
บทที่ 1 
บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำ 

ภายใตพ้ระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 
13 บัญญัตใิห้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีในแต่ละปีงบประมาณ โดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับ
นโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสมัฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่าย 
และทรัพยากรอ่ืนที่ต้องใช้เสนอต่อต้นสังกัดเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนเสนอค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของปีงบประมาณต่อไป โดยให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 
(พ.ศ.2557-2561) ของมหาวิทยาลัย  และสนองจุดมุ่งหมายตามพันธกิจ และภารกิจของหน่วยงาน 

รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ประกอบด้วยทิศทางการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนา แผนงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม และผลผลิตของหน่วยงานในวงรอบปีนั้น 
ๆ  ตามประเด็นยุทธศาสตร์การด าเนินงานของส านักทั้ง 4 ประเด็นยุทธ์ คือ 

  1. การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  2. การส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
  3. การพัฒนางานให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 
  4. การพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ 

ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ได้มีการก าหนดเป้าประสงค์ กลยุทธ์  ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย
ของตัวชี้วัด จากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณดังกล่าว กลุ่มงานบริหารส านักงานผู้อ านวยการ ได้
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผน ซึ่งถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการก ากับติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามระบบการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 
ปี ฉบับที่ 2  แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงนโยบายต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ทราบผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic Issues) ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนฯ 
หรือไม่ รวมถึงผลของการด าเนินงาน อันจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมายในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไปในอนาคต 
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วัตถุประสงค์ของกำรรำยงำน 

 1.เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดของประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในแผนฯ หรือไม่  
 2.เพ่ือรายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2557  
 
ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
 การรายงานผลการด าเนินงานครั้งนี้ เป็นการแสดงผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์  กลยุทธ์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน  โดยใช้วิธีการวิเคราะห์จากเอกสาร เพ่ือน าไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.ท าให้ทราบถึงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ส านัก

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ว่าบรรลุประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการ มากน้อยเพียงใด 

2.ท าให้ทราบถึงปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะของผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือน าไปปรับปรุงการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการในปีถัดไป 
 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และแผนงาน 
 ปรัชญาหรือปณิธาน 
  ส่งเสริมวิชาการ รักษามาตรฐาน   บริการด้วยน ้าใจ 
 วิสัยทัศน์ 
  ส้านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริการถูกต้อง รวดเร็ว 
 พันธกิจ 

1.ส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
2. พัฒนาระบบงานการให้บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ภารกิจ 
  1.ส่งเสริมการจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์  

มาตรฐานระดับอุดมศึกษา 
  2. ด้าเนินงานด้านงานทะเบียนและประมวลผล 
  3. ให้บริการด้านวิชาการแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป 
  4. ด้าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์การด าเนนิงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2. ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3. ส่งเสริมการพัฒนางานการให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4. พัฒนางานประกันคุณภาพอย่างมีระบบ  

 
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ 
 1.หลักสูตรที่เปิดสอนได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมีสิ่ง
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน 
 2.ระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการด้าเนินงานทันสมัย ให้บริการถูกต้องรวดเร็ว 
 3.งานให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว 
 4.มีระบบการประกันคุณภาพที่ได้มาตรฐาน 
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ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
และเป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร ์

 

วิสัยทัศน์ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นองค์กรที่ทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. ส่งเสริมการพัฒนา
หลักสูตรอย่างเป็นระบบ
และเป็นไปตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา 

2. ส่งเสริมการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ 

3.ส่งเสริมการพัฒนางาน
การให้บริการของ
หน่วยงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

4.พัฒนางานประกัน
คุณภาพ 

 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

หลักสูตรที่เปิดสอนได้
มาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
และมีสิ่งสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนที่ได้
มาตรฐาน 

ระบบเทคโนโลยี
สนับสนุนการ
ด้าเนินงานทันสมัย 
ให้บริการถูกต้องรวดเร็ว 

งานให้บริการมีความ
ถูกต้อง รวดเร็ว 

มีระบบการประกัน
คุณภาพที่ได้มาตรฐาน 

 

 

กลยุทธ์/มาตรการ 

1.สนับสนุน
กระบวนการพัฒนา
หลักสูตรให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐาน 
2.สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนให้มี
คุณภาพ 
 

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

1.พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการ
บริการที่เป็นเลิศ 
2.พัฒนาศักยภาพด้าน
การให้บริการของ
บุคลากร 
3.สร้างนวัตกรรม
กระบวนการให้บริการ 
4.ปรับปรุงกระบวนการ/
ขั นตอนการด้าเนินงาน 
 

1.จัดท้าระบบฐานข้อมูล
ประกันคุณภาพที่ได้
มาตรฐาน เอื ออ้านวย
ต่อการบริหารทุกระดับ 
2.สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพภายใน 
3.พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพที่สอดคล้องกับ
ความเป็นเลิศของ
หน่วยงาน 
4.พัฒนาบุคลากรด้าน
การประกันคุณภาพ 
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กิจกรรม โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐาน 

1.โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร 880,000.00 

2.โครงการเพชรราชภัฏและวิทยาศาสตร์ราชภัฏ 990,000.00 

3.โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิต ภาค ปกต ิ 400,000.00 

4.โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิต ภาค กศ.บป 7,300,000.00 

5.ค่าบัตรประจ้าตัวนักศึกษา ภาคปกติและ ภาคกศ.บป. 288,700.00 

6.โครงการสนับสนุนงานด้านวิชาการ 200,000.00 

7.ส่งเสริมการจัดท้าผลงานวิชาการ 500,000.00 

8.โครงการห้องเรียนมาตรฐาน 240,000.00 

9.โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 100,000.00 
10.โครงการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

1,213,900.00  

11.โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 8,781,200.00  

12.โครงการจัดท้าวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ 368,800.00  

13.โครงการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม 250,000.00  

14.โครงการส่งเสริมและท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 40,000.00  
15.โครงการเรียนรู้ผู้อ่ืนเพ่ือพัฒนาตนเอง/น้าเสนองานทางวิชาการสัมมนาใน
ต่างประเทศ 

80,000.00  

รวมเป็นเงิน 21,632,600.00 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

1.โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีส้านักฯ 110,000.00  

รวมเป็นเงิน 110,000.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมการพัฒนางานให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 

1.โครงการบริหารส้านักงาน  515,000.00  

2.โครงการค่าใช้จ่ายการไปราชการ 200,000.00  

3.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา 1,060,700.00  

4.จัดจ้างบุคลากรชั่วคราวประจ้าส้านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 198,000.00  

5.เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 1,094,200.00  



6 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมการพัฒนางานให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ) 

6.เงินประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว 56,000.00 

7.พัฒนาบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษา 600,000.00  

8.ค่าสาธารณูปโภค 286,400.00  

รวมเป็นเงิน 4,010,300.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนางานประกันคุณภาพอย่างมีระบบ 

1.โครงการบริหารส้านัก (กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา) 85,000.00  

รวมเป็นเงิน 85,000.00 
 

 จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2557  ส้านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้
จัดสรรงบประมาณตามโครงการ กิจกรรมที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ข้างต้น  โดยมีสัดส่วนงบประมาณ 
ดังต่อไปนี  

 

 

 21,632,600 , 84% 

 110,000 , 0% 

 4,010,300 , 
16% 

 85,000 , 0% 

แผนภูมิที่ 1  สัดส่วนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ้าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
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แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 (ส่วนของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

ที่  กิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เพชรราชภัฏนครสวรรค์และ

วิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ 
 

- นักศึกษาทุนเพชรราชภัฏและทนุวิทยาศาสตร์ราช
ภัฏฯ จ านวน 130 คน จ่ายปีการศึกษาละ 10,000 
บาท ดังนี ้ 
 - นักศึกษาทุนเพชรฯ 45 คน ระดับปริญญาตร ี 
 - นักศึกษาทุนเพชรฯ 3 คน ระดับปริญญาโท  
 - นักศึกษาทุนวทิย์ฯ 82 คน ระดับปริญญาตร ี 

            990,000 

2 ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตภาคปกติ ค่าด าเนนิการจัดการศึกษา
นักศึกษาภาคปกติ (ฤดูร้อน) 

- ด าเนินการจัดการศึกษานักศึกษาภาคปกต ิ 
(ฤดูร้อน)   

            150,000 

ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษา 
ภาค ปกต ิ

- มีการประชาสัมพนัธ์การรับสมัครนักศึกษา 
- มีสื่อประชาสัมพนัธ์ในการรับสมัคร 
- ค่าตอบแทนรับสมัครนักศึกษา 
- วัสดุใช้ในการรับสมัคร 

            250,000 

3 ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา ภาค
ปกต ิ

- - ค่าพิมพ์บัตรประจ าตัวนักศึกษา ภาคปกติ  
(ค่าบัตรแข็งและรบิบอน) 

            244,300 
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ที่  กิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 ส่งเสริมการผลิตบัณฑิต ภาค 

กศ.บป. 
ค่าด าเนนิการกรรมการ กศ.บป. - ค่าด าเนนิการจัดการศึกษานักศึกษา ภาค 

กศ.บป.  
            7,200,000 

ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษา 
ภาค กศ.บป. 

 -จ้างท าปา้ย 2คร้ังๆละ 10,000 บาท เปน็เงิน 
20,000 บาท  
-จ้างท าแผ่นพบั 2 คร้ังๆละ 8,000บาท เป็นเงนิ 
16,000 บาท 
-คู่มือรับสมัคร 2คร้ังๆละ 25,000บาท เป็นเงนิ 
50,000 บาท 
-วัสดุใช้ในการรับสมัคร 14,000บาท 

            100,000 

5 ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา ภาค 
กศ.บป. 

-  ค่าพิมพ์บัตรประจ าตัวนักศึกษา ภาค กศ.บป.  
(ค่าบัตรแข็งและรบิบอน)   

            44,400 

6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร 
6.1 ส่งเสริมประสิทธิภาพ
หลักสูตร 

กิจกรรมประชุมปฏิบัติการ 
ฐานข้อมูล TQF-IS 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตร 100 คน เข้าร่วมประชุม
ปฏิบัติการ ฐานข้อมูล TQF-IS 

            138,500 

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

- จัดประชุมปฏิบัติการ 1 คร้ัง จ านวน 250 คน  
- ประชุมติดตามการจัดท า มคอ.7 รวม 2 ครั้ง ๆ 
ละ 60 คน 

            186,400 

กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร - การพัฒนาหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงตามความ
ต้องการของท้องถ่ิน อย่างน้อย 5 หลักสูตร 
- พัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป(วพิากษ์
หลักสูตร) 1 คร้ัง จ านวน 40 คน 

            167,200 

กิจกรรมประสานงานการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

- การประสานงานหลักสูตรของมหาวิทยาลยัไปยัง 
สกอ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

            67,450 
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ที่  กิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 6.2 ส่งเสริมประสิทธิภาพการ

จัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมอบรมอาจารย์ใหม่ - อบรมอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความสามารถใน

การจัดการเรียนรู้ตามกรอบ TQF  รวม 2 คร้ัง 
จ านวน 40 คน 

            65,550 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
Active Learning 

- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวม 1 คร้ัง 
จ านวน 100 คน 

            32,000 

กิจกรรมจัดท าตารางเรียน-ตาราง
สอบเพื่อใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

- จัดท าตารางเรียน-ตารางสอบ (ภาคปกติ 1 
ต้นฉบับ 2 ภาคการศึกษา,ภาค กศ.บป.1 ต้นฉบับ 
3 ภาคการศึกษา) 

            56,500 

6.3 ส่งเสริมประสิทธิภาพสหกจิ
ศึกษา 

-  - จัดประชุมอาจารย์เพื่อส่งเสรมิความรู้ในการ
จัดการสอนแบบสหกิจศึกษา รวม 1 คร้ัง จ านวน 
60 คน  
- จัดส่งคณาจารย์เข้าร่วม อบรม/สัมมนาสหกิจ
ศึกษา จ านวน 10 คน 

            166,400 

7 สนับสนุนงานด้านวิชาการ - - อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ 
ทั้งในและตา่งประเทศ 

            200,000 

8 สนับสนุนการจัดท าผลงานทาง
วิชาการ 

- - สนับสนนุทุนการจัดท าผลงานวิชาการ ระดบั
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 10 คน  

            500,000 
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  กิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
9 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ กิจกรรมค่าใช้จ่ายไปราชการ ค่าใช้จ่ายส าหรับผูบ้ริหารและบคุลากร ส าหรับการ

เข้าร่วม อบรมประชุม สัมมนาตลอด 1 ปี 
            100,000 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
บุคลากร"จิตบริการ 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ รวม 1 คร้ัง จ านวน 28 คน             100,000 

10 บริหารส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

กิจกรรมบริหารส านักงาน - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
- บ ารุงรักษาห้องเรียนมาตรฐาน จ านวน 32 ห้อง 
- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา 
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก 4 คร้ัง 
- จัดหาวัสดุส านักงาน 

            555,000 

กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศส านักฯ 

-  เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ Laser 
barcode Scanner จ านวน 5 เครื่อง 
-  เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด  จ านวน 1 เครื่อง 
-  เครื่องสแกนเนอร์ จ านวน 1 เครื่อง 
- ปรับปรุงโปรแกรมส าเร็จรูปทะเบียนและ
ประมวลผล 
- ปรับปรุงโปรแกรมส าเร็จรูปเพือ่การจัดตาราง
เรียน 

            104,000 
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ที่  กิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 บริหารส านักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน (ต่อ) 
กิจกรรมพัฒนา Website  - พัฒนา Website ส านักฯ จ านวน 1 งาน              6,000 

กิจกรรมประกันคุณภาพ - ส ารวจผลการให้บริการในระบบสารสนเทศ 
- ส ารวจความพงึพอใจผู้รับบริการ 
- ประเมินผูบ้ริหาร 
- ประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการ
ประจ าส านัก 
- ประชุมจัดท าแผนพัฒนาวิชาการ รวม 2 คร้ัง 
จ านวน 11 คน 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนกลยุทธส์ านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานงานทะเบียน จ านวน 1 
คร้ัง 

            85,000 

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพด้าน
การให้บริการ 

- กิจกรรม สนส.สัญจร แลกเปลีย่นเรียนรู้
หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย จ านวน 5 ครั้ง 
- มหกรรมวันวิชาการ ประชุม,สมัมนา น าเสนอ
งานวชิาการของอาจารย์และนักศึกษา จ านวน 1 
คร้ัง 

            200,000 

รวมงบประมาณที่ได้รับจดัสรร ของส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 11,708,700 
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แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 (ส่วนของส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย) 

ที่ 
 

กิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนินการ 

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

1 โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- มีการปรับปรุงหลักสูตรระดบับณัฑิตศึกษา จ านวน 
2 หลักสูตร 

            50,000 

2 โครงการพัฒนานักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิฯ 

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไดร้ับการพัฒนาตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ รายสาขา ทั้ง 7 
สาขาวชิา 

            435,000 

กิจกรรมสนับสนนุการเผยแพร่
ผลงานวิทยานพินธ์มหาบัณฑิต  

น าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของ
มหาบัณฑิตศึกษา ไมน่้อยกว่า 100 คน ในงาน
เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ คร้ังที่ 13 และ 14 และ การน าเสนอ
ผลงานเวทีอื่น ๆ 

            230,000 

กิจกรรมสนับสนนุการจัดท า
วิทยานพินธน์ักศึกษา 

ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ ส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ทุนละ 2,500 บาท จ านวน 30 ทุน 
หรือ ตามมติคณะกรรมการพิจารณาทุน 

            - 

การออกบัตรประจ าตัวนักศึกษา  ค่าจ้างในการออกบัตรนักศึกษา  จ านวน 295 คน             18,000 

การสร้างความร่วมมือเครือข่าย
ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่างสถาบนั อย่างน้อย 1 สถาบนั 
- ศึกษาดูงานด้านการประกนัคณุภาพการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

            - 
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ที่ 
 

กิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนินการ 

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

3 โครงการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- ผลิตมหาบณัฑิตและนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 
ทั้ง 7 สาขา ไม่น้อยกว่า 653 คน ใน 1 ปีการศึกษา 

            5,976,980 

4 โครงการจัดท าวารสารวิชาการ
และวิจัยสังคมศาสตร์ 

- จัดท าวารสารวชิาการและวิจัยสงัคมศาสตร์ 3 ฉบบั 
ๆ ละ 600 เล่ม 

            368,000 

5 โครงการวิจัยและบริการวิชาการ
แก่สังคม  

- มีผลงานวิจัยและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
อย่างน้อย  2  โครงการ 

            50,000 

6 โครงการส่งเสริมและท านุบ ารงุ
ศิลปวัฒนธรรม  

-  ด าเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม  
จ านวน 1 โครงการ 

            - 

7 โครงการจัดจ้างลกูจ้างชั่วคราว
ประจ าส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย  

- จัดจ้างเจ้าหนา้ทีป่ระจ าส านักงานบัณฑติวิทยาลัย 
จ านวน 1 อัตรา 

            198,000 

8 เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 
จ านวน 4 อัตรา  

- เบิกจ่ายเป็นคา่จ้างปฏิบัตงิานของบุคลากรประจ า
ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 4 อัตรา 

            1,094,200 

9 เงินประกันสังคมพนักงาน
มหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว  

- เบิกจ่ายเป็นคา่จ้างปฏิบัตงิานของบุคลากรประจ า
ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 4 อัตรา 

            56,000 

10 เงินตกเบิกพนักงานมหาวิทยาลัย  
จ านวน 4 อัตรา 

- เบิกจ่ายเป็นคา่จ้างปฏิบัตงิานของบุคลากรประจ า
ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 4 อัตรา 

            - 
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ที่ 
โครงการ 

กิจกรรมย่อย เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนินการ 

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

11 โครงการพัฒนาระบบการบรหิาร
จัดการบัณฑติศึกษา 

- - จัดหาวัสดุสนับสนนุการจัดการเรียนการสอน 
- จัดหาวัสดุส านักงาน 
- ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ ์
- จัดหาครุภัณฑ์สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงานบณัฑิตวิทยาลัย 
- ประชาสัมพนัธ์การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา - การสร้างความรว่มมือสมาชิก
บัณฑิตศึกษา 
- ค่าเบี้ยประชุมผู้ทรงคุณวฒุ ิ
- ค่าอาหารกลางวนั / อาหารวา่งและเครื่องดื่ม ใน
การประชุมคณะกรรมการบัณฑติศึกษา 
- ค่าสาธารณูปโภคส านักงานบณัฑิตวิทยาลัย 

            965,800 

12 ค่าสาธารณูปโภคมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ 

- มหาวิทยาลยัด าเนนิการเบิกจ่ายเป็นค่า
สาธารณปูโภค 

            286,000 

13 โครงการพัฒนาบุคลากรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- -อาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 7 
สาขาวชิา  ได้รับ 
- บุคลากรประจ าส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับ
การพัฒนา 

            323,200 

14 โครงการเรียนรู้ผู้อื่นเพื่อพัฒนา
ตนเอง/น าเสนอผลงานทาง
วิชาการ/สัมมนาในต่างประเทศ   

- - ผู้บริหาร ผู้น าเสนอผลงาน และผู้ที่เก่ียวข้อง
ระดับบัณฑิตศึกษาได้เข้าร่วมโครงการน าเสนอ
ผลงาน 

            38,900 

รวมงบประมาณที่ได้รับจดัสรร ของส านักงานบัณฑิตวิทยาลยั 10,090,080 
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บทที่ 3 
รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 (ส่วนของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

ที่ โครงการหลัก กิจกรรมย่อย เป้าหมาย รับจัดสรร เบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค 

1 เพชรราชภัฏนครสวรรค์และ
วิทยาศาสตร์ราชภัฏ
นครสวรรค์ 
 

- นักศึกษาทุนเพชรราชภัฏและทนุวิทยาศาสตร์
ราชภัฏฯ จ านวน 130 คน จ่ายปีการศึกษาละ 
10,000 บาท ดังนี ้ 
 - นักศึกษาทุนเพชรฯ 45 คน ระดับปริญญาตร ี 
 - นักศึกษาทุนเพชรฯ 3 คน ระดับปริญญาโท  
 - นักศึกษาทุนวทิย์ฯ 82 คน ระดับปริญญาตร ี 

990,000 626,250 ในปีงบประมาณ 2557 มีนักศึกษาผา่นเงือนไข
การรับทุนสนับสนนุการศึกษา ทั้งสิ้น 49 คน 
แบ่งออกเป็น 1) ทุนเพชรราชภฏัฯ ระดับ
ปริญญาตรีจ านวน 8 คน ระดับปริญญาโท
จ านวน 1 คน  2) ทนุวิทยาศาสตร์ราชภัฏฯ 
ระดับปริญญาตรี จ านวน 40 คน 
 

การเบิกจ่ายเงินสนับสนนุ
การศึกษา ตามประกาศไม่มี
การก าหนดช่วงเวลาในการขอ
เบิกจ่ายที่ชัดเจน ซึ่งท าให้มี
การเบิกจ่ายตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ อีกทั้งนักศึกษา
ทุนบางรายมผีลการเรียนไม่
เป็นไปตามเกณฑ์การรับทุนใน
บางภาคการศึกษา ท าให้ยอด
การเบิกจ่ายงบประมาณต่ า
กว่าที่ประมาณการ 

2 ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตภาค
ปกต ิ

ค่าด าเนนิการจัดการศึกษา
นักศึกษาภาคปกติ (ฤดูร้อน) 

- ด าเนินการจัดการศึกษานักศึกษาภาคปกต ิ 
(ฤดูร้อน)   

150,000 131,900 เบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏบิัตงิาน ภาค
การศึกษา 3/2556 ให้แก่บุคลากร ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลยัฯ 

ไม่มี เนื่องจากการเบิกจ่าย
งบประมาณและการด าเนนิ
กิจกรรมเป็นไปตามระเบียบที่
ที่ก าหนด 

ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษา 
ภาค ปกต ิ

- มีการประชาสัมพนัธ์การรับสมัครนักศึกษา 
- มีสื่อประชาสัมพนัธ์ในการรับสมัคร 
- ค่าตอบแทนรับสมัครนักศึกษา 
- วัสดุใช้ในการรับสมัคร 

250,000 220,892 ผู้รับบริการได้รบัข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา
ต่ออย่างทั่วถึง จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ที่เข้า
ศึกษาในปี 2557 จ านวน 3,964 คน 

- 

3 ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
ภาคปกติ 

- - ค่าพิมพ์บัตรประจ าตัวนักศึกษา ภาคปกติ  
(ค่าบัตรแข็งและรบิบอน) 

244,300 219,870 นักศึกษาใหม่ภาคปกติ ได้รับบัตรนักศึกษา 
เบิกจ่ายเงิน 219,870 บาท/จ านวนนักศึกษา
จริง 3,964 คน = ค่าเฉลี่ยต่อคน 55.46 บาท 

- 

  



16 
 

ที่ โครงการหลัก กิจกรรมย่อย เป้าหมาย รับจัดสรร เบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค 

4 ส่งเสริมการผลิตบัณฑิต ภาค 
กศ.บป. 

ค่าด าเนนิการกรรมการ กศ.บป. - ค่าด าเนนิการจัดการศึกษานักศึกษา ภาค 
กศ.บป.  

7,200,000 5,177,951 บุคลากรสนับสนุนการจัดการศกึษา ได้รับ
ค่าตอบแทนในการปฏิบัตงิาน 3 ภาคการศึกษา 
(2/2556 , 3/2556 , 1/2557) 

- 

ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษา 
ภาค กศ.บป. 

 -จัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ จ านวน 2 คร้ัง 
-จัดท าแผน่พับ โปสเตอร์ จ านวน  2  รอบ 
-คู่มือรับสมัคร 2 รอบ 
 -วัสดุใช้ในการรับสมัคร  

100,000 100,000 ผู้รับบริการได้รบัข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา
ต่ออย่างทั่วถึง จ านวนนักศึกษาภาค กศ.บป. ที่
เข้าศึกษาในปี 2557 จ านวน 505 คน 

- 

5 ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
ภาค กศ.บป. 

-  ค่าพิมพ์บัตรประจ าตัวนักศึกษา ภาค กศ.บป.  
(ค่าบัตรแข็งและรบิบอน)   

44,400 39,960 นักศึกษาใหม่ภาค กศ.บป. ได้รบับัตรนักศึกษา 
เบิกจ่ายเงิน 39,960 บาท/จ านวนนักศึกษาจริง 
505 คน = ค่าเฉลี่ยต่อคน 79.12 บาท 

- 

6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
หลักสูตร 
6.1 ส่งเสริมประสิทธิภาพ
หลักสูตร 

กิจกรรมประชุมปฏิบัติการ 
ฐานข้อมูล TQF-IS 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตร 100 คน เข้าร่วม
ประชุมปฏิบัติการ ฐานข้อมูล TQF-IS ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากระบบฐานข้อมูลจาก สกอ. ยังไม่แล้วเสร็จ โดยขอเปลี่ยนแปลงกจิกรรม 

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

- จัดประชุมปฏิบัติการ 1 คร้ัง จ านวน 250 คน  
- ประชุมติดตามการจัดท า มคอ.7 รวม 2 ครั้ง ๆ 
ละ 60 คน 

264,600 243,638.50 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ในการจัดท า 
มคอ.3-7 แก่คณาจารย์  จ านวน 1 ครั้งมี
คณาจารย์เข้าร่วมจ านวน 164 คน และประชุม
ติดตามการจัดท า มคอ.7  จ านวน 1 ครั้ง มี
คณาจารย์เข้าร่วมจ านวน 119 คน 

คณาจารย์ส่วนใหญ่ยังไม่ให้
ความส าคัญเทา่ที่ควร และ
อยู่ไม่ครบตามเวลาของ
กิจกรรม 

กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร - การพัฒนาหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงตามความ
ต้องการของท้องถ่ิน อย่างน้อย 5 หลักสูตร 
- พัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป(วพิากษ์
หลักสูตร) 1 คร้ัง จ านวน 40 คน 

192,200 190,716.85 การพัฒนาหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ตามความ
ต้องการของท้องถ่ิน มีการปรับปรุงหลักสูตร 
จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) และจัดวิพากษ์
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

การพัฒนาหลักสูตร มีความ
ล่าชา้ไม่เปน็ไปตาม ปฏิทนิที่
ก าหนด 

กิจกรรมประสานงานการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

การประสานงานหลักสูตรของมหาวิทยาลยัไปยัง 
สกอ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

47,450 26,466.90 ประสานงานการด าเนินงานหลกัสูตร ที่ สกอ. 
1 คร้ัง  

- 
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ที่ โครงการหลัก กิจกรรมย่อย เป้าหมาย รับจัดสรร เบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค 

 6.2 ส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน 

กิจกรรมอบรมอาจารย์ใหม่ อบรมอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้ตามกรอบ TQF  รวม 2 คร้ัง 
จ านวน 40 คน 

65,550 27,031 จัดอบรมอาจารย์ใหม่ ในช่วงเปดิภาคการศึกษา  
รวม 1 ครั้ง มีคณาจารย์จากคณะต่าง ๆ เข้า
ร่วมจ านวน 19 คน 

- 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
Active Learning 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวม 1 คร้ัง 
จ านวน 100 คน 

8,300 7,905 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Active Learning 
อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 100 คน  

1.ระยะเวลาในการจัด
กิจกรรมไม่เหมาะสม 
2.อาจารย์ติดภารกิจไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได้
ตลอดกิจกรรม 

กิจกรรมจัดท าตารางเรียน-ตาราง
สอบเพื่อใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

จัดท าตารางเรียน-ตารางสอบ (ภาคปกติ 1 
ต้นฉบับ 2 ภาคการศึกษา,ภาค กศ.บป.1 
ต้นฉบับ 3 ภาคการศึกษา) 

66,500 42,051 การจัดท าตารางเรียน ตารางสอบ ทั้งภาคปกติ
และภาค กศ.บป. เปน็ไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

มีข้อจ ากัด และเงือนไข
ส่วนตัวของอาจารย์ผู้สอนเปน็
จ านวนมาก อีกทั้งมีความถี่ใน
การปรับเปลี่ยนแผนการเรียน 

6.3 ส่งเสริมประสิทธิภาพสห
กิจศึกษา 

-  - จัดประชุมอาจารย์เพื่อส่งเสรมิความรู้ในการ
จัดการสอนแบบสหกิจศึกษา รวม 1 คร้ัง  
จ านวน 60 คน  
- จัดส่งคณาจารย์เข้าร่วม อบรม/สัมมนาสหกิจ
ศึกษา จ านวน 10 คน 

235,400 152,422 ตัวแทนจากหน่วยงาน เข้าร่วมอบรมสหกิจ
ศึกษา กับหน่วยงานภายนอก รวม 3 คร้ังและ
จัดอบรมสหกิจศึกษาแก่อาจารย์ 1 คร้ัง 
ผู้เข้าร่วมอบรม 84 คน 

- 

7 สนับสนุนงานด้านวิชาการ - อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ 
ทั้งในและตา่งประเทศ 

1,440,000 1,405,360 อบรมการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู ้(Active  
Learning)และศึกษาดูงาน ณ Icon Plus 
Academy ประเทศสิงคโ์ปร ์ระหว่างวันที่  22-
29  มิถุนายน 2557 มีอาจารย์จากคณะต่างๆ 
เข้าร่วมอบรมนี้ จ านวน 20 คน 

- 

  



18 
 

 

ที่ โครงการหลัก กิจกรรมย่อย เป้าหมาย รับจัดสรร เบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค 

8 สนับสนุนการจัดท าผลงาน
ทางวิชาการ 

- สนับสนนุทุนการจัดท าผลงานวชิาการ ระดบั
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 10 คน  

500,000 135,000 สนับสนนุงบประมาณในการจัดท าผลงาน
วิชาการมีผู้ขอรับเงินสนบัสนุน ระดับ ผศ. 
จ านวน 4 คน ได้รบัการแต่งตั้ง จ านวน 4 คน 

และระดับ รศ.จ านวน 1 คน แตไ่ม่ได้รับแตง่ตั้ง 

คณาจารย์ที่มีการจัดท า
ผลงานวชิาการเพื่อขอก าหนด
ต าแหน่งยังมนี้อย เมื่อเทียบ
กับจ านวนอาจารย์ทั้งหมด  

9 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ กิจกรรมค่าใช้จ่ายไปราชการ ค่าใช้จ่ายส าหรับผูบ้ริหารและบคุลากร ส าหรับ
การเข้าร่วม อบรมประชุม สัมมนาตลอด 1 ปี 

100,000 99,291 ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน เข้าร่วม
อบรม สัมมนา ในศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน  จ านวน 7 ครั้ง และเข้าร่วมงาน
เครือข่ายระบบงานทะเบียนและประมวลผล
การศึกษา ทั่วประเทศ จ านวน 1 คร้ัง 

- 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
บุคลากร"จิตบริการ 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ รวม 1 คร้ัง จ านวน 28 
คน 

100,000 100,000 หน่วยงานจัดกิจกรรมอบรมบุคลากร และผู้มี
ส่วนได้เสีย เรื่องการให้บริการ วิทยากร คือ ดร.
วทัญญู  สุวรรณเศรษฐ  จากศูนย์บัณฑิตศึกษา
นานาชาติและทรัพยากรมนษุย์ มหาวิทยาลยั
บูรพา 

- 

10 บริหารส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

กิจกรรมบริหารส านักงาน - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา 
- จัดหาวัสดุส านักงาน 
- เบี้ยประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก 4 คร้ัง 

315,000 315,000 งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร ใช้ในการจัดซื้อสิ่ง
สนับสนนุการปฏบิัติงาน ทั้งในดา้นการ
ให้บริการ และการด าเนินงานดา้นวชิาการ มี
การเบิกจ่ายตามแผนงานที่ก าหนด 

- 

พัฒนาห้องเรียนมาตรฐาน บ ารุงรักษาห้องเรียนมาตรฐาน จ านวน 32 ห้อง 240,000 240,000 มีการซ่อมบ ารุง และจัดซื้อวสัดุในการ
บ ารุงรักษาห้องเรียนมาตรฐาน 

- 
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ที่ โครงการหลัก กิจกรรมย่อย เป้าหมาย รับจัดสรร เบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค 

 บริหารส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน (ต่อ) 

กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศส านักฯ 

- เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ จ านวน 5 
เครื่อง 
- เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด จ านวน 1 เครื่อง 
- เครื่องสแกนเนอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 
- พัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูปทะเบียนและ
ประมวลผล 
- พัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการจัดตาราง
เรียน ตารางสอบ 

104,000 104,000 - มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงาน ให้บริการนักศึกษา และพัฒนา
กระบวนการรายงานตัวนักศึกษา ลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
- ปรับปรุงระบบงานทะเบียนฯ ในส่วนของ
ระบบงานส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา การติดตาม
ดูแลนักศึกษาในความดูแล  ระบบตรวจสอบ
การช าระเงินคา่ลงทะเบียนโดยเชื่อมโยงกับฝา่ย
การเงิน  พัฒนาระบบงานในส่วนของการ
ป้องกันฐานข้อมูลส าคัญตา่ง ๆ โดยผู้ไม่หวังดี 
- พัฒนาระบบติดตาม รายงานผล การพ้น
สภาพการเป็นนักศึกษาด้วยผลการเรียน เพื่อให้
ถูกต้อง แม่นย ามากยิ่งขึ้น 
- จัดท าฐานข้อมูลด้านหลักสูตรและแผนการ
เรียน (ตามเล่มหลักสูตร มคอ.2) เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่นักศึกษาในการวางแผนการ
เรียน  
- จัดท าฐานข้อมูลรายวชิา เพื่อใช้ในการเทียบ
โอนรายวิชา ของนักศึกษา 
- พัฒนาระบบแจ้งซ่อม ส าหรับห้องเรียน
มาตรฐานที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงาน 
- พัฒนาระบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา ส าหรับ
นักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.บป  ผ่าน
ระบบออนไลน์  
 

ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่
เพียงพอต่อความจ าเป็นใน
การใช้ครุภัณฑ์ 
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ที่ โครงการหลัก กิจกรรมย่อย เป้าหมาย รับจัดสรร เบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค 

 บริหารส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน (ต่อ) 

กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศส านักฯ (ต่อ) 

   - พัฒนาโปรงแกรมจัดตารางเรียน ตารางสอบ  
และเพิ่มฐานข้อมูลรายวิชาที่เปดิสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา  
- ฐานข้อมูลกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
ส าหรับ มคอ.3-7  

 

กิจกรรมพัฒนา Website  - พัฒนา We bsite ส านักฯ จ านวน 1 งาน  6,000 6,000 พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เอื้อต่อการ
ประชาสัมพนัธ์ข้อมูล ข่าวสารตา่ง ๆ และให้
เป็นแหล่งสบืค้นข้อมูลด้านวิชาการ 

- 

กิจกรรมประกันคุณภาพ -ส ารวจความพงึพอใจผู้รับบริการและสารสนเทศ 
- ประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการ
ประจ าส านัก และผูบ้ริหาร 
- ประชุมจัดท าแผนพัฒนาวิชาการ รวม 2 คร้ัง  
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนกลยุทธส์ านัก
ส่งเสริมวิชาการฯ  จ านวน 1 ครั้ง 

85,000 85,000 - หน่วยงานจัดอบรมเชิงปฏิบัตกิารแก่บุคลากร 
เพื่อการจัดท า ร่างแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏบิัติราชการประจ าปี  โดยระดม
ความคิดในการพัฒนาหนว่ยงาน และ
ข้อเสนอแนะจากการส ารวจความพึงพอใจของผู้
มีส่วนได้เสีย ทั้งดา้นสารสนเทศ และการ
ให้บริการ  ซึ่งน าไปสู่แผนการด าเนินงานระยะ
ยาว และประจ าป ี 
- หน่วยงานได้ท าหนา้ที่ประสานการประชุม
ตัวแทนผูบ้ริหารจากคณะ ศูนย์ ส านักและ
สถาบนั ในการจัดท าร่างแผนพฒันาวิชาการ 
ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เปน็แนวทางในการ
ยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานด้านวิชาการ
แก่นักศึกษาและคณาจารย์  

- 
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ที่ โครงการหลัก กิจกรรมย่อย เป้าหมาย รับจัดสรร เบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค 

 บริหารส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน (ต่อ) 

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพด้าน
การให้บริการ 

- กิจกรรม สนส.สัญจร แลกเปลีย่นเรียนรู้
หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย จ านวน 5 ครั้ง 
- มหกรรมวันวิชาการ ประชุม,สมัมนา น าเสนอ
งานวชิาการของอาจารย์และนักศึกษา จ านวน 1 
คร้ัง 

200,000 199,999.40 - กิจกรรม สนส. สัญจร  เป็นกจิกรรมที่จัดขึ้น
เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏบิัติ แนวคิดร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน กับผู้รับบริการในส่วนของ
คณะ  
- มหกรรมวิชาการ “วันส่งเสริมวิชาการสู่
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน” จัดขึ้น
เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ   ยก
ย่องเชิดชูเกียรติให้กับคณาจารย์และนักศึกษาที่
มีผลงานวชิาการดีเด่น   เป็นช่องทางในการ
ประชาสัมพนัธ์หลักสูตร สาขาตา่ง ๆ ของ
มหาวิทยาลยัให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ   
    มีผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นอาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย จ านวน  700 
คน  และครู นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ 
จ านวน  450 คน 
 

- 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 (ส่วนของส านักงานบัณฑิต) 

ที่ โครงการหลัก กิจกรรมย่อย เป้าหมาย รับจัดสรร เบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค 

1 โครงการพัฒนาหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 

- มีการปรับปรุงหลักสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
จ านวน 2 หลักสูตร 

50,000 - ไม่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาขอพัฒนา
หลักสูตรในปีงบประมาณ 2557 

- 

2 โครงการพัฒนานักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯ 

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไดร้ับการพัฒนา
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รายสาขา ทั้ง 7 
สาขาวชิา 

435,000 223,495 - ด าเนินการโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่ จ านวน  4 สาขาวชิา ได้แก่ 
สาขาวชิาการบริหารการศึกษา สาขาวชิา
หลักสูตรและการสอน พลศึกษา และ สาขา
วิทยาศาสตร์ศึกษา  
- ด าเนินการโครงการสัมมนานอกสถานที่ 
จ านวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบริหาร
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

- 

กิจกรรมสนับสนนุการเผยแพร่
ผลงานวิทยานพินธ์มหาบัณฑิต  

น าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของ
มหาบัณฑิตศึกษา ไมน่้อยกว่า 100 คน ในงาน
เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ คร้ังที่ 13 และ 14 และ การน าเสนอ
ผลงานเวทีอื่น ๆ 

230,000 220,313.50 - จัดโครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ
น าเสนอผลงานการวิจัย เครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ คร้ังที่ 13 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย และ ครั้งที่ 14  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
- ค่าลงทะเบียนน าเสนอผลงานของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

- 

กิจกรรมสนับสนนุการจัดท า
วิทยานพินธน์ักศึกษา 

ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ ส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ทุนละ 2,500 บาท จ านวน 30 ทุน 
หรือ ตามมติคณะกรรมการพิจารณาทุน 

ไม่ได้ด าเนินการ 

การออกบัตรประจ าตัวนักศึกษา  ค่าจ้างในการออกบัตรนักศึกษา จ านวน 295 คน 18,000 16,600 ออกบัตรนักศึกษาจ านวน 166 คน - 
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ที่ โครงการหลัก กิจกรรมย่อย เป้าหมาย รับจัดสรร เบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค 

  การสร้างความร่วมมือเครือข่าย
ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่างสถาบนั อย่างน้อย 1 สถาบนั 
- ศึกษาดูงานด้านการประกนัคณุภาพการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ไม่ได้ด าเนินการ 

3 โครงการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- ผลิตมหาบณัฑิตและนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 
ทั้ง 7 สาขา ไม่น้อยกว่า 653 คน ใน 1 ปี
การศึกษา 

5,976,980 5,521,274 - ด าเนินการจดัสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ จ านวน 89 ครั้ง 
- ด าเนินการเบิกจา่ยค่าเดินทางผูท้รงคุณวุฒิสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ จ านวน   
43 ครั้ง 
- ด าเนินการเบิกจา่ยค่าสอน จ านวน 5 สาขาวิชา 
การบริหารการศึกษา หลักสตูรและการสอน พล
ศึกษา วิทยาศาสตร์ศึกษา การจดัการการเกษตร 
รวมเบิกจ่าย จ านวน 17 ครั้ง 
- ด าเนินการเบิกจา่ยค่าวิทยากร จ านวน 18 ครั้ง 
- ด าเนินการเบิกจา่ยค่าวิทยากร จ านวน 2 ภาค
การศึกษา 
- ด าเนินการจดัสอบวัดความรูด้้านคอมพิวเตอร์ 
สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ และ สอบประมวล
ความรู ้
- ได้ด าเนินการเบิกจา่ยค่าด าเนินการ จ านวน 2 
ภาคการศึกษา 
- ด าเนินการเบิกจา่ยค่าก ากับการสอบปลายภาค 
จ านวน 2 ภาคการศึกษา 

- 

4 โครงการจัดท าวารสาร 
วิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ 

- จัดท าวารสารวชิาการและวิจัยสงัคมศาสตร์ 3 
ฉบับ ๆ ละ 600 เล่ม 

368,000 317,100 จัดท าวารสารวชิาการและวิจัยสงัคมศาสตร์ 
ฉบับที่ 23-25 ปีที่ 8 

- 
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ที่ โครงการหลัก กิจกรรมย่อย เป้าหมาย รับจัดสรร เบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค 

5 โครงการวิจัยและบริการ
วิชาการแก่สังคม  

- มีผลงานวิจัยและโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม อย่างน้อย  2  โครงการ 

50,000 49,610 จัดโครงการบริการวิชาการ สาขาหลักสูตรและ
การสอน จ านวน 1 โครงการ 

- 

6 โครงการส่งเสริมและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

- ด าเนินโครงการส่งเสริมสนับสนนุศิลปวฒันธรรม  
จ านวน 1 โครงการ 

- - 
ไม่ได้ด าเนินการ 

7 โครงการจัดจ้างลกูจ้าง
ชั่วคราวประจ าส านักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย  

- จัดจ้างเจ้าหนา้ทีป่ระจ าส านักงานบัณฑติวิทยาลัย 
จ านวน 1 อัตรา 

198,000 188,204 จ่ายค่าจา้งชัว่คราวประจ าส านักงานบัณฑิต
วิทยาลัย จ านวน 1 อัตรา 

- 

8 เงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย  

- เบิกจ่ายเป็นคา่จ้างปฏิบัตงิานของบุคลากร
ประจ าส านักงานบัณฑิตวิทยาลยั จ านวน 4 
อัตรา 

1,094,200 1,093,965 เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา  

9 เงินประกันสังคมพนักงาน
มหาวิทยาลัยและลูกจ้าง
ชั่วคราว  

- เบิกจ่ายเป็นคา่จ้างปฏิบัตงิานของบุคลากร
ประจ าส านักงานบัณฑิตวิทยาลยั จ านวน 4 
อัตรา 

56,000 8,765 จ่ายเงินประกันสงัคมประจ าส านักงานบัณฑติ
วิทยาลัย จ านวน 5 อัตรา 

- 

10 เงินตกเบิกพนักงาน
มหาวิทยาลัย  จ านวน 4 
อัตรา 

- เบิกจ่ายเป็นคา่จ้างปฏิบัตงิานของบุคลากร
ประจ าส านักงานบัณฑิตวิทยาลยั จ านวน 4 
อัตรา 

- - - - 
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ที่ โครงการหลัก กิจกรรมย่อย เป้าหมาย รับจัดสรร เบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค 

11 โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการบัณฑิตศึกษา 

- - จัดหาวัสดุสนับสนนุการจัดการเรียนการสอน 
- จัดหาวัสดุส านักงาน 
- ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ ์
- จัดหาครุภัณฑ์สนบัสนุนการจดัการเรียนการ
สอน 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงานบณัฑิตวิทยาลัย 
- ประชาสัมพนัธ์การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา – การสร้างความร่วมมือสมาชิก
บัณฑิตศึกษา 
- ค่าเบี้ยประชุมผู้ทรงคุณวฒุ ิ
- ค่าอาหารกลางวนั / อาหารวา่งและเครื่องดื่ม 
ในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
- ค่าสาธารณูปโภคส านักงานบณัฑิตวิทยาลัย 

965,800 655,400.23 - จัดหาวัสดุสนับสนนุการจัดการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 38 ครั้ง 
- จัดหาวัสดุส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 
12 ครั้ง 
- ซ่อมแซมครุภัณฑ์ จ านวน 1 ครั้ง 
- จัดหาครุภัณฑ์สนบัสนุนการจดัการเรียนการ
สอน จ านวน 2 ครั้ง 
- ปรับปรุงห้องพักด้านข้างห้องผู้บริหาร  
จ านวน 1 ห้อง 
- จัดท าแผน่พับประชาสัมพนัธ์การรับสมัคร
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 ครั้ง 
- จ่ายเงินสมทบการจัดงานประชุมเครือข่าย 
ม.ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 13 และ 14 
- เงินสมทบการด าเนนิงานเครือข่าย ม.ราชภัฏ
ภาคเหนือ ปี 2557 
- ค่าสมาชิกบัณฑติวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปี 
2557 
- เงินสมทบการจัดท าวารสารเครือข่ายปี 2557 
- ช าระค่าสาธารณูปโภคประจ าส านักงาน
บัณฑิตวิทยาลยั(ค่าโทรศัพท์) จ านวน 11 เดือน 

- 

12 ค่าสาธารณูปโภค
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

- มหาวิทยาลยัด าเนนิการเบิกจ่ายเป็นค่า
สาธารณปูโภค 

286,000 286,000 สาธารณปูโภคมหาวิทยาลยั 1 ปีงบประมาณ - 
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ที่ โครงการหลัก กิจกรรมย่อย เป้าหมาย รับจัดสรร เบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค 

13 โครงการพัฒนาบุคลากรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- -อาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 7 
สาขาวชิา ได้รับ 
- บุคลากรประจ าส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
ได้รับการพัฒนา 

323,200 228,165.80 - บุคลากรระดับบัณฑติศึกษาเดนิทางไป
ราชการ ในประเทศ จ านวน 14 ครั้ง 
- บุคลากรสาขาหลักสูตรและการสอนเดินทาง
ไปศึกษาดงูานต่างประเทศ จ านวน 1 ครั้ง 

- 

14 โครงการเรียนรู้ผู้อื่นเพื่อ
พัฒนาตนเอง/น าเสนอผลงาน
ทางวิชาการ/สัมมนาใน
ต่างประเทศ   

- - ผู้บริหาร ผู้น าเสนอผลงาน และผู้ที่เก่ียวข้อง
ระดับบัณฑิตศึกษาได้เข้าร่วมโครงการน าเสนอ
ผลงาน 

38,900 31,800 ผู้บริหารส านักงานบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาในต่างประเทศ จ านวน 1 ครั้ง 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 4 
การเทียบเคียงผลการด าเนินงานและเป้าหมาย 

การเทียบผลการด าเนินงานกับแผนปฏิบัติราชการ 
 ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ก าหนดเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของแผนไว้อย่างครบถ้วน เพื่อให้การด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
สะท้อนถึงผลสัมฤทธ์ิตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งการด าเนินงานให้เกิดผลสมัฤทธ์ิตามเปา้ประสงค์ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไดร้ับความร่วมมือจากบุคลากรภายในหน่วยงานขับเคลื่อน และใช้ทรัพยากรด้าน
งบประมาณ วัสด-ุอุปกรณ์ เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อแสดงผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานวา่เป็นไปตามแผนตัวช้ีวัดและค่าเปา้หมายหรือไม่ ในบทนี้หน่วยงานได้ท าการเทียบเคียงระหว่างผลการด าเนินงานกับค่าเป้าหมายทีต่ั้งไวต้าม
แผนปฏิบัตริาชการ จ าแนกรายประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี ้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐาน 
เป้าประสงค์ หลักสตูรที่เปดิสอนได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมสีิ่งสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนที่ไดม้าตรฐาน 
ตัวชี้วัด  1.ร้อยละของหลักสูตรที่มีจ านวนอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 2.จ านวนหลักสตูรที่เปดิใหม่ตามความต้องการของท้องถิ่น 

3.ร้อยละของห้องเรียนในความดูแลที่ท าการพัฒนาเป็นห้องเรียนมาตรฐาน 4.จ านวนโครงการพัฒนานักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา 
กลยุทธ ์  1.สนับสนุนกระบวนการพัฒนาหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามกรอบมาตรฐาน 
  2.สนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนให้มีคุณภาพ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPIs) และค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPIs) และค่าเป้าหมายที่ปฏิบัติได้ ผลส าเร็จ 

กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพ
หลักสตูร 

พัฒนาคณาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติการฐานข้อมลู TQF-IS 

1.อาจารย์ประจ าหลักสตูรเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 100 คน 
2.หลักสูตรมีการเผยแพร่บนฐานขอ้มูล TQF-IS 

ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากระบบฐานข้อมูลจาก สกอ. ยังไม่แล้วเสร็จ 
โดยขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรม 

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

1.พัฒนาคณาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถ
ในการจัดท า มคอ.3,4,5,6,7 
2.ส่งเสรมิการติดตามการจัดท า มคอ.7 

1.อาจารย์เข้าร่วมโครงการ จ านวน 250 คน 1.อบรม มคอ.3-7 คณาจารย์เข้ารว่มจ านวน 164 คน ไม่บรรล ุ

2.อาจารย์ประจ าหลักสตูร 60 คนเข้าร่วมประชุมตดิตาม
การจัดท า มคอ.7 

2.ประชุมติดตามการจัดท า มคอ.7  จ านวน 1 ครั้ง มี
คณาจารย์เข้าร่วมจ านวน 119 คน ไม่บรรล ุ

กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร  1.พัฒนาหลักสูตรใหม/่ปรับปรุงตามความ
ต้องการของท้องถิ่น 
2.พัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1.มีหลักสตูรใหม่/ปรับปรุงอย่างนอ้ย 5 หลักสูตร 1.มีการปรับปรุงหลักสูตร จ านวน 1 หลักสูตร คือ 
หลักสตูรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) 

ไม่บรรล ุ

2.มีหลักสตูรวิชาศึกษาทั่วไปตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

2.จัดวิพากษ์หลักสตูรหมวดวิชาศกึษาทั่วไปเป็นไปตาม
ระยะเวลา 

ไม่บรรล ุ

 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPIs) และค่าเป้าหมายตามแผน ตัวชี้วัด (KPIs) และค่าเป้าหมายที่ปฏิบัติได้ ผลส าเร็จ 

กิจกรรมประสานงานการด าเนินงาน
หลักสตูร 

1.เพื่อส่งเสรมิการด าเนินการของหลักสตูรให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

1.มีหลักสตูรด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

1.ติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรทั้ง 45 หลักสตูรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ บรรล ุ

โครงการส่งเสริมการจัดการเรยีนการ
สอน 
 

1.พัฒนาคณาจารย์ใหม่ให้มีความรู้
ความสามารถในการจดัการเรียนรูต้ามกรอบ
มาตรฐาน TQF 
2.พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถใน
การจัดการเรยีนรู้แบบใฝรู่ ้(Active Learning) 
3.ส่งเสรมิประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอน 

1.อาจารย์ใหม่เข้าร่วมกิจกรรมไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
อาจารย์ใหม่ทั้งหมด 

1.จัดอบรมอาจารย์ใหม่ ในช่วงเปดิภาคการศึกษา มี
คณาจารย์จากคณะต่าง ๆ เข้าร่วมจ านวน 19 คน บรรล ุ

2.อาจารย์จ านวน 100 คนได้เข้ารว่มแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้รื่อง
แบบใฝ่รู ้(Active Learning) 

2.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้Active Learning อาจารย์
เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 100 คน บรรล ุ

3.มีตารางเรียน-ตารางสอบเพื่ออ านวยความสะดวกในการ
จัดการเรียนการสอนภาคเรยีนละ 1 ต้นฉบับ 

3.การจัดท าตารางเรยีน ตารางสอบ ท้ังภาคปกติและภาค 
กศ.บป. เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด บรรล ุ

โครงการสหกิจศึกษา 1.ส่งเสรมิประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนแบบสหกิจศึกษา 

1.มีคณาจารย์เข้าร่วมอบรมสหกิจศึกษาอย่างน้อย 10 คน 1.ตัวแทนจากหน่วยงาน เข้าร่วมอบรมสหกิจศึกษา กับ
หน่วยงานภายนอก รวม 3 ครั้ง มคีณาจารย์เข้าร่วม
จ านวน 

บรรล ุ

2.อาจารย์จ านวน 60 คนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการ
จัดสหกิจศึกษา 

2.จัดอบรมสหกิจศึกษาแก่อาจารย ์1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมอบรม 
84 คน บรรล ุ

โครงการห้องเรียนมาตรฐาน 1.เพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียน การ
สอนที่มีประสิทธิภาพ 

1.ร้อยละของห้องเรียนในความดูแลที่ท าการพัฒนาเป็น
ห้องเรียนมาตรฐาน 

1.มีการซ่อมบ ารุง และจดัซื้อวัสดุในการบ ารุงรักษา
ห้องเรียนมาตรฐาน ครบท้ัง 32 ห้องเรียน 

บรรล ุ

  



 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPIs)และค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPIs) และค่าเป้าหมายที่ปฏิบัติได้ ผลส าเร็จ 

โครงการพัฒนาหลักสตูรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

1.เพื่อปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน
ระดับบณัฑติศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

1.มีหลักสตูรปรับปรุงระดับบณัฑติศึกษา จ านวน 2 
หลักสตูร 

ไม่มีหลักสตูรระดับบัณฑติศึกษาขอพัฒนาหลักสูตรใน
ปีงบประมาณ 2557 

ไม่บรรล ุ

โครงการพัฒนานักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและอตั
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 

1.นักศึกษามีความรู้ สามารถน าความรู้
ประสบการณ์ที่ไดร้ับมาพัฒนาการเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.เพื่อเผยแพรผ่ลงานให้แก่มหาบณัฑิต ให้
เป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 
3.นักศึกษาสามารถจัดท าวิทยานพินธ์ได้อย่าง
มีคุณภาพ  และเป็นข้อมลูในการศกึษาค้นคว้า
ส าหรับผู้ที่สนใจ 
4.บัณฑิตวิทยาลัยสามารถสร้างความร่วมมือ
กับหน่วยงานการศึกษาภายนอก เพื่อ
พัฒนาการจัดการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 

1.นักศึกษาแต่ละสาขาวิชาจัดกิจกรรมพัฒนาคณุภาพอยา่ง
น้อยสาขาละ 1 กิจกรรม / ปีการศึกษา(7 สาขา) 

1.ด าเนินการโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอก
สถานท่ี จ านวน  4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน พลศึกษา และ 
สาขาวิทยาศาสตรศ์ึกษา  
2.ด าเนินการโครงการสัมมนานอกสถานท่ี จ านวน 1 
สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบรหิารเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

บรรล ุ

2.มหาบัณฑติไม่น้อยกว่า 100 คน  สามารถน าเสนอผลงาน
ให้แก่บุคคลทั่วไป 

จัดโครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานการ
วิจัย เครือข่ายบณัฑิตศึกษามหาวทิยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 13 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย 
และ ครั้งท่ี 14 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

บรรล ุ

3.มีทุนสนับสนุนการจัดท าวิทยานพินธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า 
30 ทุน 

ไม่ได้ด าเนินการ ปรับปรุงทบทวนแผนงาน ตามมติสภา
มหาวิทยาลยัครั้งที่ ...../2557 

 

4.บัณฑิตวิทยาลัยมโีครงการสร้างเครือข่ายการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างน้อย 1 สถาบัน 

โครงการจดัการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

1.มหาบัณฑติ และ นักศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษา  เป็นที่ยอมรับของสงัคม 
สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับไปพัฒนาท้องถิ่นให้
เจริญก้าวหน้าได้อย่างมีคณุภาพ 

1.ผลิตมหาบณัฑิตและนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาจ านวน 7 
สาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 653 คน ใน 1 ปีการศึกษา 

เบิกจ่ายงบประมาณ โดยเป็นค่าด าเนินการจดัสอบ และ
ค่าตอบแทนผู้ทรงคณุวุฒิในการสอบวิทยานิพนธ์ รวมทั้ง
ค่าสอนในระดับบัณฑิตทั้ง 7 สาขาวิชา 

บรรล ุ

  



 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPIs)และค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPIs) และค่าเป้าหมายที่ปฏิบัติได้ ผลส าเร็จ 

โครงการจดัท าวารสารวิชาการและ
วิจัยสังคมศาสตร ์

1.เพื่อเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการของอาจารย์
และบทความวิทยานิพนธ์ของนักศกึษา
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ ได้ตามเกณฑ์  
สมศ. 

1.ได้วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ 3 ฉบับ ๆ ละ 
600 เล่ม 
 

1.ด าเนินการจดัท าวารสารวิชาการและวิจยัสังคมศาสตร์  
ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 23-25  

บรรล ุ

โครงการวิจัยและบริการวิชาการแก่
สังคม 

1.บัณฑิตวิทยาลัยน าผลงานวิจัยไปใช้เป็น
แนวทางพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษา 
2.ให้นักศึกษา คณาจารย์ และผู้รบับริการน า
ความรู้ที่ได้รับจากโครงการไปใช้ในการ
พัฒนาการท างาน-การเรยีนการสอน - 
การศึกษา 

1.มีผลงานวิจัยและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม อย่าง
น้อย  2 โครงการ 

1.มีการจัดโครงการบริการวิชาการ ของสาขาหลักสูตร
และการสอน จ านวน 1 โครงการ 

ไม่บรรล ุ

โครงการส่งเสริมและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1.เพื่อส่งเสรมิการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 1.มีโครงการส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม  จ านวน 1 
โครงการ 
 

ปรับปรุง ทบทวนแผนการด าเนินงาน ตามมตสิภา
มหาวิทยาลยั  ซึ่งด าเนินงานโดยจดัส่งนักศึกษาและ
บุคลากรเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมท่ีมหาวิทยาลยัจัดขึ้น 

บรรล ุ

โครงการเรียนรู้ผู้อื่นเพื่อพัฒนา
ตนเอง/น าเสนองานทางวิชาการ
สัมมนาในตา่งประเทศ 

1.เพื่อให้ ผู้บริหาร ผู้น าเสนอผลงานทาง
วิชาการ และบุคลากรที่เกีย่วข้องระดับ
บัณฑิตศึกษา น าประสบการณ์ใหม่ ๆ มา
พัฒนางานด้านการเรียนการสอน และบริงาน
ส านักงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.มีผู้บริหาร /ผู้น าเสนอผลงานอยา่งน้อย 1 คน ผู้บริหารส านักงานบณัฑติศึกษาเขา้ร่วมประชุมสมัมนา
ต่างประเทศ จ านวน 1 ครั้ง 
 

บรรล ุ



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธภิาพ 
เป้าประสงค์ ระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการด าเนินงานทันสมัย ให้บริการถูกต้องรวดเร็ว 
ตัวชี้วัด  1.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  2.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลย ี
กลยุทธ ์  1.พัฒนาการด าเนินงานงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.พัฒนาระบบการจดัเก็บข้อมลูให้เป็นไปอย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
  3.พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรดา้นเทคโนโลย ี

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPIs) และค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPIs) และค่าเป้าหมายที่ปฏิบัติได้ ผลส าเร็จ 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ส านักฯ 

1.เพื่อบ ารุงรักษาโปรแกรมส าเร็จรปูการจัด
ตารางเรียน ตารางสอบ 
2.เพื่อบ ารุงรักษา/พัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูปงาน
ทะเบียนและประมวลผล 
3.เพื่อพัฒนาเว็บไซตเ์ผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของ
หน่วยงาน 
4.เพื่อจัดหาเทคโนโลยีมาสนับสนนุการ
ด าเนินงาน 

1.มีเทคโนโลยสีนับสนุนการด าเนนิงาน ตามแผนงาน จัดซื้อ
ครุภณัฑ ์
2.โปรแกรมส าเร็จรปูงานทะเบียนและประมวลผล มีการ
พัฒนา(เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานของโปรแกรม) 
3.มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของหน่วยงานครบทุกด้าน 

1.จัดซื้อสิ่งสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนงาน เช่น
เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ Laser barcode 
Scanner จ านวน 5 เครื่อง / เครือ่งพิมพ์บาร์โค้ด  จ านวน 
1 เครื่อง / เครื่องสแกนเนอร์ จ านวน 1 เครื่อง 
2.ปรับปรุงโปรแกรมส าเร็จรูปทะเบียนและประมวลผล 
3.ปรับปรุงโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการจัดตารางเรียน 

บรรล ุ

 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมการพัฒนางานให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธภิาพ 
เป้าประสงค์ งานให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว 
ตัวชี้วัด  1.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล  2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
กลยุทธ ์  1.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การบริการทีเ่ป็นเลศิ 2.พัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการของบุคลากร 
  3.สร้างนวัตกรรมกระบวนการใหบ้ริการ   4.ปรับปรุงกระบวนการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPIs) และค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPIs) และค่าเป้าหมายที่ปฏิบัติได้ ผลส าเร็จ 

โครงการ สนส.สัญจร  1.เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับบทบาท
และภารกิจของส านักส่งเสริมฯ ใหแ้ก่คณาจารย์  
เจ้าหน้าท่ีคณะต่าง ๆ  
2.เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับคณะ หน่วยงานต่าง 
ๆ ในมหาวิทยาลยั 
3.เพื่อหาแนวทางในการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพ 

1.คณาจารย์ เจ้าหนา้ที่และบุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ เข้า
ร่วมไม่น้อยกว่า 490 คน 
2.ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 

กิจกรรม สนส. สัญจร  เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อ
แลกเปลีย่นแนวปฏิบตัิ แนวคิดร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
กับผู้รับบริการในส่วนของคณะ มีผลตอบรับคิดเป็นร้อยละ 
92.5 

บรรล ุ

โครงการวันส่งเสริมวิชาการสู่
คุณภาพการเรยีนการสอน 
 

1.เพื่อส่งเสรมิให้คณาจารย์และนักศึกษาได้เสนอ
ผลงานทางวิชาการที่ประสบผลส าเร็จ 
2.เพื่อจัดเวทีให้คณาจารย์และนักศึกษาจาก
คณะต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ 
3.เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติให้กับคณาจารย์และ
นักศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่น 

1.คณาจารย์ เจ้าหนา้ที่ และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 450 คน 
2.ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 

มหกรรมวิชาการ “วันส่งเสริมวิชาการสู่คณุภาพการ
จัดการเรียนการสอน” จัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษา 
ได้แลกเปลีย่นเรยีนรู้ และเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ  ยก
ย่องเชิดชูเกียรติให้กับคณาจารย์และนักศึกษาที่มผีลงาน
วิชาการดีเด่น   เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์
หลักสตูร สาขาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้แก่นักเรียนจาก
โรงเรียนต่าง ๆ   
มีผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นอาจารย์ เจ้าหน้าท่ีและนักศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัย จ านวน  700 คน  และครู นักเรียน
จากโรงเรียนต่าง ๆ จ านวน  450 คน 
 

บรรล ุ

โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการบณัฑิตศึกษา 

1.เพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนระดับบัณฑิตศึกษา 

1.มีครุภณัฑส์นับสนุนการจัดการเรียนการสอน จ านวน 6 
รายการ 
2.มีเครือข่ายวิชาการระดับบัณฑิต 

ด าเนินงานจัดซื้อ จดัหาสิ่งสนับสนนุการด าเนินงานอย่าง
ครบถ้วนตามแผนงาน 

บรรล ุ

  



 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPIs) และค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPIs) และค่าเป้าหมายที่ปฏิบัติได้ ผลส าเร็จ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”จิต
บริการ” 

1.เพื่อปลูกจิตส านึกในงานบริการของบุคลากร 
2.เพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนาบุคลิกภาพท่ี
เหมาะสมกับงานบริการ 
3.เพื่อปรับปรุงและด าเนินการแก้ไขปัญหาการ
ให้บริการของหน่วยงาน 

1.บุคลากร เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของบุคลากร
ทั้งหมด 
2.ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 

หน่วยงานจัดกิจกรรมอบรมบุคลากร และผู้มสี่วนไดเ้สีย 
เรื่องการให้บริการ วิทยากร คือ ดร.วทัญญู  สุวรรณ
เศรษฐ  จากศูนย์บณัฑิตศึกษานานาชาติและทรัพยากร
มนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

บรรล ุ

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนางานประกันคุณภาพอย่างมีระบบ 
เป้าประสงค์ มีระบบการประกันคุณภาพที่ได้มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด  1.ผลการประเมินคณุภาพภายในเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ(ก.พ.ร.8)  2.ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในรับรองโดยต้นสังกัด(สมศ.15) 
กลยุทธ ์  1.จัดท าระบบฐานข้อมลูประกันคณุภาพที่ได้มาตรฐาน เอื้ออ านวยตอ่การบริหารทุกระดับ 2.สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพภายใน 
  3.พัฒนาระบบประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับความเป็นเลิศของหน่วยงาน   4.พัฒนาบุคลากรดา้นการประกันคุณภาพ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPIs) และค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPIs) และค่าเป้าหมายที่ปฏิบัติได้ ผลส าเร็จ 

กิจกรรมจดัท าข้อมูลพื้นฐานเพื่อ
งานประกันคุณภาพ 

1.เพื่อจัดท าข้อมูลสนับสนุนการด าเนินงานด้าน
การประกันคณุภาพ 

1.มีการจัดท าผลการส ารวจข้อมลูพื้นฐานท่ีสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพอย่างน้อย 2 เรื่อง/ปี 

1.รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ 
2.รายงานส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้สารสนเทศ 

บรรล ุ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการการ
จัดท าแผนการด าเนินงาน 

1.เพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงานของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 
2.เพื่อประชุมปฏิบตัิการพัฒนาหนว่ยงาน 

1.บุคลากร เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของบุคลากร
ทั้งหมด 
2.แผนยุทธศาสตร/์แผนปฏิบัติราชการ 

1.หน่วยงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากร เพื่อการ
จัดท า ร่างแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปี  โดยระดมความคิดในการพัฒนาหน่วยงาน และ
ข้อเสนอแนะจากการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
เสีย ท้ังด้านสารสนเทศ และการให้บริการ  ซึ่งน าไปสู่
แผนการด าเนินงานระยะยาว และประจ าป ี 
2.ท าหน้าที่ประสานการประชุมตัวแทนผู้บริหารจากคณะ 
ศูนย์ ส านักและสถาบัน ในการจัดท าร่างแผนพัฒนา
วิชาการระดับมหาวิทยาลัย 

บรรล ุ



 จากการเทียบเคียงระหว่างผลการด าเนินงานและค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สรุปผลไดด้ังนี้ 
  1.ตัวช้ีวัดตามโครงการ / กิจกรรม 
   จ านวนตัวช้ีวัดตามโครงการ / กิจกรรม    29  ตัวช้ีวัด 
   บรรลผุลส าเร็จ จ านวน     20  ตัวช้ีวัด 
   ไม่บรรลผุลส าเร็จ จ านวน      6  ตัวช้ีวัด 
   ตัวช้ีวัดที่ปรับลดจากการทบทวนแผนการด าเนินงาน จ านวน   3  ตัวช้ีวัด 

  2.ตัวช้ีวัดตามประเด็นยุทธศาสตรข์องแผนปฏิบัติราชการ 
   จ านวนตัวช้ีวัดของแผน      9  ตัวช้ีวัด 
   บรรลผุลส าเร็จ จ านวน      7  ตัวช้ีวัด 
   ไม่บรรลผุลส าเร็จ จ านวน      2  ตัวช้ีวัด 
   ผลส าเร็จคิดเป็นร้อยละ      77.78 

  3.ผลการบริหารงานงบประมาณตามแผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
   งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร      23,038,780 บาท     (สนส12,948,700+บัณฑิต10,090,080) 
   เบิก-จ่าย ตลอดปีงบประมาณ     18,732,457.93 บาท (สนส9,891,765.4+บัณฑิต8,840,692.53) 
   ร้อยละความส าเรจ็ของการบริหารงบประมาณ   81.31 

   หมายเหตุ โครงการสนับสนุนงานด้านวิชาการ (57-01-MR07) ได้รับเงินโอนจากคณะต่างๆ จ านวน 1,240,000 บาท 


