
แผนปฏิบัติราชการประจาํปีงบประมาณ ���� 

สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

 

 เป้าหมายของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คอื เป็นองคก์รที�มคุีณภาพในการทาํงาน

เนน้ service mind  

 

ปรัชญา ปณธิาน วสัิยทศัน์ พนัธกจิและภารกจิ 

เป้าหมายของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คอื เป็นองคก์รที�มคุีณภาพใน

การทาํงานเนน้ service mind  

 

 ปรัชญาหรือปณธิาน 

  พฒันาวิชาการ รักษามาตรฐาน   บริการดว้ยนํ�าใจ 

 

วสัิยทศัน์  

 สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นองคก์รที�ทนัสมยั ใหบ้ริการถูกตอ้ง รวดเร็ว 

  

พนัธกจิ  

 �. ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศกึษาของมหาวิทยาลยัทั�งในระดบัปริญญาตรี 

และบณัฑิตศกึษา 

 2. พฒันาระบบงานการใหบ้ริการของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนใหม้ีประสิทธิภาพ 

สร้างความพึงพอใจใหก้บัผูร้ับบริการ 

  

 ภารกจิ 

 1. ส่งเสริมการจดัการหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษาใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์

มาตรฐาน 

 �. จดัตั�งระบบและดาํเนินงานดา้นทะเบียนและประมวลผล 

 �. ดาํเนินการรับนกัศึกษาใหม ่

 4. ให้บริการทางการศกึษาแก่นกัศกึษาและคณาจารย ์

 5. ดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพ 



 

ประเด็นยทุธศาสตร์สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 

ประเด็นยทุธศาสตร์ � 

�. ส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตรอยา่งเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐาน 

ประเด็นยทุธศาสตร์ � 

�. ส่งเสริมการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที�มีประสิทธิภาพ 

 

ประเด็นยทุธศาสตร์ � 

�. ส่งเสริมการพฒันางานการใหบ้ริการของหน่วยงานที�มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ � 

�. เพิ�มศกัยภาพการทาํผลงานทางวิชาการ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ � 

�. พฒันางานประกนัคุณภาพอยา่งมีระบบ  

 

การบริหารงานของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้มอบหมายพนัธกจิ                 

การบริหารงานเป็น � กลุ่มงาน  ดังนี� 

 

�. พนัธกจิของกลุ่มงานบริหาร 

 1. งานบริหารงานทั�วไป 

 2. งานสารบรรณ 

 3. งานพสัดุการเงิน 

 4. งานบคุลากร 

 5. งานขอ้มูลสารสนเทศ 

 6. งานประกนัคุณภาพ 

 7. งานแผนงานและงบประมาณ 

 8. งานเลขานุการ อนุกรรมการวิชาการ สภามหาวิทยาลยัและกรรมการวิชาการ สภาวิชาการ 

 

 

 



�. พนัธกจิของกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 

 1. งานรับนกัศึกษา 

 2. งานทะเบียนนกัศึกษา 

 3. งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน 

 4. งานเอกสารหลกัฐานการศึกษา 

 5. งานตรวจสอบคุณวุฒิ 

 6. งานพระราชทานปริญญาบตัร 

 7. งานขอ้มูลสารสนเทศนกัศึกษา 

 8. งานคู่มือนกัศึกษา 

�. พนัธกจิของกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

 1. งานจดัตารางเรียนและตารางสอบ 

 2. งานประสานงานพฒันาหลกัสูตร 

 3. งานวางแผนการเรียนการสอน 

 4. งานพฒันาคุณภาพหลกัสูตรและการสอน 

 5. งานประเมินการจดัการศึกษา 

 6. งานสนบัสนุนการจดัทาํผลงานทางวิชาการ 

 7. งานบริการวิชาการดา้นการเรียนนอกแผน 

 8. งานเอกสารหลกัสูตรและคู่มอือาจารย ์

 

�. พนัธกจิ สํานักงานบัณฑติวทิยาลัย 

1. งานบริหารทั�วไป 

2. งานวิชาการบณัฑิตศึกษา 

3. งานบริการการศกึษา 

4. งานมาตรฐานการศึกษา 

หมายเหตุ สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยัเป็นหน่วยงานอิสระ มีฐานะเทียบเทา่กลุ่มงานในสาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจดัต ั�งตามประกาศของมหาวิทยาลยั 

 



ความเชื�อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย กับประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ปีงบประมาณ ���� 

             ประเด็นยทุธศาสตร์            เป้าประสงค์                      กลยุทธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยทุธศาสตร์ � 

ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบ

และเป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา 

�. มีหลกัสูตรที�สอดคลอ้งกบั

มาตรฐานอุดมศึกษา 

�. อาจารยม์ีความรู้ความ

เขา้ใจดา้นหลกัสูตรตาม

มาตรฐานการอุดมศึกษา 

�. มีระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที�มีประสิทธิภาพ 

�. มีขอ้มูลสารสนเทศที�ครบถว้น

ถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั 
ประเด็นยทุธศาสตร์ � 

ส่งเสริมการพัฒนางานการให้บริการ

ของหน่วยงานที�มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ � 

พัฒนางานประกันคุณภาพอย่างมี

ระบบ 

ยทุธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

�. ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจ

เกี�ยวกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

2. พฒันาระบบการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัหน่วยงาน 

สร้างโอกาสในการศึกษาระดบัอุดมศึกษา

และการพฒันา การเรียน การสอนใหม้ี

คุณภาพ สู่มาตรฐานสากล 

ใหบ้ริการวิชาการ ถ่ายทอด เทคโนโลยี

ที�มีคุณภาพ ใหเ้กิดการพฒันาที�ย ั�งยนื

ของทอ้งถิ�นไทย 

กาํหนดแนวทางการบริหารจดัการใหไ้ด้

มาตรฐาน เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และ

วิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองที�ดี 

�. สร้างความพึงพอใจแก่

ผูรั้บบริการ 

�. เพื�อใหผู้เ้กี�ยวขอ้งไดรั้บ

ขอ้มูลข่าวสารที�ถูกตอ้ง 

�. ส่งเสริมการพฒันาสมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของบุคลากร 

�. ใหบุ้คคลภายนอกมีส่วนร่วมในการพฒันาระบบบริหารจดัการ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ � 

ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที�มีประสิทธิภาพ 

�. จดัใหม้ีกระบวนการพฒันาหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา 

�. พฒันาโปรแกรมสาํหรับการปฏิบตัิงานดา้นต่าง ๆ 

�. จดัหาวสัดุอุปกรณ์เทคโนโลยใีหเ้พียงพอและมีประสิทธิภาพ 

�. มีระบบจดัเกบ็ขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั 

1. ส่งเสริมใหบุ้คลากรมีบุคลิกภาพที�ดีและมีจิตบริการ 

 

ประเด็นยทุธศาสตร์ � 

เพิ�มศักยภาพการทําผลงานทางวชิาการ 

ของอาจารย์ 
�. มีการจดัทาํผลงานทาง

วิชาการของอาจารย ์

2. สนบัสนุนเงินทุนในการพฒันาผลงาน 

1. ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการทาํผลงานทางวิชาการ 

�. มีระบบกลไกการประกนั

คุณภาพ 

2. มีผลการประเมินสูงขึ�น 

�. พฒันาการประกนัคุณภาพ ฯ ใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจและการประเมินของ สกอ.

�. ใหค้วามรู้ความเขา้ใจการปฏิบตัิงานตามแผนการประกนัคุณภาพ 

�. ระบบติดตาม รวบรวมและจดัเกบ็ขอ้มูลถูกตอ้งเพื�อทาํเป็นขอ้มูลสารสนเทศ 

�. จดัใหม้ีคณะกรรมการดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายใน 

สร้างความรู้และนวตักรรม นาํปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบตัิทั�งระดบั

ปัจเจกบุคคล ชุมชน องคก์ร และภาคการ

ผลิต 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการบริหารงานสํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนโครงสร้างการบริหารงานสํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  

ผู้อาํนวยการ 

  รองผู้อํานวยการ 

 กลุ่มงานบริหารสํานักงานผู้อํานวยการ 

  - งานบริหารงานทั�วไป 

  - งานสารบรรณ 

  - งานพสัดุการเงิน 

  - งานบุคลากร 

  - งานขอ้มูลสารสนเทศ 

   - งานประกนัคุณภาพ งาน กพร. 

  - งานแผนงานและงบประมาณ 

  - งานเลขานุการ สภาวิชาการและ 

   อนุกรรมการวิชาการ 

 

 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 

  - งานรับนกัศึกษา 

  - งานทะเบียนนกัศึกษา 

  - งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน 

  - งานเอกสารหลกัฐานการศึกษา 

  - งานตรวจสอบคุณวุฒ ิ

  - งานพระราชทานปริญญาบตัร 

  - งานขอ้มูลสารสนเทศนกัศึกษา 

   - งานคู่มือนกัศึกษา 

 

 

 กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

   - งานจดัตารางเรียนและตารางสอบ 

   - งานประสานงานพฒันาหลกัสูตร 

   - งานวางแผนการเรียนการสอน 

   - งานพฒันาคุณภาพหลกัสูตรและการสอน 

   - งานประเมินการจดัการศึกษา 

   - งานสนบัสนุนการจดัทาํผลงานทาง

วิชาการ 

   - งานบริการวิชาการดา้นการเรียนนอกแผน 

   - งานเอกสารหลกัสูตรและคู่มืออาจารย ์

 

 สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

  - งานบริหารทั�วไป 

  - งานวิชาการบณัฑิตศึกษา 

  - งานบริการการศึกษา 

  - งานมาตรฐานการศึกษา 

หมายเหตุ สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยัเป็นหน่วยงาน

อิสระ มีฐานะเทียบเท่ากลุ่มงานในสาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน จดัตั�งตามประกาศของ

มหาวิทยาลยั 

 

 

คณะกรรมการประจาํสํานัก 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ โดยอนุมติัสภามหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ โดยอนุมติัสภามหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์  ครั� งที�ครั� งที�   ��/������/����  วนัที�วนัที�   �� พฤศจิกายน ������ พฤศจิกายน ���� 
 



ผศ.วไลพร  เมฆไตรรัตน์ 

ผู้อํานวยการสํานกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

นางพรรณี  เหมะสถล 

รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

1 นางสาวพรสิริ  เอี�ยมแก้ว 

รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ผศ.นิเวศน์   คํารัตน์ 

รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

นายมงคล  แพทองคํา 

หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ 

กลุ่มงานบริหารสํานักงานผู้อํานวยการ กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ สํานักงานบัณฑติวิทยาลัย 

นางปราณี เนรมิตร 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารสํานักงานผู้อํานวยการ 

 

นางสาวขนิษฐา  พวงมณีนาค 

เจ้าหน้าที�บริหารงานทั�วไป 

นางนวลศรี  ดีวันนะ 

พนักงานพมิพ์ดีดชั�น � 

นายเอกวิทย์  สิทธิวะ 

 หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

 

นางกัญญ์ชพร  จันติวงค์ 

พนักงานพมิพ์ดีดชั�น  �  

นางสาววริศนันท์  ทัดนุ่ม 

นักวิชาการศึกษา 

นางสาววรางคณา  เขียวแก้ว 

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

 

นายธรรมนญู  จูทา 

นักวิชาการศึกษา 

 

นางศิราณี  จตุรทิศ 

นักวิชาการศึกษา 

นางสาวนัทธมน  ประดับ 

เจ้าหน้าที�บริหารงานทั�วไป 

นางสาววัลภา  ประสิทธิการ 

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

นางสาวธิติยา  หงษ์เวียงจันทร์ 

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

นางสาวศุภาลักษณ์  มลฑบ 

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

 

นายนิโครธ  ช่างชัย 

เจ้าหน้าที�บริหารงานทั�วไป 

 

ดร.บัณฑิตา  อินสมบัติ 

หัวหน้าสํานักงานบัณฑติวิทยาลัย 

นางสาวนันทภัค   ธนาอภินนท์  

ผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงานบัณฑติวิทยาลัย 

 

ดร.อุทัยวรรณ    ภู่เทศ 

ผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงานบัณฑติวิทยาลัย 

 

นางวรรฒนา  ไวยมิตรา 

นักวิชาการศึกษา 

นางสาวณัฐชนันท์  สาลี 

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

 

นางสาวกัญจนพร  จันทร์ดํา 

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

 

นางสาวสุทธิลักษณ์  ศรีสวัสดิ� 

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

นายเสรี  ขุนจํานงค์ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

นางสาวจีราพร  ม่วงสอน 

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

นางสาววิลัยลักษณ์  ถํ�าทองพัฒนา 

นกัวิชาการศึกษา 



แผนปฏบิัตกิาร สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน ประจาํปี ���� 
 

ประเด็นยทุธศาสตร์ กลยุทธ์ ตวัชี�วดั เป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม 

�. ส่งเสริมการพฒันา

หลกัสูตรอยา่งเป็นระบบและ

เป็นไปตามมาตรฐาน

อุดมศึกษา 

 

 

�. ส่งเสริมความรู้ความ

เขา้ใจเกี�ยวกบักรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษา (TQF) 

�. พฒันาหลกัสูตรระบบ

บณัฑิตศึกษา 

 

 

 

 

*  �. พัฒนาหลกัสูตรหมวด

วิชาการศึกษาทั�วไป 

 

 

�. จาํนวนหลกัสูตรที�ไดรั้บการพฒันา

หลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษา (TQF)จาํนวน  ��  หลกัสูตร 

 

ร้อยละ �� �.โครงการการส่งเสริมประสิทธิภาพ 

หลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดบัอุดมศึกษา 

     �.� จดัทาํหลกัสูตรจาํนวน ��  หลกัสูตร 

 

�. พัฒนาหลกัสูตรหมวดวิชาการศึกษาทั�วไป 

     �.� ประชุมปฏิบติัการจัดทาํคาํอธิบาย

รายวิชาหน่วยการเรียนรู้ 

3. อบรมอาจารย์ใหม่ 

4. ทาํวารสารการจัดการความรู้ 

5. กิจกรรมแลกเปลี�ยนเรียนรู้ แบบ Active  

Learning 

 

 

�. มีหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาที�พฒันาตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติจาํนวนอยา่งนอ้ย � รายวิชา 

�. ร้อยละของผลงานวิทยานิพนธ์ของ

บณัฑิตศึกษาที�ไดเ้ผยแพร่ขึ�นเวทีที�ไดรั้บการ

ยอมรับ 

�. มีหลกัสูตรวิชาการศึกษาทั�วไปที�ได้รับการ

พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษา จาํนวนอย่างน้อย �� รายวิชา 

5. อาจารย์ใหม่ได้รับการอบรม 

�. มีวารสารการจัดการความรู้  

�. อาจารย์ได้แลกเปลี�ยนเรียนรู้ การจัดการ

เรียนการสอน แบบ Active  Learning 

� รายวิชา 

 

 

ร้อยละ �� 

 

 

 

 

�� รายวิชา 

ร้อยละ �� 

จาํนวน ��� เล่ม 

ร้อยละ �� 

*  �. ส่งเสริมการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที�มีประสิทธิภาพ 

�. ส่งเสริมการพัฒนา

สมรรถนะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศของบคุลากร 

และ มีระบบจัดเกบ็ข้อมลู

ให้เป็นปัจจุบนั 

 

 

�. ร้อยละของบคุลากรที�ได้รับการพัฒนา

ประสิทธิภาพการทาํงาน 

 

ร้อยละ �� 

 

 

�.โครงการบริหารสํานักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน 



ประเด็นยทุธศาสตร์ กลยุทธ์ ตวัชี�วดั เป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม 

�. ส่งเสริมการพฒันางานการ

ใหบ้ริการของหน่วยงานที�มี

ประสิทธิภาพ 

�. จดัหาวสัดุอุปกรณ์

เทคโนโลยใีหเ้พียงพอและ

มีประสิทธิภาพ 

�. ประสานงานระหว่าง

นกัศึกษาและหน่วยงานเพื�อ

สร้างความพึงพอใจแก่

ผูรั้บบริการ 

 

 

 

 

 

*  �.พัฒนาระบบการ

ปฏิบติังานและระบบการ

จัดเกบ็ข้อมลูและเผยแพร่

เพื�อให้ผู้ เกี�ยวข้องได้รับ

ข้อมลูข่าวสารที�ถกูต้อง 

�. ระดบัความสาํเร็จในการเปิดโอกาสให้

บุคคลภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

ระดบั � ขอ้ 1. โครงการบริหารสาํนกัส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน 

�.โครงการเพชรราชภฏันครสวรรคแ์ละ

วิทยาศาสตร์ราชภฏั 

     �.� อุดหนุนการจดัการศึกษาทุนเพชร 

            ราชภฏันครสวรรค ์

      2.2 อุดหนุนการศึกษาทุนวิทยาศาสตร์  

             ราชภฏันครสวรรค ์

�. โครงการจดัจา้งบุคลากร 

4. โครงการส่งเสริมการผลิตบณัฑิตภาคปกติ 

5. โครงการค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป

ราชการ 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ

ของบคุลากรสํานักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 
 

�. ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ร้อยละ �� 

�. ร้อยละของบุคลากรที�ไดรั้บการพฒันาดา้น

การบริการ 

4. นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีไดรั้บทุนเพชร

ราชภฏัฯ 

5. นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีไดรั้บ

วิทยาศาสตร์ราชภฏัฯ 

�. นกัศึกษาระดบัปริญญาโทไดรั้บทุนเพชร

ราชภฏัฯ 

�. ร้อยละความพึงพอใจของบคุลากรสํานักฯ

ที�ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาความรู้ทั�ง

ภายในและภายนอกในด้านพัฒนา

ประสิทธิภาพการทาํงาน 

 

ร้อยละ ��� 

 

จาํนวน ��� คน 

 

จาํนวน �� คน 

 

จาํนวน � คน 

 

ร้อยละ �� 

 

 

 

 

�. เพิ�มศกัยภาพการทาํผลงาน

ทางวิชาการของอาจารย ์

 

มีการจดัทาํผลงานทาง

วิชาการของอาจารย ์

�. จาํนวนอาจารยไ์ดรั้บความรู้ในการอบรม

การจดัทาํผลงานทางวิชาการ 

���  คน 1. โครงการส่งเสริมการจดัทาํผลงานทาง  

     วิชาการ 

   1.� กิจกรรมอบรมอาจารยใ์นการจดัทาํ   

         ผลงานทางวิชาการ 

   1.� กิจกรรมสนบัสนุนการจดัทาํผลงานทาง  

        วิชาการ 

�. จาํนวนผูเ้ขา้ประชุมการจดัทาํผลงานทาง

วิชาการตามเป้าหมายของโครงการ100 คน 

ร้อยละ �� 

 

�. จาํนวนอาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา

ไดรั้บผลงานทางวิชาการ ( ตาํแหน่ง ผศ.,รศ.) 

ผศ. �� คน 

รศ.  �  คน 



ประเด็นยทุธศาสตร์ กลยุทธ์ ตวัชี�วดั เป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม 

*  �. พัฒนางานประกัน

คุณภาพอย่างมีระบบ 

�. จัดให้มีคณะกรรมการ

ดาํเนินงานประกันคุณภาพ

ภายใน 

�. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที�

เป็นส่วนหนึ�งของการบริหารงาน 

ระดบั � 1. โครงการพัฒนาบคุลากร 

1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบติัการเกี�ยวกับระบบงาน

ประกันคุณภาพของสํานักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

�.� จัดหาวัสดอุุปกรณ์ในการจัดเกบ็เอกสาร

หลกัฐานอย่างเป็นระบบ 

�. ให้ความรู้ความเข้าใจการ

ปฏิบติังานตามแผนการ

ประกันคุณภาพ 

3. บคุลากรในหน่วยงานได้รับความรู้ความ

เข้าใจในระบบงานประกันคุณภาพ 

 

      ร้อยละ 100 

 

 

�. ปฏิบติังาน รวบรวมและ

จัดเกบ็ข้อมลูถกูต้องเพื�อทาํ

เป็นข้อมลูเผยแพร่

สารสนเทศและติดตาม

ปรับปรุงผลการปฏิบติังาน 

�.มีระบบการจัดเกบ็เอกสารหลกัฐานการ

ประกันคุณภาพเป็นหมวดหมู่  

มีผลคะแนนที�

สูงขึ�นจากเดิมที�มก

กว่าระดบั �.�� 

 

 

 
 

หมายเหตุ  กลยทุธ์ที�เป็น  *   คือ โครงการตามพนัธกิจและประเดน็ยทุธศาสตร์ที�สาํนกัฯ ยงัไม่ไดรั้บงบประมาณ 

 



แนวทางดําเนินงานตามจุดเน้นที�สําคญั ปีงบประมาณ พ.ศ. ���� 
 

�. สร้างโอกาสทางการศกึษา ระดบัอุดมศกึษาที�มคุีณภาพและไดม้าตรฐาน 

�. สนบัสนุนพฒันาหลกัสูตรใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานของ สกอ.  

�. มุ่งเนน้การบริการที�ถกูตอ้ง รวดเร็ว 

�. ส่งเสริมใหน้าํเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารที�ทนัสมยั สะดวก มาใชใ้นการปฏิบติังาน 

              5. พฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากรอยา่งต่อเนื�องตามความตอ้งการ  

              6. สร้างเสถียรภาพทางการเงิน  
 

มาตรการด้านการเงนิและงบประมาณ 

�. ปรับปรุงระบบบริหารงานดา้นการวางแผนงบประมาณที�ชดัเจน  

�. วิเคราะห์ศกัยภาพความสามารถในการปฏิบติัภารกิจ 

�. นาํเทคโนโลยสีารสนเทศ และเทคนิคการจดัการ รูปแบบใหม่มาใช ้เพื�อลดตน้ทุนการผลิต 

�. ปรับปรุงระบบบญัชีไปสู่ระบบที�สามารถรายงานค่าใชจ่้าย ต่อหน่วย 

�. สร้างรายไดจ้ากการจดัการศกึษา 

�. ลดรายจ่ายการบริหารจดัการที�ไม่จาํเป็น 

�. รายงานการใชจ่้ายงบประมาณที�มคีวามชดัเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้ 

 

มาตรการด้านการบริหารและการจดัการ 

1. กระบวนการจดัสรรงบประมาณใหเ้ป็นไปตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน เพื�อพฒันา

คุณภาพการศกึษาและการแกปั้ญหา จุดที�ควรพฒันาตามผลการประเมินการประกนัคุณภาพภายใน ผลการ

ประเมินภายนอกและเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 

2. การจดัสรรงบประมาณเนน้ความถกูตอ้ง สมเหตุ สมผล เป็นธรรม กบัหน่วยงานและเกิดความ

คุม้ค่าเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการพฒันาคุณภาพนกัศกึษา 

3. การวิเคราะห์ การจดัทาํโครงการ และการจดัทาํคาํของบประมาณใหห้น่วยงานดาํเนินการบน

พื�นฐานของหลกัการเหตุผลและขั�นตอนการวางแผนและบริหารโครงการตามแนวทางของสาํนกั

งบประมาณ โดยใหส้อดคลอ้งกบัตวัชี�วดัตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการของ ก.พ.ร. และตวับ่งชี�การ

ประกนัคุณภาพภายในปีการศกึษา ���3 

4. การจดัทาํโครงการของหน่วยงาน ใหน้าํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการดาํเนินการวางแผน

และบริหารโครงการใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยมีหลกัการสาํคญั ดงันี�  

�.� หลกัความพอดี พอประมาณ โดยคาํนึงถึงความสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของหน่วยงาน 

       และสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม 

�.� หลกัความมีเหตุผล โดยใชค้วามรู้ที�ถกูหลกัวิชาการดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงั 



�.� หลกัการมีภูมคุิม้กนั โดยใหค้าํนึงถึงความสมดุลของผลการดาํเนินงานและการมีพลวตั 

      พร้อมรองรับการเปลี�ยนแปลง 

�.� หลกัการมีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม โดยใหค้าํนึงถึงการมีส่วนร่วมของคนใน 

       สงัคม ความซื�อสตัยสุ์จริตในการดาํเนินงาน 



 รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย ประจาํปี ���� 

สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
 

หน่วยงาน 
เงินนอกงบประมาณ เงินงบประมาณ 

รวม 
รหัสเบิกจ่าย จํานวนเงิน รหัสเบิกจ่าย จํานวนเงิน 

1. สํานักงานผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการงานทะเบียน     

   1.1 เงินงบประมาณ    ���,���.- ���,���.- 

 1. โครงการบริหารสาํนกัส่งเสริมวิชาการ   ��-��-MR-01 ���,���.- ���,���.- 

 

�. โครงการพฒันาหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ   54-00-MR-02 ���,���.- ���,���.- 

   1.2 เงินนอกงบประมาณ  ��,���,���.-   ��,���,���.- 

 1. โครงการบริหารสาํนกัส่งเสริมวิชาการ ��-��-MR-02 ���,���.-   ���,���.- 

 �. จดัจา้งบุคลากร ��-��-MR-01 ���,���.-   ���,���.- 

 �. โครงการเพชรราชภฏันครสวรรค ์ ��-��-MR-02 �,���,���.-   �,���,���.- 

 �. โครงการส่งเสริมการผลิตบณัฑิต ภาค ปกติ ��-��-MR-03 ���,���.-   ���,���.- 

 �. ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ ��-��-MR-01 ��,���.-   ��,���.- 

 �. โครงการส่งเสริมการผลิตบณัฑิต ภาค กศ.บป. ��-��-MR-03 �,���,���.-   �,���,���.- 

 �. โครงการจดัการศึกษา กศ.พน. ��-��-MR-04 ���,���.-   ���,���.- 

 8. โครงการจดัการศึกษายา่นมทัรี ��-��-MR-05 142,500.-   142,500.- 

 �. จดัการเรียนการสอนศนูยก์ารศูนยว์ิทยาลยั

ชุมชนบา้นไร่ จ.อุทยัธานี 

��-��-MR-06 311,���.-   311,�00.- 

 ��. จดัการเรียนการสอนศูนยก์ารศูนยว์ิทยาลยั

ชุมชนโพทะเล จ.พิจิตร 

��-��-MR-07 274,��0.-   274,���.- 

 ��. จดัการเรียนการสอนศูนยก์ารศูนยว์ิทยาลยั

การอาชีพอินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 

��-��-MR-08 193,�00.-   193,�00.- 

 ��. โครงการส่งเสริมการจดัทาํผลงานทาง

วิชาการ 

��-��-MR-09 720,���.-   720,���.- 

 

��. โครงการพฒันาหลกัสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ 

��-��-MR-10 ���,���.-   ���,���.- 

2. สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย  7,851,860.-   7,851,860.- 

 �. ค่าจา้งชั�วคราว / ประกนัสังคม ��-��-MR-01  ��,���.-    ��,���.- 

 �. จดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 54-04-MR-02  �,���,���.-    �,���,���.- 



หน่วยงาน 
เงินนอกงบประมาณ เงินงบประมาณ 

รวม 
รหัสเบิกจ่าย จํานวนเงิน รหัสเบิกจ่าย จํานวนเงิน 

 �. การพฒันาผูบ้ริหารสาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั ��-��-MR-06 ���,���.-   ���,���.- 

 �. ร่วมมือสมาชิกบณัฑิตศึกษา ��-��-MR-07 ��,���.-   ��,���.- 

 �. จดัทาํวารสารวิชาการระดบับณัฑิตศึกษา ��-��-MR-03 ���,���.-   ���,���.- 

 �. สนบัสนุนเผยแพร่ผลงานทางวิทยานิพนธ ์ ��-��-MR-04 ���,���.-   ���,���.- 

 �. จดัหาครุภณัฑส์นบัสนุนการจดัการเรียนการสอน ��-��-MR-12 ���,���.-   ���,���.- 

 �. จดัตั�งบณัฑิตในกาํกบั ��-��-MR-11 ��,���.-   ��,���.- 

 �. พฒันานกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ��-��-MR-14 ���,���.-   ���,���.- 

 ��. ประชาสัมพนัธ์การจัดการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ��-��-MR-08 ��,���.-   ��,���.- 

 ��. พฒันาหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา ��-��-MR-05 ���,���.-   ���,���.- 

 ��. พฒันาบุคลากร (สายผูส้อน) ��-��-MR-09 150,000.-   150,000.- 

 ��. พฒันาบุคลากร (สายสนบัสนุน) ��-��-MR-10 120,000.-   120,000.- 

 ��. ค่าสาธารณูปโภค ��-��-MR-13 ���,���.-   ���,���.- 

รวมงบประมาณ   ��,425,200.-  600,000.- 19,025,600.- 

 



 

ส่วนที� � 

การถ่ายทอดตวัชี�วดัตามแผนปฏบิัติราชการ 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ���� 

 

 สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดก้าํหนดตวัชี�วดัในแผนปฏิบติัราชการ ประจาํปีงบประมาณ 

พ.ศ. ���� ใหส้อดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั ที�เนน้การผลิตบณัฑิตที�มีคุณภาพ การวิจยัและ

การบริการวิชาการที�สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ ตามความตอ้งการของทอ้งถิ�น ตลอดจนการทาํนุบาํรุง เผยแพร่

ศิลปะและวฒันธรรมที�ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที�ดีใหก้บันกัศึกษา และประชาชนทั�วไป และตอ้งการให้แผนปฏิบติั

ราชการ ประจาํปีงบประมาณ เป็นแนวทางใหค้ณาจารย ์และบุคลากรทุกฝ่าย ใหเ้ห็นภาพรวม และทิศทางในการ

ปฏิบติัราชการใหไ้ดผ้ลสมัฤทธิ� ตามเป้าหมายที�กาํหนดไว ้ขณะเดียวกนัก็สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการกาํกบั

ติดตาม ประเมินผลการดาํเนินงานของหน่วยโดยมีการระบุใหผู้บ้ริหาร  เป็นผูก้าํกบัดูแลตวัชี� วดั และบุคลาการ

ต่าง ๆ  ทาํหนา้ที�จดัเก็บขอ้มลูและรับผดิชอบดาํเนินการ 
 

 สาํหรับตวัชี�วดัที�กาํหนดในแผนปฏิบติัราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ���� จะครอบคลุมตวัชี�วดั 

ตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ���� สาํนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้

กาํหนดตวัชี�วดัทั�งสิ�น จาํนวน �� ตวัชี�วดั 

 

ผู้กาํกบัดูแลตวัชี�วดั ผู้จดัเกบ็ข้อมลูและผู้รับผดิชอบ 

 
 

เป้าประสงค์/ตวัชี�วดั ผู้กาํกบัดูแลตวัชี�วดั 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและ 

ผู้รับผดิชอบดาํเนนิการ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ �. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา 

เป้าประสงค์ที� �.�  มีหลกัสูตรที�สอดคลอ้งกบัมาตรฐานอุดมศึกษา 

ต.ช. � �.มีการพฒันาหลกัสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา ( TQF ) 

จาํนวน �� หลกัสูตร 

 

 

 

 

 

อ.พรสิริ   เอี�ยมแกว้ อ.เอกวิทย ์ สิทธิวะ 

นส.กญัจนพร  จนัทร์ดาํ 

นายเสรี  ขนุจาํนงค ์



เป้าประสงค์/ตวัชี�วดั ผู้กาํกบัดูแลตวัชี�วดั 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและ 

ผู้รับผดิชอบดาํเนนิการ 

เป้าประสงค์ที� �.�  พฒันาหลกัสูตรระบบบณัฑิตศึกษา 

ต.ช. �  �.มีกระบวนการพฒันาหลกัสูตรระบบ

บณัฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติจาํนวนอยา่งนอ้ย 

� รายวิชา  

 

2.สนบัสนุนการเผยแพร่ผลงาน

วิทยานิพนธ์ของบณัฑิตศึกษาให้ไดร้ับการ

ตีพิมพเ์ผยแพร่บนเวทีที�ไดรั้บการยอมรับ 

 

ผศ.นิเวศน์  คาํรัตน ์

 

 

 

 

ดร.บณัฑิตา  อินสมบตัิ 

อ.นนัทภคั  ธนาอภินนท ์

นางวรรฒนา  ไวยมินตรา 

นส.วิไลลกัษณ์  ถ ํ�าทองพฒันา 

 

 

ดร.อุทยัวรรณ  ภู่เทศ 

นส.จีราพร  ม่วงสอน 

นส.ณัฐชนนัท ์ สาล ี

เป้าประสงค์ที� �.� พฒันาหลกัสูตรหมวดการศึกษาทั�วไป 

ต.ช.� �. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรวิชา

การศึกษาทั�วไปให้ได้รับการพัฒนาตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

จาํนวนอย่างน้อย �� รายวิชา 

�. อบรมอาจารย์ใหม่ 

�. จัดทาํวาสารการจัดการความรู้ 

�. จัดให้อาจารย์ได้แลกเปลี�ยนเรียนรู้ การ

จัดการเรียนการสอน แบบ Active  

Learning 

 

อ.พรสิริ   เอี�ยมแก้ว นส.วริศนันท์  ทัดนุ่ม 

นางกัญญ์ชพร  จันติวงค์ 

นส.วรางคณา  เขียวแก้ว 

ประเด็นยทุธศาสตร์ � ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที�มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ที� �.� มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที�มีประสิทธิภาพ 

ตช � �.พัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศของบุคลากรในสาํนักฯ 

 

นายมงคล  แพทองคาํ นายธรรมนูญ  จูทา 

นางศิราณี  จตรุทิศ 

นส.นัทธมน  ประดับ 

นส.ธิติยา  หงส์เวียงจันทร์ 

 

 

 

 

 



เป้าประสงค์/ตวัชี�วดั ผู้กาํกบัดูแลตวัชี�วดั 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและ 

ผู้รับผดิชอบดาํเนนิการ 

 

เป้าประสงค์ที� �.� มีข้อมูลสารสนเทศที�ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

ตช � �. มีระบบจัดเกบ็และเผยแพร่ข้อมูลที� มี

ประสิทธิภาพ 

นายมงคล  แพทองคาํ 

 

 

 

 

 

นางนวลศรี  ดีวันนะ 

นายนิโครธ  ช่างชัย 

นส.สุภาลักษณ์  มลฑบ 

นส.วัลภา   ประสิทธิการ 

 

ประเด็นยทุธศาสตร์ �. ส่งเสริมการพัฒนางานการให้บริการของหน่วยงานที�มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ที� �.� จดัหาวสัดุอุปกรณ์เทคโนโลยใีหเ้พียงพอและมีประสิทธิภาพ 

ตช .� บุคลากรภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมในการ

พฒันาการปฏิบตัิงาน 

อ.พรรณี  เหมะสถล นส.ขนิษฐา  พวงมณีนาค 

นส.สุทธิลกัษณ์  ศรีสวสัดิ�  

นส.วลัภา   ประสิทธิการ 

 

เป้าประสงค์ที� �.�พฒันาระบบการปฏิบติังานและระบบการจดัเกบ็ขอ้มูลและเผยแพร่เพื�อใหผู้เ้กี�ยวขอ้งไดรั้บขอ้มูลข่าวสารที�

ถูกตอ้ง 

ตช.� �.ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบั

หน่วยงานเพื�อตอบสนองความพึงพอใจของ

ผูร้ับบริการ 

�.พฒันาบุคลากรใหม้ีบุคลิกภาพและมีจิต

บริการที�ดีเพื�อการปฏิบตัิงานที�มี

ประสิทธิภาพ 

อ.ปราณี   เนรมิตร นส. สุทธิลกัษณ์  ศรีสวสัดิ�  

นส.วรางคณา  เขียวแกว้ 

นายธรรมนูญ     จูทา 

 

ตช.� ประสานงานระหวา่งนกัศึกษาและ

หน่วยงานเพื�อสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่

ผูร้ับบริการ 

อ.ปราณี   เนรมิตร นส. สุทธิลกัษณ์  ศรีสวสัดิ�  

นส.กญัจนพร  จนัทร์ดาํ 

 

ประเด็นยทุธศาสตร์ �. เพิ�มศักยภาพการทําผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

เป้าประสงค์ที� �.� มีการจดัทาํผลงานทางวิชาการของอาจารย ์

ตช.� ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการทาํ

ผลงานทางวิชาการ 

 

อ.พรสิริ   เอี�ยมแกว้ อ.เอกวิทย ์ สิทธิวะ 

นส.กญัจนพร  จนัทร์ดาํ 

นายเสรี  ขนุจาํนงค ์



เป้าประสงค์/ตวัชี�วดั ผู้กาํกบัดูแลตวัชี�วดั 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและ 

ผู้รับผดิชอบดาํเนนิการ 

 

 

 

ตช.�� สนบัสนุนเงินทุนในการพฒันาผลงาน อ.พรสิริ   เอี�ยมแกว้ นส.ขนิษฐา  พวงมณีนาค 

นส. สุทธิลกัษณ์  ศรีสวสัดิ�  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ �. พัฒนางานประกันคุณภาพอย่างมีระบบ 

เป้าประสงค์ที� �.� มีระบบกลไกการประกันคุณภาพ 

ตช .�� จัดให้มีคณะกรรมการดาํเนินงานประกัน

คุณภาพภายใน 

อ.พรรณี  เหมะสถล อ.ปราณี   เนรมิตร 

นส.ขนิษฐา  พวงมณีนาค 

นส. สุทธิลกัษณ์  ศรีสวสัดิ�  

 

เป้าประสงค์ที� �.� มีผลการประเมินสูงขึ �น 

ตช �� ให้ความรู้ความเข้าใจบุคลากรของ

หน่วยงานในการปฏิบัติงานตามแผนการ

ประกันคุณภาพ 

อ.พรรณี  เหมะสถล 

อ.ปราณี   เนรมิตร 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

ภายในสํานักฯ 

ตช �� ระบบติดตาม รวบรวมและจัดเกบ็ข้อมูล

ถูกต้องเพื�อทาํเป็นข้อมูลสารสนเทศ 

อ.พรรณี  เหมะสถล 

อ.ปราณี   เนรมิตร 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

ภายในสํานักฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ส่วนที� � 

ระบบและกลไกการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล 

 

ระบบและกลไกลการนําไปสู่การปฏิบัต ิ

1. สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จดัทาํแผนปฏิบตัิราชการประจาํปีงบประมาณ คู่มือการ

ประกนัคุณภาพภายใน และคาํรับรองการปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ 

2. การจดัทาํงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ ประเภทเงินแผน่ดิน และเงินรายได ้

�. การวางแผนและบริหารโครงการสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ใหบ้รรลุเป้าหมายตาม

ตวัชี�วดัและตวับ่งชี�  ตามกระบวนการและขั�นตอน  ดงันี�  

 �.� ทบทวน/ตรวจสอบผลการดาํเนินโครงการที�ผา่นมา 

 �.�  ริเริ�มโครงการใหม่และวิเคราะห์เบื�องตน้ 

 �.� วิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ 

 �.� วิเคราะห์และจดัทาํคาํของบประมาณ 

 �.� ติดตามความกา้วหนา้ของการดาํเนินโครงการ 

 3.6 ประเมินผลการใชง้าน และการติดตาม/ปรับปรุง/แกไ้ข 

 

การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล 

 การติดตามความคืบหนา้ตามแผนปฏิบติัการและแผนงบประมาณ เป็นส่วนหนึ�งของการควบคุมการ

ดาํเนินงานตามโครงการ ใหบ้รรลุเป้าหมายตามที�กาํหนดไว ้ โดยการติดตามควรดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�องเพื�อให้

สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งทนัท่วงที และเพ่อใหก้ารปฏิบติังานสาํเร็จไดต้ามแผนปฏิบตัิราชการตาม

กระบวนการติดตาม  ดงันี�  

1. ติดตามผลการดาํเนินงานที�ไดป้ฏิบติัจริง ณ เวลา ปัจจุบนั เปรียบเทียบกบัแผนปฏิบติัการที�กาํหนด

ไว ้

2. ติดตามโครงการเร่งด่วนที�ตอ้งดาํเนินงานให้แลว้เสร็จทนัเวลามิฉะนั�นอาจก่อใหเ้กิดความเสียหาย 

3. ทบทวน/ปรับเปลี�ยนการดาํเนินงาน ตามปัญหา อุปสรรคการใชง้บประมาณในรอบระยะเวลา � 

เดือน และ �� เดือน 



�.    ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานประจาํปีและรายงานการประเมินผลการดาํเนินการใน 

       รูปแบบต่าง  ดงันี�  

     �.1 รายงานประเมินตนเอง (SAR) ตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ 

     �.2 รายงานประเมินตนเอง (SAR) ตามคู่มือการประกนัคุณภาพภายใน 

  4.3. รายงานแนวทางการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ( PMQA) 

 5. ประเมินผลการใชง้านเพื�อปรับปรุง/แกไ้ขโดยการ 

  �.� ประเมินผลผลิตและกระบวนการบริหารจดัการผลผลิต 

  �.� ประเมินผลลพัธแ์ละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 

  �.� ติดตามผลกระทบ/การเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นทั�งทางบวกและลบ 

  �.� สรุปปัญหาที�เกิดขึ�นจากการใชง้าน แนวทางการแกไ้ขในปีงบประมาณต่อไป 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


