
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
๑. ความเป็นมาและความส าคัญของการด าเนินงาน 

เนื่องจากโลกาภิวัฒน์ หรือการไหลเวียนอย่างเสรีของการค้า เงินทุน แรงงาน ความรู้และข้อมูล
สารสนเทศประกอบกับความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในวิถีชีวิตและการท างานของเราอย่างมากมายหลายประการ ท าให้ต้องเร่งหามาตรการในการตอบโต้อย่าง
ชาญฉลาด เพ่ือความอยู่รอดในระยะยาว ในการปฏิรูประบบราชการจึงจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนทั้งในแง่ของ
วิธีคิด ซึ่งมุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง ย ึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good  Governance) และ
วิธีการท างาน เพ่ือมุ่งไปสู่การเป็นองค์กรสมัยใหม่ ท างานเชิงรุกแบบบูรณาการ คล่องตัว รวดเร็ว มีขีด
สมรรถนะและสร้างผลงานสูง เปิดเผยโปร่งใสตรวจสอบได้ สามารถเรียนรู้และปรับต ัวได้อย่างเหมาะสม    
  

โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีการแนะน ากระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์เข้ามาใช้ในวงการราชการ
ของไทยอย่างจริงจัง เพ่ือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการพัฒนาระบบราชการของเราให้สามารถรองรับต่อโลก
แห่งการเปลี่ยนแปลง โดยครอบคลุมอย่างน้อยสามขั้นตอน คือ ขั้นการคิดวางแผนยุทธศาสตร์ ขั้นการน า
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ และข้ันการทบทวนและติดตามประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์  
 

ดังนั้น กลุ่มงานบริหารส านักงานผู้อ านวยการ  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงได้ด าเนินการ
ประเมินตนเองตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เพ่ือให้ทราบผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการของส านักฯ  ตามตัวชี้วัดของประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic Issues) เป้าประสงค์ (Goals) 
กลยุทธ์ (Strategy) และเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนฯ หรือไม่ อันได้แก่    
  ๑. การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  ๒. การส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
  ๓. การพัฒนางานให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 
  ๔. การส่งเสริมศักยภาพการท าผลงานวิชาการ  
  ๕. การพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ 
รวมถึงผลของการด าเนินงาน อันจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ และเป้าหมายในแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต 
 

๒. วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
 ๒.๑ เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดของประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในแผนฯ หรือไม่  
 ๒.๒ เพ่ือรายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  
๓. ขอบเขตของการรายงานผล 

การรายงานผลการด าเนินงานครั้งนี้ เป็นแสดงผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  
กลยุทธ์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส านักส่งเสริมวิชาการและ



๒ 
 
งานทะเบียน  โดยใช้วิธีการวิเคราะห์จากเอกสาร เพ่ือน าไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
๔. นิยามศัพท์เฉพาะ 

รายงานผล หมายถึง กระบวนการที่มุ่งแสวงหาค าตอบส าหรับค าถามที่ว่า นโยบาย/แผนงาน/
โครงการ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตั้งแต่ต้นหรือไม่ และระดับใด การประเมินผล
ครั้งนี้เป็นการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นการประเมินผล
ความส าเร็จของการน าแผนไปปฏิบัติและเพ่ือศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
๕. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๕.๑ ท าให้ทราบถึงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ว่าบรรลุประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการ มากน้อยเพียงใด 

๕.๒ ท าให้ทราบถึงปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะของผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ ราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือน าไปปรับปรุงการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการในปีถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๖ 



๓ 
 
 
  

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและภารกิจ 
 ปรัชญาหรือปณิธาน 
  ส่งเสริมวิชาการ  รักษามาตรฐาน   บริการด้วยน้ าใจ 

วิสัยทัศน์  
  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริการถูกต้อง รวดเร็ว 

พันธกิจ  
  ๑. ส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 
  ๒. พัฒนาระบบงานการให้บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ภารกิจ 
  ๑. ส่งเสริมการจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

มาตรฐานระดับอุดมศึกษา 
  ๒. ด าเนินงานด้านงานทะเบียนและประมวลผล 
  ๓. ให้บริการด้านวิชาการแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป 
  ๔. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 
  
 เอกลักษณ์ 
  ส ำนักสง่เสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน เป็นหน่วยงำนที่ท ำหน้ำทีส่นับสนุนกำรด ำเนนิงำน 

และสนับสนนุงำนดำ้นวิชำกำร  และงำ-นบรกิำรด้วยควำมถูกต้อง รวดเร็ว กระชับ ฉับไว เทคโนโลยีทันสมยั

ในดำ้นวิชำกำร 

 อัตลักษณ์ 
 “กำรให้บริกำรด้วยจติบรกิำร มุ่งเนน้กำรสรำ้งควำมพึงพอใจสูงสดุให้แกผู่้รับบรกิำร” 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 เป้าประสงค์ที่ ๑  ทุกหลักสูตรได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 

เป้าประสงค์ที่ ๒  จ านวนอาจารย์ใหม่ปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ที่เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ 
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามกรอบ TQF ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

 เป้าประสงค์ที่ ๓  จ านวนห้องเรียนที่ได้รับการพัฒนาเป็นห้องเรียนมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ๒๐ ห้อง 
เป้าประสงค์ที่ ๔  การจัดตารางเรียนตารางสอน เสร็จเร็วกกว่าก าหนดเวลา ไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ ๑  บุคลากรได้รับความรู้ในการใช้โปรแกรมส าหรับการพัฒนางาน 
เป้าประสงค์ที่ ๒  มีโปรแกรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน จ านวน ๒ โปรแกรม คือโปรแกรม 
  ส าเร็จรูปงานทะเบียน และโปรแกรมส าเร็จรูปจัดตารางเรียน 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓  ส่งเสริมการพัฒนางานการให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ ๑  บุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 



๔ 
 

  ด้านการให้บริการที่มุ่งเน้นผู้รับบริการ ร้อยละ ๙๐ 
เป้าประสงค์ที่ ๒  การบริการของหน่วยงานเป็นไปอย่างทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจ 
  แก่บุคลากรภายในหน่วยงานและผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
เป้าประสงค์ที ่๓  ช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารที่เพ่ิมข้ึน อย่างน้อย ๑ ช่องทาง 
เป้าประสงค์ที ่๔  จ านวนผลงานการพัฒนานวัตกรรม / งานวิจัย ไม่น้อยกว่า ๑ ผลงาน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔  ส่งเสริมศักยภาพการท าผลงานทางวิชาการ  
เป้าประสงค์ที ่๑  คณาจารย์ได้รับการพัฒนาการจัดท าผลงานวิชาการ ไม่น้อยกว่า ๓๐ คน 
เป้าประสงค์ที ่๒  จ านวนที่ส่งผลงานวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง ผศ. หรือ รศ. ไม่น้อยกว่า ๓ คน 
เป้าประสงค์ที ่๓  จ านวนผลงาน การเผยแพร่บทความทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๕  พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ   
เป้าประสงค์ที ่๑  จัดให้มีการประชุมบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า ๕ ครั้ง /  
  ปีงบประมาณ 
เป้าประสงค์ที ่๒  บุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้รับการพัฒนางานด้านการ 
  ประกันคุณภาพด้านใดด้านหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากรทั้งหมด 
เป้าประสงค์ที่ ๓  มีผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ จากคะแนนเต็ม ๕ 

 

กลยุทธ์การด าเนินงาน 
 ๑. สนับสนุนกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน 

๒. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
๓. พัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๔. ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร 
๕. พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
๖.พัฒนาบุคลิกภาพ ส าหรับการให้บริการ 
๗. พัฒนาระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
๘. เพ่ิมขีดความสามารในการพัฒนางานของบุคลากร 
๙. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าผลงานทางวิชาการ 
๑๐. สนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาผลงาน 
๑๑. สร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
๑๒. พัฒนางานประกันคุณภาพฯ ให้สอดคล้องกับภารกิจและการประเมินของ สกอ. 
๑๓. ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามแผนการประกันคุณภาพฯ 
๑๔.พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
๗.  สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 
 

ตางรางที่ ๑  สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของประเด็นยุทธศาสตร์ ๑  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร 



๕ 
 

     อย่างเป็นระบบและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ  หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

 ผล  
บรรลุ  
ไม่บรรลุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ ๑  : พัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานอย่างเป็นระบบ 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต :  ๑.โครงการการส่งเสริมประสิทธิภาพหลักสูตร 

 
ตัวชี้วัดที่ ๑ ทุกหลักสูตรได้รับการพัฒนาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 

หลักสูตร ๔๘ ๔๘  

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ  หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

 ผล  
บรรลุ  
ไม่บรรลุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ ๑  : พัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานอย่างเป็นระบบ 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต :  ๑.โครงการการส่งเสริมประสิทธิภาพหลักสูตร 

 
ตัวชี้วัดที่ ๒ จ านวนอาจารย์ใหม่ปีการศึกษา ๒๕๕๕-
๒๕๕๖ ที่เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ความ 
สามารถในการจัดการเรียนรู้ตามกรอบ TQF  

ร้อยละ ๘๐ ๑๐๐  

 
ตัวชี้วัดที่ ๓ การจัดตารางเรียนตารางสอน เสร็จเร็ว
กว่าก าหนดเวลา ไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ 

วัน ๗ ๑๕ 

กลยุทธ์ที่ ๒  : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต :  ๑. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องเรียนมาตรฐาน 

 
ตัวชี้วัดที่ ๑ จ านวนห้องเรียนที่ได้รับการพัฒนาเป็น
ห้องเรียนมาตรฐาน  

ห้อง ๒๐ ๓๕  

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต :  ๒. โครงการเพชรราชภัฎและวิทยาศาสตร์ราชภัฏ 
                                     ๓. โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ 

 
ตัวชี้วัดโครงการ  จ านวนทุนการศึกษาเพชรราชภัฏ
และวิทยาศาสตร์ราชภัฏทีม่อบให้นักศึกษา ใหม่ 

ทุน ๑๗๒ ๑๒๕  

 
ตัวชี้วัดโครงการ  จ านวนทุนการศึกษาที่มอบให้
นักศึกษาภาคใต้ ตลอดหลักสูตร 

ทุน 
การพิจารณา
ขึ้นอยู่กับ
สกอ. 

๑๔  

 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต :  ๔. โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตภาคปกติ 
                                     ๕. โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตภาค กศ.บป. 

 
ตัวชี้วัดโครงการ  จ านวนนักศึกษาใหม่ภาคปกติที่  
                     รับเข้าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

คน ๓,๕๕๕ ๔,๑๕๕  

 ตัวชี้วัดโครงการ  จ านวนนักศึกษาใหม่ภาค กศ.บป.ที่ คน ๑,๒๔๐ ๙๘๐  



๖ 
 
                     รับเข้าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต :  ๖. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน 

 
ตัวชี้วัดโครงการ  จ านวนอาจารย์ที่มีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning 

ร้อยละ ๘๐ ๘๓.๕  

 
 จากข้อมูลตารางที่ ๑  จะเห็นได้ว่าประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็น
ระบบและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน นั้นประสบความส าเร็จ บรรลุตามเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามกล
ยุทธ์ดังนี้ 
 
กลยุทธ์ที ่๑ พัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานอย่างเป็นระบบ 
 โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต :  
 ๑. โครงการการส่งเสริมประสิทธิภาพหลักสูตร 
  ตัวชี้วัดที่ ๑  จ านวนหลักสูตรที่ได้รับพัฒนาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
          ระดับอุดมศึกษา 
  ตัวชี้วัดที่ ๒  จ านวนอาจารย์ใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ที่เข้ารับการอบรมการ 
          พัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 
  ตัวชี้วัดที่ ๓  การจัดตารางเรียนตารางสอน เสร็จเร็วกว่าก าหนดเวลา 

     รวมงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร    ๑๐๐,๐๐๐       บาท 
     ใช้งบประมาณท้ังสิ้น        ๙๙,๔๙๙.๖๐   บาท 
     คิดเป็นร้อยละ              ๙๙.๕๐    
     

  ๒. โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
   รวมงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร    ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

  ใช้ไป       ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  คิดเป็นร้อยละ             ๑๐๐  
   
  
 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
 โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต :  
 ๑. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องเรียนมาตรฐาน 
     ตัวชี้วัดที่ ๑ จ านวนห้องเรียนที่ได้รับการพัฒนาเป็นห้องเรียนมาตรฐาน 

   รวมงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร    ๒๑๕,๕๐๐   บาท 
   ใช้งบประมาณท้ังสิ้น        ๒๑๕,๔๙๐  บาท 



๗ 
 

   คิดเป็นร้อยละ              ๑๐ 
 

 ๒. โครงการเพชรราชภัฏและวิทยาศาสตร์ราชภัฏ  
  ตัวชี้วัดโครงการ  จ านวนทุนการศึกษาเพชรราชภัฏและวิทยาศาสตร์ราชภัฏที่มอบให้ 
  นักศึกษาใหมใ่นแต่ละปีการศึกษา 

  รวมงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร   ๑,๓๕๐,๐๐๐      บาท 
  ใช้งบประมาณท้ังสิ้น                ๑,๐๖๐,๒๕๐      บาท 
  คิดเป็นร้อยละ        ๗๙         
 

 ๓. โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ (นักศึกษาใต้) 
  ตัวชี้วัดโครงการ  จ านวนทุนการศึกษาท่ีมอบให้นักศึกษาภาคใต้ ตลอดหลักสูตร 

  รวมงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร   ๖๔๐,๐๐๐      บาท 
  ใช้งบประมาณท้ังสิ้น                ๖๔๖,๔๐๔      บาท 
  คิดเป็นร้อยละ          ๙๙.๙๗        

 

 ๔. โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  
  ตัวชี้วัดโครงการ  จ านวนนักศึกษาใหม่ ภาคปกติที่รับเข้า ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

  รวมงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร   ๖๔๖,๖๐๐      บาท 
  ใช้งบประมาณท้ังสิ้น      ๖๔๖,๔๐๔      บาท 
  คิดเป็นร้อยละ         ๙๙.๙๗       

 

 ๕. โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิต ภาค กศ.บป. 
  ตัวชี้วัดโครงการ  จ านวนนักศึกษาใหม่ภาค กศ.บป.ที่รับเข้า ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

  รวมงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร   ๖,๔๕๓,๒๐๐      บาท 
  ใช้งบประมาณท้ังสิ้น                ๕,๖๐๑,๙๙๙      บาท 
  คิดเป็นร้อยละ            ๘๖.๘๑         
 

 ๖. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน 
  ตัวชี้วัดโครงการ  จ านวนอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบ  
                          Active Learning 

  รวมงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร   ๗๓๕,๐๐๐      บาท 
  ใช้งบประมาณท้ังสิ้น      ๗๓๔,๖๖๒.๒๐  บาท 
  คิดเป็นร้อยละ              ๙๙.๙๕      
 ๗. โครงการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์) 

   รวมงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร   ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
  ใช้งบประมาณท้ังสิ้น      ๒๕,๐๐๐   บาท 
  คิดเป็นร้อยละ             ๒๕ 

 
  ๘.  โครงการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา            
   รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   ๘๗๗,๕๐๐  บาท 



๘ 
 
   ใช้งบประมาณทั้งสิ้น    ๕๗๒,๘๖๕ บาท 
   คิดเป็นร้อยละ           ๖๕.๒๘ 
 
   รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรยุทธศาสตร์ที่ ๑ ๑๐,๕๗๑,๒๐๐   บาท 

  ใช้งบประมาณท้ังสิ้น     ๙,๗๐๒,๕๗๓.๘๐ บาท 
  คิดเป็นร้อยละ      ๙๒.๒๖ 

 
ตารางท่ี ๒  สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของประเด็นยุทธศาสตร์ ๒  ส่งเสริมการพัฒนาระบบ 
                เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ  หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

 ผล  
บรรลุ  
ไม่บรรลุ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๑  : ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรและ มีระบบจัดเก็บข้อมูล 
                 ให้เป็นปัจจุบัน 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต :  ๑.โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ตัวชี้วัดที่ ๑ จ านวนโปรแกรมที่ได้รับการพัฒนา 
ปรับปรุง 

โปรแกรม ๒ ๓  

 
ตัวชี้วัดที่ ๒ จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะทางด้านเทคโนโลยี 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐  

 
ตัวชี้วัดที่ ๓ มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลของ
นักศึกษา 

งาน ๑ ๑  

 
 จากข้อมูลตารางที่ ๒  จะเห็นได้ว่าประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ นั้นประสบความส าเร็จ บรรลุตามเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามกลยุทธ์ดังนี้ 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร 
 โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต :  
 ๑. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรและ มีระบบจัดเก็บข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน                                                      
  ตัวชี้วัดที่ ๑  จ านวนโปรแกรมท่ีได้รับการพัฒนาปรับปรุงไม่น้อยกว่า ๒ โปรแกรม 
   โปรแกรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนาในปีงบประมาณ  
๒๕๕๖ นั้น ได้แก่ ๑) ระบบงานทะเบียนและประมวลผล ในส่วนของระบบติดตามผลการเรียนของอาจารย์ที่



๙ 
 
ปรึกษา  และ ๒)  ระบบงานหลักสูตรและแผนการเรียน คือ การจัดท าฐานข้อมูลเทียบโอนรายวิชา / การ
ให้บริการแจ้งซ่อมอุปกรณ์ห้องเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต  
 

   รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรยุทธศาสตร์ที่ ๒ ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
   ใช้งบประมาณทั้งสิ้น    ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
   คิดเป็นร้อยละ           ๑๐๐ 
 
 

ตารางท่ี ๓  สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๓  พัฒนางานการให้บริการของ
หน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ  หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

 ผล  
บรรลุ  
ไม่บรรลุ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนางานการให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๑  : สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในการด าเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต :  ๑.โครงการบริหารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละของการเบิก-จ่ายงบประมาณตาม
โครงการบริหารส านักงาน 

ร้อยละ ๗๕ ๑๐๐ 

กลยุทธ์ที่ ๒  : ประสานงานระหว่างนักศึกษาและหน่วยงานเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต :  ๑.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการให้บริการ 

 
ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ใช้
บริการจากหน่วยงาน 

ระดับ > ๓.๕๑ ๓.๕๔  

 
ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ทักษะด้านการให้บริการ 

ร้อยละ ๗๕ ๑๐๐ 

กลยุทธ์ที่ ๓  : พัฒนาระบบการปฏิบัติงานและระบบการจัดเก็บข้อมูล และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับข้อมูล 
                  ข่าวสารที่ถูกต้อง 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต :  ๑.โครงการบริหารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 ตัวชี้วัดที่ ๑ จ านวนช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ช่องทาง ๔ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๔  : จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต :  ๒.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการให้บริการ 
 ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ ๗๕ ๑๐๐ 

 ตัวชี้วัดที่ ๒ จ านวนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้ง ๖ ๖ 

 จากข้อมูลตารางที่ ๓  จะเห็นได้ว่าประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนางานการให้บริการของหน่วยงาน
ที่มีประสิทธิภาพนั้นประสบความส าเร็จ บรรลุตามเป้าหมายตามทีก่ าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามกลยุทธ์ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการด าเนินงาน 
 โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต :  
 ๑. โครงการบริหารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  ตัวชี้วัดที่ ๑  ร้อยละของการเบิก-จ่ายงบประมาณตามโครงการบริหารส านักงาน 
    รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   ๓๐๐,๐๐๐  บาท 



๑๐ 
 
   ใช้งบประมาณทั้งสิ้น    ๒๙๙,๙๖๕ บาท 
   คิดเป็นร้อยละ           ๙๙.๙๙ 

  ๒. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
  รวมงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร   ๑,๐๐๓,๕๘๖   บาท 
  ใช้งบประมาณท้ังสิ้น    ๖๑๓,๑๕๑.๗๒  บาท 
  คิดเป็นร้อยละ      ๖๑.๑๐  

 

 กลยุทธ์ที่ ๒ ประสานงานระหว่างนักศึกษาและหน่วยงานเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 
 โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต :  
 ๑.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการให้บริการ 
  ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการให้บริการ 
  ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ หน่วยงานได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติงานให้แก่
บุคลากรได้แก่ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “จิตบริการกับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” และศึกษา
ดูงานด้านการให้บริการกับหน่วยงานที่ได้มาตรฐานในการให้บริการ 

 รวมงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร   ๒๓๐,๐๐๐   บาท 
 ใช้งบประมาณท้ังสิ้น    ๒๓๐,๐๐๐  บาท 

    คิดเป็นร้อยละ           ๑๐๐ 
 
 รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรยุทธศาสตร์ที่ ๓  ๑,๓๐๓,๘๑๖      บาท 
 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น    ๑,๑๔๓,๑๑๖.๗๒ บาท 
 คิดเป็นร้อยละ      ๘๗.๖๘ 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี ๔  สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔  ส่งเสริมศักยภาพการท าผลงาน 
                 วิชาการ 
 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ  หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

 ผล  
บรรลุ  
ไม่บรรลุ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  ส่งเสริมศักยภาพการท าผลงานวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ ๑  : ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าผลงานทางวิชาการ 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต :  ๑.กิจกรรมอบรมอาจารย์ในการจัดท าผลงานทางวิชาการ 

 
ตัวชี้วัดที่ ๑ จ านวนอาจารย์ได้รับความรู้ความเข้าใจใน
จัดท าผลงานทางวิชาการ 

คน ๑๒๐ ๙๒  

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ  หน่วยวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 



๑๑ 
 

 ผล  
บรรลุ  
ไม่บรรลุ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  ส่งเสริมศักยภาพการท าผลงานวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ ๒  : สนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาผลงาน 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต :  ๑.กิจกรรมสนับสนุนการจัดท าผลงานทางวิชาการ 

 
ตัวชี้วัดที่ ๑ จ านวนอาจารย์ที่จัดท าผลงานทาง
วิชาการ ( ต าแหน่ง ผศ.๘ คน, รศ. ๒ คน) 

คน ๑๐ ๔  

 
หมายเหตุ ได้รับการแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน ๓ คน ( ผศ. ๒ คน, รศ. ๑ คน)  
 
 

 จากข้อมูลตารางที่ ๔  จะเห็นได้ว่าประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  ส่งเสริมศักยภาพการจัดท าผลงาน
วิชาการ    ไมบ่รรลุตามเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  
ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามกลยุทธ์ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ ๑  : ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าผลงานทางวิชาการ 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต :   
๑.กิจกรรมอบรมอาจารย์ในการจัดท าผลงานทางวิชาการ 
ตัวชี้วัดที่ ๑ จ านวนอาจารย์ได้รับความรู้ความเข้าใจในจัดท าผลงานทางวิชาการ 

  การจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าผลงานทางวิชาการ เป็นการให้ความรู้แก่
คณาจารย์ในการจัดท าผลงาน ประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  แบ่งการสนับสนุนออกเป็น ๒ 
ส่วน คือ  จัดกิจกรรมให้ความรู้  และ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดท าผลงานวิชาการ และงบประมาณ
สนับสนุนการเผยแพร่เอกสารผลงาน บทความทางวิชาการ เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่คณาจารย์ ในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน  
  งบประมาณสนับสนุนการจัดท าผลงานวิชาการ  ๕๒๘,๐๐๐  บาท 
  งบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่บทความทางวิชาการ  ๑๗๕,๘๐๐  บาท 
 
  งบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการจัดท าผลงานวิชาการ 
         ๑๖,๒๐๐     บาท 
 

  รวมงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร    ๗๒๐,๐๐๐    บาท 
   ใช้งบประมาณท้ังสิ้น    ๑๕๘,๔๐๙    บาท 
   คิดเป็นร้อยละ       ๒๒.๐๑ 
 

 การจัดกิจกรรมพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการระยะสั้น เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้
ความสามารถในการจัดท าผลงานทางวิชาการ จ านวน ๓๐ คน แบ่งการสนับสนุนออกเป็น ๒ ส่วน คือ   
จัดกิจกรรมให้ความรู้  และ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดท าผลงานวิชาการ ตามกลยุทธ์ดังนี้ 
 
 กลยุทธ์ที่ ๒  : สนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาผลงาน 
 โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต :   

๑.กิจกรรมสนับสนุนการจัดท าผลงานทางวิชาการ 



๑๒ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑ จ านวนอาจารย์ที่จัดท าผลงานทางวิชาการ ( ต าแหน่ง ผศ.๘ คน, รศ. ๒ คน) 
   รวมงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                ๔๖๗,๘๐๐  บาท 
   ใช้งบประมาณท้ังสิ้น              ๔๓๗,๓๖๒  บาท 
   คิดเป็นร้อยละ                       ๙๓.๔๙ 
 
   รวมงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรยุทธศาสตร์ที่   ๔       ๑,๑๘๗,๘๐๐  บาท 
   ใช้งบประมาณท้ังสิ้น                ๕๙๕,๗๗๑   บาท 
   คิดเป็นร้อยละ                       ๕๐.๑๖ 
 
 

ตารางท่ี ๕  สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๕  พัฒนางานประกันคุณภาพ 
                 อย่างมีระบบ 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ  หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

 ผล  
บรรลุ  
ไม่บรรลุ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  พัฒนางานประกันคุณภาพอย่างมีระบบ 
กลยุทธ์ที่ ๑  : ให้ความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ สกอ. 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต :  ๑.โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ 

 
ตัวชี้วัดที่ ๑ จ านวนบุคลากรในหน่วยงานที่เข้าร่วม
กิจกรรมการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ 

ร้อยละ ๘๐ ๙๕  

กลยุทธ์ที่ ๒  : ปฏิบัติงาน รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อจัดท าเป็นข้อมูลเผยแพร่ สารสนเทศ 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต :  ๑.จัดท าระบบข้อมูลพื้นฐานเพ่ืองานประกันคุณภาพ 
 ตัวชี้วัดที่ ๑ ผลการประเมินคุณภาพของหน่วยงาน คะแนน ๔.๐๐ ๔.๗๓  

  
 จากข้อมูลตารางที่ ๕  การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพในประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา
งานประกันคุณภาพอย่างมีระบบ นั้น ถือเป็นหนึ่งประเด็นยุทธ์ศาสตร์ส าคัญที่หน่วยงานให้ความส าคัญเป็น
อย่างมากโดยส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และมอบหมายให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพที่สอดคล้องกับการด าเนินงานของหน่วยงาน  ผ่าน
โครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 
 กลยุทธ์ที่ ๑  : ให้ความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ สกอ. 
 โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต :  

๑.โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ  เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
การประกันคุณภาพ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  มีการ
จัดพัฒนาบุคลากรดังนี้ 

     ๑.๑ กิจกรรมอบรมบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ  เรื่องการวิเคราะห์และจัดท าแผนการ
จัดการความเสี่ยง 



๑๓ 
 

     ๑.๒ การเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือฯ  ตามพันธกิจ  ๔  ด้านของ
หน่วยงาน คือ  

๑.๒.๑ งานรับสมัครนักศึกษา  
๑.๒.๒ งานทะเบียนและประมวลผล 
๑.๒.๓ งานตารางเรียน ตารางสอน 
๑.๒.๔ งานประกันคุณภาพ 

  นอกจากนั้น ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ร่วมน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านการ
ประกันคุณภาพ และการด าเนินงานด้านระบบงานทะเบียนและประมวลผลที่พัฒนาระบบโดยบุคลากรภายใน
หน่วยงาน 
 ๒.กิจกรรมพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  
 ๓.การจัดท าข้อมูลพื้นฐานสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

 ตัวชี้วัดที่ ๑ จ านวนบุคลากรในหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาระบบงานประกัน
คุณภาพ 
 

   รวมงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรยุทธศาสตร์ที่ ๕ ๗๐,๐๐๐  บาท 
   ใช้งบประมาณท้ังสิ้น    ๖๙,๙๕๔.๔๐  บาท 
   คิดเป็นร้อยละ           ๙๙.๙๓ 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

จ านวนโครงการ/ 
กิจกรรม 

๑๔ โครงการ/
กิจกรรม 

จ านวนตัวชี้วัด ๒๒ ตัวชี้วัด 

ด าเนินการ ๑๔ โครงการ/
กิจกรรม 

จ านวนตัวชี้วัด ๒๒ ตัวชี้วัด 

บรรลุ ๑๙ ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ ๓ ตัวชี้วัด 
งบประมาณท่ีตั้ง ๑๒,๓๑๘,๑๐๐ บาท งบประมาณท่ีใช้ ๑๐,๕๐๖,๖๑๗.๒๐ บาท 
คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๙     

 

 จากการด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จ านวนตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี มีทั้งหมด ๒๒ ตัวชี้วัด  ไม่บรรลุเป้าหมายจ านวน ๓ ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดการไม่บรรลุ
เป้าหมายดังนี้ 



๑๔ 
 
 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย คือ จ านวนอาจารย์ได้รับความรู้ความเข้าใจในจัดท าผลงานทาง
วิชาการ และ จ านวนอาจารย์ที่จัดท าผลงานทางวิชาการ ( ต าแหน่ง ผศ.,รศ.)  สาเหตุเนื่องมาจาก ภาระงาน
สอนของคณาจารย์มีจ านวนมาก ส่งผลให้เวลาในการจัดท าผลงานเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งไม่เพียงพอ และ
อาจารย์บางท่าน ขาดท่ีปรึกษาท่ีเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่ตนสนใจ 
  
๘.ปัญหา อุปสรรค 
  ๑. ระบบกลไกการด าเนินงานตามพันธกิจในบางโครงการ/กิจกรรม ยังขาดความเป็นเอกภาพ
ท าให้เกิดปัญหาในการติดตามประเมินผลการชี้แจงปฏิบัติงาน เนื่องจากปริมาณของโครงการ/กิจกรรม มี
จ านวนมาก ตั้งค่าเป้าหมายสูงจากความเป็นจริง และซ้ าซ้อน ท าให้ต้องเร่งรัดด าเนินการภายใต้ระยะเวลาที่
จ ากัดและสิ้นเปลืองงบประมาณ มีผลให้ไม่บรรลุเป้าหมายของแผน  

๒ การด าเนินงานตามพันธกิจของส านักฯ  บางประเด็นยังด าเนินยังไม่ได้เต็มศักยภาพ 
เนื่องจากระบบและกลไกการด าเนินงานยังไม่มีความชัดเจน 
  ๓.บางโครงการ/กิจกรรม การด าเนินโครงการและการติดตามผลการด าเนินการมีความล่าช้า 
เนื่องจากผู้ถูกมอบหมายยังขาดทักษะและความรู้ด้านแผนงานที่เกี่ยวข้อง 

๔. การปรับเปลี่ยนของแนวนโยบาย แผนงาน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลจาก
หน่วยงานภายนอกของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (กพร.), ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีการเปลี่ยนแปลง ท าให้
การบริหารแผนงานขาดความต่อเนื่อง รวมถึงผู้รับผิดชอบปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 ๕.ระบบการจัดเก็บรวบรวมและน าเสนอข้อมูล ตลอดจนวิธีการประมวลผลข้อมูลยังไม่เป็น
ระบบเดียวกันทั้งหมด ท าให้ไม่สามารถประเมินผลได้ในหลาย ๆ มิติเท่าท่ีควร 
 

  
 
 
ข้อเสนอแนะ 

๑. จัดระดมความคิดเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากรที่เก่ียวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ นักศึกษา คณาจารย์ 

๒. ด าเนินการถ่ายทอดกระบวนการบริหารงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันแก่
บุคลากรผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเชื่อมโยงแผนทุกระดับได้ และเห็น
ความส าคัญต่อการด าเนินงานในแผนปฏิบัติราชการของส านักฯ และของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายโดย
การจัดประชุมเพ่ือท าแผนกลยุทธ์ 

๓. ผู้รับผิดชอบแผนงาน โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย ควรพัฒนาระบบ
และกลไกการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้ระบบเป็นเอกภาพและกลไกมีความ
เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น สามารถจัดความเสี่ยงด้านการบริหารแผนในระดับที่สามารถยอมรับได้ 

๔. ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลบนฐานเดียวกัน ปรับฐานข้อมูล
ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน โดยจะเริ่มในปีงบประมาณ 2557 

 
 
 



๑๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะผู้จัดท า 
 
ที่ปรึกษา 
     1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ  ช านาญกิจ   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
     2.  อาจารย์ ดร.ประจักษ์  รอดอาวุธ    รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
     3.  อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์  งามนิล    ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
ผู้จัดท า 
     1.  อาจารย์ภัทริณี  คงชู     รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
     2.  นางสาวขนิษฐา  พวงมณีนาค    รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารส านักงานผู้อ านวยการ 
     3.  นางสาวสุทธิลักษณ์  ศรีสวัสดิ์    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
     4.  นางสาววรางคณา  เขียวแก้ว    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
     5.  นายวิศรุต  พัฒนพงษ์     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
     6.  นางสาวณฤนรรณ  เอี่ยมมี     นักวิชาการประกันคุณภาพ 
 

 



๑๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


