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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

  

 ในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยปัจจุบัน ได้จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ด้าน
วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มีสัดส่วนนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ต่อสาขาสังคมศาสตร์ เป็นร้อยละ 
23.77  และคณาจารย์วุฒิระดับปริญญาเอก ประมาณร้อยละ 15 เมื่อน าข้อมูลทั้งหมดไปเปรียบเทียบกับ
หลักการและเกณฑ์ ในการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และการจัดการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา ตามจุดเน้นของพันธกิจทางสถาบันอุดมศึกษาต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดอยู่ในกลุ่ม ข เป็นสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี ที่สามารถผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท/เอกได้ ส าหรับการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคตตาม
แผนพัฒนาการศึกษา ต้องการให้มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิต และพัฒนาครู ด้านสังคมศาสตร์ 
และมนุษยศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ชื่อเสียงเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ โดยมีกรอบความส าเร็จ และภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้น ตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1.เป็นมหาวิทยาลัยที่มีผลงานทางวิชาการโดดเด่น ในแต่ละสาขาวิชา ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
จริง 

2.นักศึกษา เป็นคนดี คนเก่ง ท างานเป็นทีม ช านาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชน
และท้องถิ่น เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วได้งานท า และสามารถสร้างงานได้ด้วยตนเอง  

3.มีหลักสูตรใหม่ที่ทันสมัย มีความพร้อม เป็นที่ต้องการของประเทศ และภาคการผลิตจริง  
4.อาจารย์มีชื่อเสียง ด้านการสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ ตลอดจนต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่

มาตรฐานสากล 
5.แสดงบทบาทที่ส าคัญในการชี้น าสังคม สร้างความรู้ และนวัตกรรมที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ต่อการ

สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  
6.ความเป็นสากล บนพ้ืนฐานของศักยภาพของพื้นที่และบริบทของมหาวิทยาลัย  
7.การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

 

ประเด็นยุทธศำสตร์  
1.สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
2.สร้างความรู้และนวัตกรรมให้สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ และน าไปใช้ประโยชน์ต่อการ

พัฒนาท้องถิ่น  
3.ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และสืบสานโครงการพระราชด าริให้เกิดการ

พัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย 
4.ฟ้ืนฟู และสืบสานคุณค่า ความหลากหลายของวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ประเพณี ค่านิยมที่ดี

งาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น  
5.เพ่ิมศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  
6.ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี 
 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
1.บัณฑิต มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามเป็นที่ยอมรับของสังคม  
2.มีผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  
3.บุคลากร และหน่วยงานท้องถิ่นได้รับบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพเหมาะสมและทั่วถึง สอดคล้องกับ

ความต้องการของท้องถิ่น  
4.การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น เพ่ือการ

เรียนรู้และการสร้างสรรค์  
5.ครู และบุคลการทางการศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐาน  
6.มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล  
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ส่วนที่ 2 
ทิศทำงกำรพัฒนำ 

 
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นไปตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 ข้อ 8 ให้ส่วนราชการต้องจัดท า
แผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี  ซึ่งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดท าให้สอดคล้องกับ ภารกิจของหน่วยงาน นโยบายและ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  จากการทบทวนยุทธศาสตร์และแนวทางการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ “ระดมความคิดกับทิศ
ทางการพัฒนา สนส.” ได้ทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์การด าเนินงานดังนี้  

 

ยุทธศำสตร์ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  (พ.ศ.2557-2561) 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 1 

1. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐาน 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 2 

2. ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 

3. ส่งเสริมการพัฒนางานการให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 4 

4. พัฒนางานประกันคุณภาพอย่างมีระบบ  
 

เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ 
 1.หลักสูตรที่เปิดสอนได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีสิ่ง
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน 
 2.ระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการด าเนินงานทันสมัย ให้บริการถูกต้องรวดเร็ว 
 3.งานให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว 
 4.มีระบบการประกันคุณภาพที่ได้มาตรฐาน 
 

นโยบำย/มำตรกำรในกำรด ำเนินงำน 
     มำตรกำรด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

1. กระบวนการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการแก้ปัญหา จุดที่ควรพัฒนาตามผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) 

2. การจัดสรรงบประมาณเน้นความถูกต้อง สมเหตุสมผล เป็นรูปธรรมกับหน่วยงานและเกิดความ
คุ้มค่าเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน 

3. การวิเคราะห์ การจัดท าโครงการ และการจัดท าค าของบประมาณให้หน่วยงานด าเนินการบน
พ้ืนฐานของหลักการเหตุผลและขั้นตอนการวางแผนและบริหารโครงการตามแนวทางของส านักงบประมาณ ให้
สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร.และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน 

4. การจัดท าโครงการของหน่วยงาน ให้น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินการวางแผน
และบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยมีหลักการส าคัญ ดังนี้ 

4.1 หลักความพอดี พอประมาณ โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับศักยภาพของหน่วยงานและ
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม 

4.2 หลักความมีเหตุผล โดยใช้ความรู้ที่ถูกหลักวิชาการด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง 
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4.3 หลักการมีภูมิคุ้มกัน โดยให้ค านึงถึงความสมดุลของผลการด าเนินงานและการมีพลวัต
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง 

4.4 หลักการมีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม โดยให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของคนในสังคม 
ความซื่อสัตย์สุจริตในการด าเนินงาน 

 

     มำตรกำรด้ำนกำรเงินและงบประมำณ 
1. ปรับปรุงระบบบริหารงานด้านการวางแผนงบประมาณที่ชัดเจน  
2. วิเคราะห์ศักยภาพความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ 
3. น าเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการจัดการ รูปแบบใหม่มาใช้ เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
4. ปรับปรุงระบบบัญชีไปสู่ระบบที่สามารถรายงานค่าใช้จ่าย ต่อหน่วย 
5. ลดรายจ่ายการบริหารจัดการที่ไม่จ าเป็น 
6. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณที่มีความชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  
7. วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินและรายงานต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง 

 

แนวทำงด ำเนินงำนตำมจุดเน้นที่ส ำคัญ  
1. สนับสนุนพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของ สกอ. 
2. มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรด้านการบริการ จิตบริการ 
3. ส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย สะดวก มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
4. พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องตามความต้องการ  
5. พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ 

 
กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและอุปสรรค 
 จุดแข็ง 

1.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการบริหารจัดการและการให้บริการ
ของหน่วยงาน 
2.บุคลากรภายในองค์กรมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ และมีความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
3.มีการกระจายอ านาจไปยังกลุ่มงานต่าง ๆ ท าให้สามารถวางแผนพัฒนางานที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการ 
4.สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการศึกษา อบรม และศึกษาดูงาน 
5.มีการก าหนดยุทธศาสตร์และแผนงานสนับสนุนการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ที่ดี 
6.มีการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
7.มีการสร้างเครือข่ายด้านวิชาการกับหน่วยงานภายนอกและมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

 

 จุดอ่อน 
1.ขาดระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล 
2.งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ 
3.โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรยังขาดความชัดเจน 
4.สัดส่วนภาระงานกับบุคลากรไม่สมดุลกัน 
5.หน่วยงานมีลักษณะงานที่หลากหลาย รูปแบบการปฏิบัติงานต่างกัน ท าให้เกิดช่องว่างในการบริหาร

จัดการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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 โอกำส 
 1.การพัฒนาหลักสูตร ผลงานวิจัยและการบริการวิชาการที่ตรงกับความต้องการ 
 2.ความต้องการในการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
 3.มีแหล่งทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่มากข้ึน 
 

 อุปสรรค 
 1.มีการเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์คุณภาพ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 2.นโยบายทางการศึกษามีการเปลี่ยนแปลง ไม่เอ้ือต่อการด าเนินงาน 
 3.ขาดนโยบายเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรมการให้บริการ 
 4.การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มุ่งเน้นวัตถุนิยมเป็นหลัก 
 5.มีการขยายศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัยใหญ่ ๆ ออกนอกเขตพ้ืนที่ให้บริการ 
 6.มีการแข่งขันในระดับบัณฑิตศึกษามากขึ้น 
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ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศำสตร์ 
และเป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ 

 
วิสัยทัศน์ 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนเป็นองค์กรที่ทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 

1. ส่งเสริมการพัฒนา
หลักสูตรอย่างเป็นระบบ
และเป็นไปตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา 
 

2. ส่งเสริมการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ 

3.ส่งเสริมการพัฒนางาน
การให้บริการของ
หน่วยงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

4.พัฒนางานประกัน
คุณภาพ 

 
 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
หลักสูตรที่เปิดสอนได้
มาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
และมีสิ่งสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนที่ได้
มาตรฐาน 
 

ระบบเทคโนโลยี
สนับสนุนการ
ด าเนินงานทันสมัย 
ให้บริการถูกต้องรวดเร็ว 

งานให้บริการมีความ
ถูกต้อง รวดเร็ว 

มีระบบการประกัน
คุณภาพที่ได้มาตรฐาน 
 

 
 

กลยุทธ์/มำตรกำร 
1.สนับสนุน
กระบวนการพัฒนา
หลักสูตรให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐาน 
2.สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนให้มี
คุณภาพ 
 

1.พัฒนาการด าเนินงาน
งานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2.พัฒนาระบบการ
จัดเก็บข้อมูลให้เป็นไป
อย่างถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน 
3.พัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรด้านเทคโนโลยี 
 

1.พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการ
บริการที่เป็นเลิศ 
2.พัฒนาศักยภาพด้าน
การให้บริการของ
บุคลากร 
3.สร้างนวัตกรรม
กระบวนการให้บริการ 
4.ปรับปรุงกระบวนการ/
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

1.จัดท าระบบฐานข้อมูล
ประกันคุณภาพที่ได้
มาตรฐาน เอื้ออ านวย
ต่อการบริหารทุกระดับ 
2.สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพภายใน 
3.พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพที่สอดคล้องกับ
ความเป็นเลิศของ
หน่วยงาน 
4.พัฒนาบุคลากรด้าน
การประกันคุณภาพ 
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ส่วนที่ 3 
แผนงำนและโครงกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  ส่งเสริมกำรกำรพัฒนำหลักสูตรอย่ำงเป็นระบบและเป็นไปตำมมำตรฐำน 
เป้ำประสงค์ หลักสูตรที่เปิดสอนได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน 
ตัวช้ีวัด  1.ร้อยละของหลักสูตรที่มีจ านวนอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 2.จ านวนหลักสูตรที่เปิดใหม่ตามความต้องการของท้องถิ่น 

3.ร้อยละของห้องเรียนในความดูแลที่ท าการพัฒนาเป็นห้องเรียนมาตรฐาน 4.จ านวนโครงการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
กลยุทธ์  1.สนับสนุนกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน 
  2.สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัด (KPIs) 

และค่ำเป้ำหมำย 
ปีงบประมำณ  2557 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพ
หลักสตูร 

พัฒนาคณาจารย์ให้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติการ
ฐานข้อมูล TQF-IS 

1.อาจารย์ประจ าหลักสตูรเข้าร่วมไม่
น้อยกว่า 100 คน 
2.หลักสูตรมีการเผยแพร่บน
ฐานข้อมูล TQF-IS 

            138,500 1.อ.ดร.ภริตา  พิมพันธุ ์
2.นางสาวกัญจนพร จันทรด์ า 
3.นายธรรมนญู  จูทา 
4.นายวิศรุต  พัฒนพงษ ์
 

กิจกรรมส่งเสริมการจัดท า 
มคอ.3,4,5,6,7 

1.พัฒนาคณาจารย์ให้มีความรู้
ความสามารถในการจดัท า 
มคอ.3,4,5,6,7 
2.ส่งเสรมิการติดตามการจัดท า 
มคอ.7 

1.อาจารย์เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
250 คน 
2.อาจารย์ประจ าหลักสตูร 60 คน
เข้าร่วมประชุมตดิตามการจดัท า 
มคอ.7 

            186,400 1.อ.ดร.ภริตา  พิมพันธุ ์
2.นางสาวสุทธิลักษณ์  ศรีสวสัดิ ์
3.นางสาวณฤนรรณ  เอี่ยมม ี
4.นายธรรมนญู  จูทา 
 

กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร  1.พัฒนาหลักสูตรใหม/่ปรับปรุง
ตามความต้องการของท้องถิ่น 
2.พัฒนาหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

1.มีหลักสตูรใหม่/ปรับปรุงอย่างนอ้ย 
5 หลักสูตร 
2.มีหลักสตูรวิชาศึกษาทั่วไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

            167,200 1.อ.ดร.ภริตา  พิมพันธุ ์
2.นางสาวสุทธิลักษณ์  ศรีสวสัดิ ์
3.นางสาวกัญจนพร จันทรด์ า 
4.นางสาวณฤนรรณ  เอี่ยมม ี
5.นางกัญญ์ชพร  จันติวงค์ 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัด (KPIs) 

และค่ำเป้ำหมำย 
ปีงบประมำณ  2557 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมประสานงานการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

1.เพื่อส่งเสรมิการด าเนินการ
ของหลักสูตรใหเ้ป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

1.มีหลักสตูรด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

            67,450 1.อ.ดร.ภริตา  พิมพันธุ ์
2.นางสาวสุทธิลักษณ์  ศรีสวสัดิ ์
3.นางสาวกัญจนพร จันทรด์ า 
 

โครงการส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอน 
 

1.พัฒนาคณาจารย์ใหม่ให้มี
ความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน TQF 
2.พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้
ความสามารถในการจดัการ
เรียนรู้แบบใฝ่รู ้(Active 
Learning) 
3.ส่งเสรมิประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน 

1.อาจารย์ใหม่เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของอาจารย์ใหม่
ทั้งหมด 
2.อาจารย์จ านวน 100 คนได้เข้ารว่ม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เรื่องแบบใฝ่รู ้
(Active Learning) 
3.มีตารางเรียน-ตารางสอบเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการจดัการ
เรียนการสอนภาคเรยีนละ 1 
ต้นฉบับ 

            154,050 1.อ.ดร.ภริตา  พิมพันธุ ์
2.นางสาวธิติยา  หงส์เวียงจันทร ์
3.นางศิราณี   จตุรทิศ 
4.นางสาววรางคณา  เขียวแก้ว 
5.นางสาวภิชญาภา ประสิทธิการ 
6.นางสาววริศนันท์  ทัดนุ่ม 
7.นางสาวกัญญ์ชพร  จันติวงค ์
 

โครงการสหกิจศึกษา 1.ส่งเสรมิประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนแบบ 
สหกิจศึกษา 

1.มีคณาจารย์เข้าร่วมอบรมสหกิจ
ศึกษาอย่างน้อย 10 คน 
2.อาจารย์จ านวน 60 คนได้
แลกเปลีย่นเรยีนรู้แนวทางการจดัสห
กิจศึกษา 

            166,400 1.อ.ดร.ภริตา  พิมพันธุ ์
2.นายเสรี   ขุนจ านงค์ 
3.นายวิศรุต  พัฒนพงษ ์

โครงการห้องเรียนมาตรฐาน 1.เพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
จัดการเรียน การสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

1.ร้อยละของห้องเรียนในความดูแล
ที่ท าการพัฒนาเป็นห้องเรียน
มาตรฐาน 

            240,000 1.อ.ดร.ภริตา  พิมพันธุ ์
2.นายธรรมนญู  จูทา 
3.นายนิรันดร์  มุจรินทร์ 
4.นายพทัธ์ชยนัภ์  ธนวตัรพลิน 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัด (KPIs) 

และค่ำเป้ำหมำย 
ปีงบประมำณ  2557 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

โครงการพัฒนาหลักสตูรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

1.เพื่อปรับปรุงหลักสูตรการ
เรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาใหเ้ป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

1.มีหลักสตูรปรับปรุงระดับ
บัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร 

            100,000 ส านักงานบัณฑติวิทยาลยั 

โครงการพัฒนานักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาและอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย 
 

1.นักศึกษามีความรู้ สามารถ
น าความรู้ประสบการณ์ที่
ได้รับมาพัฒนาการเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.เพื่อเผยแพรผ่ลงานให้แก่
มหาบัณฑิต ให้เปน็ไปตาม
เกณฑ์ของ สมศ. 
3.นักศึกษาสามารถจัดท า
วิทยานิพนธ์ได้อย่างมีคณุภาพ  
และเป็นข้อมลูในการศึกษา
ค้นคว้าส าหรับผู้ทีส่นใจ 
4.บัณฑิตวิทยาลัยสามารถ
สร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานการศึกษาภายนอก 
เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษา 

1.นักศึกษาแต่ละสาขาวิชาจัด
กิจกรรมพัฒนาคณุภาพอย่างน้อย
สาขาละ 1 กิจกรรม / ปีการศึกษา 
2.มหาบัณฑติไม่น้อยกว่า 100 คน  
สามารถน าเสนอผลงานให้แก่บุคคล
ทั่วไป 
3.มีทุนสนับสนุนการจัดท า
วิทยานิพนธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า 30 
ทุน 
4.บัณฑิตวิทยาลัยมโีครงการสร้าง
เครือข่ายการประกันคณุภาพ
การศึกษา  อย่างน้อย 1 สถาบัน 

            1,213,900 ส านักงานบัณฑติวิทยาลยั 

โครงการจดัการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

1.มหาบัณฑติ และ นักศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษา  เป็นท่ี
ยอมรับของสังคม สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนา
ท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าได้
อย่างมีคุณภาพ 

1.ผลิตมหาบณัฑิตและนักศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษาจ านวน 7 
สาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 653 คน  
ใน 1 ปีการศึกษา 

            8,781,200 ส านักงานบัณฑติวิทยาลยั 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัด (KPIs) 

และค่ำเป้ำหมำย 
ปีงบประมำณ  2557 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

โครงการจดัท าวารสารวิชาการ
และวิจัยสังคมศาสตร ์

1.เพื่อเผยแพรผ่ลงานทาง
วิชาการของอาจารย์และ
บทความวิทยานิพนธข์อง
นักศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรค์ ได้ตามเกณฑ์  
สมศ. 

1.ได้วารสารวิชาการและวิจัย
สังคมศาสตร์ 3 ฉบับ ๆ ละ 600 เล่ม 
 

            368,800 ส านักงานบัณฑติวิทยาลยั 

โครงการวิจัยและบริการ
วิชาการแก่สังคม 

1.บัณฑิตวิทยาลัยน า
ผลงานวิจัยไปใช้เป็นแนวทาง
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การจัดการศึกษา 
2.ใหน้ักศึกษา คณาจารย์ 
และผูร้ับบริการน าความรู้ที่
ได้รับจากโครงการไปใช้ใน
การพัฒนาการท างาน-การ
เรียนการสอน - การศึกษา 

1.มีผลงานวิจัยและโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม อย่างน้อย  2 
โครงการ 

            250,000 ส านักงานบัณฑติวิทยาลยั 

โครงการส่งเสริมและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1.เพื่อส่งเสรมิการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 

1.มีโครงการส่งเสริมสนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรม  จ านวน 1 โครงการ 
 

            40,000 ส านักงานบัณฑติวิทยาลยั 

โครงการเรียนรู้ผู้อื่นเพื่อพัฒนา
ตนเอง/น าเสนองานทางวิชาการ
สัมมนาในตา่งประเทศ 

1.เพื่อให้ ผู้บริหาร ผู้น าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ และ
บุคลากรที่เกีย่วข้องระดับ
บัณฑิตศึกษา น า
ประสบการณ์ใหม่ ๆ มา
พัฒนางานด้านการเรียนการ
สอน และบริงานส านักงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.มีผู้บริหาร /ผู้น าเสนอผลงานอยา่ง
น้อย 1 คน 

            80,000 ส านักงานบัณฑติวิทยาลยั 

รวมงบประมำณในประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 11,953,900  
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพ 

เป้ำประสงค์ ระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการด าเนินงานทันสมัย ให้บริการถูกต้องรวดเร็ว 
ตัวช้ีวัด  1.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  2.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยี 
กลยุทธ์  1.พัฒนาการด าเนินงานงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปอย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
  3.พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านเทคโนโลยี 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัด (KPIs) 

และค่ำเป้ำหมำย 
ปีงบประมำณ  2557 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีส านักฯ 

1.เพื่อบ ารุงรักษาโปรแกรม
ส าเรจ็รูปการจัดตารางเรียน 
ตารางสอบ 
2.เพื่อบ ารุงรักษา/พัฒนา
โปรแกรมส าเร็จรูปงาน
ทะเบียนและประมวลผล 
3.เพื่อพัฒนาเว็บไซตเ์ผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
4.เพื่อจัดหาเทคโนโลยีมา
สนับสนุนการด าเนินงาน 
 

1.มีเทคโนโลยสีนับสนุนการ
ด าเนินงาน ตามแผนงาน จัดซื้อ
ครุภณัฑ ์
2.โปรแกรมส าเร็จรปูงานทะเบียน
และประมวลผล มีการพัฒนา(เพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้งานของ
โปรแกรม) 
3.มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ของหน่วยงานครบทุกด้าน 

            110,000 1.อ.ดร.ภริตา  พิมพันธุ ์
2.นายธรรมนญู   จูทา 
3.นางศิราณี  จตรุทิศ 
 

รวมงบประมำณในประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 110,000  
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  ส่งเสริมกำรพัฒนำงำนให้บริกำรของหน่วยงำนที่มีประสิทธิภำพ 
เป้ำประสงค์ งานให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว 
ตัวช้ีวัด  1.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล  2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
กลยุทธ์  1.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการที่เป็นเลิศ 2.พัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการของบุคลากร 
  3.สร้างนวัตกรรมกระบวนการให้บริการ   4.ปรับปรุงกระบวนการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัด (KPIs) 

และค่ำเปำ้หมำย 
ปีงบประมำณ  2557 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

โครงการ สนส.สัญจร  1.เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกับบทบาทและภารกิจ
ของส านักส่งเสริมฯ ให้แก่
คณาจารย์  เจ้าหน้าท่ีคณะ
ต่าง ๆ  
2.เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับ
คณะ หน่วยงานตา่ง ๆ ใน
มหาวิทยาลยั 
3.เพื่อหาแนวทางในการ
ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 

1.คณาจารย์ เจ้าหนา้ที่และบุคลากร
หน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 
490 คน 
2.ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
80 

            50,000 กลุ่มงานบริหารส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

โครงการวันส่งเสริมวิชาการสู่
คุณภาพการเรยีนการสอน 
 

1.เพื่อส่งเสรมิให้คณาจารย์
และนักศึกษาได้เสนอผลงาน
ทางวิชาการที่ประสบผลส าเร็จ 
2.เพื่อจัดเวทีให้คณาจารย์และ
นักศึกษาจากคณะต่าง ๆ ได้
แลกเปลีย่นเรยีนรู้และเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ 
3.เพือ่ยกย่อง เชิดชูเกียรติ
ให้กับคณาจารย์และนักศึกษา
ที่มีผลงานดเีด่น 

1.คณาจารย์ เจ้าหนา้ที่ และ
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
450 คน 
2.ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
80 

            150,000 กลุ่มงานบริหารส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการบณัฑิตศึกษา 

1.เพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา 

1.มีครุภณัฑส์นับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน จ านวน 6 รายการ 
2.มีเครือข่ายวิชาการระดับบัณฑิต 

            1,060,700 ส านักงานบัณฑติวิทยาลยั 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด (KPIs) 

และค่ำเป้ำหมำย 
ปีงบประมำณ  2557 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ”จิตบริการ” 

1.เพื่อปลูกจิตส านึกในงาน
บริการของบุคลากร 
2.เพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนา
บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับงาน
บริการ 

3.เพื่อปรับปรุงและด าเนินการ
แก้ไขปัญหาการให้บริการของ
หน่วยงาน 

1.บุคลากร เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 90 ของบุคลากรทั้งหมด 
2.ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
80 

            100,000 กลุ่มงานบริหารส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

รวมงบประมำณในประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 1,360,700  
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำงำนประกันคุณภำพอย่ำงมีระบบ 
เป้ำประสงค์ มีระบบการประกันคุณภาพที่ได้มาตรฐาน 
ตัวช้ีวัด  1.ผลการประเมินคุณภาพภายในเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพ(ก.พ.ร.8)  2.ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรับรองโดยต้นสังกัด(สมศ.15) 
กลยุทธ์  1.จัดท าระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพที่ได้มาตรฐาน เอ้ืออ านวยต่อการบริหารทุกระดับ 2.สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพภายใน 
  3.พัฒนาระบบประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับความเป็นเลิศของหน่วยงาน   4.พัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ 
 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัด (KPIs) 

และค่ำเป้ำหมำย 
ปีงบประมำณ  2557 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมจดัท าข้อมูลพื้นฐานเพื่อ
งานประกันคุณภาพ 

1.เพื่อจัดท าข้อมูลสนับสนุน
การด าเนินงานด้านการ
ประกันคณุภาพ 

1.มีการจัดท าผลการส าข้อมูลพื้นฐาน
ที่สนับสนุนการด าเนินงานด้านการ
ประกันคณุภาพอย่างน้อย 2 เรื่อง/ป ี

            35,000 กลุ่มงานบริหารส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการการ
จัดท าแผนการด าเนินงาน 

1.เพื่อทบทวนผลการ
ปฏิบัติงานของส านักส่งเสรมิ
วิชาการและงานทะเบียน 
2.เพื่อประชุมปฏิบตัิการ
พัฒนาหน่วยงาน 

1.บุคลากร เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 90 ของบุคลากรทั้งหมด 
2.แผนยุทธศาสตร/์แผนปฏิบัติ
ราชการ 

            50,000 กลุ่มงานบริหารส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

รวมงบประมำณในประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 85,000  
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ส่วนที ่4 
กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัต ิ

 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ก าหนดตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557-2561 ให้ครอบคลุม ตามพันธกิจของหน่วยงาน เพ่ือให้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เป็นแนวทางให้
คณาจารย์และบุคลากรทุกระดับได้เข้าใจทิศทางในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ   การก ากับติดตามตรวจสอบ  
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ได้ผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ได้ก าหนด 

ส าหรับตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยตัวชี้วัดการ
ประกันคุณภาพภายใน การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  และ
ตัวชี้วัดที่เป็นอัตลักษณ์ที่แสดงจุดเน้นและ จุดเด่นของหน่วยงาน รวมทั้งหมด 37  ตัวชี้วัด มีรายละเอียดของ
การน าตัวชี้วัดไปสู่การปฏิบัติ และโครงการ/กิจกรรม และรหัสเบิกจ่ายงบประมาณดังนี้ 

 
ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด และผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร / ผู้จัดเก็บข้อมูล 
 

ตัวช้ีวัด ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 
เป้ำประสงค์ 1 หลักสูตรที่เปิดสอนได้มำตรฐำนตำมกรอบมำตรฐำน TQF และมีสิ่งสนับสนุนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่ได้มำตรฐำน 
1.ร้อยละของหลักสูตรที่มีจ านวนอาจารย์
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.  

อ.ดร.ภริตา   พิมพันธุ์ นายธรรมนูญ  จูทา 
นางสาวกัญจนพร จันทร์ด า 

2.จ านวนหลักสูตรที่เปิดใหม่ตามความต้องการ
ของท้องถิ่น 

อ.ดร.ภริตา   พิมพันธุ์ นายธรรมนูญ  จูทา 
นางสาวกัญจนพร จันทร์ด า 

3.ร้อยละของห้องเรียนในความดูแลที่ท าการ
พัฒนาเป็นห้องเรียนมาตรฐาน 

อ.ดร.ภริตา   พิมพันธุ์ นายธรรมนูญ  จูทา 
นายนิรันดร์  มุจรินทร์ 
นายพัทธ์ชยันภ์  ธนวัตรพลิน 

4.จ านวนโครงการพัฒนานักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

อ.ดร.บัณฑิตา  อินสมบัติ นางวรรฒนา  ไวยมิตรา 

เป้ำประสงค์ 2 ระบบเทคโนโลยีสนับสนุนกำรด ำเนินงำนทันสมัย ให้บริกำรถูกต้องรวดเร็ว 
1.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศ อ.ภัทริณี   คงชู นางศิราณี  จตุรทิศ 

นางสาวณฤนรรณ  เอี่ยมมี 
นายธรรมนูญ  จูทา 

2.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะด้านเทคโนโลยี 

อ.ภัทริณี   คงชู นางสาวสุทธิลักษณ์  ศรีสวัสดิ์ 
นางสาวขนิษฐา  พวงมณีนาค 

เป้ำประสงค์ 3 งำนให้บริกำรมีควำมถูกต้อง รวดเร็ว 
1.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศ อ.ภัทริณี   คงชู นางศิราณี  จตุรทิศ 

นางสาวณฤนรรณ  เอี่ยมมี 
นายธรรมนูญ  จูทา 

2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ อ.ภัทริณี   คงชู นางสาวณฤนรรณ  เอี่ยมมี 
 

เป้ำประสงค์ 4 มีระบบกำรประกันคุณภำพที่ได้มำตรฐำน 
1.ผลการประเมินคุณภาพภายในเกี่ยวกับ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ(ก.พ.ร.8) 

อ.ภัทริณี   คงชู 
อ.ดร.บัณฑิตา  อินสมบัติ 

นางสาวณฤนรรณ  เอี่ยมมี 
นางสาววิลัยลักษณ์ ถ้ าทองพัฒนา 

2.ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
รับรองโดยต้นสังกัด(สมศ.15) 

อ.ภัทริณี   คงชู 
อ.ดร.บัณฑิตา  อินสมบัติ 

นางสาวณฤนรรณ  เอี่ยมมี 
นางสาววิลัยลักษณ์ ถ้ าทองพัฒนา 
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ส่วนที ่5 
ระบบและกลไกกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล 

 

ระบบและกลไกลกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติ 
1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ คู่มือการ

ประกันคุณภาพภายใน และค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
2.ถ่ายทอดแนวทางการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ 2557 ไปยังบุคลากรภายในหน่วยงาน เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
3. การจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ประเภทเงินแผ่นดิน และเงินรายได้ 
4. พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อเพ่ิมระดับคุณภาพของการด าเนิน

ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
5. การวางแผนและบริหารโครงการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้บรรลุเป้าหมายตาม

ตัวชี้วัดและตัวบ่งชี้ ตามกระบวนการและข้ันตอน ดังนี้ 
 5.1 ทบทวน/ตรวจสอบผลการด าเนินโครงการที่ผ่านมา 
 5.2  ต่อยอดโครงการเดิม / ริเริ่มโครงการใหม่และวิเคราะห์เบื้องต้น 
 5.3 วิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ 
 5.4 วิเคราะห์และจัดท าค าของบประมาณ 
 5.5 ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ 
 5.6 ประเมินผลการใช้งาน และการติดตาม/ปรับปรุง/แก้ไข 

กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล 
 การติดตามความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ เป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมการ
ด าเนินงานตามโครงการ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้  โดยการติดตามควรด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที และเพ่ือให้การปฏิบัติงานส าเร็จได้ตามแผนปฏิบัติราชการตาม
กระบวนการติดตาม  ดังนี้ 

1.ติดตามผลการด าเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง ณ เวลาปัจจุบัน เปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ 
2.ติดตามโครงการเร่งด่วนที่ต้องด าเนินงานให้แล้วเสร็จทันเวลามิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหาย 
3.ทบทวน/ปรับเปลี่ยนการด าเนินงาน ตามปัญหา อุปสรรคการใช้งบประมาณในรอบระยะเวลา 6 

เดือน และ 12 เดือน 
4.ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานประจ าปีและรายงานการประเมินผลการด าเนินการใน

รปูแบบต่าง  ดังนี้ 
    4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) 
    4.2 รายงานประเมินตนเอง (SAR) ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน 
    4.3 รายงานประจ าปี 
    4.4 รายงานการเบิก – จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
    4.5 รายงานวิเคราะห์โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
    4.6 รายงานระดับความพึงพอใจของผู้บริการ 
    4.7 รายงานสถานะทางการเงินของหน่วยงาน ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ  
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน และคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ทุกเดือน 
 5. ประเมินผลการใช้งานเพ่ือปรับปรุง/แก้ไขโดยการ 
    5.1 ประเมินผลผลิตและกระบวนการบริหารจัดการผลผลิต 
    5.2 ประเมินผลลัพธ์และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 
    5.3 สรุปปัญหาที่เกิดข้ึนจากการใช้งาน แนวทางการแก้ไขในปีงบประมาณต่อไป
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