่ม 1 หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
  3.  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
   ตัวช้ีวัดที่ 3.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
   ในปีการศึกษา 2563 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา คะแนน 4.67 
   ผลการประเมินผลงานตามพันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา แสดงในตารางที่ 6.1 
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ตารางที่ 6.1  การประเมินผลงานตามพันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ที ่ ตัวช้ีวัด คะแนน 
1. การบริหาร 19.00 
1.1 กระบวนการบริหารองค์การ 4.00 
1.2 ผลการบริหารงบประมาณ 1.00 
  1. ผลการบริหารงบประมาณ  (2.5) 1.00 
  2. ความสามารถในการหารายได้ (2.5) *  

1.3 ผลการพัฒนาบุคลากร 5.00 
1.4 การบริหารจัดการความเสี่ยง 4.00 
1.5 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศหรือต่างประเทศ 5.00 
2. ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 49.00 
2.1 ระบบงานบริหารส านักงาน 5.00 
2.2 การพัฒนาบุคลากรให้ท าหน้าที่ให้การบริการได้อย่างมีคุณภาพ 5.00 

2.3 
การอ านวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

5.00 

2.4 การประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ส านัก/สถาบันรับผิดชอบ 5.00 
2.5 การให้บริการข้อมูลแก่บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5.00 
2.6 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ 5.00 
2.7 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 4.00 
2.21 การประสานความร่วมมือการวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 5.00 
2.22 การผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม  5.00 
2.23 การเผยแพร่งานวิจัยหรือบทความทางวิชาการ 5.00 
3. ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.67 

  3.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.67 
รวม 72.67 

* ไม่น ามาคิดค่าระดับคะแนนเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ท าให้มีผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณ 
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 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ     
 1.  การบรรลุวัตถุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์  
  ส านักได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ จ านวน 9 ตัวชี้วัด โดยมีผลการด าเนินงานบรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน 
8 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 88.89 
 2. ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
  ส านักได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ จ านวน 17 โครงการ  สามารถด าเนินการได้  จ านวน 14
โครงการ  เป็นร้อยละ 82.35 
 3. การบริหารงบประมาณ 
  ส านักได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 9,102,785 บาท ด าเนินการเบิกจ่ายได้ จ านวน  
8,702,162 บาท  คิดเป็นร้อยละ 95.60 
             หมายเหตุ   
  จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้การขับเคลื่อนโครงการไม่
สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงานขอยุติการด าเนินโครงการบางส่วน ขอเปลี่ยนแปลงโครงการเพ่ือให้
สามารถขับเคลื่อนได้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
  ประกอบกับสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อสภาวะทางเศรษฐกิจท าให้นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ในการช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่อง การ เก็บเงิน
ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษาในช่วงระยะเวลาการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย
เรียกเก็บค่าเงินค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายในอัตราร้อยละเก้าสิบ และให้แบ่งจ่ายเป็นงวด โดยงดเว้น
ค่าปรับการช าระเงินหลังก าหนด 
 การสัมภาษณ์ผู้อ านวยการและผู้แทนเจ้าหน้าที่ 
 การสัมภาษณ์ผู้อ านวยการ สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
 1.  การด าเนินงานของส านัก/สถาบัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา (1 ต.ค.2563 – 30 
ก.ย. 2564) มีอะไรที่เป็นจุดเด่นและมุ่งเน้นพัฒนาไปในด้านใด 
  การด าเนินงานของส านัก/สถาบัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาจุดเด่นและการพัฒนา  
ดังนี้  
  1.1 ระบบและกลไกในการบริหารงานเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานบริการวิชาการ ได้แก่  
   -  ระบบสนับสนุนงานจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ได้ออกระเบียบส าหรับการบริหารงานผ่าน
สภามหาวิทยาลัยฯ ประกาศใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ โดยผู้ที่มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
จ าเป็นจะต้องยื่นเสนอขอเพ่ือให้กรรมการชุดนี้ พิจารณาและอนุมัติให่สามารถด าเนินงานวิจัยได้ 
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   - มีระบบสนับสนุนงานจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ปฏิบัติงานตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยและ พรบ. คุ้มครองการด าเนินงานวิจัยต่อสัตว์ ผู้วิจัยท่านใดจะด าเนินการวิจัยต่อ
สัตว์จะต้องผ่านการพิจารณากรั่นกรอง ของคณะกรรมการชุดนี้ก่อน 
   - มีระบบและกลไกในการคุ้มครองงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา  โดยได้ออก
ข้อบังคับเกี่ยวกับงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา โดยผ่านสภามหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งข้อบังคับ
นี้จะท าให้มหาวิทยาลัยและผู้คิดค้นงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์มีผลประโยชน์ต่องานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้น
ขึ้น 
   - มีระเบียบสมนาคุณ ส าหรับผลงานวิจัยที่น าไปเผยแพร่ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ไว้
ส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่คิดค้นงานวิจัยจากทุนของตนเอง 
  1.2 ส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเขียนข้อเสนอขอทุนจากแหล่งทุน
ต่างๆ และได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุน ดังต่อไปนี้ 
   - ทุน ววน. ซึ่งได้รับทุนจาก สกสว. มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ป ี2563 จนถึงปัจจุบัน 
   - ทุนโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (Science Park) โดยได้รับการสนับสนุน
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   - ทุนโครงการ Pre Talent Mobality โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากมหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งมีการท าข้อตกลงในการด าเนินงานกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย  
   - ทุนโครงการวิจัยจากเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง โดยมีมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นแม่
ข่าย  
   - ทุนโรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
   - ทุนโครงการยุวชนอาสา (EB) โดยได้รับการสนับสนุนจาก สปอว.  
  1.3 งานบริการวิชาการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และโครงการยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 
   - โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพสธ.)  
   - โครงการพืชสมุนไพรพื้นที่หนองกรด 
   - โครงการยุทธสาสตร์มหาวิทยาลัย ได้แก่ โครงการ U2T  
   - โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียนมัธยมศึกษา 
   - โครงการของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก สปอว. และ
อุตสาหกรรมภาค 3 
   - โครงการบริการวิชาการที่มีรายได้ ได้แก่ โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และโครงการ Usonet  
 2.  การประสานเพื่อน านโยบายจากมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติของส านัก/สถาบัน 
  การถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนามีการ
ด าเนินงาน แบ่งภาระหน้าที่ โดยมอบหมายให้รองผู้อ านวยการ ทั้ง 3 ฝ่าย ปฏิบัติ ได้แก่ รองผู้อ านวยการฝ่าย
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บริหารส านักงาน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ และ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ซึ่งแต่ละฝ่ายได้มีการ
ประชุมแบ่งงานเพ่ือปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  ซึ่งระบบและกลไกการควบคุมการปฏิบัติงานใช้
หลักการของ PDCA  
 3.  ในปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพและมีทักษะที่สามารถท างานได้หลากหลาย เป็นความ
ต้องการจ าเป็นส าหรับมหาวิทยาลัยไทยที่ต้องพัฒนาให้พร้อมส าหรับบริบทที่เปลี่ยนไป ส านัก/สถาบัน มี
แนวทางการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีคุณภาพและทักษะที่หลากหลายมากขึ้น อย่างไร 
  สถาบันวิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะปฏิบัติงาน
ได้ทุกสถาการณ์และสามารถท างานแทนกันได้ โดยให้มีการฝึกอบรมทั้ง Reskill Upskill เน้นงานในส านักงาน
และงานในอนาคตที่สามารถตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยและกระทรวง อว. ได ้
 4. การระบาด COVID19 ส านัก/สถาบัน ประสบปัญหาในการด าเนินงานหรือไม่อย่างไร และ
ต้องการได้รับการสนับสนุนอย่างไร 
  เป็นที่ทราบกันดีว่า โรคระบาด Covid 19 นั้น เป็นผลกระทบอย่างสูงต่อการปฏิบัติงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะงานวิจัยและงานบริการวิชาการ ซึ่งจะต้องออกไปท างานต่างพ้ืนที่ ก็ได้รับ
ผลกระทบเป็นอย่างสูง การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและภาครัฐ คือ การที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับวัคซีนที่มี
คุณภาพและเพียงพอ ต่อบุคลากร และประชาชน ก็จะท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นและสามารถปฏิบัติงานได้
ตามปกติ  
 5. ประเด็นที่กระทรวง อว.ให้ความส าคัญและจะน าไปสู่การจัดสรรงบประมาณ ตาม พรบ.
อุดมศึกษา มาตรา 45 (3) คือการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ดังนั้นท่านเห็นว่าจะ
ก าหนดทิศทางอย่างไร ในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ และผลิตก าลังคนตามความ
ต้องการของประเทศ 
  การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยจ าเป็นจะต้องวิเคราะห์ ศักยภาพและต้นทุนเดิมของมหาวิทยาลัยว่า
จะสามารถพัฒนาก าลังคนของประเทศไปทางด้านใด และจ าเป็นจะต้อง Reskill Upskill บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือตอบโจทย์การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ตามนโยบายของกระทรวง อว. 
 6. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างไรเกี่ยวกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตาม
กฎกระทรวง 
  การจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับสภาวการณ์ชองมหาวิทยาลัยที่เป็นอยู่ 
 7. ท่านเห็นว่าปัญหาที่ส าคัญของส านัก/สถาบันคืออะไร และท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร 
  7.1  ปัญหาด้านบุคลากรฝ่ายสนับสนุน จ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน
และสามารถท างานแทนกันได ้
  7.2  ระบบและกลไกการบริหารส านักงาน ที่จ าเป็นจะต้องพัฒนารูปแบบให้เป็นส านักงานที่
บริการคณาจารย์ที่เหมาะสมกับการเป็นฝ่ายสนับสนุนที่แท้จริง 
  7.3  การขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยยังให้ความสนใจน้อย 
รวมถึงการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาโจทย์วิจัย คณาจารย์ส่วนใหญายังไม่ให้ความสนใจเท่าท่ีควร 
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 การสัมภาษณ์ผู้แทนเจ้าหน้าที่ สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้   
 1. การด าเนินงานของส านัก/สถาบัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา (1 ต.ค.2563 – 30 
ก.ย. 2564)  มีอะไรที่เป็นจุดเด่นและมุ่งเน้นพัฒนาไปในด้านใด 
  1.1 ได้รับงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกเพ่ิมขึ้น 70% เกินจากที่ได้
ตั้งเป้าหมายไว้ จากการสนับสนุน และส่งเสริมบุคลากรภายใต้โครงการต่าง ๆ ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดขึ้น 
เช่น Research Talk การพัฒนาโจทย์วิจัยชุมชน การพัฒนาโจทย์วิจัย Talent Mobility การพัฒนาโจทย์วิจัย
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย (KM) ฯลฯ 
  1.2 งานวิจัยเข้าไปเติมเต็มผลิตภัณฑ์ของชุมชน เช่น เจ้าของไร่ณัฐยานนท์ ที่เข้าร่วมโครงการ
บริการวิชาการ ในปี 2562 ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรซึ่งมี
ผลิตภัณฑ์เด่นคือ ข้าวโพดหวานสีแดง ได้สานต่อความร่วมมือด้านงานวิจัยกับอาจารย์ภายใต้ทุนวิจัยจาก
กองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชาจากรังไหมข้าวโพด และมีข้อมูล
ทางวิทยาศาสตร์อันเป็นผลจากงานวิจัยเข้าไปสร้างจุดขายให้กับผลิตภัณฑ์ และยังเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน  ซึ่ง
จัดเป็น Best practice ที่มีการเชื่อมต่อ บูรณาการของงานวิจัยและงานบริการวิชาการ 
  1.3 งานบริการวิชาการ 
   1.3.1  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 1 ต าบล 1 
มหาวิทยาลัย  (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)” โดยมีพ้ืนที่ด าเนินการจ านวน 4 พ้ืนที่ ได้แก่ 
1) ต าบลบึงเสนาท อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 2) ต าบลเกยไชย อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 3) 
ต าบลเจริญผล อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 4) ต าบลโพธิ์ประสาท อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 
โดยมีกิจกรรมในการพัฒนาชุมชน ดังนี้ 
    -   การจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตใหม่ และนักศึกษาให้มีงานท าและฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจชุมชน 
    - ลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่ เพ่ือจัดท าข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community 
Big Data) 
    - ลงพื้นที่ส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูล ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ และให้บริการประชาชน
ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เกี่ยวกับ การแพร่ระบาดของ COVID 19 
    - การมอบอุปกรณ์เพ่ือป้องกันและบรรเทาการแพร่ระบาดของ COVID 19 อาทิเช่น 
แอลกอฮอลล์ หน้ากากอนามัย อุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น 
   1.3.2 โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    - โครงการพัฒนาจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ 
    - โครงการพัฒนาระบบข้อมูลต าบลในจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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   1.3.3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมารี (อพ.สธ.) 
    - กิจกรรมปกปักทรัพยากร จัดท าทะเบียนทะเบียนพรรณไม้ ร้อยละ 60 ของจ านวน
ชนิด 
    - กิจกรรมส ารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากร ส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ
และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรม และการใช้ประโยชน์จากสัตว์และเห็ด การลงส ารวจพ้ืนที่ โดยได้ส ารวจ
ปราชญ์ชาวบ้านในต าบลที่มีความเชี่ยวชาญในภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาต่าง  ๆ เช่น การแพทย์แผนไทย (หมองู) 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม (การเลี้ยงปลากัดสวยงาม) เป็นต้น เก็บตัวอย่าง
ดินในพ้ืนที่อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 3 จุด น าไปคัดแยกเชื้อ จากนั้นน าไปทดสอบคุณสมบัติ
ในการสร้างฮอร์โมนออกซิน (IAA) ทดสอบการละลายฟอสเฟต ทดสอบการสร้าง Exopolysaccharide (EPS) 
และทดสอบความสามารถในการทนแล้ง เมื่อท าการทดสอบแล้วจะน าจุลินทรีย์ที่ผ่านคุณสมบัติดังกล่าวส่ง
ตรวจเพื่อจ าแนกสายพันธุ์ของจุลินทรีย์ และทดลองลงแปลงส าหรับใช้ประโยชน์ทางการเกษตรต่อไป 
    - กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร อนุรักษ์พันธุ์พืชเฉพาะถิ่นหายากและสูญพันธุ์เพ่ือ
สนองพระราชด าริอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ เช่น กะเรกะร่อนปากเป็ด และเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเฉพาะถิ่น 
    - กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร ด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบน
ฐานทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่นจากอ าเภอหนองบัว และพืชจากมหาวิทยาลัยในราชภัฏนครสวรรค์  พร้อมทั้ง
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ จ านวน 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่  ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง (สครับขัดผิวจากใยลาน) ผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอาง (สบู่ผสม เส้นใยลาน)  ผลิตภัณฑ์น้ าสมอพร้อมดื่ม และผลิตภัณฑ์แยมมะเฟือง  
    - กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร จัดท าหนังสือจ านวน 2 เล่ม ได้แก่ 
ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ขาปล้อง และ 76 นกประจ าถิ่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ก าลัง
ส่งเล่มให้ อพ.สธ. ส่วนกลางตรวจก่อนจัดพิมพ์ และขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ จัดบริการวิชาการนอกสถานที่ 
(นักอนุกรมวิธานน้อย) ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดอุทัยธานี  ได้มีการปรับปรุง และเพ่ิมเติม
ข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้เป็นปัจจุบัน ด าเนินการจัดท าคู่มือ 
จ านวน 1 เล่ม คือ คู่มือศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงปอในสวนพฤกษศาสตร์ฯ และแผ่นพับ 
จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ แผ่นพับความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน แผ่นพับความหลากหลายทางชีวภาพ
ของเห็ด และแผ่นพับคู่มือส าหรับเข้าศึกษาธรรมชาติในสวนพฤกษศาสตร์ฯ ร่วมมือกับหน่วยงานที่เป็นสมาชิก
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพ่ือลงพ้ืนที่ส ารวจภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านหัตถกรรม และการใช้ประโยชน์จากสัตว์และ
เห็ด อ าเภอหนองบัวและอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบนฐานทรัพยากรชีวภาพ
ในท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน 
   1.3.4 งานบริการให้ค าปรึกษา “ตลาดต้องชม ตลาดท่าเรือคลองคาง” 
     สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นที่ปรึกษาให้กับ ตลาดต้องชม ตลาดท่าเรือคลองคาง 
โดยในปี พ.ศ.2564 โดยความร่วมมือกับ ส านักงานจังหวัดนครสวรรค์ สนับสนุนโครงการ  พัฒนาการท่องเที่ยว
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เชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติแห่งความสุข จัดกิจกรรมกิจกรรมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์เพ่ือส่งเสริมอัต
ลักษณ์ชุมชนต าบลบึงเสนาท  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ ประจ าปี 2564  ทั้งนี้เป็นการสืบสานงาน
ประเพณีสงกรานต์  ส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน ส่งเสริมและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในต าบล และมีกิจกรรม
ร่วมกันในพื้นท่ี รวมทั้งประชาสัมพันธ์ตลาดท่าเรือคลองคาง ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งข้ึน รวมทั้งให้ค าปรึกษาในการ
จัดเตรียมการเปิดตลาดในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของสถานการณ์ COVID 19 
   1.3.5 สถาบันวิจัยและพัฒนา ให้ความช่วยเหลือชุมชนในสถานการณ์การการแพร่ระบาด 
COVID19 ผ่านโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย 
(มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)” ใน 4 พ้ืนที่ ได้แก่ ต าบลบึงเสนาท อ าเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์  ต าบลเกยไชย อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์  ต าบลเจริญผล อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัด
นครสวรรค์ และต าบลโพธิ์ประสาท อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีกิจกรรมในการพัฒนาชุมชน โดยมี
การจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตใหม่ และนักศึกษาให้มีงานท าและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือลงพ้ืนที่เก็บ
รวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่ เพ่ือจัดท าข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) ส ารวจเก็บรวบรวม
ข้อมูล ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ และให้บริการประชาชนร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เกี่ยวกับ การแพร่ระบาดของ 
COVID 19  นอกจากนี้ยังมีการมอบอุปกรณ์เพ่ือป้องกันและบรรเทาการแพร่ระบาดของ COVID 19 อาทิเช่น 
แอลกอฮอลล์ หน้ากากอนามัย อุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น 
 2.  การประสานเพื่อน านโยบายจากมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติของส านัก/สถาบัน 
  ผู้บริหารระดับสูงมีแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ท าให้สายสนับสนุนสามารถด าเนินงานและ
โครงการเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยการเสนอขอ
งบประมาณแต่ละครั้งจะต้องเขียนค าขอจัดตั้งงบประมาณที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และมี
ตัวชี้วัดที่ชัดเจน ท าให้ด าเนินงานได้สะดวก ประเมินผลได้ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 3. ท่านคาดหวังว่ามหาวิทยาลัยกับชุมชนควรร่วมมือกันด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาชุมชนในด้านใดบ้าง 
  การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัย ควรให้การบริการวิชาการให้
ครอบคลุมในทุกด้าน ทุกมิติ ด้านเศรษฐกิจ ด้านความเป็นอยู่ ด้านสังคม หรือแม้กระทั่งด้านสุขภาพ ทั้งนี้
เพราะมหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้ในหลากหลายสาขาวิชา สามารถน าปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น มา
บูรณาการทั้งในส่วนของการเรียนการสอน งานบริการวิชาการ งานวิจัย เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
 4.  การระบาด COVID19 ท่านประสบปัญหาในการปฏิบัติงานหรือไม่อย่างไร และต้องการ
ได้รับการสนับสนุนอย่างไร 
  4.1 ท าให้เกิดความล่าช้าของการเดินเอกสาร เนื่องจากบุคลากรสามารถเข้าไปท างานได้ทุกวัน 
เช่น กระบวนการพิจารณาคุณภาพงานวิจัยที่ ผู้ได้รับทุนจะต้องส่งเล่มรายงานฉบับจริงให้แก่สถาบันวิจัยฯ 
ด าเนินการส่งคณะกรรมการพิจารณา 3 ท่าน นั้น เนื่องจากคณะกรรมการเป็นบุคลากรสายวิชาการที่มีการ
สอนแบบออนไลน์ ท าให้ไม่เข้ามหาวิทยาลัยเพื่อรับเอกสาร จึงเกิดความล่าช้าในส่วนนี้ 
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  4.2 การเบิกจ่าย เนื่องจากเจ้าหน้าที่การเงินจะต้องตัดยอดจากระบบของมหาวิทยาลัย จึงไม่
สามารถ Work from Home ได้ แต่ก็ไม่สามารถเข้ามาท างานได้ทุกวันตามมาตรการของมหาวิทยาลัย จึงท า
ให้เกิดความล่าช้าในส่วนนี้ 
 
ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา จากการตอบแบบสอบถามของบุคลากร  จ านวน 7 คน จากบุคลากร จ านวน 7 คน หรือร้อยละ 
100.00ปรากฏดังตารางที่  6.2 – ตารางที่ 6.4 ดังนี้ 

ตารางท่ี 6.2 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับและล าดับที่ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา                     
1. ภาวะผู้น า ค่าเฉลี่ย ระดับ ล าดับที่ 

1.1 

ความเป็นผู้น าในการก าหนดแนวทางการบริหารงานตามวิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย คุณค่าและยุทธศาสตร์ของส านัก/สถาบัน และ
มหาวิทยาลัย 4.29 ดี 3 

1.2 
ความสามารถในการสื่อสาร การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ให้ประชาคมของส านัก/สถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.57 ดีมาก 1 

1.3 
ความสามารถในการบริหารงานได้ทันการเปลี่ยนแปลงของ 
สังคมโลก 4.14 ดี 8 

1.4 ทักษะในการตัดสินใจและแก้ปัญหาการบริหารงาน 4.29 ดี 3 

1.5 
ทักษะในการคิดแสวงหาวิธีการหรือทางเลือกท่ีดีที่สุดส าหรับอนาคต
ของส านัก/สถาบัน 4.14 ดี 8 

1.6 
ความมุ่งม่ันและความทุ่มเทในการท างานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
แผนยุทธศาสตร์ 4.43 ดี 2 

1.7 
ความสามารถในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อส านัก/สถาบัน 4.14 ดี 8 

1.8 
ความสามารถในการแสวงหาทรัพยากรมาสนับสนุนการบริหารงานของ
ส านัก/สถาบัน 4.29 ดี 3 

1.9 การสร้างทีมและใช้แนวทางในการท างานเป็นทีมในการบริหารงาน 3.71 ดี 12 
1.10 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในส านัก/สถาบัน 4.29 ดี 3 
1.11 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคลและองค์การภายนอก 4.14 ดี 8 
1.12 การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้เพ่ือการปฏิบัติงานในส านัก/สถาบัน 4.29 ดี 3 

รวม 4.23 ดี  
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 จากตารางที่ 6.2 โดยภาพรวม บุคลากรเห็นว่าภาวะผู้น าของผู้อ านวยการ อยู่ในระดับ ”ดี”  
  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุดสองอันดับคือ ความสามารถในการ
บริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส านัก ความมุ่งมั่นและความทุ่มเทในการท างานให้บรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามแผนยุทธศาสตร์  ความเป็นผู้น าในการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย คุณค่าและยุทธศาสตร์ของ
ส านัก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่ าสุดคือ การสร้างทีมและใช้แนวทางในการท างานเป็นทีมในการ
บริหารงาน 

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

2.1 
หลักนิติธรรม : การใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับกติกาต่างๆ อย่างเป็นธรรม
และเสมอภาค 4.43 ดี 1 

2.2 

หลักคุณธรรม : การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความอดทน ขยันหมั่นเพียร ความมี
ระเบียบวินัย 4.29 ดี 2 

2.3 

หลักความโปร่งใส : การท าให้ส านัก/สถาบันเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูล
อย่างตรงไปตรงมา มีระบบและกลไกการท างานที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ 4.29 ดี 2 

2.4 

หลักการมีส่วนร่วม : เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้  
ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นส าคัญท่ี
เกี่ยวข้อง ร่วมกันคิดแนวทางการท างาน ร่วมแก้ปัญหา ร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจและกระบวนการพัฒนา 4.29 ดี 2 

2.5 

หลักความรับผิดชอบ : แสดงความรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่ก าหนดไว้ การแสดงถึงความ
ส านึกในความรับผิดชอบต่อความบกพร่องและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข 4.14 ดี 5 

2.6 
หลักความคุ้มค่า : การใช้ทรัพยากรในการบริหารงานที่มีอยู่จ ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ประหยัดและคุ้มค่า 4.14 ดี 5 

 รวม 4.26 ดี  
 จากตารางที่ 2.3 โดยภาพรวมบุคลากรเห็นว่า ธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการ  อยู่ในระดับ “ดี” 
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 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุดคือ หลักนิติธรรม : การใช้กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับกติกาต่างๆ อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่ าสุดคือ หลัก
ความรับผิดชอบ : แสดงความรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่
ก าหนดไว้ การแสดงถึงความส านึกในความรับผิดชอบต่อความบกพร่องและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข   และ
หลักความคุ้มค่า : การใช้ทรัพยากรในการบริหารงานที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัดและคุ้มค่า 
 
ตารางท่ี 6.4 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับและล าดับที่ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการ  
                สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาล ค่าเฉลี่ย ระดับ ล าดับที่ 

1 ภาวะผู้น า 4.23 ดี 2 

2 ธรรมมาภิบาล 4.26 ดี 1 

รวม 4.24 ดี  
 จากตารางที่ 6.4 โดยภาพรวมบุคลากรเห็นว่า ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการ อยู่ใน
ระดับ “ดี” 
 
ความพึงพอใจในการบริหารของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการบริหารของผู้อ านวยการ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา จากการตอบแบบสอบถามของบุคลากร  จ านวน 7 คน จากบุคลากร จ านวน 7 คน หรือร้อยละ 100.00  
ปรากฏดังตารางที่  6.5 
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ตารางท่ี 6.5 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับและล าดับที่ความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการบริหารของผู้อ านวยการ 

               สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ความพึงพอใจในการบริหารของผู้อ านวยการ ค่าเฉลี่ย ระดับ ล าดับที่ 

1. การบริหาร 4.19 มาก  
1.1 แผนยุทธศาสตร์ของส านัก/สถาบัน 4.14 มาก 2 

1.2 

แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของส านัก/
สถาบัน และมหาวิทยาลัย และเกิดจากความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกระดับ  4.00 มาก 3 

1.3 
ส านัก/สถาบันมีกลไกในการก ากับ ติดตาม และประเมินผล ให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน 4.43 มาก 1 

2. บทบาทหน้าที่ 4.36 มาก  

2.1 
การก าหนดเป้าประสงค์ และผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการโดยให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมและอธิบายให้เข้าใจตรงกัน 4.43 มาก 1 

2.2 
การเป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) หรือส่งเสริมให้เกิด 
ผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงาน  4.29 มาก 2 

3. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในส านัก/สถาบัน 4.00 มาก  

3.1 
การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารและการ
ปฏิบัติงาน 4.14 มาก 1 

3.2 
การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการบริการ
นักศึกษาและศิษย์เก่า 3.86 มาก 2 

4. แนวทางการท างาน 4.07 มาก  

4.1 
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรภายในและภายนอก
ส านัก/สถาบัน 4.00 มาก 2 

4.2 
การจัดหา การบริหารทรัพยากร และทรัพย์สินของส านัก/สถาบันและ
มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 4.14 มาก 1 

รวม 4.15 มาก  
 จากตารางที่ 6.5 โดยภาพรวม บุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารงานของผู้อ านวยการ สถาบันวิจัย
และพัฒนา  อยู่ในระดับ “มาก”  
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 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
 1. ด้านการบริหาร ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ สถาบันมีกลไกในการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน  
 2.  ด้านบทบาทหน้าที่ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ การก าหนดเป้าประสงค์ และ
ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการโดยให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและอธิบายให้เข้าใจตรงกัน  
 3.  ด้านการน าเทคโนโลยีมาใช้ในส านัก/สถาบัน  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด การใช้
ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารและการปฏิบัติงาน  
 4. ด้านแนวทางการท างานข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ การจัดหา การบริหารทรัพยากร 
และทรัพย์สินของส านัก/สถาบันและมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ  
สรุปผลการประเมินผลงาน 
 1. ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ  สถาบันวิจัยฯด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 4.52 อยู่ในระดับ ดีมาก                        
จ าแนกเป็น 
  1.1 ด้านการบริหาร ส านักด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 3.80 อยู่ในระดับ ดี 
  1.2 ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ส านักด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 4.90  อยู่ในระดับ ดีมาก
  1.3  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 4.67  อยู่ในระดับ ดีมาก 
 2. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ  ส านักด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 
4.45 อยู่ในระดับ ดี จ าแนกเป็น  
   2.1 การบรรลุวัตถุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์  
    สถาบันวิจัยฯได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ จ านวน 9 ตัวชี้วัด โดยมีผลการด าเนินงานบรรลุค่า
เป้าหมาย จ านวน 8 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 88.89 คิดเป็นระดับคะแนน 4.44 อยู่ในระดับ ดี 
   2.2 ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
    สถาบันวิจัยฯได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ จ านวน 17 โครงการ  สามารถด าเนินการได้  
จ านวน 14 โครงการ  เป็นร้อยละ 82.35 คิดเป็นระดับคะแนน 4.12 อยู่ในระดับ ดี 
 3. การบริหารงบประมาณ 
   สถาบันวิจัยฯได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 9,102,785 บาท  ด าเนินการเบิกจ่ายได้ 
จ านวน  8,702,162 บาท  คิดเป็นร้อยละ 95.60  คิดเป็นระดับคะแนน 4.78 อยู่ในระดับ ดีมาก 
   การประเมินผลงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สรุปได้ดังตาราง
ที่ 6.6  
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 ตารางท่ี 6.6 สรุปการประเมินผลงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

 ที่ รายการที่ประเมิน น้ าหนัก 
สถาบันวิจัยฯ 

คะแนน ระดับ 
1 ผลการด าเนินงานตามพันธกจิ 50 4.52 ดีมาก 

  1.1 ด้านการบริหาร 15 3.80 ดี 
  1.2 ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 25 4.90 ดีมาก 
  1.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 10 4.67 ดีมาก 
2 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ 40 4.45 ดี 

 2.1 การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 20 4.44 ดี 
  2.2 ความส าเร็จของโครงการที่ได้รับอนุมัติ 10 4.12 ดี 
  2.3 การบริหารงบประมาณ 10 4.78 ดีมาก 

รวม 90 4.49 ดี 
3 ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาล 10 4.24 ดี 

  ภาวะผู้น า  4.23 ดี 
  ธรรมาภิบาล  4.26 ดี 

 จากตารางที่ 6.6 พบว่า ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ อยู่ในระดับ ดีมาก ผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ อยู่ในระดับ ดี ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการ อยู่ใน
ระดับ ดี 

การวิเคราะห์การด าเนินงาน 
 จุดเด่น 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานและเชื่อมโยงกับ
องค์กรภายนอก เช่น ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ  ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน ระบบ
สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และระบบสารสนเทศเทศ NSRU e-Office เป็นต้น ซึ่งเป็น
ประโยชน์และอ านวยความสะดวกให้กับอาจารย์และนักวิจัยในการท าวิจัยอย่างยิ่ง 
 ข้อเสนอแนะ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาควรสนับสนุนให้อาจารย์ที่ท าวิจัยน าปัญหาของท้องถิ่นมาเป็นโจทย์ในการ
วิจัยให้มากขึ้น (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีโครงการวิจัยที่โจทย์การวิจัยได้มาจากท้องถิ่นร้อยละ 58.93)  
ซึ่งจะส่งผลให้การมีการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มีการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านการพัฒนาท้องถิ่นร้อยละ 10.74 และการพัฒนาอาชีพ ร้อยละ 7.38) 
 



เอกสารอ้างอิง 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
โครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

  



 
 

 
 

โครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 49 ให้มีคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยตาม
มาตรา 39 และมาตรา 50  สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ คณบดี ส านัก/สถาบัน และผู้อ านวยการ  ซึ่งการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ถือว่าเป็นเครื่องมือทางการบริหารอย่างหนึ่งส าหรับองค์การที่จะสะท้อนภาพ
ของการพัฒนาการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการองค์กรของคณะผู้บริหาร  ภายใต้แนวนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้  ดังนั้น การติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานนั้น  จ าเป็นต้องใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วมจากบุคคลภายในองค์การที่มีมุมมองต่อมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่มองมหาวิทยาลัย โดยการ
เชื่อมโยงและสะท้อนให้เห็นผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ  ซึ่งจะประเมินได้เป็นค่าความส าเร็จ และ
จุดอ่อนที่ควรได้รับการพัฒนาให้สามารถด าเนินงานได้บรรลุภารกิจที่ตั้งไว้ 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ คณบดี ส านัก/ 

สถาบัน และผู้อ านวยการ   
 2.  เพื่อจัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และส านัก/สถาบัน 

หน่วยงานที่รับการประเมิน 
 มหาวิทยาลัย  คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ               
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
 ส านักงานอธิการบดี  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผู้รับการประเมิน   
 อธิการบดี คณบดีและผู้อ านวยการของหน่วยงานที่รับการประเมิน   

รายการที่ประเมินและติดตาม 
1. การติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะ และส านัก/สถาบัน ตามข้อเสนอแนะของคณะ 

กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2.  การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานที่รับการประเมิน              
           3.  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบรหิารงบประมาณของมหาวิทยาลยั คณะ และส านกั/สถาบัน
     3.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์   
                3.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
                3.3  การบริหารงบประมาณ    
 4. ภาวะผู้น า ธรรมาภิบาลของผู้รับการประเมิน และความพึงพอใจในการบริหารของอธิการบดี คณบดี 
ผู้อ านวยการ 
 



 
 

 
 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เครื่องมือ วิธีการ เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินและน้ าหนักในการประเมิน 
 เครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 

1. แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานที่รับการประเมิน 
 2. แนวทางการสัมภาษณ์ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 3.  แนวทางการสัมภาษณ์ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย  เช่น  อาจารย์  เจ้าหน้าที่  นักศึกษา  ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต  ผู้แทนชุมชนรอบมหาวิทยาลัยหรือชุมชนที่ได้รับ
ผลจากการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย  
 4. แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกบภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล และความพึงพอใจใน
การบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการ 
 5.  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับการประเมิน   ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี   รายงานประจ าปี  รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา  เอกสารหลักสูตร ฯลฯ 
 วิธีการ 
 1.  รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจ/ตัวชี้วัด  และแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานที่รับการประเมิน  โดยมีผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยที่แต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ช่วยประสานด าเนินการ 
 2.  วิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานที่รับการประเมิน 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 3.  วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีและ
รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  รายงานการประเมินตนเองตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเอกสารที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินการของหน่วยงานที่รับการประเมิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564รายงานการประกัน
คุณภาพการศกึษา ปีการศึกษา 2563 เอกสารหลักสูตร 
 4.  วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  รวมทั้งผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  
 5.  วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล และ
ความพึงพอใจในการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการ 
 6.  จัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
หน่วยงานที่รับการประเมิน   
 เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน 
 การประเมินผลตามพันธกิจ ใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้   
          1. เกณฑข์องหน่วยงานระดับชาติที่ท าหน้าที่ประเมิน ได้แก่ส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและวัตกรรม (สป.อว.) 
 2. เกณฑ์เป้าหมายที่หน่วยงานที่รับการประเมินก าหนด   
 3. เกณฑ์ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
 4. เกณฑก์ระบวนการและหรือผลการด าเนินงานที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานก าหนด   



 
 

 
 

 น้ าหนักในการประเมิน   
 1. การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานที่รับการประเมิน               ร้อยละ  50 
          2.  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย/คณะ ร้อยละ 40 
   2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์  ร้อยละ 20 
               2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติ  
  จากสภามหาวิทยาลัย     ร้อยละ 10 
               2.3  การบริหารงบประมาณ   ร้อยละ 10 
 3. ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาล      ร้อยละ 10 

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

                  A1 =
คะแนนรวมที่ได้

จ านวนตัวช้ีวัด
  

     1.2  การด าเนินงานตามพันธกิจของส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน  

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

50
  

               A1.1 = คะแนนเฉลี่ยการด าเนินงานตามพันธกิจด้านการบริหาร 
               A1.2 = คะแนนเฉลี่ยการด าเนินงานตามพันธกิจด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
               A1.3 = คะแนนเฉลี่ยการด าเนินงานตามพันธกิจด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 2. การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์  (A2) 

      A2 =
ร้อยละท่ีได้

100
 x 5 

 
 3. ความส าเร็จของโครงการที่ได้รับอนุมัติ  (A3) 

      A3 =
ร้อยละท่ีได้

100
 x 5 

 4. การบริหารงบประมาณ   (A4) 

      A4 =
ร้อยละท่ีได้

100
 x 5  

 5. การประเมินภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ  (A5) 

                 A5 =
  คะแนนรวมที่ได้

จ านวนข้อ
  

 การค านวณคะแนนเฉพาะผลการประเมินผลงานโดยรวม  (A) 

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

90
 

 
 
 

 



 
 

 
 

 การแปลความหมายของคะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การสรุปการประเมินผลงาน 
 การสรุปการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที ่ รายการที่ประเมิน น้ าหนัก 
1 การด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะ 50 
2 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย คณะ 40 
 2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 

 
20 

 2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 10 

 2.3  การบริหารงบประมาณ 10 
รวม 

 
90 

3 ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของอธิการบดี คณบดี 10 

การสรุปการประเมินผลงานของส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน  

ที ่ รายการที่ประเมิน น้ าหนัก 
1 การด าเนินงานตามพันธกิจ 50 
 1.1 การบริหาร 15 
 1.2 ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 25 
 1.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ใช้ผลการประเมินในการประกันคุณภาพ   

    การศึกษาภายใน) 
10 

2 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและการบริหารงบประมาณ 
 

40 
 2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 

 
20 

  2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 10 
 2.3  การบริหารงบประมาณ 10 

รวม 
 

90 
3 ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการ 10 

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

คะแนน ระดับผลการด 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 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
ตัวช้ีวัดและเกณฑ์การประเมินผลงานตามพันธกิจของส านัก/สถาบัน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
  



 
 

 
 

 

ตัวช้ีวัดการประเมินผลงานตามพันธกิจของส านัก/สถาบัน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
ที ่

 
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 ความสามารถในการหารายได ้ * - - - * 

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

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

คุณภาพ  * * * * * 
2.3 การอ านวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย * * * * * 
2.4 การประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ส านัก/สถาบัน รับผดิชอบ * * * * * 
2.5 การให้บริการข้อมูลแก่บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง * * * * * 
2.6 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันาตามหน้าท่ีที่รับผิดชอบ * * * * * 
2.7 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ * * * * * 
2.8 การด าเนินโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเป็นบัณฑติที่พึง

ประสงค ์ * - - - - 
2.9 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี * - - - - 
2.10 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี * - - - - 
2.11 การบริหารจัดการทรัพยส์ินของมหาวิทยาลัย * - - - - 
2.12 การประสานงานการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  - * - - - 
2.13 การประสานงานการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  - * - - - 
2.14 การด าเนินการคัดเลือกรับผู้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับ

ปริญญาตร ี - * - - - 
2.15 การด าเนินการด้านทะเบียนนักศึกษา  - * - - - 

       

       

       

       

 



 
 

 
 

 
ที ่

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 การประสานความร่วมมือจัดการศกึษาด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมในทุกระดับ - - - * - 
2.20 การปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีทาง

วัฒนธรรม - - - * - 
2.21 การประสานความร่วมมือการวิจัย ส่งเสรมิและสืบสาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ - - - * * 
2.22 การผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนา

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

รวมตัวชี้วัดในแต่ละส่วนงาน 17 17 15 17 16 
      

 
*   หมายถึง หน่วยงานต้องสง่รายงานข้อมูลตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด  
หมายเหตุ ตัวชี้วัดที่ 1.2 , 1.3 ,1.5  จะพิจารณาให้สอดคล้องตามสภาพการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับประเทศ 

 



 
 

 
 

เกณฑ์การประเมินผลงานตามพันธกิจของส านัก/สถาบันประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตัวช้ีวัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

1.1 การบริหารองค์การ 

     ชนิดตัวชี้วัด : ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์ 
  1. การก าหนดยุทธศาสตร์และแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ 
  2. การมอบหมายแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่สภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบ ให้ส านัก/สถาบัน ไปด าเนินการ 
  3. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการก ากับ ติดตาม และประเมินแผน
และประเมินผลงาน 
  4. การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานอย่าง
ทั่วถึงและเชื่อมโยงกับองค์การภายนอก 
  5. การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับส านัก/สถาบัน 
  6. คะแนนระดับความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับโดยเฉลี่ย
ตั้งแต่ 4.0 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 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. 2564 
2. แบบประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรที่คณะกรรมการจัดท า 

1.2  ผลการบริหารงบประมาณ 
 
       1.2.1 ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณภาพรวม 

      ชนิดตัวชี้วัด : ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์ 
  1. ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  
คะแนน 
  คะแนน 5 : ร้อยละ           95.00  ขึ้นไป 
  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 
        *** ในส่วนของส านัก
อธิการบดี งบประมาณที่
หน่วยงานอ่ืนด าเนินการถ้า
สามารถระบุได้ให้ระบุไว้ 

   แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม   
พันธกิจของหน่วยงาน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
  
 
 



 
 

 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
      1.2.2 ความสามารถในการ
หารายได้ 

      ชนิดตัวชี้วัด : ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3  ผลการพัฒนาบุคลากร 
      ชนิดตัวชี้วัด : ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2. ความสามารถในการหารายได้ของส านักงานอธิการบดี และ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10  จากปีที่ผ่านมาได้ 5 คะแนน 
คะแนน 
  คะแนนใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์โดยก าหนดให้รายได้ที่เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 10 จากปีท่ีผ่านมา เป็น 5 คะแนน 
หมายเหตุ  
  1. รายได้ตามตัวช้ีวัด 1.2.2 ใช้เฉพาะส านักงานอธิการบดี และสถาบันวิจัย
และพัฒนา ส่วนหน่วยงานอ่ืนให้รายงานผลการด าเนินงาน แต่ยังไมน่ าผลมา
คิดเป็นค่าระดับคะแนน  
  2. รายได้ตามตัวช้ีวัด 1.2.2 ไม่รวมค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เก็บจาก
นักศึกษา 
  3.  ให้รวมคะแนนตามตัวช้ีวัด 1.2.1 และ ตามตัวช้ีวัด 1.2.2 แล้วปรับให้เป็น
คะแนนเตม็ 5   
เกณฑ์ 
  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
วิธีการค านวณ 

  ร้อยละ=
จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

จ านวนบุคลากรทั้งหมด
x 100 

ประเภทการพัฒนา 
  1. การศึกษา การฝึกอบรม และการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ 
ของบุคลากร  
  2.  โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร สามารถใช้ โครงการของ
มหาวิทยาลัยได้ 
 คะแนน 
  ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยก าหนดให้ร้อยละ 30 เท่ากับ 5 
คะแนน 

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. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
1.4 การบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

         ชนิดตัวชี้วัด : ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
   * ให้ใช้แผนบริหารความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 2564 โดยให้แนบค าสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงที่จะต้องด าเนินการตาม พ.ร.บ. การอุดมศึกษา* 

1. มหาวิทยาลัย 
2. ส านัก/สถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม   
พันธกิจของหน่วยงาน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1.5  การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

     ชนิดตัวชี้วัด : ผลลัพธ์ 
 
 
 
 

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

 

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

      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม
พันธกิจของส านัก/สถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 ระบบงานบริหารส านักงาน 

      ชนิดตัวชี้วัด : ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 สามารถใช้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยได้ 

เกณฑ์ 
    1. มีคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรในส านัก/สถาบันครบทุกงาน 
    2. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
คะแนน 
   คะแนน 5  :  มีคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรครบทุกงาน  มีระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศใช้อย่างทั่วถึงหรือเพียงพอ 
   คะแนน 4  :  มีคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรครบทุกงาน  มีระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศใช้ยังไม่ทั่วถึงหรือไม่เพียงพอแต่มีการพัฒนา 
   คะแนน 3  :  มีคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรครบทุกงาน  มีระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศใช้ไม่ทั่วถึงหรือไม่เพียงพอ แต่มีแนวโน้มที่จะพัฒนา 
    คะแนน 2  :  มีคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรครบทุกงาน  มีระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศใช้ไม่ทั่วถึงหรือไม่เพียงพอ และไม่มีแนวโน้มที่
จะพัฒนา 
    คะแนน 1  :  มีคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ครบทุกงาน มี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ไม่ทั่วถึงหรือไม่ เพียงพอ และ                 
ไม่มีแนวโน้มที่จะพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ส านัก/สถาบัน 
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม
พันธกิจของส านัก/สถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
2.2 การพัฒนาบุคลากรให้ท า
หน้าที่การบริการได้อย่างมี
คุณภาพ 

     ชนิดตัวชี้วัด : ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 การอ านวยความสะดวกและ 
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ  
ทั้งภายในและภายนอก 
มหาวิทยาลัย 
 
     ชนิดตัวชี้วัด : ผลลัพธ์ 
 
 

เกณฑ์ 
  1. มีแผนพัฒนาบุคลากรของส านัก/สถาบัน 
ทุกระดับเพ่ือปรับปรุงการให้บริการ 
  2. มีทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสมและมี
คุณภาพ 
  3. มีการด าเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนที่ก าหนดไว้ 
  4. มีการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทุกปี 
  5. มีการน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 
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. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
4. มีการประเมินผลการด าเนินการอ านวยความสะดวกและประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง  ๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทุกปี 
5. น าผลการประเมินประจ าปีมาใช้ปรับปรุงการอ านวยความสะดวก 
และประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

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. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม
พันธกิจของส านัก/สถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 



 
 

 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 การประชุมคณะกรรมการ 
ต่าง ๆ ที่ส านัก/สถาบันรับผิดชอบ 

     ชนิดตัวชี้วัด : กระบวนการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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. มีหนังสือเชิญประชุม แจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้า 
  2. มีการเตรียมวาระการประชุมไว้ล่วงหน้า 
  3. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมไว้ครบถ้วนเพียงพอ 
  4. จัดท ารายงานการประชุม ส่งให้กรรมการพิจารณา หลังการ
ประชุมไม่เกิน 15 วัน 
  5. รายงานการประชุมมีการพิจารณารับรองโดยมีการแก้ไขเพ่ิมเติม
เล็กน้อย 
 
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 าเนินงานตามพันธ
กิ จ ข อ ง ส า นั ก / ส ถ า บั น  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
 

 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
2.5 การให้บริการข้อมูลแก่
บุคลากรและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

     ชนิดตัวชี้วัด : กระบวนการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ 
การพัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
 
     ชนิดตัวชี้วัด : ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์ 
1. มีระบบการให้บริการข้อมูลทางวิชาการ 
2. มีคู่มือการให้บริการข้อมูลทางวิชาการ 
3. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
4. มีการประเมินผลการด าเนินงานทุกปี 
5. น าผลการประเมินประจ าปีมาใช้ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง 

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 
  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
   
วิธีการค านวณ 

   ร้อยละ =
จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา

จ านวนบุคลากรทั้งหมด
x100 

 

ประเภทการพัฒนา 
  1. การศึกษา การฝึกอบรม การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการของบุคลากร 
  2. โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร สามารถใช้โครงการของมหาวิทยาลัยได้ 
     ทั้งนี้นับเฉพาะในเรื่องที่ตรงกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ  ไม่นับรวม
บุคลากรประเภทวิชาการท่ีมาปฏิบัติหน้าที่ในส านัก/สถาบัน 

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. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม
พันธกิจของส านัก/สถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 
 
 
 
 
2.7 ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจ 
 
     ชนิดตัวชี้วัด : ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 
  ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยก าหนดให้ร้อยละ 30 เท่ากับ 5 
คะแนน 
 
เกณฑ์ 
1.  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้
ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
2.  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้องตามท่ีก าหนด 
3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจ 
4. มีผลการประเมินของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจไม่น้อยกว่า 4.00 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
5. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจมาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
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 

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

 
 
 
 
 
 
      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม
พันธกิจของส านัก/สถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
2.8 การด าเนินกิจกรรมพัฒนา 
นักศึกษาเพ่ือเป็นบัณฑิตที่พึง 
ประสงค์ 
 
     ชนิดตัวชี้วัด : ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์ 
1. มีการส ารวจความต้องการที่จ าเป็น ในการด าเนินกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 
2. มีการจัดบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการพัฒนา 
การเรียนรู้ของนักศึกษา 
3. มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
4. มีบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า 
5. มีการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
แก่นักศึกษา 
6. นักศึกษามีความพึงพอใจในกิจกรรมที่จัดไม่น้อยกว่า 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 าเนินการไม่เกิน 2 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มหาวิทยาลัย  
2. ส านักงานอธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม
พันธกิจของส านัก/สถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
2.9  การบริการนักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี 
 
      ชนิดตัวชี้วัด : ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์ 
1. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต  และการเข้าสู่
อาชีพแก่นักศึกษา 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา
แก่นักศึกษา 
4. มีการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการใน
ข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 4.00 จากคะแนนเต็ม 5.00 
5. น าผลจากการประเมินในข้อ 4 มาปรับปรุงและพัฒนาการ
ให้บริการและการให้ข้อมูล  เพ่ือส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือ
เป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
 
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 านักงานอธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม
พันธกิจของส านัก/สถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
2.10 การจัดกิจกรรมการพัฒนา 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
      ชนิดตัวชี้วัด :  ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์ 
1. มีแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย/ส านัก  โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน
และการจัดกิจกรรม 
2. มีการด าเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
   - กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดย
ส านัก/สถาบัน 
   - กิจกรรมจิตอาสา 
   - กิจกรรมกฬีาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
   - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
   - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
3. มีการประเมินผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนานักศึกษา 
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 านักงานอธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม
พันธกิจของส านัก/สถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
2.11  การบริหารจัดการทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย 

      ชนิดตัวชี้วัด :  ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.12 การประสานการจัด 
การศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

     ชนิดตัวชี้วัด :  ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์ 
1. มีหน่วยงานและ/หรือคณะกรรมการประจ าก ากับดูแล 
2. มีแผนปฏิบัติการประจ าปีในการก ากับดูแล 
3. มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
4. มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี 
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 
 
เกณฑ์ 
1. มีระบบการประสานงานการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2. มีคู่มือปฏิบัติงานการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
3. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
4. มีการประเมินผลการด าเนินงานทุกปี 
5. น าผลการประเมินประจ าปีมาใช้ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง 
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 านักงานอธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. มหาวิทยาลัย  
2. ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 

      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม
พันธกิจของส านัก/สถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม
พันธกิจของส านัก/สถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
2.13 การประสานการพัฒนาและ 
ปรับปรุงหลักสูตร 

     ชนิดตัวชี้วัด :  ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.14 การด าเนินการคัดเลือกรับผู้ 
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับ 
ปริญญาตรี 
 
     ชนิดตัวชี้วัด :  ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์ 
1. มีระบบการประสานงานการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
2. มีคู่มือปฏิบัติงานการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
3. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
4. มีการประเมินผลการด าเนินงานทุกปี 
5. น าผลการประเมินประจ าปีมาใช้ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง 
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 
3. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
4. มีการประเมินผลการด าเนินงานทุกป ี
5. น าผลการประเมินประจ าปีมาใช้ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง 
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 านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. มหาวิทยาลัย  
2. ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม
พันธกิจของส านัก/สถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม
พันธกิจของส านัก/สถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
2.15 การด าเนินงานด้านทะเบียน   
นักศึกษา 
 
     ชนิดตัวชี้วัด :  ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.16 การพัฒนาศักยภาพด้านงาน 
บริการทรัพยากรสารสนเทศและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา 
บุคลากรและท้องถิ่น 
 
     ชนิดตัวชี้วัด :  ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์ 
1. มีคู่มือการด าเนินงานของบุคลากรในงานทะเบียนนักศึกษา 
2. มีคู่มือการให้บริการนักศึกษาในงานทะเบียนนักศึกษา 
3. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
4. มีการประเมินผลการด าเนินงานทุกปี 
5. น าผลการประเมินประจ าปีมาใช้ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง 
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
บริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา 
บุคลากรและท้องถิ่น 
2. มีแผนด าเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพด้านงานบริการทรัพยากร
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา บุคลากรและท้องถิ่น 
3. มีการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพด้าน
งานบริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่
นักศึกษา บุคลากรและท้องถิ่น 
4. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
5. มีการประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
6. มีการน าผลการประเมินการด าเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนางาน 

1. มหาวิทยาลัย  
2. ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. มหาวิทยาลัย  
2. ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 

     แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม
พันธกิจของส านัก/สถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม
พันธกิจของส านัก/สถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
2.17 การพัฒนาระบบสารสนเทศ  
เพ่ือด าเนินงานตามพันธกิจของ 
มหาวิทยาลัย 
 
     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 าเนินการไม่เกิน 2 ข้อ 
 
เกณฑ์                  
1. มีคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือด าเนินงานตามพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย 
 2. มีแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือเนินงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
3. มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือด าเนินงาน
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
4. มีการประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
5. มีการน าผลการประเมินการด าเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนางาน 

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. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
    แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม
พันธกิจของส านัก/สถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
2.18 การบริการวิชาการให้ 
เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น 
 
     ชนิดตัวชี้วัด :  ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
2.19 การประสานความร่วมมือ 
จัดการศึกษาด้านศิลปะและ 
วัฒนธรรมในทุกระดับ 
 
     ชนิดตัวชี้วัด :  ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ใช้ผลการประเมินในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หรือที่
มหาวิทยาลัยด าเนินการแล้ว 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์ 
1. มีคณะกรรมการประสานความร่วมมือจัดการศึกษาด้านศิลปะ 
และวัฒนธรรมในทุกระดับ 
2. มีคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงาน 
3. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
4. มีการประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
5. น าผลการประเมินประจ าปีมาใช้ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง 
 
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. 2564 
 
 
 
 
 
      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม
พันธกิจของส านัก/สถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
2.20  การปรับปรุง ถ่ายทอดและ 
พัฒนาเทคโนโลยีทางวัฒนธรรม 
 
     ชนิดตัวชี้วัด :  ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์ 
1. มีคณะกรรมการด าเนินงานปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนา 
เทคโนโลยีทางวัฒนธรรม 
2. มีแผนการด าเนินงานปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ทางวัฒนธรรม 
3. มีการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยีทางวัฒนธรรม 
4. มีการประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
5. น าผลการประเมินประจ าปีมาใช้ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง 

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 านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม
พันธกิจของส านัก/สถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
2.21 การประสานความร่วมมือ
การวิจัย ส่งเสริมและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
 
     ชนิดตัวชี้วัด :  ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.22 การผลิตงานวิจัยหรืองาน 
สร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
และสังคม  
 
     ชนิดตัวชี้วัด :  ผลลัพธ์ 
 
 

เกณฑ์ 
1. มีคณะกรรมการประสานความร่วมมือการวิจัย  ส่งเสริมและ     
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
2. มีแผนการประสานความร่วมมือการวิจัย ส่งเสริมและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่ชัดเจน 
3. มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการประสานความร่วมมือ 
กับอาจารย์/บุคลากร/นักศึกษาท่ีร่วมด าเนินกิจกรรม 
4. มีการด าเนินงานตามแผนประสานความร่วมมือการวิจัย ส่งเสริม
และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
5. มีการประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
6. น าผลการประเมินประจ าปีมาใช้ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง 
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 
 
เกณฑ์ 
   จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและ 
สังคม (รวมจ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
และสังคมที่ด าเนินการโดยสถาบันวิจัยฯ และทุกคณะ) 
คะแนน 
   ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5.00 เท่ากับจ านวนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์เพ่ือ 
การพัฒนาท้องถิ่นและสังคม จ านวน 20 งาน  ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ 

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

    แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม
พันธกิจของส านัก/สถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
    แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม
พันธกิจของส านัก/สถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 



 
 

 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
2.23 การเผยแพร่งานวิจัยหรือ 
บทความทางวิชาการ 
 
     ชนิดตัวชี้วัด :  ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
     ชนิดตัวชี้วัด :  ผลลัพธ์ 

เกณฑ์ 
1. มีคณะกรรมการด าเนินงานเผยแพร่งานวิจัย บทความทางวิชาการ 
2. มีแผนการเผยแพร่งานวิจัย บทความทางวิชาการ 
3. มีคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงาน 
4. มีการด าเนินงานตามแผนการเผยแพร่งานวิจัยบทความทางวิชาการ 
 5. มีการประเมินผลการด าเนินงานด้านการเผยแพร่งานวิจัย 
บทความทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง  
6. มีการน าผลการประเมินการด าเนินงานด้านการเผยแพร่งานวิจัย 
บทความทางวิชาการมาปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
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 
   
ใช้ผลการประเมินในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หรือที่
มหาวิทยาลัยด าเนินการแล้ว 

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

      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม
พันธกิจของส านัก/สถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม
พันธกิจของส านัก/สถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาลและความพึงพอใจในการบริหาร 

ของผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
  



 

 
 

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาลและความพึงพอใจในการบริหาร 
ของผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ค าชี้แจง  
  แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาลและ
ความพึงพอใจในการบริหารของผู้อ านวยการส านัก/สถาบันจากผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้ข้อมูลอันเป็นแนวทางใน
การพัฒนาส านัก/สถาบัน ดังนั้น จึงขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามตามสภาพที่เป็นจริง 
แบบสอบถามมี 3 ตอน  คือ 
 ตอนที่ 1  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการ 
        ตอนที ่3  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริหารของผู้อ านวยการ 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
           ค าชี้แจงโปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน    ตามสภาพที่เป็นจริง 
    1.  หน่วยงานที่ท่านสังกัด 
  1.  ส านักงานอธิการบดี                       2. ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  3.  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  4. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
  5. สถาบันวิจัยและพัฒนา                          6. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .................................. 
    2.  ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์     
  1.  น้อยกว่า 1 ปี                  2. ตั้งแต่ 1 ปี แต่น้อยกว่า 3 ปี   
  3.  3 - 5 ปี                         4.  มากกว่า 5 ปี   
 
ตอนที่ 2  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการ  
 ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อซึ่งเกี่ยวกับภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการ 
      แล้วท าเครื่องหมาย   ลงใน  ตามสภาพที่เป็นจริง 
 

ความหมายของคะแนน 
      5  หมายถึง  ระดับดีมาก         (เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานท าให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
                            และเป็นตัวอย่างได้) 
 4  หมายถึง  ระดับดี            (เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานท าให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ) 
 3  หมายถึง  ระดับปานกลาง   (เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานท าให้บรรลุเป้าหมาย) 
 2  หมายถึง  ระดับควรปรับปรุง  (เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานท าให้บรรลุเป้าหมายบ้าง) 

1 หมายถึง  ระดับต้องปรับปรุง  (เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานแต่ไม่บรรลุเป้าหมาย) 
 
 
 
 
 



 

 
 

 รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ภาวะผู้น าของผู้อ านวยการ      
1.1 ความเป็นผู้น าในการก าหนดแนวทางการบริหารงานตามวิสัยทัศน์ 

เป้าหมาย คุณค่าและยุทธศาสตร์ของส านัก/สถาบัน และ
มหาวิทยาลัย 

     

1.2 ความสามารถในการสื่อสาร การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ให้ประชาคมของส านัก/สถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

     

1.3 ความสามารถในการบริหารงานได้ทันการเปลี่ยนแปลงของ 
สังคมโลก 

     

1.4 ทักษะในการตัดสินใจและแก้ปัญหาการบริหารงาน      
1.5 ทักษะในการคิดแสวงหาวิธีการหรือทางเลือกท่ีดีที่สุดส าหรับอนาคต

ของส านัก/สถาบัน 
     

1.6 ความมุ่งม่ันและความทุ่มเทในการท างานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผน
ยุทธศาสตร์ 

     

1.7 ความสามารถในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อส านัก/สถาบัน 

     

1.8 ความสามารถในการแสวงหาทรัพยากรมาสนับสนุนการบริหารงานของ
ส านัก/สถาบัน 

     

1.9 การสร้างทีมและใช้แนวทางในการท างานเป็นทีมในการบริหารงาน      
1.10 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในส านัก/สถาบัน      
1.11 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคลและองค์การภายนอก      
1.12 การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้เพ่ือการปฏิบัติงานในส านัก/สถาบัน      

 

 

 
 
 
 
  



 

 
 

รายการประเมิน  
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

2. ธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการ      

2.1 
หลักนิติธรรม : การใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับกติกาต่างๆ อย่างเป็น
ธรรมและเสมอภาค 

     

2.2 
หลักคุณธรรม : การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความอดทน ขยันหมั่นเพียร ความมี
ระเบียบวินัย 

     

2.3 
หลักความโปร่งใส : การท าให้ส านัก/สถาบันเป็นสังคมที่เปิดเผย
ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา มีระบบและกลไกการท างานที่โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 

     

2.4 

หลักการมีส่วนร่วม : เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้  
ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นส าคัญท่ี
เกี่ยวข้อง ร่วมกันคิดแนวทางการท างาน ร่วมแก้ปัญหา ร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจและกระบวนการพัฒนา 

     

2.5 

หลักความรับผิดชอบ : แสดงความรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่ก าหนดไว้ การแสดงถึง
ความส านึกในความรับผิดชอบต่อความบกพร่องและพร้อมที่จะ
ปรับปรุงแก้ไข 

     

2.6 
หลักความคุ้มค่า : การใช้ทรัพยากรในการบริหารงานที่มีอยู่จ ากัดให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัดและคุ้มค่า 

     

 
  



 

 
 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารของผู้อ านวยการ 
           ความหมายของคะแนน 
 5   หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับ  มากท่ีสุด 
 4   หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับ  มาก 
 3   หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับ  ปานกลาง 

2   หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับ  น้อย 
1 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับ     น้อยที่สุด 

 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

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

สถาบัน และมหาวิทยาลัย และเกิดจากความร่วมมือของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกระดับ  

     

1.3 ส านัก/สถาบันมีกลไกในการก ากับ ติดตาม และประเมินผล ให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน 

     

2.บทบาทหน้าที่       
2.1 การก าหนดเป้าประสงค์ และผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการโดยให้ผู้เกี่ยวข้องมี

ส่วนร่วมและอธิบายให้เข้าใจตรงกัน 
     

2.2 การเป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) หรือส่งเสริมให้เกิด 
ผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงาน  

     

3.การน าเทคโนโลยีมาใช้ในส านัก/สถาบัน      
3.1 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารและ

การปฏิบัติงาน 
     

3.2 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการบริการ
นักศึกษาและศิษย์เก่า 

     

4.แนวทางการท างาน      
4.1 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรภายในและ

ภายนอกส านัก/สถาบัน 
     

4.2 การจัดหา การบริหารทรัพยากร และทรัพย์สินของส านัก/สถาบัน
และมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

     

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 

ก. ด้านภาวะผู้น า 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ............................................................................................  



 

 
 

ข.  ด้านธรรมาภิบาล           
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 

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

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

 
 

 
 


