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ค ำน ำ 

 
 เอกสารรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จัดท าข้ึน
เพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งรายงาน
ตามตัวช้ีวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 อีกทั้งรายงานฉบบันี้ใช้เป็นเอกสาร หลักฐานประกอบการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในหน่วยงาน ตลอดจนการน าข้อเสนอแนะ ปญัหา และ อุปสรรค ในการด าเนนิงานของ
โครงการไปปรับปรงุพฒันาการด าเนินงานในอนาคตให้มปีระสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 
 
       อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์ งามนลิ 
      ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
 

  



บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำ 

ภายใตพ้ระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 
13 บัญญัติใหส้่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีในแต่ละปีงบประมาณ โดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับ
นโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของงาน รวมทัง้ประมาณการรายได้และรายจ่าย 
และทรัพยากรอืน่ที่ต้องใช้เสนอต่อต้นสังกัดเพือ่ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของปีงบประมาณต่อไป โดยให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการพฒันามหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 
(พ.ศ.2557-2561) ของมหาวิทยาลัย  และสนองจุดมุ่งหมายตามพันธกิจ ภารกิจของหน่วยงาน 

รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าป ีประกอบด้วยทิศทางการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนา แผนงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม และผลผลิตของหน่วยงานในวงรอบปี 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์การด าเนินงานของส านักทั้ง 4 ประเด็นยุทธ์ คือ 

  1. การส่งเสริมการพฒันาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  2. การส่งเสริมการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่มปีระสิทธิภาพ 
  3. การพัฒนางานให้บริการของหน่วยงานที่มปีระสิทธิภาพ 
  4. การพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ 

ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ได้มีการก าหนดเป้าประสงค์ กลยุทธ์  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัด จากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณดังกล่าว กลุ่มงานบริหารส านักงานผู้อ านวยการ ได้
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผน ซึ่งถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการก ากับติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามระบบการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธ์ิ โดยบูรณาการเช่ือมโยงกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 
ปี ฉบับที่ 2  แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงนโยบายต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทราบผลสัมฤทธ์ิของ
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ตามที่ก าหนดไว้ในแผนฯ 
หรือไม่ รวมถึงผลของการด าเนินงาน อันจะเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมายในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไปในอนาคต 
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วัตถุประสงค์ของกำรรำยงำน 

 1.เพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามตัวช้ีวัดของประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนฯ หรือไม่  
 2.เพื่อรายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558  
 
ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
 การรายงานผลการด าเนินงานครั้งนี้ เป็นการแสดงผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์  กลยุทธ์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน  โดยใช้วิธีการวิเคราะห์จากเอกสาร เพื่อน าไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 

ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
1.ท าให้ทราบถึงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส านัก

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ว่าบรรลุประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการ มากน้อยเพียงใด 

2.ท าให้ทราบถึงปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะของผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อน าไปปรับปรุงการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการในปีถัดไป 
 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 2 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2558 

 

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

1.ส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั งในระดับปรญิญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
2. พัฒนาระบบงานการให้บริการวิชาการอย่างมปีระสิทธิภาพ 

ภารกิจ 
 1.ส่งเสริมการจัดการหลักสูตรระดบัปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์  

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

ประเด็นยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 สง่เสริมการพฒันาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2. สง่เสรมิการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่มปีระสทิธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3. สง่เสรมิการพัฒนางานการให้บริการของหน่วยงานทีม่ีประสทิธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4. พัฒนางานประกันคุณภาพอย่างมีระบบ  

 

เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ 
 1.หลักสูตรที่เปิดสอนได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหง่ชาติและมสีิ่ง
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน 
 2.ระบบเทคโนโลยสีนับสนุนการด้าเนินงานทันสมัย ให้บริการถูกต้องรวดเร็ว 
 3.งานให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว 
 4.มีระบบการประกันคุณภาพที่ได้มาตรฐาน 
 

นโยบาย/มาตรการในการด าเนินงาน 
มาตรการดา้นการบริหารและการจัดการ 
1. กระบวนการจัดสรรงบประมาณใหเ้ป็นไปตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน เพื่อพฒันา

คุณภาพการศึกษาและการแก้ปัญหา จุดที่ควรพัฒนาตามผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ผลการ
ปฏิบัติราชการตามค้ารับรองปฏิบัตริาชการ (กพร.) 

2. การจัดสรรงบประมาณเน้นความถูกต้อง สมเหตสุมผล เป็นรูปธรรมกับหน่วยงานและเกิดความ
คุ้มค่าเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการพฒันาคุณภาพการด้าเนนิงาน 
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3. การวิเคราะห์ การจัดท้าโครงการ และการจัดท้าค้าของบประมาณให้หน่วยงานด้าเนินการบน
พื นฐานของหลักการเหตุผลและขั นตอนการวางแผนและบรหิารโครงการตามแนวทางของส้านักงบประมาณ ให้
สอดคล้องกบัตัวชี วัดตามค้ารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร.และตัวบง่ชี การประกันคุณภาพภายใน 

4. การจัดท้าโครงการของหน่วยงาน ให้น้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด้าเนินการวางแผน
และบริหารโครงการให้เกิดประสทิธิภาพและประสิทธิผลสงูสุด โดยมีหลักการส้าคัญ ดังนี  

     4.1 หลักความพอดี พอประมาณ โดยค้านึงถึงความสอดคล้องกบัศักยภาพของหน่วยงานและ
สภาวการณ์ทางเศรษฐกจิและสังคม 

     4.2 หลักความมีเหตผุล โดยใช้ความรู้ที่ถูกหลกัวิชาการด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง 
     4.3 หลักการมีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม โดยให้ค้านึงถึงการมีส่วนร่วมของคนในสงัคม ความ

ซื่อสัตย์สุจริตในการด้าเนินงาน 
 

     มาตรการดา้นการเงินและงบประมาณ 
1. ปรับปรงุระบบบรหิารงานด้านการวางแผนงบประมาณทีชั่ดเจน  
2. วิเคราะห์ศักยภาพความสามารถในการปฏิบัติภารกจิ 
3. น้าเทคโนโลยสีารสนเทศ และเทคนิคการจัดการ รปูแบบใหม่มาใช้ เพื่อลดต้นทุนการผลิต 
4. ปรับปรงุระบบบัญชีไปสู่ระบบที่สามารถรายงานค่าใช้จ่าย ต่อหน่วย 
5. ลดรายจ่ายการบริหารจัดการที่ไม่จ้าเป็น 
6. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณที่มีความชัดเจน โปรง่ใส และสามารถตรวจสอบได้  
7. วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินและรายงานต่อผูบ้รหิารอย่างต่อเนื่อง 

 

แนวทางด าเนินงานตามจุดเน้นท่ีส าคัญ  
1. สนับสนุนพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของ สกอ. 
2. มุ่งเน้นพฒันาบุคลากรด้านการบริการ จิตบริการ 
3. ส่งเสรมิให้น้าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย สะดวก มาใช้ในการปฏิบัตงิาน 
4. พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องตามความต้องการ  
5. พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ 

 

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค 
 จุดแข็ง 

1.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการน้าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการบรหิารจัดการและการใหบ้รกิาร
ของหน่วยงาน 

2.บุคลากรภายในองค์กรมีความรบัผิดชอบตอ่งานในหน้าที่ และมีความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกนัและกัน 
3.มีการกระจายอ้านาจไปยงักลุ่มงานต่าง ๆ ท้าใหส้ามารถวางแผนพฒันางานทีส่อดคลอ้งกบั

แผนปฏิบัตริาชการ 
4.สนับสนุนใหบุ้คลากรเข้ารับการศึกษา อบรม และศึกษาดูงาน 
5.มีการก้าหนดยุทธศาสตร์และแผนงานสนับสนุนการขับเคลื่อนงานตามยทุธศาสตรท์ี่ดี 
6.มีการด้าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
7.มีการสร้างเครอืข่ายด้านวิชาการกับหน่วยงานภายนอกและมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 

 จุดอ่อน 
1.ขาดระบบการควบคุมภายในและระบบบรหิารความเสี่ยงที่มีประสทิธิผล 
2.งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไมเ่พียงพอ 
3.โครงสร้างการบรหิารจัดการองค์กรยังขาดความชัดเจน 
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4.สัดส่วนภาระงานกับบุคลากรไมส่มดลุกัน 
5.หน่วยงานมลีักษณะงานทีห่ลากหลาย รูปแบบการปฏิบัติงานต่างกัน ท้าให้เกิดช่องว่างในการบรหิาร

จัดการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

 โอกาส 
 1.การพฒันาหลักสูตร ผลงานวิจัยและการบริการวิชาการทีต่รงกบัความต้องการ 
 2.ความต้องการในการเข้าศึกษาต่อของนกัเรียนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ น 
 3.มีแหลง่ทรัพยากรและเทคโนโลยสีารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่มากขึ น 
 

 อุปสรรค 
 1.มีการเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์คุณภาพ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด้าเนินงานของหน่วยงาน 
 2.นโยบายทางการศึกษามกีารเปลี่ยนแปลง ไม่เอื อตอ่การด้าเนินงาน 
 3.ขาดนโยบายเกี่ยวกบัการสร้างแรงจงูใจในการสร้างนวัตกรรมการใหบ้ริการ 
 4.การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มุง่เน้นวัตถุนิยมเป็นหลัก 
 5.มีการขยายศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัยใหญ่ ๆ ออกนอกเขตพื นที่ให้บริการ 
 6.มีการแข่งขันในระดับบัณฑิตศึกษามากขึ น 
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ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
และเป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ 

 

วิสัยทัศน์ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นองค์กรท่ีทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. ส่งเสรมิการพัฒนา
หลักสูตรอย่างเป็นระบบ
และเป็นไปตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา 

2. ส่งเสรมิการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ 

3.ส่งเสริมการพฒันางาน
การใหบ้ริการของ
หน่วยงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

4.พัฒนางานประกัน
คุณภาพ 

 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

หลักสูตรที่เปิดสอนได้
มาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
และมสีิ่งสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนที่ได้
มาตรฐาน 

ระบบเทคโนโลยี
สนับสนุนการ
ด้าเนินงานทันสมัย 
ให้บรกิารถูกต้องรวดเร็ว 

งานให้บริการมีความ
ถูกต้อง รวดเร็ว 

มีระบบการประกัน
คุณภาพที่ได้มาตรฐาน 

 

 

กลยุทธ์/มาตรการ 

1.สนับสนุน
กระบวนการพฒันา
หลักสูตรให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐาน 
2.สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนให้มี
คุณภาพ 
 

1.พัฒนาการด้าเนินงาน
งานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2.พัฒนาระบบการ
จัดเกบ็ข้อมลูใหเ้ป็นไป
อย่างถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน 
3.พัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรด้านเทคโนโลย ี
 

1.พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
บริการทีเ่ป็นเลิศ 
2.พัฒนาศักยภาพด้าน
การใหบ้ริการของ
บุคลากร 
3.สร้างนวัตกรรม
กระบวนการใหบ้รกิาร 
4.ปรบัปรุงกระบวนการ/
ขั นตอนการด้าเนินงาน 
 

1.จัดท้าระบบฐานข้อมลู
ประกันคุณภาพที่ได้
มาตรฐาน เอื ออ้านวย
ต่อการบริหารทกุระดบั 
2.สร้างเครอืข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพภายใน 
3.พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพที่สอดคล้องกับ
ความเป็นเลิศของ
หน่วยงาน 
4.พัฒนาบุคลากรด้าน
การประกันคุณภาพ 
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กิจกรรม โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์และงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2558 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐาน 

1.โครงการค่าใช้จ่ายในการพฒันาหลักสูตร 880,000 

2.โครงการเพชรราชภัฏและวิทยาศาสตร์ราชภัฏ 840,000 

3.โครงการสง่เสรมิการผลิตบัณฑิต ภาค ปกติ 400,000 

4.โครงการสง่เสรมิการผลิตบัณฑิต ภาค กศ.บป 7,000,000 

5.ค่าบัตรประจ้าตัวนักศึกษา ภาคปกติและ ภาคกศ.บป. 314,500 

6.โครงการสนบัสนุนงานด้านวิชาการ 200,000 

7.ส่งเสริมการจัดท้าผลงานวิชาการ 500,000 

8.โครงการหอ้งเรียนมาตรฐาน 240,000 

9.โครงการพฒันาและประเมินหลกัสูตรระดบับัณฑิตศึกษา 140,000 

10.โครงการพัฒนานกัศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 1,037,200 

11.โครงการจัดการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 7,133,210 

12.โครงการจัดท้าวารสารวิชาการและวิจัยสงัคมศาสตร์ 216,960 

13.โครงการวิจัยและบริการวิชาการแกส่ังคม 60,000 

14.โครงการสง่เสรมิและท้านุบ้ารงุศิลปวัฒนธรรม 5,000 
15.โครงการบริหารงานประชุมสภาวิชาการและกรรมการพจิารณาต้าแหน่งทาง
วิชาการ 

150,000 

รวมเป็นเงิน 19,116,870 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยีส้านักฯ 119,500 

รวมเป็นเงิน 119,500 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  ส่งเสริมการพัฒนางานให้บริการของหน่วยงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.โครงการบริหารส้านักงาน  590,500 

2.โครงการค่าใช้จ่ายการไปราชการ 500,000 

3.โครงการพฒันาระบบบรหิารจัดการบัณฑิตศึกษา 455,131 

4.จัดจ้างบุคลากรช่ัวคราวประจ้าส้านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 180,000 

5.เงินเดอืนพนักงานมหาวิทยาลัย 1,106,999 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  ส่งเสริมการพัฒนางานให้บริการของหน่วยงานท่ีมีประสิทธิภาพ (ต่อ) 

6.เงินประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างช่ัวคราว 9,000 

7.ค่าสาธารณูปโภค 211,600 

8.โครงการเรียนรูผู้้อื่นเพื่อพฒันาตนเอง/น้าเสนองานทางวิชาการสมัมนาในต่างประเทศ 410,000 

รวมเป็นเงิน 3,463,230 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  พัฒนางานประกันคุณภาพอย่างมีระบบ 

1.โครงการบริหารส้านัก (กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา) 30,000 

รวมเป็นเงิน 30,000 
 

 จากงบประมาณที่ได้รบัจัดสรรในปงีบประมาณ 2558  ส้านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้
จัดสรรงบประมาณตามโครงการ กจิกรรมที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ข้างต้น โดยมีสัดส่วนงบประมาณ 
ดังต่อไปนี  

 

 

19,116,870 , 84%

119,500 , 1%

3,463,230 , 
15%

30,000 , 0%

แผนภูมิที่ 1 สัดส่วนงบประมาณที่ได้รับจดัสรร จ้าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
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บทท่ี 3 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 (ส่วนของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

ที ่  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 เพชรราชภฏันครสวรรค์และ

วิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ 
 

- นักศึกษาทุนเพชรราชภฏัและทุนวิทยาศาสตร์ราช
ภัฏฯ จ านวน 80 คน จ่ายปีการศึกษาละ 10,000 
บาท ดังน้ี  
 - นักศึกษาทุนเพชรฯ 8 คน ระดับปริญญาตรี  
 - นักศึกษาทุนเพชรฯ 2 คน ระดับปริญญาโท  
 - นักศึกษาทุนวิทยฯ์ 70 คน ระดับปริญญาตรี  

            840,000 

2 ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตภาคปกติ ค่าด าเนินการจัดการศึกษา
นักศึกษาภาคปกติ (ฤดูร้อน) 

- ด าเนินการจัดการศึกษานักศึกษาภาคปกต ิ 
(ฤดูร้อน)   

            150,000 

ด าเนินการคดัเลือกนักศึกษา 
ภาค ปกต ิ

- มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา 
- มีสื่อประชาสัมพันธ์ในการรับสมัคร 
- ค่าตอบแทนรับสมัครนักศึกษา 
- วัสดุใช้ในการรับสมัคร 

            250,000 

3 ค่าบัตรประจ าตัวนกัศึกษา ภาค
ปกติ 

- - ค่าพิมพ์บตัรประจ าตัวนักศึกษา ภาคปกต ิ 
(ค่าบตัรแขง็และริบบอน) 

            278,500 
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ที ่  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 าเนินการกรรมการ กศ.บป. - ค่าด าเนินการจัดการศึกษานักศึกษา ภาค 

กศ.บป.  
            6,900,000 

ด าเนินการคดัเลือกนักศึกษา 
ภาค กศ.บป. 

 -จ้างท าป้าย 2คร้ังๆละ 10,000 บาท เป็นเงิน 
20,000 บาท  
-จ้างท าแผ่นพบั 2 คร้ังๆละ 8,000บาท เป็นเงิน 
16,000 บาท 
-คู่มือรับสมัคร 2คร้ังๆละ 25,000บาท เป็นเงิน 
50,000 บาท 
-วัสดุใช้ในการรับสมัคร 14,000บาท 

            100,000 

5 ค่าบัตรประจ าตัวนกัศึกษา ภาค 
กศ.บป. 

-  ค่าพิมพ์บัตรประจ าตัวนักศึกษา ภาค กศ.บป.  
(ค่าบตัรแขง็และริบบอน)   

            36,000 

6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร 
6.1 ส่งเสริมประสทิธภิาพ
หลักสูตร 

กิจกรรมประชุมปฏิบัติการ 
ฐานข้อมูล TQF-IS 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตร 100 คน เข้าร่วมประชุม
ปฏิบตัิการ ฐานข้อมูล TQF-IS 

            80,820 

พัฒนาหลักสตูรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

พัฒนาหลักสตูรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป(วิพากษ์
หลักสูตร) 1 คร้ัง จ านวน 40 คน 

            144,900 

    
กิจกรรมประสานงานการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

- การประสานงานหลักสตูรของมหาวิทยาลยัไปยงั 
สกอ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

            100,860 
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ที ่  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 ส่งเสริมประสทิธภิาพการ

จัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมอบรมอาจารย์ใหม ่ - อบรมอาจารย์ใหม ่ให้มีความรู้ความสามารถใน

การจัดการเรียนรู้ตามกรอบ TQF  รวม 1 คร้ัง 
จ านวน 20 คน 

            19,300 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
Active Learning 

- จัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ รวม 1 คร้ัง 
จ านวน 100 คน 

            18,500 

พัฒนาคณาจารยด์้านการจดัการ
เรียนการสอน 

- จัดประชุมปฏบิัติการ 1 คร้ัง จ านวน 60 คน              454,000 

กิจกรรมจัดท าตารางเรียน-ตาราง
สอบเพื่อใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

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

            47,500 

6.3 ส่งเสริมประสทิธภิาพสหกิจ
ศึกษา 

-  - จัดประชุมอาจารย์เพื่อสง่เสริมความรู้ในการ
จัดการสอนแบบสหกิจศึกษา รวม 1 คร้ัง  
- จัดส่งคณาจารย์เข้าร่วม อบรม/สัมมนาสหกิจ
ศึกษา  

            14,120 

7 สนับสนุนงานด้านวิชาการ - - อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ 
ทั้งในและตา่งประเทศ 

            200,000 

8 สนับสนุนการจัดท าผลงานทาง
วิชาการ 

- - สนับสนุนทุนการจัดท าผลงานวิชาการ ระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์จ านวน 7 คน  ระดับรอง
ศาสตราจารย ์จ านวน 2 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 าหรบัผู้บริหารและบุคลากร ส าหรับการ

เข้าร่วม อบรมประชุม สัมมนาตลอด 1 ป ี
            300,000 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิัติการ
บุคลากร"จิตบริการ 

จัดอบรมเชงิปฏบิัติการ รวม 1 คร้ัง จ านวน 23 คน             60,000 

กิจกรรมศึกษาดงูานและ
แลกเปลีย่นเรียนรู้ 

แลกเปลีย่นเรียนรู้เพื่อการพฒันาหน่วยงาน             140,000 

10 บริหารส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

กิจกรรมบริหารส านักงาน - ค่าเชา่เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ ์
- บ ารุงรักษาห้องเรียนมาตรฐาน จ านวน 32 ห้อง 
- ค่าตอบแทนปฏบิัตงิานล่วงเวลา 
- ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก 4 คร้ัง 
- จัดหาวัสดุส านักงาน 

            566,800 

กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศส านักฯ 

-  พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลย ี
-  เคร่ืองแม่ขา่ย จ านวน 1 ชุด 
- ปรับปรุงโปรแกรมส าเร็จรูปทะเบียนและ
ประมวลผล 
- ปรับปรุงโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการจัดตาราง
เรียน 

            119,500 
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ที ่  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) 
กิจกรรมประกันคุณภาพ - ส ารวจผลการให้บริการในระบบสารสนเทศ 

- ส ารวจความพงึพอใจผู้รับบริการ 
- ประเมินผู้บริหาร 
- ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ
ประจ าส านัก 
- จัดอบรมเชงิปฏบิัติการจดัท าแผนกลยุทธ์ส านัก
ส่งเสริมวชิาการและงานงานทะเบียน จ านวน 1 
คร้ัง 
- ประเมินคุณภาพภายใน จ านวน 2 คร้ัง 

            30,000 

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพด้าน
การให้บริการ 

- กิจกรรม สนส.สัญจร แลกเปลี่ยนเรียนรู้
หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลยั จ านวน 5 คร้ัง 
- มินิ สนส. ยา่นมัทรี 
- มหกรรมวันวิชาการ ประชุม,สัมมนา น าเสนอ
งานวิชาการของอาจารย์และนักศึกษา จ านวน 1 
คร้ัง 

            263,700 

11 บริหารงานประชุมสภาวชิาการ
และคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ 

              450,000 

รวมงบประมาณที่ได้รบัจัดสรร ของส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 12,064,500 
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 (ส่วนของส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย) 

ที ่
 

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 

- - มีการปรับปรุงหลักสูตรระดบับัณฑติศึกษา 
จ านวน 3 หลักสูตร 
- ประเมินคุณภาพหลักสูตร 3 หลักสตูร 

            140,000 

2 โครงการพัฒนานักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิฯ 

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลยั 

นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ได้รับการพัฒนาตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ รายสาขา ทั้ง 4 
สาขาวิชา(หลักสตูรและการสอน/บริหาร
การศึกษา/วทิยาศาสตร์ศึกษา/การจดัการ
การเกษตร) 

            529,000 

กิจกรรมสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  

น าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของ
มหาบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 100 คน ในงาน
เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏั
ภาคเหนือ และ การน าเสนอผลงานเวทีอ่ืน ๆ 

            70,000 

จัดประชุมน าเสนอผลงาน
วิชาการระดับชาต ิ

มีผลงานนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้เผยแพร่
ผลงาน 

            360,000 

การออกบัตรประจ าตัวนักศึกษา  ค่าจ้างในการออกบัตรนักศึกษา  จ านวน 157 คน             15,700 

กิจกรรมสนับสนุนการจัดท า
วิทยานิพนธ์นักศึกษา 

ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ ส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ทุนละ 2,500 บาท จ านวน 25 ทุน 
หรือ ตามมติคณะกรรมการพิจารณาทุน 

            62,500 
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ที ่
 

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 โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ค่าตอบแทนวิทยากร ผลิตมหาบัณฑติและนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ทัง้ 4 สาขา ใน 1 ปี
การศึกษา 

            331,000 

ค่าตอบแทนการสอน             3,603,150 

ค่าตอบแทนอาจารยท์ี่ปรึกษา
ประจ าหมู่เรียน 

            65,160 

ค่าด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ 

            2,039,800 

ค่าตอบแทนการสอบวดัความรู้             37,200 
ค่าตอบแทนด าเนินการจัด
การศึกษาระดบับัณฑติศึกษา 

            1,026,600 

ค่าตอบแทนกรรมการก ากับการ
สอบปลายภาค 

            30,300 

4 โครงการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย
สังคมศาสตร์ 

- จัดท าวารสารวิชาการและวิจัย
สังคมศาสตร์ 3 ฉบับ ๆ ละ 600 เล่ม 

            261,960 

5 โครงการวจิัยและบรกิารวิชาการแก่สังคม  - มีผลงานวิจัยและโครงการบริการวชิาการ
แก่สังคม อยา่งน้อย  2  โครงการ 

            60,000 

6 โครงการส่งเสริมและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

-  ด าเนินโครงการสง่เสริมสนับสนุน
ศิลปวฒันธรรม  จ านวน 1 โครงการ 

            5,000 

7 โครงการจัดจ้างลูกจ้างชัว่คราวประจ า
ส านักงานบัณฑิตวทิยาลัย  

- จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานบัณฑิต
วิทยาลยั จ านวน 1 อัตรา 

            180,000 
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ที ่
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. 

8 เงินเดือนพนักงานมหาวทิยาลัย 
จ านวน 4 อัตรา  

- เบิกจ่ายเป็นค่าจา้งปฏิบตัิงานของบุคลากรประจ า
ส านักงานบัณฑิตวิทยาลยั จ านวน 4 อัตรา 

            1,106,999 

9 เงินประกันสังคมพนักงาน
มหาวทิยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว  

- เบิกจ่ายเป็นค่าจา้งปฏิบตัิงานของบุคลากรประจ า
ส านักงานบัณฑิตวิทยาลยั จ านวน 4 อัตรา 

            9,000 

10 โครงการพัฒนาระบบการบรหิาร
จัดการบัณฑิตศึกษา 

- - จัดหาวัสดุส านักงาน 
- ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ ์
- จัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
- ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษา การสร้างความร่วมมือสมาชิก
บัณฑิตศึกษา 
- ค่าเบีย้ประชุมผู้ทรงคุณวฒุ ิ
- ค่าอาหารกลางวัน / อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ใน
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
- ค่าสาธารณูปโภคส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

            559,131 

11 ค่าสาธารณูปโภคมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ 

- มหาวิทยาลัยด าเนินการเบิกจ่ายเป็นค่า
สาธารณูปโภค 

            211,600 

12 โครงการเรียนรู้ผูอ้ื่นเพ่ือพฒันา
ตนเอง/น าเสนอผลงานทาง
วิชาการ/สัมมนาในต่างประเทศ   

- - ผู้บริหาร ผู้น าเสนอผลงาน และผู้ที่เก่ียวข้อง
ระดับบัณฑิตศึกษาได้เข้าร่วมโครงการน าเสนอ
ผลงาน 

            410,000 

รวมงบประมาณที่ได้รบัจัดสรร ของส านักงานบัณฑิตวทิยาลัย 11,114,100 
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บทที่ 4 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1  ส่งเสริมการการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐาน 
เป้าประสงค์ หลักสูตรที่เปิดสอนได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาตแิละมีสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด  1.ร้อยละของหลักสูตรที่มีจ านวนอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.  2.จ านวนหลักสูตรทีเ่ปิดใหม่ตามความต้องการของท้องถิ่น 

           3.ร้อยละของห้องเรียนในความดูแลที่ท าการพฒันาเปน็ห้องเรียนมาตรฐาน  4.จ านวนโครงการพฒันานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
กลยุทธ ์  1.สนับสนุนกระบวนการพัฒนาหลักสตูรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน  2.สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เป้าหมายการด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
จัดสรร ใช้ไป 

1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลกัสูตร ต.ค.57-ก.ย.58   880,000 645,159.50  
1.1 จดัท าข้อมูลหลักสตูร TQF-IS ต.ค.57-ก.ย.58 อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 60 คน เข้าร่วม

ประชุมปฏิบัติการ ฐานข้อมูล TQF-IS 
จัดท าฐานข้อมูลหลักสูตร TQF-IS 80,820 54,070  

1.2 ประสานงานการด าเนินงานหลักสูตร ต.ค.57-ก.ย.58 หลักสูตรมีการด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ประสานงานการด าเนินงานหลักสูตร 100,860 82,033  

1.3 พัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ต.ค.57-ก.ย.58 หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปที่ได้รบัการพัฒนา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

พัฒนาหลักสตูรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 144,900 51,150  

1.4 อบรมอาจารย์ใหม ่ ต.ค.57-ก.ย.58 อาจารย์ใหม่ 20 คน เข้าร่วมกิจกรรมอบรม
การจัดการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 

มีอาจารย์ใหม่เข้าร่วมอบรม จ านวน 9 คน 19,300 5,850  

1.5 กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ Active Learning ต.ค.57-ก.ย.58 อาจารย์ 100 คน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
Active Learning 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Active Learning มี
อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 100 คน 

18,500 18,500  

1.6 การพัฒนาอาจารย์ดา้นการจัดการเรียนการ
สอน 

ต.ค.57-ก.ย.58 อาจารย์ได้รับการพฒันาทักษะด้านการจดัการ
เรียนการสอน จ านวน 50 คน 

การพัฒนาอาจารย์ด้านการจดัการเรียนการสอน มี
อาจารย์จากคณะต่างๆ เข้าร่วมอบรมจ านวน 59 คน 

454,000 385,820  
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แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เป้าหมายการด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
จัดสรร ใช้ไป 

1.7 จัดท าตารางเรียนตารางสอนเพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

ต.ค.57-ก.ย.58 มีตารางเรียน-ตารางสอบเพือ่อ านวยความ
สะดวกในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียน
ละ 1 ต้นฉบับ 

จัดท าตารางเรียนตารางสอนเพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
ภาคปกติ จ านวน 3 ภาคการศึกษา 
ภาค กศ.บป. จ านวน 3 ภาคการศึกษา 

47,500 40,752.50 การรับสมัคร และการเปดิภาค
การศึกษาในแต่ละเทอมมี
ระยะเวลาที่คลาดเคลื่อน ท าให้
การจัดท าตามรางเรียน 
ตารางสอน-สอบ ในบางเทอมมี
ระยะเวลาในการจัดท าค่อนข้าง
น้อย  

18 สหกิจศึกษา ต.ค.57-ก.ย.58  - เดินทางไปราชการ (อบรมสหกิจศึกษา) กับ
หน่วยงานภายนอก 1 คร้ัง 

14,120 6,984 - 

2. เพชรราชภัฏและวิทยาศาสตรร์าชภฏั
นครสวรรค์ 

ต.ค.56-ก.ย.57 นักศึกษาทุนเพชรราชภฏัและทุนวิทยาศาสตร์
ราชภัฏ จ านวน 80 คน จ่ายปีการศึกษาละ 
10,000 บาท  
 - นักศึกษาทุนเพชรฯ 8 คน ระดับปริญญาตรี  
 - นักศึกษาทุนเพชรฯ 2 คน ระดับปริญญาโท  
 - นักศึกษาทุนวิทยฯ์ 70 คน ระดับปริญญาตรี 

นักศึกษาเรียนดีได้รับทุนทั้งสิ้น 44 คน 
- ทุนเพชรราชภฏัฯ ระดับปริญญาตรี 6 คน, ระดับ
ปริญญาโท 2 คน 
- ทุนวิทยาศาสตร์ราชภฏัฯ ระดับปริญญาตรี 36 คน 

840,000 390,000 มีนักศึกษาที่มีคุณสมบตัิเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การให้ทุน 
ค่อนข้างน้อย 

3. ส่งเสริมการผลิตบัณฑิต ภาคปกติ ต.ค.57-ก.ย.58   400,000 330,971  
3.1 ค่าด าเนินการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ส.ค.58 ด าเนินการจัดการศึกษานักศึกษาภาคปกต ิ 

(ฤดูร้อน) 
บุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษา ได้รับ
ค่าตอบแทนในการปฏิบตัิงาน 1 ภาคการศึกษา 
(3/2557) 

150,000 82,300 - 

3.2 ด าเนินการคดัเลือกนักศึกษาภาคปกต ิ พ.ย.57-มี.ค.58 - ค่าตอบแทนรับสมัครนักศึกษา 
- วัสดุใช้ในการรับสมัคร 

ผู้รับบริการได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาต่อ
อย่างทั่วถึง จ านวนนักศึกษาภาคปกติ ที่เข้าศึกษา
ในปี 2558 จ านวน 3,655 คน 

100,000 99,436 - 
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แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เป้าหมายการด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
จัดสรร ใช้ไป 

3.3 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ ธ.ค.57-ม.ค.58 - มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา 
- มีสื่อประชาสัมพันธใ์นการรับสมัคร 

แนะแนวตามโรงเรียนต่างๆ ในเขตจงัหวดั
นครสวรรค์, อุทัยธานี , ชัยนาท และพิจิตร จ านวน 
5 คร้ัง 

150,000 149,235 - 

4. ส่งเสริมการผลิตบัณฑิต ภาค กศ.บป.    7,000,0000 6,296,828  
4.1 ค่าด าเนินการ กศ.บป. ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าด าเนินการจัดการศึกษานักศึกษา ภาค 

กศ.บป. 
บุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษา ได้รับ
ค่าตอบแทนในการปฏิบตัิงาน 3 ภาคการศึกษา  

6,900,0000 6,197,350 - 

4.2 คัดเลือกนักศึกษาภาค กศ.บป. พ.ย.57-พ.ค.58 -จัดท าป้ายประชาสัมพันธ ์จ านวน 1 คร้ัง 
-จัดท าแผ่นพับ โปสเตอร์ จ านวน  1  รอบ 
-คู่มือรับสมัคร 2 รอบ 
 -วัสดุใช้ในการรับสมัคร 

ผู้รับบริการได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาต่อ
อย่างทั่วถึง จ านวนนักศึกษาภาค กศ.บป. ที่เขา้
ศึกษาในป ี2558 จ านวน 442 คน 

100,000 99,478 จ านวนผู้สมัครไม่เป็นไปตาม
แผนการรับ 

5. สนับสนุนงานด้านวิชาการ เม.ย.57-ก.ย.58 อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ 
ทั้งในและตา่งประเทศ 

อบรมการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active  
Learning)และศึกษาดูงาน ณ University of 
Malaya ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่  20-26  
มิถุนายน 2558 มีอาจารย์จากคณะต่างๆ เข้าร่วม
อบรมน้ี จ านวน 13 คน 

765,000 643,233.12 - 

6. บรหิารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กิจกรรมบ ารุงรักษาห้องเรียนมาตรฐาน 

ต.ค.57-ก.ย.58  
บ ารุงรักษาห้องเรียนมาตรฐานจ านวน 32 ห้อง 

 
จัดซ้ืออุปกรณ์ซ่อมบ ารุงและพัฒนาห้องเรียน
มาตรฐานอาคาร 14 จ านวน 35 ห้อง 

 
240,000 

 
228,500 

 

7. ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษาภาคปกติ ก.ย.58 - ค่าพิมพ์บตัรประจ าตัวนักศึกษา ภาคปกต ิ 
(ค่าบตัรแขง็และริบบอน) 

นักศึกษาใหม่ภาคปกต ิได้รับบตัรนักศึกษา เบิก
จ่ายเงิน 250,650 บาท/จ านวนนักศึกษาจริง 3,625 
คน = ค่าเฉลีย่ต่อคน 69.14 บาท 

278,500 250,650 ปัจจุบันการจัดท าบัตรนักศึกษา
ใหม่ ได้ท าข้อตกลงความ
ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยใน
การด าเนินการจัดท า กรณีเบิก
ตามโครงการเป็นการจัดท า
ให้แก่นักศึกษารุ่นเก่า 

8. ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษาภาค กศ.บป. ก.ย.58 ค่าพิมพ์บตัรประจ าตัวนักศึกษา ภาค กศ.บป.  
(ค่าบตัรแขง็และริบบอน) 

นักศึกษาใหม่ภาค กศ.บป. ได้รับบัตรนักศึกษา เบิก
จ่ายเงิน 32,400 บาท/จ านวนนักศึกษาจริง 442 คน 
= ค่าเฉลีย่ต่อคน 73.30 บาท 

36,000 32,400 
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แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เป้าหมายการด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
จัดสรร ใช้ไป 

9. สนับสนุนการจัดท าผลงานทางวิชาการ ต.ค.57-ก.ย.58 สนับสนุนทุนการจดัท าผลงานวิชาการ ระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์จ านวน 7 คน  ระดับรอง
ศาสตราจารย ์จ านวน 2 คน 

อาจารย์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดท าผลงานทางวิชาการ 
- ผศ. มีผูข้อรับเงินสนับสนุน จ านวน 6 คน ได้รับ
การแตง่ตัง้ จ านวน 3 คน 
- รศ. มีผู้ขอรับเงินสนับสนุน จ านวน 1 คน ได้รับ
การแตง่ตัง้ จ านวน 1 คน 

500,000 135,000 การจัดท าผลงานเพื่อขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ยังมีจ านวนน้อย 

รวมประเด็นยุทธศาสตร ์ 10,939,500 8,952,741.62  
ร้อยละของงบประมาณทีใ่ช้ไปเม่ือเทียบกับงบประมาณที่ได้รบัจัดสรรทั้งหมด (ใช้ไป / ยอดเงินทั้งหมดในปีน้ัน)*100 81.84  
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ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสทิธภิาพ 
เป้าประสงค์ ระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการด าเนินงานทันสมัย ใหบ้ริการถูกตอ้งรวดเร็ว 
ตัวชี้วัด  1.ร้อยละความพงึพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล  2.ร้อยละของบคุลากรที่ได้รับการพฒันาสมรรถนะด้านเทคโนโลย ี
กลยุทธ ์  1.พัฒนาการด าเนินงานงานโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 2.พัฒนาระบบการจดัเก็บข้อมูลให้เป็นไปอย่างถูกต้องเป็นปัจจุบนั 
  3.พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านเทคโนโลย ี

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เป้าหมายการด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
งบประมาณ ปัญหาอุปสรรค 

จัดสรร ใช้ไป  
1.โครงการบรหิารส านักส่งเสริมวิชาการ 
กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1 จดัซ้ือครุภัณฑ ์
1.2 อบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ต.ค.57-ก.ย.58  

1. จัดซ้ือคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 เคร่ือง 
2. จัดอบรมการใชง้าน Google application 
ประยุกต์ใชง้านส าหรบัส านักงาน 

 
 

1. จัดซ้ือคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 เคร่ือง 
2. จัดอบรมการใชง้าน Google application 
ประยุกต์ใชง้านส าหรบัส านักงาน 

 
 

99,500 
20,000 

 
 

99,500 
19,700 

 
 
- 

รวมประเด็นยุทธศาสตร ์ 119,500 119,200  
ร้อยละของงบประมาณทีใ่ช้ไปเม่ือเทียบกับงบประมาณที่ได้รบัจัดสรรทั้งหมด (ใช้ไป / ยอดเงินทั้งหมดในปีน้ัน)*100 99.74  
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ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3  ส่งเสริมการพัฒนางานให้บรกิารของหน่วยงานที่มีประสทิธภิาพ 
เป้าประสงค์ งานให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว 
ตัวชี้วัด  1.ร้อยละความพงึพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล   2.ร้อยละความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 
กลยุทธ ์  1.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการที่เป็นเลศิ 2.พัฒนาศักยภาพดา้นการให้บริการของบุคลากร 
  3.สร้างนวตักรรมกระบวนการให้บริการ   4.ปรับปรุงกระบวนการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เป้าหมายการด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
งบประมาณ ปัญหาอุปสรรค 

จัดสรร ใช้ไป  
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
1.1 ค่าใช้จ่ายไปราชการ 
 
 
1.2 พฒันาศักยภาพของบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏบิัตงิาน 
1.3 ศึกษาดงูานและแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
 

 
ต.ค.57-ก.ย.58 

 
 

7 พ.ค.58 
 

27-29 พ.ค.58 

 
ค่าใช้จ่ายส าหรบัผู้บริหารและบุคลากร ส าหรับ
การเข้าร่วม อบรมประชุม สัมมนาตลอด 1 ปี 
 
จัดอบรมเชงิปฏบิัติการ รวม 1 คร้ัง จ านวน 23 
คน 
แลกเปลีย่นเรียนรู้เพื่อการพฒันาหน่วยงาน 

 
- ผู้บริหารและบคุลากรของส านัก ฯ เข้าร่วมอบรม 
สัมมนา ประชุม ในศาสตร์ทีเ่ก่ียวข้องกับการ
ปฏิบตัิงาน จ านวน 6 คร้ัง 
- บุคลากรของส านักฯ  เข้าร่วมอบรม “จิตบริการกับ
งานส่งเสริมวิชาการ”ทั้งสิ้น 26 คน 
- บุคลากรของส านักฯ จ านวน 23 คน ศึกษาดงูาน 
ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏร าไพพรรณี จ.จันทบุรี และ
จัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ ณ บ้านตุ่ม วิลเลจ
แอนด์รีสอร์ท จงัหวดัจันทบุรี วันที ่27 พ.ค. 58 

500,000 
300,000 

 
 

60,000 
 

140,000 

163,275 
46,940 

 
 

7,450 
 

108,885 

ในปีงบประมาณดงักล่าว มี
บุคลากร เข้ารับการอบรม
พัฒนาตนเองไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย จึงสง่ผลให้การ
เบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่าร้อย
ละ 50 ของเงินที่ได้รับจัดสรร 

2. บรหิารส านักส่งเสริมวิชาการแลงานทะเบียน 
- วัสดุส านักงาน 

 
ต.ค.57-ก.ย.58 

 
มีสิ่งสนับสนุนการด าเนินงานเพยีงพอตลอดป ี

 
มีวัสดุใช้ในการปฏบิัตงิาน 

589,800 
110,100 

516,938.10 
98,255 

- 

- ค่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ต.ค.57-ก.ย.58 มีสิ่งสนับสนุนการด าเนินงานเพยีงพอตลอดป ี ค่าเชา่เคร่ืองถ่ายเอกสารที่ใช้ในการปฏิบตัิงาน 109,200 103,461.10 - 
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ ์ ต.ค.57-ก.ย.58 มีค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์เพยีงพอต่อการซ่อม

บ ารุง 
ครุภัณฑ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใชง้าน 40,500 14,630 ครุภัณฑ์บางรายการไม่สามารถ

ซ่อมแซมได้ เน่ืองจากมีอายุการ
ใช้งานเป็นเวลานาน 

- ค่าตอบแทนปฏบิัตงิานล่วงเวลา ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าตอบแทนปฏบิัตงิานล่วงเวลา บุคลากรปฏิบัตงิานบรรลุวตัถปุระสงคต์ามเวลาที่
ก าหนด จ านวน 4 คร้ัง 

49,200 38,850 - 
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แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เป้าหมายการด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
งบประมาณ ปัญหาอุปสรรค 

จัดสรร ใช้ไป  
- ค่าเบีย้ประชุมกรรมการประจ าส านักฯ ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก 4 

คร้ัง 
กรรมการประจ าส านักฯ ได้ค่าตอบแทนการประชุม 
จ านวน 3 คร้ัง 

17,100 14,630 - 

- . สนส. สญัจร พ.ค. 58 กิจกรรม สนส.สัญจร แลกเปลี่ยนเรียนรู้
หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลยั จ านวน 5 คร้ัง 

บุคลากรของส านักฯ ไปสัญจรตามคณะต่างๆ ดงัน้ี 
  วันที่ 11 พ.ย. 57 เวลา 09.00 น-11.30 น. คณะ
วิทยาการจดัการ ผู้เข้าร่วม จ านวน 35 คน 
  วันที่ 11 พ.ย. 57 เวลา 13.00 น-15.30 น. 
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ผู้เข้าร่วม จ านวน 30 คน 
  วันที่ 12 พ.ค. 57 เวลา 09.00 น-11.30 น. คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 21 คน 
  วันที่ 15พ.ค. 57 คณะครุศาสตร์ ผู้เข้าร่วม จ านวน 
35 คน และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผู้เข้าร่วม จ านวน 37 คน 

33,700 21,580 - 

- วันส่งเสริมวิชาการสู่คุณภาพการเรียนการสอน 27 ส.ค. 58 มหกรรมวันวิชาการ ประชุม,สัมมนา น าเสนอ
งานวิชาการของอาจารย์และนักศึกษา จ านวน 
1 คร้ัง 

อาจารย์ บุคลากรและบุคคลภายนอก เข้าร่วม
สัมมนา จ านวนทั้งสิ้น 1,000 คน 

210,000 209,090 - 

- มินิ สนส. (ยา่นมัทรี) ต.ค.57-ก.ย.58 ออกให้บริการ ณ ศูนย์การศึกษายา่นมัทรี บุคลากรของส านักฯ สัญจรไปให้บริการนักศึกษา 
ณ ศูนย์ให้การศึกษายา่นมัทรี จ านวน คร้ัง 13 คร้ัง 
ในภาคการศึกษาที ่2/2557 

20,000 16,442 - 

รวมประเด็นยุทธศาสตร ์ 1,089,800 680,213.10  
ร้อยละของงบประมาณทีใ่ช้ไปเม่ือเทียบกับงบประมาณที่ได้รบัจัดสรรทั้งหมด (ใช้ไป / ยอดเงินทั้งหมดในปีน้ัน)*100 62.42  
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ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4  พัฒนางานประกันคุณภาพอย่างมีระบบ 
เป้าประสงค์ มีระบบการประกันคุณภาพที่ได้มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด  1.ผลการประเมินคุณภาพภายในเก่ียวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (ก.พ.ร.8)  2.ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรับรองโดยต้นสงักัด (สมศ.15) 
กลยุทธ ์  1.จัดท าระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพที่ไดม้าตรฐาน เอ้ืออ านวยต่อการบริหารทุกระดับ  2.สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพภายใน 
  3.พัฒนาระบบประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับความเป็นเลศิของหน่วยงาน    4.พัฒนาบคุลากรด้านการประกันคุณภาพ 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เป้าหมายการด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
งบประมาณ ปัญหาอุปสรรค 

จัดสรร ใช้ไป  
1.ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา ต.ค.57-ก.ย.58 - ส ารวจผลการให้บริการในระบบสารสนเทศ 

- ส ารวจความพงึพอใจผู้รับบริการ 
- ประเมินผู้บริหารส านักสง่เสริมวิชาการและ
งานงานทะเบียน จ านวน 1 คร้ัง 
- ประเมินคุณภาพภายใน จ านวน 2 คร้ัง 

ด าเนินการส ารวจความพงึพอใจผู้ใช้บริการ มีผลการ
ประเมินในภาพรวมอยู่ที่ 3.66 และการประเมิน
ความพึงพอใจในระบบสารสนเทศ ภาพรวมอยู่ที่ 
3.88 และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
3.91 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 

30,000 29,620 - 

รวมประเด็นยุทธศาสตร ์ 30,000 29,620  
ร้อยละของงบประมาณทีใ่ช้ไปเม่ือเทียบกับงบประมาณที่ได้รบัจัดสรรทั้งหมด (ใช้ไป / ยอดเงินทั้งหมดในปีน้ัน)*100 98.73  
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ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ส านักงานบัณฑิตวทิยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1  ส่งเสริมการการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐาน 
เป้าประสงค์ หลักสูตรที่เปิดสอนได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาตแิละมีสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด  1. ร้อยละของหลักสตูรที่มีจ านวนอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 2. จ านวนหลักสตูรที่เปดิใหมต่ามความต้องการของท้องถิ่น 

            3. ร้อยละของห้องเรียนในความดูแลที่ท าการพฒันาเป็นห้องเรียนมาตรฐาน 4. จ านวนโครงการพฒันานักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 
กลยุทธ ์  1. สนับสนุนกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหเ้ป็นไปตามกรอบมาตรฐาน  2. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เป้าหมายด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
จัดสรร ใช้ไป 

1. โครงการพัฒนาและประเมินหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

1 ต.ค. 57 ถึง
30 ก.ย. 58 

 

- มีการปรับปรุงหลักสูตรระดบับัณฑติศึกษา 
จ านวน 3 หลักสูตร 
- ประเมินคุณภาพหลักสูตร 3 หลักสตูร 

ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรทั้งสิ้น 3 หลกัสูตร ดังน้ี 
1. หลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา 
2. หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิา
วิทยาศาสตร์ศึกษา 
3. หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ศึกษา 
ด าเนินการประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
จ านวน 4 หลักสูตร ดังน้ี 
1. หลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา 
2. หลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน 
3. หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิา
วิทยาศาสตร์ศึกษา 
4. หลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการเกษตร 

140,000 114,844 ไม่มี 
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แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เป้าหมายด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
จัดสรร ใช้ไป 

2. พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯ 

      

  - การพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงคแ์ละอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลยั 

1 ต.ค. 57 ถึง
30 ก.ย. 58 

นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ได้รับการพัฒนา
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รายสาขา ทั้ง 4 
สาขาวิชา(หลักสตูรและการสอน/บริหาร
การศึกษา/วทิยาศาสตร์ศึกษา/การจดัการ
การเกษตร) 

นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาได้ไปศึกษาดูงานแหลง่
เรียนรู้นอกสถานที่ จ านวน 3 หลักสูตร ดงัน้ี 
1. หลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา 
2. หลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน 
3. หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิา
วิทยาศาสตร์ศึกษา 

529,000 315,570 ไม่มี 

  - สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิต 

1 ต.ค. 57 ถึง
30 ก.ย. 58 

น าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของ
มหาบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 100 คน ในงาน
เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏั
ภาคเหนือ และ การน าเสนอผลงานเวทีอ่ืน ๆ 

ไม่ได้ด าเนินการ 70,000 0 - เน่ืองจากไม่มีนักศึกษาทีจ่ัดท า
รายงานการค้นคว้าอิสระไป
น าเสนอผลงานในเวทีวชิาการ
ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ
หรือ ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสาร
ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI มายื่นขอ
งบประมาณสนับสนุน และไม่มี
นักศึกษาที่จดัท ารายงาน
วิทยานิพนธ์ ไปน าเสนอผลงาน
ในเวทีวิชาการหรือ
วารสารวิชาการระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาต ิที่มีคะแนน 0.8 
ขึ้นไป  
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แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เป้าหมายด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
จัดสรร ใช้ไป 

- จัดประชุมน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาต ิ 23 ก.ค. 58 มีผลงานนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้
เผยแพร่ผลงาน 

ด าเนินการจัดประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาตแิละนานาชาติ เครือข่าย
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ คร้ังที่ 15 
(วันที่ 23 กรกฏาคม 2558)   

360,000 331,100 ไม่มี 

   - ออกบัตรประจ าตัวนักศึกษา 1 ต.ค. 57 ถึง
30 ก.ย. 58 

ค่าจ้างในการออกบัตรนักศึกษา  จ านวน 157 
คน 

ด าเนินการจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา จ านวน 108 คน 

15,700 10,800 จ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ประมาณการไว ้

   - สนับสนุนการจัดท าวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

1 ต.ค. 57 ถึง
30 ก.ย. 58 

ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ ส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ทุนละ 2,500 บาท จ านวน 25 
ทุน หรือ ตามมตคิณะกรรมการพิจารณาทุน 

สนับสนุนทุนอุดหนุนการจัดท าวิทยานิพนธ์ส าหรับ
นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา จ านวน 12 ทุน 

62,500 60,000 ไม่มี 

3. จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา       
- ค่าตอบแทนการสอน 1 ต.ค. 57 ถึง

30 ก.ย. 58 
ผลิตมหาบัณฑติและนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ทัง้ 4 สาขา ใน 1 ปีการศึกษา 

ด าเนินการเบิกค่าตอบแทนการสอนให้แก่อาจารย์
ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา 2 ภาคการศึกษา คือ 
2/2557 และ 3/2557 จ านวน 4 หลักสูตร ดงัน้ี 
1. หลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา 
2. หลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน 
3. หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิา
วิทยาศาสตร์ศึกษา 
4. หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการ
จัดการการเกษตร 

3,603,150 1,512,640 หมายเหตุ กันเงินเหลื่อมปี 
2558 เน่ืองจาก อยู่ระหว่างการ
จัดการเรียนการสอนภาค
การศึกษาที ่1/2558 
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แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เป้าหมายด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
จัดสรร ใช้ไป 

- ค่าตอบแทนวิทยากร 1 ต.ค. 57 ถึง
30 ก.ย. 58 

ผลิตมหาบัณฑติและนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ทัง้ 4 สาขา ใน 1 ปีการศึกษา 

ด าเนินการเบิกค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายพิเศษ
ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 ภาคการศึกษา คือ 
2/2557 และ 3/2557 จ านวน 4 หลักสูตร ดงัน้ี 
1. หลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา 
2. หลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน 
3. หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิา
วิทยาศาสตร์ศึกษา 
4. หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการ
จัดการการเกษตร 

331,000 56,400 หมายเหตุ กันเงินเหลื่อมปี 
2558 เน่ืองจาก อยู่ระหว่างการ
จัดการเรียนการสอนภาค
การศึกษาที ่1/2558 

- ค่าตอบแทนอาจารยท์ี่ปรึกษาประจ าหมู่เรียน 1 ต.ค. 57 ถึง
30 ก.ย. 58 

ผลิตมหาบัณฑติและนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ทัง้ 4 สาขา ใน 1 ปีการศึกษา 

ด าเนินการเบิกค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาประจ า
หมู่เรียนระดับบณัฑิตศึกษา จ านวน 2  
ภาคการศึกษา คือ 2/2557 และ 3/2557 จ านวน 4 
หลักสูตร ดงัน้ี 
1. หลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา 
2. หลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน 
3. หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิา
วิทยาศาสตร์ศึกษา 
4. หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการ
จัดการการเกษตร 

65,160 28,440 หมายเหตุ กันเงินเหลื่อมปี 
2558 เน่ืองจาก อยู่ระหว่างการ
จัดการเรียนการสอนภาค
การศึกษาที ่1/2558 



29 

 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เป้าหมายด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
จัดสรร ใช้ไป 

- ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ/ค่าเดินทางฯ 

1 ต.ค. 57 ถึง
30 ก.ย. 58 

ผลิตมหาบัณฑติและนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ทัง้ 4 สาขา ใน 1 ปีการศึกษา 

ด าเนินการเบิกค่าตอบแทนกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และค่าตอบแทนที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ท่ีปรึกษาการค้นควา้อิสระ 
จ านวน 2 ภาคการศึกษา คือ 2/2557 และ 3/2557 
จ านวน 6 หลักสูตร ดงัน้ี 
1. หลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา 
2. หลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน 
3. หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิา
วิทยาศาสตร์ศึกษา 
4. หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการ
จัดการการเกษตร 
5. หลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพล
ศึกษา 
6. หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการ
บริหารเพื่อการพฒันาท้องถิ่น 

1,999,800 984,636 หมายเหตุ กันเงินเหลื่อมปี 
2558 เน่ืองจาก อยู่ระหว่างการ
จัดการเรียนการสอนภาค
การศึกษาที ่1/2558 
 

- ค่าเดินทางผู้ทรงคุณวฒุิสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ 

1 ต.ค. 57 ถึง
30 ก.ย. 58 

ผลิตมหาบัณฑติและนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ทัง้ 4 สาขา ใน 1 ปีการศึกษา 

ด าเนินการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางผู้ทรงคุณวฒุิสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ จ านวน 2 
ภาคการศึกษา คือ 2/2557 และ 3/2557 จ านวน 6 
หลักสูตร ดงัน้ี 
1. หลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา 

40,000 20,128 หมายเหตุ กันเงินเหลื่อมปี 
2558 เน่ืองจาก อยู่ระหว่างการ
จัดการเรียนการสอนภาค
การศึกษาที ่1/2558 
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แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เป้าหมายด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
จัดสรร ใช้ไป 

   2. หลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน 
3. หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิา
วิทยาศาสตร์ศึกษา 
4. หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการ
จัดการการเกษตร 
5. หลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพล
ศึกษา 
6. หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการ
บริหารเพื่อการพฒันาท้องถิ่น 

   

- ค่าตอบแทนกรรมการสอบวัดความรู้ 1 ต.ค. 57 ถึง
30 ก.ย. 58 

ผลิตมหาบัณฑติและนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ทัง้ 4 สาขา ใน 1 ปีการศึกษา 

ด าเนินการเบิกค่าตอบแทนกรรมการสอบประมวล
ความรู้(Comprehensive Examination)จ านวน 1 
คร้ัง หลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิา
หลักสูตรและการสอน 

37,200 13,000 หมายเหตุ กันเงินเหลื่อมปี 
2558 เน่ืองจาก อยู่ระหว่างการ
จัดการเรียนการสอนภาค
การศึกษาที ่1/2558 

- ค่าตอบแทนด าเนินการจัดการศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษา 

1 ต.ค. 57 ถึง
30 ก.ย. 58 

ผลิตมหาบัณฑติและนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ทัง้ 4 สาขา ใน 1 ปีการศึกษา 

ด าเนินการเบิกค่าตอบแทนให้กับกรรมการ
ด าเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา จ านวน 
2 ภาคการศึกษา ดงัน้ี ภาคการศึกษาที่ 2/2557 
และ 3/2557 

1,026,600 677,930 หมายเหตุ กันเงินเหลื่อมปี 
2558 เน่ืองจาก อยู่ระหว่างการ
จัดการเรียนการสอนภาค
การศึกษาที ่1/2558 
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แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เป้าหมายด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
จัดสรร ใช้ไป 

- ค่าตอบแทนกรรมการก ากับการสอบปลายภาค 1 ต.ค. 57 ถึง
30 ก.ย. 58 

 ด าเนินการเบิกค่าตอบแทนกรรมการก ากับการสอบ
ปลายภาค ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 ภาค
การศึกษา คือ 2/2557 และ 3/2557 จ านวน 4 
หลักสูตร ดงัน้ี 
1. หลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา 
2. หลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน 
3. หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิา
วิทยาศาสตร์ศึกษา 
4. หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการ
จัดการการเกษตร 

30,300 15,000 หมายเหตุ กันเงินเหลื่อมปี 
2558 เน่ืองจาก อยู่ระหว่างการ
จัดการเรียนการสอนภาค
การศึกษาที ่1/2558 
 

4. จัดท าวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร ์ 1 ต.ค. 57 ถึง
30 ก.ย. 58 

จัดท าวารสารวิชาการและวิจัยสงัคมศาสตร์ 3 
ฉบับ ๆ ละ 600 เล่ม 

จัดท าวารสารวิชาการและวิจัยสงัคมศาสตร์ จ านวน 
3 ฉบับ ดงัน้ี ปีที่ 9 ฉบบัที่ 26,27 และปีที่ 10 ฉบับที่ 
28 

261,960 261,960 ไม่มี 

5. วิจัยและบรกิารวชิาการ 1 ต.ค. 57 ถึง
30 ก.ย. 58 

มีผลงานวิจัยและโครงการบริการวชิาการแก่
สังคม อย่างน้อย  2  โครงการ 

จัดโครงการบริการวิชาการจ านวน 1 โครงการ เร่ือง 
“เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย บทความวิชาการ
และบทความวิจัย” 

60,000 44,868 ไม่มี 

6. ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 1 ต.ค. 57 ถึง
30 ก.ย. 58 

ด าเนินโครงการสง่เสริมสนับสนุน
ศิลปวฒันธรรม  จ านวน 1 โครงการ 

จัดโครงการสง่เสริมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
จ านวน 1 โครงการ “ถวายเทียนจ าน าพรรษา” 

5,000 940 ไม่มี 

รวมประเด็นยุทธศาสตร ์ 8,637,370 4,448,256  

ร้อยละของงบประมาณทีใ่ช้ไปเม่ือเทียบกับงบประมาณที่ได้รบัจัดสรรทั้งหมด (ใช้ไป / ยอดเงินทั้งหมดในปีน้ัน)*100 51.50  
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ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสทิธภิาพ 
เป้าประสงค์ ระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการด าเนินงานทันสมัย ใหบ้ริการถูกตอ้งรวดเร็ว 
ตัวชี้วัด  1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใชฐ้านข้อมูล   2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพฒันาสมรรถนะดา้นเทคโนโลย ี
กลยุทธ ์  1. พฒันาการด าเนินงานงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. พฒันาระบบการจัดเก็บข้อมูลใหเ้ป็นไปอย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน 3. พฒันาสมรรถนะของบคุลากรด้านเทคโนโลย ี

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เป้าหมายด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
จัดสรร ใช้ไป 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการบริหารจัดการ
บัณฑิตศึกษา 

      

 - จัดหาวัสดุสนับสนุนการจัดการเรียน 
การสอน 

1 ต.ค. 57 ถึง30 
ก.ย. 58 

จัดหาวัสดุสนับสนุนการจดัการเรียนการ
สอน ระดับบัณฑติศึกษาตลอด
ปีงบประมาณ 

จัดหาวัสดุสนับสนุนการจดัการเรียนการสอน ระดับ
บัณฑิตศึกษา จ านวน 1 ปงีบประมาณ 

219,631 218,017.85 ไม่มี 

 - จัดหาวัสดุส านักงาน  1 ต.ค. 57 ถึง30 
ก.ย. 58 

จัดหาวัสด ุครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน 

จัดหาวัสดุส านักงาน ในการสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน ระดับบัณฑติศึกษา จ านวน 1 ปงีบประมาณ 

90,000 81,056 ไม่มี 

 - ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ ์ 1 ต.ค. 57 ถึง30 
ก.ย. 58 

ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ ์ตลอด
ปีงบประมาณ 

ล้าง ซ่อมบ ารุง เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 คร้ัง 45,000 13,000 ไม่มี 

 - ประชาสัมพันธ์การจดัการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  1 ต.ค. 57 ถึง30 
ก.ย. 58 

ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษา  

จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ ์การรับสมัครนักศึกษา
ใหม่ระดับบัณฑติศึกษา จ านวน 1 คร้ัง 

10,000 9,950 ไม่มี 

 - จัดตั้งบัณฑิตวทิยาลัย 1 ต.ค. 57 ถึง30 
ก.ย. 58 

 ถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการจัด
เตรียมการจดัตั้งบัณฑิตวิทยาลยั และประชุม
คณะกรรมการจัดตัง้บัณฑิตวิทยาลยั 

50,000 12,333.50 ไม่มี 

 - จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 1 ต.ค. 57 ถึง30 
ก.ย. 58 

ค่าเบีย้ประชุมผู้ทรงคุณวฒุิบัณฑิตวิทยาลยั จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จ านวน 3 คร้ัง 10,500 0 จัดประชุมโดยไม่เบิกค่าใช้จ่าย 

 - ค่าสาธารณูปโภค ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 1 ต.ค. 57 ถึง30 
ก.ย. 58 

ค่าสาธารณูปโภคส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย
ตลอดปงีบประมาณ 

ค่าสาธารณูปโภค ส านักงานบัณฑิตวิทยาลยั จ านวน 
1 ปงีบประมาณ 

20,000 17,144.65 ไม่มี 
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แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เป้าหมายด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
จัดสรร ใช้ไป 

 - การสร้างความร่วมมือสมาชิกบัณฑิตศึกษา 1 ต.ค. 57 ถึง30 
ก.ย. 58 

การสร้างความร่วมมือสมาชิกบัณฑิตศึกษา 
และเครือข่ายบัณฑติศึกษามหาวิทยาลยั
ราชภัฏภาคเหนือ 

- เงินสมทบสมาชิกบัณฑติวิทยาลยัแหง่ประเทศไทย 
ปี 2558 
- เงินสมทบค่าสมาชิกเครือขา่ยบณัฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ ปี 2558 

10,000 
 

45,000 

10,000 
 

45,000 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

 - จัดหาครุภณัฑ์สนับสนุนการจัดการเรียน 
การสอน 

1 ต.ค. 57 – 
30 ธ.ค. 57 

 จัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการสอน  เคร่ือง
โปรเจคเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง 

59,000 59,000 ไม่มี 

รวมประเด็นยุทธศาสตร์ 559,131 465,502  

ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ไปเม่ือเทียบกบังบประมาณที่ได้รับจดัสรรทั้งหมด (ใช้ไป / ยอดเงินทั้งหมดในปีนั้น)*100 83.25  
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ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3  ส่งเสริมการพัฒนางานให้บรกิารของหน่วยงานที่มีประสทิธภิาพ 
เป้าประสงค์ งานให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว 
ตัวชี้วัด  1.ร้อยละความพงึพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล   2.ร้อยละความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 
กลยุทธ ์  1.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการที่เป็นเลศิ  2.พัฒนาศักยภาพดา้นการให้บริการของบุคลากร 
  3.สร้างนวตักรรมกระบวนการให้บริการ   4.ปรับปรุงกระบวนการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เป้าหมายด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
งบประมาณ ปัญหาอุปสรรค 

จัดสรร ใช้ไป  
1. จัดจา้งลูกจ้างชั่วคราวประจ าส านักงาน
บัณฑิตวิทยาลยั 

1 ต.ค. 57 ถึง
30 ก.ย. 58 

จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
จ านวน 1 อัตรา 

จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 1 อัตรา อัตรา
ละ 15,000 บาท จ านวน 12 เดือน 

180,000 180,000 ไม่มี 

2. เงินประกันสังคมลูกจา้งชัว่คราว 1 ต.ค. 57 ถึง
30 ก.ย. 58 

เบิกจ่ายเป็นค่าประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว
ประจ าส านักงานบัณฑิตวิทยาลยั 

เงินประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 1 
อัตรา อัตราละ 750 บาท จ านวน 12 เดือน 

9,000 9,000 ไม่มี 

3. เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลยั 1 ต.ค. 57 ถึง
30 ก.ย. 58 

เบิกจ่ายเป็นค่าจา้งปฏิบตัิงานของบุคลากรประจ า
ส านักงานบัณฑิตวิทยาลยั จ านวน 4 อัตรา 

เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลยั จ านวน 4 
อัตรา 

1,070,999 1,069,425 ไม่มี 

4. เงินประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลยั 1 ต.ค. 57 ถึง
30 ก.ย. 58 

เบิกจ่ายเป็นค่าประกันสังคมของบคุลากรประจ า
ส านักงานบัณฑิตวิทยาลยั จ านวน 4 อัตรา 

เงินประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 4 
อัตรา อัตราละ 750 บาท จ านวน 12 เดือน 

36,000 36,000 เน่ืองจากเป็นงบประมาณท่ีจดัสรรให้กับ
ส านักงานงานอธิการบด ี เป็นผู้ด าเนินการ
เบิกจ่าย 

5. สาธารณูปโภคมหาวทิยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ์

1 ต.ค. 57 ถึง
30 ก.ย. 58 

มหาวิทยาลัยด าเนินการเบิกจ่ายเป็นค่า
สาธารณูปโภค 

สาธารณูปโภคมหาวิทยาลัยราชภฏั
นครสวรรค ์

211,600 211,600 ไม่มี 

6. เรียนรู้ผู้อ่ืนเพื่อพัฒนาตนเอง 1 ต.ค. 57 ถึง
30 ก.ย. 58 

ผู้บริหาร ผู้น าเสนอผลงาน และผู้ที่เก่ียวข้องระดับ
บัณฑิตศึกษาได้เขา้ร่วมโครงการน าเสนอผลงาน 

จัดโครงการเรียนรู้ผู้อ่ืนเพื่อพัฒนาตนเอง 
ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร 

410,000 232,474 ไม่มี 

รวมประเด็นยุทธศาสตร ์ 1,917,599 1,490,899  

ร้อยละของงบประมาณทีใ่ช้ไปเม่ือเทียบกับงบประมาณที่ได้รบัจัดสรรทั้งหมด (ใช้ไป / ยอดเงินทั้งหมดในปีน้ัน)*100 77.75  
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ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4  พัฒนางานประกันคุณภาพอย่างมีระบบ 
เป้าประสงค์ มีระบบการประกันคุณภาพที่ได้มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด  1. ผลการประเมินคณุภาพภายในเก่ียวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (กพร.8)    2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรับรองโดยต้นสงักัด (สมศ.15) 
กลยุทธ ์  1. จัดท าระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพท่ีได้มาตรฐาน เอ้ืออ านวยต่อการบริหารทุกระดับ    2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพภายใน 
  3. พฒันาระบบประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับความเป็นเลิศของหน่วยงาน     4. พฒันาบคุลากรด้านการประกันคุณภาพ 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เป้าหมายด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค 
จัดสรร ใช้ไป 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

รวมประเดน็ยุทธศาสตร์ - -  

ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ไปเม่ือเทียบกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรทั้งหมด (ใช้ไป / ยอดเงินทั้งหมดในปีน้ัน)*100 -  
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บทที่ 5 
การเทียบเคียงผลการด าเนินงานและเป้าหมาย 

การเทียบผลการด าเนินงานกับแผนปฏิบัติราชการ 
 ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้
ก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนไว้อย่างครบถ้วน เพื่อให้การด าเนินโครงการ / กิจกรรม สะท้อนถึง
ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้  ซ่ึงการด าเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายน้ั น 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรภายในหน่วยงานขับเคลื่อน และใช้ทรัพยากรด้านงบประมาณ วัสดุ -
อุปกรณ์ เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแสดงผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานว่าเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
หรือไม่ ในบทน้ีหน่วยงานได้ท าการเทียบเคียงระหว่างผลการด าเนินงานกับค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามแผนปฏิบัติราชการ จ าแนก
รายประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

ตางรางสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

 ผล  
บรรลุ  
ไม่บรรลุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  ส่งเสรมิการพัฒนาหลกัสูตรอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐาน 
เป้าประสงค์ : หลักสูตรที่เปิดสอนได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหง่ชาติ และมีสิง่
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ : สนับสนุนกระบวนการพฒันาหลักสูตรใหเ้ป็นไปตามกรอบมาตรฐาน 
             : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหม้ีคุณภาพ 

 
1.ร้อยละของหลักสูตรที่มจี านวนอาจารย์เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 

ร้อยละ 100 100  

 
2.ร้อยละของหลักสูตรที่เปิดตามความต้องการของ
ท้องถ่ิน 

ร้อยละ 95 100  

 
3.จ านวนหลกัสูตรทีเ่ปิดใหม่ตามความต้องการของ
ท้องถ่ิน 

จ านวน 1 0  

 
4.ร้อยละของห้องเรียนในความดูแลที่ท าการพฒันา
เป็นหอ้งเรียนมาตรฐาน 

ร้อยละ 85 100  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ : ระบบเทคโนโลยสีนับสนุนการด าเนินงานทันสมัย ให้บริการถูกต้องรวดเร็ว 
กลยุทธ ์: พัฒนาการด าเนินงานงานโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
          : พัฒนาระบบการจัดเกบ็ข้อมลูใหเ้ป็นไปอย่างถูกตอ้งเป็นปจัจบุัน 
          : พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านเทคโนโลย ี
 1.ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ คะแนน > 3.51   

 
2.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านเทคโนโลย ี

ร้อยละ 90 95 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  ส่งเสริมการพฒันางานให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ : งานให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว 
กลยุทธ์ : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการที่เป็นเลศิ 
          : พัฒนาศักยภาพดา้นการให้บริการของบุคลากร 
          : สร้างนวตักรรมกระบวนการให้บริการ 
          : ปรับปรุงกระบวนการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ คะแนน > 3.51 3.83  

 
2.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านเทคโนโลย ี

ร้อยละ 90   
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

 ผล  
บรรลุ  
ไม่บรรลุ 

 3.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิาร คะแนน > 3.51 3.66  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  พัฒนางานประกันคุณภาพอยา่งมีระบบ 
เป้าประสงค์ : มีระบบการประกันคุณภาพที่ได้มาตรฐาน 
กลยุทธ ์: พัฒนาการด าเนินงานงานโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
          : พัฒนาระบบการจัดเกบ็ข้อมลูใหเ้ป็นไปอย่างถูกตอ้งเป็นปจัจบุัน 
          : พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านเทคโนโลย ี

 
1.ผลการประเมินคุณภาพภายในเก่ียวกับระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ (ก.พ.ร.8) คะแนน X > 3.51 3.91  

 
2.ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรับรองโดยต้น
สังกัด (สมศ.15) คะแนน X > 3.51 3.91  

 
จากการเทียบเคียงระหว่างผลการด าเนินงานและค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2558 สรุปผลได้ดังน้ี 
  1.ตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการ 
   จ านวนตัวชี้วัดของแผน      11  ตัวชี้วัด 
   บรรลุผลส าเร็จ จ านวน      11  ตัวชี้วัด 
   ไม่บรรลุผลส าเร็จ จ านวน       -  ตัวชี้วัด 
   ผลส าเร็จคิดเป็นร้อยละ      100 

  2.ผลการบริหารงานงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
   งบประมาณที่ได้รับจัดสรร      23,178,600 บาท      
   เบิก-จ่าย ตลอดปีงบประมาณ     17,867,936.53 บาท  
   ร้อยละความส าเร็จของการบริหารงบประมาณ   77.09 

 
 หมายเหตุ  1.โครงการสนับสนุนงานด้านวิชาการ (57-01-MR07) ได้รับเงินโอนจากคณะ จ านวน 1,240,000 บาท 
    2.การเปลี่ยนแปลง/โอนงวดเงิน จ านวน 19 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 24 โครงการ เน่ืองจากการ
เลื่อนเปิด-ปิดภาคการศึกษา  
    3.การเปลี่ยนแปลง/เพิ่มกิจกรรม โครงการ จ านวน 7 โครงการ เน่ืองจากให้มีความสอดคล้องกับ
ระยะเวลาในการด าเนินการตามภาคการศึกษา 
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สำรบัญ 

 
 

 หน้ำ 
 

รำยงำนกำรประเมินผลแผนปฏิบัติรำชกำร  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๕  
บทท่ี 1 บทน ำ 1 
 ความเป็นมาและความส าคัญของการประเมิน 1 
 วัตถุประสงค์ของการรายงาน 2 
 ขอบเขตของการด าเนินงาน   2 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 2 
 

บทท่ี 2 แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 3 
 วิสัยทัศน์ (Vision) 3 
 พันธกิจ (Mission) 3 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)และเป้าประสงค์(Goals) 3 
 นโยบาย/มาตรการในการด าเนินงาน 3 
 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค 4 
 ความเช่ือมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์และเปา้ประสงค์ 6 
 กิจกรรม/โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร ์ 7 
 

บทท่ี 3 แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 9 
 ส านักสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบียน 9 
 ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 14 
 

บทท่ี 4 ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 17 
 ส านักสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบียน 17 
 ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 25 
 

บทท่ี 5 กำรเทียบเคียงผลกำรด ำเนินงำนและเป้ำหมำย 36 
ภำคผนวก 
 


