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บทที่ 1 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำ 

ภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 
บัญญัติให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีในแต่ละปีงบประมาณ โดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่าย และทรัพยากรอ่ืน
ที่ต้องใช้เสนอต่อต้นสังกัดเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนเสนอค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีงบประมาณ
ต่อไป โดยให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี  (พ.ศ.2560-2564) ของ
มหาวิทยาลัย และสนองจุดมุ่งหมายตามพันธกิจ ภารกิจของหน่วยงาน 

รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้มีการประชุมทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปีของหน่วยงาน โดยมีสาระส าคัญคือ ทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน และท าการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ประกอบด้วยทิศทางการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนา แผนงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม และผลผลิตของหน่วยงาน และได้มีการ
ทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์จากเดิม 4 ประเด็น ท าการปรับลดลงเหลือ ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ประเด็น มี
รายละเอียดดังนี้ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 2  ส่งเสริมการพัฒนางานบริการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 3  ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
          และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ได้มีการก าหนดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมายของ
ตัวชี้วัด จากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณดังกล่าว กลุ่มงานบริหารส านักงานผู้อ านวยการ ได้จัดท า
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนฯ ซึ่งถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการก ากับติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามระบบการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยบูรณาการให้เชื่อมโยงกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2  
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงนโยบายต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ทราบผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการของประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ว่าเป็นตามที่ก าหนดไว้ในแผนฯ หรือไม่ รวมถึงผล
ของการด าเนินงาน อันจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และ
เป้าหมายในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไปในอนาคต 
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วัตถุประสงค์ของกำรรำยงำน 

1.เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดของประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ และเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในแผนฯ หรือไม่  

2.เพ่ือรายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 

3. เพ่ือเป็นกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินงานของหน่วยงาน

ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
การรายงานผลการด าเนินงานครั้งนี้ เป็นการแสดงผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์  กลยุทธ์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน  โดยใช้วิธีการวิเคราะห์จากเอกสาร เพ่ือน าไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.ท าให้ทราบถึงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน ว่าบรรลุประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ 
มากน้อยเพียงใด 

2.ท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของผลการด าเนิน งานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือน าไปปรับปรุงการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการในปีถัดไป 

3. มีกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินงาน ทั้งระดับกลุ่มงาน และภาพรวมทั้งหน่วยงาน เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถขจัดปัญหา อุปสรรคที่ไม่พึงประสงค์จากการด าเนินงานพร้อม
ทั้งแนวทางแก้ไข หากเกิดปัญหาดังกล่าวในปีต่อไป 



บทท่ี 2 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2560 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และแผนงาน 
วิสัยทัศน์ 

ส ำนักสง่เสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน เป็นองค์กรทีท่ันสมยั ให้บริกำรถูกต้องรวดเร็ว 
ปรัชญา 

ส่งเสริมวิชำกำร รักษำมำตรฐำน  บริกำรด้วยน  ำใจ 
พันธกิจ 

1. ส่งเสรมิกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยทั งในระดับปรญิญำตรีและบัณฑิตศึกษำ
2. พัฒนำกำรบริกำรวิชำกำร ระบบงำนทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำให้มปีระสิทธิภำพ

องค์ประกอบข้ำงต้นที่ได้กล่ำวมำนั น กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียน มีเป้ำประสงค์หลักในภำพรวมของกำรเป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ คือ “ให้บริกำรด้ำนงำนหลักสูตรและแผนกำรเรียน งำนทะเบียนและ
ประมวลผลกำรศึกษำ เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์” ภำยใต้กำร
วำงยุทธศำสตร์ แบบ Goals Approach เป็นรูแปแบบของยุทธศำสตร์ที่น ำเอำกลยุทธ์ในแผนยุทธศำสตร์
ของมหำวิทยำลัยมำด ำเนินกำร เพื่อควำมสอดคล้องและตอบสนองยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนของ
มหำวิทยำลัยได้อย่ำงชัดเจน ทั งนี ในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 5 ปี (2560-2564) ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน เป็นไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน พ.ศ. 2547 ข้อ 8 ให้ส่วนรำชกำรต้องจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรตำมมำตรำ 16 แห่งพระรำช
กฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี และคู่มือแนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
รำชกำร เพื่อกำรจัดท ำงบประมำณของส ำนักงบประมำณ ซึ่งส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนได้
จัดท ำให้สอดคล้องกับ ภำรกิจของหน่วยงำน นโยบำยและประเด็นยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ จำกกำรทบทวนยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ตำมโครงกำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำร “กำรพัฒนำส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนสู่ควำมเป็นเลิศ” ระหว่ำงวันที่ 28-30 
พฤศจิกำยน  2559 ซึ่งโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ  

1. ทบทวนผลกำรปฏิบัติงำนของส ำนักสง่เสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน
2. ประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรพฒันำส ำนักสง่เสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียนสู่ควำมเป็นเลิศตำม

นโยบำยของมหำวิทยำลัย 
3. จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ พ.ศ.2560-2564 แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี และแผนปฏิบัติกำรอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้อง 
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในกำรให้บริกำรตำมพันธกิจของหน่วยงำน กับหน่วยงำนที่

ปฏิบัติงำนในลกัษณะเดียวกัน 
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จำกกำรด ำเนินโครงกำรดังกล่ำว ส ำนักสง่เสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้ทบทวนประเด็น
ยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำน ส ำหรบัปงีบประมำณ 2560-2564 ดังนี   
ประเด็นยุทธศำสตร์ 1 สง่เสริมกำรจัดกำรศึกษำทั งระดับปรญิญำตรีและระดับบัณฑิตศึกษำ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 2 สง่เสริมกำรพฒันำงำนบรกิำรของหนว่ยงำนให้มีประสิทธิภำพ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 สง่เสริมกำรบรหิำรจัดกำรที่ได้มำตรฐำนและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 
         และวิธีกำรบรหิำรกจิกำรบ้ำนเมืองที่ด ี
 

เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ 
1. หลักสูตรกำรศึกษำมีกำรพฒันำตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ 
2. มีควำมพร้อมในกำรสนบัสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 
3. ระบบให้บริกำรมีควำมถูกต้อง รวดเร็ว สร้ำงควำมพึงพอใจให้แกผู่้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
4. ระบบสำรสนเทศสนบัสนุนงำนด้ำนวิชำกำร งำนทะเบียนและประมวลผลมีควำมทันสมัย 

ข้อมูลถูกต้องเช่ือถือได ้
5. หน่วยงำนมีระบบบรหิำรจัดกำรที่ได้มำตรฐำน ยึดหลักธรรมำภิบำล 

 
นโยบาย/มาตรการในการด าเนินงาน 
มาตรการดา้นการบริหารและการจัดการ 
     1. กระบวนกำรจัดสรรงบประมำณใหเ้ป็นไปตำมระบบงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำน เพื่อพฒันำ
คุณภำพกำรศึกษำและกำรแก้ปัญหำ จุดที่ควรพัฒนำตำมผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพภำยใน ผล
กำรปฏิบัตริำชกำรตำมค ำรับรองปฏิบัติรำชกำร (กพร.) 
     2. กำรจัดสรรงบประมำณเน้นควำมถูกต้อง สมเหตสุมผล เป็นรูปธรรมกับหน่วยงำนและเกิดควำม
คุ้มค่ำเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกำรพฒันำคุณภำพกำรด ำเนนิงำน 
     3. กำรวิเครำะห์ กำรจัดท ำโครงกำร และกำรจัดท ำค ำของบประมำณให้หน่วยงำนด ำเนินกำรบน
พื นฐำนของหลักกำรเหตุผลและขั นตอนกำรวำงแผนและบรหิำรโครงกำรตำมแนวทำงของส ำนัก
งบประมำณ ให้สอดคลอ้งกบัตัวชี วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรของ ก.พ.ร.และตัวบง่ชี กำรประกัน
คุณภำพภำยใน 
     4. กำรจัดท ำโครงกำรของหน่วยงำน ให้น ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด ำเนินกำรวำงแผน
และบริหำรโครงกำรให้เกิดประสทิธิภำพและประสิทธิผลสงูสุด โดยมีหลักกำรส ำคัญ ดังนี  
        4.1 หลักควำมพอดี พอประมำณ โดยค ำนึงถึงควำมสอดคล้องกบัศักยภำพของหน่วยงำนและ
สภำวกำรณ์ทำงเศรษฐกจิและสังคม 
        4.2 หลักควำมมีเหตุผล โดยใช้ควำมรู้ที่ถูกหลักวิชำกำรด้วยควำมรอบคอบและระมัดระวัง 
        4.3 หลักกำรมีควำมรู้ คุณธรรมและจริยธรรม โดยใหค้ ำนึงถึงกำรมสี่วนร่วมของคนในสังคม ควำม
ซื่อสัตย์สุจริตในกำรด ำเนินงำน 
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มาตรการดา้นการเงินและงบประมาณ 
     1. ปรับปรงุระบบบรหิำรงำนด้ำนกำรวำงแผนงบประมำณที่ชัดเจน  
     2. วิเครำะห์ศักยภำพควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติภำรกจิ 
     3. น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ และเทคนิคกำรจัดกำร รปูแบบใหม่มำใช้ เพื่อลดต้นทุนกำรผลิต 
     4. ปรับปรงุระบบบัญชีไปสู่ระบบที่สำมำรถรำยงำนค่ำใช้จ่ำย ต่อหน่วย 
     5. ลดรำยจ่ำยกำรบริหำรจัดกำรที่ไม่จ ำเป็น 
     6. รำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่มีควำมชัดเจน โปรง่ใส และสำมำรถตรวจสอบได้  
     7. วิเครำะห์สถำนกำรณ์ทำงกำรเงินและรำยงำนต่อผูบ้รหิำรอย่ำงต่อเนื่อง 
 

แนวทางด าเนินงานตามจุดเน้นท่ีส าคัญ  
     1. สนับสนุนพัฒนำหลักสูตรให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนของ สกอ. 
     2. มุ่งเน้นพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรบริกำร จิตบริกำร 
     3. ส่งเสรมิให้น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรทีท่ันสมัย สะดวก มำใช้ในกำรปฏิบัตงิำน 
     4. พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องตำมควำมต้องกำร  
     5. พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรด้ำนกำรประกันคุณภำพ 
 

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค 
จุดแข็ง 
     1. บุคลำกรส่วนใหญม่ีควำมคิดริเริ่ม สร้ำงสรรค์สิง่ใหมอ่ย่ำงต่อเนื่อง 
     2. ระบบกำรบรหิำรงำนเน้นกำรมสี่วนร่วมของบุคลำกร และกระจำยอ ำนำจในกำรบรหิำรงำน 
     3. ก ำหนดภำระงำนและควำมรบัผิดชอบแก่ผูป้ฏิบัติอย่ำงชัดเจน 
     4. มีเครื่องมือ/ทรัพยำกรทีส่นับสนุนกำรปฏิบัตงิำนที่ทนัสมัย 
     5. บุคลำกรส่วนใหญม่ีศักยภำพสงู มีควำมขยัน อดทน ท ำงำนหนัก 
     6. มีกำรพัฒนำนวัตกรรมใหม่ ๆ และระบบงำนใหบ้รกิำรมีควำมทันสมัย สอดคล้องกับระเบียบ 
ประกำศของมหำวิทยำลัย 
 

จุดอ่อน 
     1. ขำดกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก ในงำนใหบ้รกิำร 
     2. กำรสื่อสำรระหว่ำงหน่วยงำนภำยในไม่มปีระสิทธิภำพ 
     3. พื นที่ให้บริกำรและสภำพแวดล้อมภำยในแออัด 
     4. งบประมำณสนบัสนุนกำรให้บริกำรไม่เพียงพอ 
     5. กระบวนกำร ขั นตอนกำรท ำงำนตำมระเบียบ ข้อบังคับ มีควำมซับซ้อน และใช้เวลำในกำร
ด ำเนินงำนมำก 
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โอกาส 
     1. หน่วยงำนภำยนอกมีกำรประชุม อบรม เพื่อพฒันำงำนที่ท ำอยู่อย่ำงต่อเนื่อง 
     2. ควำมต้องกำรสมัครเข้ำเรียนในบำงสำขำมีแนวโน้มเพิ่มมำกขึ น 
     3. มีแหล่งทรพัยำกรและเทคโนโลยีสำรสนเทศสนบัสนนุกำรเรียนรู้ภำยนอกมำกขึ น 
     4. มหำวิทยำลัยให้แต่ละหน่วยงำนมีอสิระในกำรบรหิำรงำนภำยใต้นโยบำยของมหำวิทยำลัย 
     5. กำรเพิ่มช่องทำงกำรให้บริกำรจำกหน่วยงำนภำยนอก 
     6. กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของเทคโนโลย ี
 

อุปสรรค 
     1. กำรแข่งขันที่เพิ่มขึ นจำกสถำบันกำรศึกษำทั งในพื นทีบ่ริกำรและนอกพื นทีบ่รกิำร 
     2. ทัศนคติ มุมมองสงัคมภำยนอกทีม่ีต่อบัณฑิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏในเชิงลบ 
     3. นโยบำยและกำรเปลี่ยนแปลงรปูแบบกำรบรหิำรงำนของรัฐบำล 
     4. กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกร ส่งผลให้ประชำกรวัยเรียนลดลง 
  



  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ปรับปรุง พ.ศ.2560-2564 

1.โครงกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร 
2.โครงกำรเพชรรำชภัฏและวิทยำศำสตร์รำชภัฏ 
3.โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตบัณฑิต ภำค ปกติ 
4.โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตบัณฑิต ภำค กศ.บป 
5.โครงกำรตรวจผลงำนทำงวิชำกำร 
6.โครงกำรส่งเสริมกำรจัดท ำผลงำนวิชำกำร 
7.กิจกรรมพัฒนำคณำจำรย์ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบใฝ่รู้  
8.โครงกำรค่ำบัตรประจ ำตัวนักศึกษำ 
9.โครงกำรจัดท ำคู่มือนักศึกษำ 
10.โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกำรควำมรู้ระดับมหำวิทยำลัย 

ส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา 

พัฒนาการบริการวิชาการ ระบบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริการถูกต้อง รวดเร็ว 

1. หลักสูตรกำรศึกษำมีกำรพัฒนำตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษำ 
2. มีควำมพร้อมในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 

1.ระบบให้บริกำรมีควำมถูกต้อง รวดเร็ว สร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.ระบบสำรสนเทศสนับสนุนงำนด้ำนวิชำกำร งำนทะเบียนและ
ประมวลผลมีควำมทันสมัย ข้อมูลถูกต้องเชื่อถือได้ 

หน่วยงำนมีระบบบริหำรจัดกำรท่ีได้มำตรฐำน 
 ยึดหลักธรรมำภิบำล 

1. ส่งเสริมกำรพัฒนำ/ปรับปรุงหลักสูตร และสิ่งสนับสนุนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
2. สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำและพัฒนำทรัพยำกรณ์มนุษย์ในท้องถ่ิน
อย่ำงทั่วถึง 
3. พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพท่ีได้มำตรฐำน 

1. ปรับปรุงขั นตอนกำรให้บริกำรตำมพันธกิจของหน่วยงำน 
2. พัฒนำชอ่งทำงกำรสื่อสำรระหว่ำงหน่วยงำนกับผู้รับบริกำร 
3. พัฒนำระบบสำรสนเทศท่ีสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 
ของมหำวิทยำลัยและกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
4. เสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำรให้บริกำรท่ีเป็นเลิศ 

1.บริหำรจัดกำรงบประมำณอย่ำงเป็นระบบ 
2.พัฒนำบุคลำกรให้มีสมรรถนะท่ีสูงขึ น 
3.สร้ำงมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของ
หน่วยงำน 
4. บริหำรจัดกำรเชิงรุกอย่ำงมีธรรมำภิบำล 
5. สร้ำงวัฒนธรรมในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยกระบวนกำรท่ี
หลำกหลำย 

1.กิจกรรมจัดหำครุภัณฑ์เพื่อบริกำรนักศึกษำ 
2.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงหน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัย 
3.โครงกำรค่ำใช้จ่ำยกำรไปรำชกำร กิจกรรมอบรม 

1.โครงกำรบริหำรส ำนักงำน  
2.โครงกำรค่ำใช้จ่ำยกำรไปรำชกำร กิจกรรมไปรำชกำร 
3.โครงกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ส่งเสริมการจัดการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ส่งเสริมการพัฒนางานการให้บริการของหน่วยงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ 

โครงการ 

พันธกิจหน่วยงาน 

วิสัยทัศน์หน่วยงาน 
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ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
1. ส่งเสรมิกำรจัดกำรศึกษำ ทั งระดับปริญญำ
ตรีและระดับบัณฑิตศึกษำ 
 

1. หลักสูตรกำรศึกษำมีกำรพฒันำตำมเกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ 
2. มีควำมพร้อมในกำรสนบัสนุนกำรจัด
กำรศึกษำ 

1. ส่งเสรมิกำรพัฒนำ/ปรบัปรุงหลักสูตร และสิง่สนบัสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อ
เพิ่มศักยภำพกำรเรียนรู้ของผูเ้รียน 
2. สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในท้องถ่ินอย่ำงทั่วถึง 
3. พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพที่ได้
มำตรฐำน 

2.ส่งเสริมกำรพฒันำงำนบริกำรของหน่วยงำน
ให้มีประสิทธิภำพ 
 

1. ระบบให้บริกำรมีควำมถูกต้อง รวดเร็ว 
สร้ำงควำมพงึพอใจให้แกผู่้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
2. ระบบสำรสนเทศสนบัสนุนงำนด้ำนวิชำกำร 
งำนทะเบียนและประมวลผลมีควำมทันสมัย 
ข้อมูลถูกต้องเช่ือถือได ้

1. ปรับปรงุขั นตอนกำรให้บริกำรตำมพันธกิจของหน่วยงำน 
2. พัฒนำช่องทำงกำรสื่อสำรระหว่ำงหน่วยงำนกบัผูร้ับบริกำร 
3. พัฒนำระบบสำรสนเทศที่สนบัสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 
ของมหำวิทยำลัยและกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
4. เสรมิสร้ำงวัฒนธรรมกำรให้บริกำรที่เป็นเลิศ 

3.ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรที่ได้มำตรฐำนและ
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบรหิำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ด ี
 

หน่วยงำนมีระบบบริหำรจัดกำรที่ได้มำตรฐำน 
ยึดหลักธรรมำภิบำล 

1.บรหิำรจัดกำรงบประมำณอย่ำงเป็นระบบ 
2.พัฒนำบุคลำกรให้มสีมรรถนะทีส่งูขึ น 
3.สร้ำงมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของหน่วยงำน 
4. บริหำรจัดกำรเชิงรุกอย่ำงมีธรรมำภิบำล 
5. สร้ำงวัฒนธรรมในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยกระบวนกำรทีห่ลำกหลำย 
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กิจกรรม โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์และงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2560 
 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้รับจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 
โดยควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ในครำวประชุมครั งที่ 10/2559 เมื่อ
วันที่ 29  กันยำยน  2559 จ ำนวนเงิน 11,359,600 บำท มีรำยละเอียดงบประมำณในแต่ละกิจกรรม/
โครงกำร ดังนี  

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

1.โครงกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรพฒันำหลักสูตร 600,000 

2.โครงกำรทุนวิทยำศำสตร์รำชภัฏ 360,000 

3.โครงกำรสง่เสรมิกำรผลิตบัณฑิต ภำค ปกติ 582,900 

4.โครงกำรสง่เสรมิกำรผลิตบัณฑิต ภำค กศ.บป 6,600,000 

5.โครงกำรค่ำบัตรประจ ำตัวนักศึกษำ 184,600 

6.โครงกำรค่ำคู่มือนักศึกษำ 235,000 

7.โครงกำรสง่เสรมิกำรจัดท ำผลงำนวิชำกำร 600,000 

8.โครงกำรตรวจผลงำนทำงวิชำกำร 600,000 

9.โครงกำรสนบัสนุนงำนด้ำนวิชำกำร 253,500 

รวมเป็นเงิน 10,016,000 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ส่งเสริมการพัฒนางานบริการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
1.โครงกำรสนบัสนุนงำนด้ำนวิชำกำร 
-กิจกรรมจัดหำครุภัณฑเ์พื่อบริกำรนักศึกษำ 

46,500 

2.ค่ำใช้จ่ำยไปรำชกำร 282,700 

รวมเป็นเงิน 329,200 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ส่งเสริมการบริหารจัดการท่ีได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี  
1.โครงกำรบริหำรส ำนักงำน 767,100 
2.โครงกำรค่ำใช้จ่ำยไปรำชกำร (อบรม/ดูงำน) 217,300 

3.โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 30,000 

รวมเป็นเงิน 1,014,400 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 11,359,600 
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 จำกงบประมำณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมำณ 2560  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนได้
จัดสรรงบประมำณตำมโครงกำร กิจกรรมที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ ข้ำงต้น โดยมีสัดส่วน
งบประมำณ ดังต่อไปนี  

 

 จำกสัดส่วนกำรจัดสรรงบประมำณตำมยุทธศำสตร์ ทั ง 3 มีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนรำย
ประเด็น ดังนี  

 ประเด็นยุทธศำสตรท์ี่ 1 ส่งเสรมิกำรจัดกำรศึกษำ ทั งระดับปริญญำตรีและระดับบัณฑิตศึกษำ 
โดยมีเป้ำประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณภำพ สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ของหลกัสูตร
ที่เปิดสอน  เป็นยุทธศำสตร์ทีส่ ำคัญในกำรสนบัสนุนกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย ในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง
กับส ำนักฯ ได้รับงบประมำณ สนบัสนุนกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร จ ำนวน 10,016,000 บำท คิดเป็น
ร้อยละ 88.17 ของงบประมำณที่ไดร้ับจัดสรร 

 ประเด็นยุทธศำสตรท์ี่ 2  ส่งเสริมกำรพฒันำงำนบริกำรของหน่วยงำนให้มปีระสิทธิภำพ โดยมี
เป้ำประสงค์เพื่อพฒันำระบบให้บริกำรมีควำมถูกต้อง รวดเรว็ สร้ำงควำมพึงพอใจให้แกผู่้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
โดยยุทธศำสตร์ดังกล่ำว มุ่งเน้นกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำน ได้รับงบประมำณ 
สนับสนุนกำรด ำเนินกจิกรรม/โครงกำร จ ำนวน 353,300 บำท คิดเป็นร้อยละ 2.9 ของงบประมำณที่
ได้รับจัดสรร 

 ประเด็นยุทธศำสตรท์ี่ 3  ส่งเสริมกำรบรหิำรจัดกำรที่ได้มำตรฐำนและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ และ
วิธีกำรบรหิำรกจิกำรบ้ำนเมืองที่ด ี โดยมีเป้ำประสงค์เพื่อใหห้น่วยงำนมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี เป็นระบบ
และมีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล เป็นเครือ่งมอืในกำรบรหิำรจัดกำรภำยในหน่วยงำน ได้รับ
งบประมำณ สนบัสนุนกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร จ ำนวน 1,014,400 บำท คิดเป็นร้อยละ 8.93 ของ
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 

10,016,000 , 88%

329,200 , 3%

1,014,400 , 9%

แผนภูมิที่ 1 สัดส่วนงบประมำณที่ได้รับจดัสรร จ ำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร์

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3



บทท่ี 3 
แผนงานและโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการจัดการศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
เป้าประสงค์ : 1. หลักสูตรการศึกษามีการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา    2. มีความพร้อมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด        1. ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง (ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย)  ร้อยละ 85 

       2. สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ : ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย)  คิดเป็น 33 : 67 คน 
       3. การเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเทียบกับปีที่ผ่านมา (เกณฑ์การประกันคุณภาพ 2553-2556)  ร้อยละ 4.8 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด (KPIs) 

และค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 2560 

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

โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการหลักสูตร 
  1.กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ใหม่/ปรับปรุง 
 
  2.กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การทวนสอบฯ 
 
  3.กิจกรรมอบรมอาจารย์ใหม่ฯ 
 
 
  4.ประสานงานหลักสูตร 

 
 
1.พัฒนาหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF 
จ านวน 10 หลักสูตร 
2.อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้า
ร่วมการอบรมปฏิบัติการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ฯ ไม่น้อยกว่า 
300 คน 
3.อาจารย์ใหม่ จ านวน 20 คน 
เข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนรู้
ตามกรอบ TQF  

            600,000 
 

กลุ่มงานส่งเสริม
วิชาการ 
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โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด (KPIs) 

และค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 2560 

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

โครงการวิทยาศาสตร์ราชภัฏ
นครสวรรค์ 

จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการฯ ภาพรวมไม่น้อยกว่า 
20 คน 

            360,000 กลุ่มงานบริหารฯ 

โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิต
ภาคปต ิ

1.จ านวนนักศึกษาใหม่ที่เป็นไป
ตามแผนรับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 
2.ร้อยละความส าเร็จของการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
การรับสมัครนักศึกษา ไม่น้อย
กว่า 85 
3.อัตราการเพ่ิมขึ้นของนักศึกษา 
ภาคปกติ (ใช้เกณฑ์ประกัน) 

            582,900 กลุ่มงานทะเบียน
และประมวลผลฯ 

โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิต
ภาค กศ.บป. 

อัตราการเพ่ิมขึ้นของนักศึกษา 
ภาค กศ.บป.(ใช้เกณฑ์ประกัน) 

            6,600,000 กลุ่มงานทะเบียน
และประมวลผล 

โครงการค่าบัตรประจ าตัว
นักศึกษา 

ระดับความส าเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณโครงการ 
เป็นไปตามแผนงาน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

            184,600 กลุ่มงานทะเบียน
และประมวลผล 

โครงการคู่มือนักศึกษา ระดับความส าเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณโครงการ 

            235,000 กลุ่มงานทะเบียน
และประมวลผล 
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โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด (KPIs) 

และค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 2560 

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

เป็นไปตามแผนงาน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

โครงการส่งเสริมการจัดท า
ผลงานวิชาการ 

อัตราการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน
การจัดท าผลงานวิชาการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

            600,000 กลุ่มงานบริหารฯ 

โครงการตรวจผลงานทาง
วิชาการ 

อัตราการเพ่ิมขึ้นของการยื่นขอ
ผลงานวิชาการ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 

            600,000 กลุ่มงานบริหารฯ 

โครงการสนับสนุนงานด้าน
วิชาการ 
  1.กิจกรรม Active Learning 
 
 
  2.สนับสนุนการจัดการความรู้
ระดับมหาวิทยาลัย 

 
 
ร้อยละของคณาจารย์ที่เข้าร่วม
กิจกรรม Active Learning ทั้ง
ในและต่างประเทศ เป็นร้อยละ 
100 
ระดับความส าเร็จของการ
จัดการความรู้ในหน่วยงาน คิด
เป็น 4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
5 

    
 
 
 
 
 
 

         
 

203,500 
 
 

50,00 

กลุ่มงานบริหารฯ 

งบประมาณรวมตามยุทธศาสตร์ 10,016,000 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการพัฒนางานให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ : 1.ระบบให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
        2. ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านวิชาการ งานทะเบียนและประมวลผลมีความทันสมัย ข้อมูลถูกต้องเชื่อถือได้ 
ตัวช้ีวัด  1. ระดับความพึงพอใจการให้บริการในภาพรวม  3.50 คะแนน 

2. ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการ  ร้อยละ 94 
3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศ  3.50 คะแนน 
4. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาให้บริการ  ร้อยละ 80 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด (KPIs) 

และค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 2560 

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

โครงการสนับสนุนงานด้าน
วิชาการ 
  1.กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือ
บริการนักศึกษา 

ร้อยละความส าเร็จของการ
จัดหาครุภัณฑ์ตามแผน คิดเป็น 
ร้อยละ 100 

            46,500 กลุ่มงานทะเบียน
และประมวลผล 

โครงการค่าใช้จ่ายไปราชการ 
    - กิจกรรมไปราชการ 

 

1.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 100 
2.ร้อยละความส าเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือการ
พัฒนาบุคลากร ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

            282,700 กลุ่มงานบริหารฯ 

งบประมาณรวมตามยุทธศาสตร์ 329,200 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เป้าประสงค์ : หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัด  1. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม  ร้อยละ 80 

2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา  ร้อยละ 90 
3. ผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  4.00 คะแนน 
4. ระดับความส าเร็จของการจัดการความเสี่ยง  3.51 คะแนน 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด (KPIs) 

และค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 2560 

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

โครงการบริหารส านักส่งเสริมฯ ร้อยละความส าเร็จของการ
จัดหาครุภัณฑ์ตามแผน  
ร้อยละ 100 

            767,100 กลุ่มงานบริหารฯ 

โครงการค่าใช้จ่ายไปราชการ 
  1.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดท าแผนกลยุทธ์ 
  2.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และศึกษาดูงาน 

 

1.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 100 
2.ร้อยละความส าเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือการ
พัฒนาบุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

  
 

     
 
 
 
 

     217,300 กลุ่มงานบริหารฯ 

โครงการค่าใช้จ่ายในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน คิดเป็น 4.00 
คะแนน 

            30,000 กลุ่มงานบริหารฯ 

งบประมาณรวมตามยุทธศาสตร์ 1,014,400 
 



บทที่ 4 
รายงานผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัตงิานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1. สงเสริมการจัดการศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  
เปาประสงค 1. หลักสูตรการศึกษามีการพัฒนาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 2. มีความพรอมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา  
ตัวช้ีวัด 1. รอยละของจํานวนหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอน โดยผูเรียนสามารถเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริง (ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย) รอยละ 85 
 2. สัดสวนผูเขาเรียนระดับอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตร: ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย) คิดเปน 33: 67 คน  
 3. การเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเทียบกับปท่ีผานมา (เกณฑการประกันคุณภาพ 2553-2556) รอยละ 4.8  
กลยุทธ  1. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการดานการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรสายวิชาการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และ
สอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร  
  2. สงเสริมการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
  3. ยกระดับกระบวนการรับนักศึกษาใหม ใหมีมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค งบประมาณ ผลการดําเนิน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจาย 

1.โครงการคาใชจายใน
การบริหารจัดการ
หลักสูตร 
-กิจกรรมอบรมอาจารย
ใหม 

เพ่ือพัฒนาอาจารยใหมมี
ความรูความสามารถใน
การจัดการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ TQF 

20,200 19,440      สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

จั ด อ บ ร ม อ าจ า ร ย ใ ห ม ใ น วั น พุ ธ ท่ี  19 

กรกฎาคม 2560 เวลา 8:30-16:00 น. ณ 

หอง 14708 อาคาร 14 ชั้น 7 และโดยมี

อาจารย  ดร.ประจักร   รอดอาวุ ธ  รอง

อธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค  เปนประธานในพิธีเปดการอบรม

ฯ โดยมีเนื้อหาและวิทยากร ดังนี้ 

     1.นโยบายดานวิชาการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค โดย อาจารย ดร.ประจักร  
รอดอาวุ ธ  รองอธิ การบดี ฝ ายวิ ชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  

ดานผลการดําเนินงาน 

 บรรลุตามวัตถุประสงค 
 ไมบรรลุตามวัตถุประสงค 

 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 
 
ดานระยะเวลาดําเนินงาน 

 เร็วกวาแผน 
 เปนไปตามแผน 

 ชากวาแผน 
 
ดานงบประมาณ 

 เบิกจายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจายงบประมาณตํ่าแผน 

 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 
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งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค งบประมาณ ผลการดําเนิน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจาย 

     2.การกรอกผลการเรียนทางอินเทอรเน็ต  
โดยอาจารยธนพัฒน วัฒนชัยธรรม รอง
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
     3.การจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู 
(Active Learning) ท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน
ผลการเรียนรูท้ัง 5 ดาน คณะวิทยากร 
1.อาจารย ดร.ติยะภรณ เหลืองพิพัฒน 
2.อาจารยจุติพรรษ อนิวรรตกูล 
3.อาจารยปรัชพร พันหลง 
4.อาจารยโชติกา ลิลา  
5.อาจารยธนพัฒน วัฒนชัยธรรม 
มีอาจารยใหม จํานวน 9 คน เขารวมอบรม 
ดังนี้ 
- คณะครุศาสตร 4 คน 
- คณะวิทยาการจัดการ 1 คน 
- คณะเทคโนฯ 4 คน 

 



18 

 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค งบประมาณ ผลการดําเนิน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจาย 

2. โครงการสงเสริมการ
จัดทําผลงานวิชาการ 

 

เพ่ือสนับสนุน
งบประมาณในการจัดทํา
ผลงานทางวิชาการ ใน
การขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ 

600,000 485,000 อาจารยไดรับการสนบัสนุนงบประมาณในการ

จัดทําผลงานทางวชิาการ มีรายละเอียด ดังนี้ 
- มีผูขอรับเงินสนับสนุนการขอกําหนด
ตําแหนงวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย 
จํานวน 19 คน ไดรับการแตงตั้ง จํานวน 12 
คน 
-มีผูขอรับเงินสนับสนุนการขอกําหนด
ตําแหนงวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย 
จํานวน 3 คน ไดรับการแตงตั้ง จํานวน  
1 คน 
 

ดานผลการดําเนินงาน 

 บรรลุตามวัตถุประสงค 
 ไมบรรลุตามวัตถุประสงค 

 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 
 

ดานระยะเวลาดําเนินงาน 

 เร็วกวาแผน 
 เปนไปตามแผน 

 ชากวาแผน 
 

ดานงบประมาณ 

 เบิกจายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจายงบประมาณตํ่าแผน 

 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 
3. โครงการตรวจผลงาน
ทางวิชาการ 

คณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ 
ไดรับคาตอบแทนในการ
ดําเนินงาน 

600,000 594,470.70 เปนงบประมาณสนับสนุนในการเดินทางไป
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ และคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ เพ่ือพิจารณา
ผลงานวิชาการตามหลักเกณฑคุณสมบัติการ
เขาขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จํานวน  
5 ครั้งและเปนคาตรวจอานผลงานทาง
วิชาการ จํานวน 6 ครั้ง 
หมายเหตุ โครงการนี้ดําเนินงานโดยกอง
การเจาหนาท่ี สังกัดสํานักงานอธิการบดี 

ดานผลการดําเนินงาน 

 บรรลุตามวัตถุประสงค 
 ไมบรรลุตามวัตถุประสงค 

 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 
 

ดานระยะเวลาดําเนินงาน 

 เร็วกวาแผน 
 เปนไปตามแผน 

 ชากวาแผน 
 

ดานงบประมาณ 

 เบิกจายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจายงบประมาณตํ่าแผน 

 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 
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งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค งบประมาณ ผลการดําเนิน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจาย 

4. โครงการสนับสนุน
งานดานวิชาการ 
- กิจกรรม เขารวม
กิจกรรมแลกเปลีย่น
เรียนรู Active 
Learning 

อาจารยไดเขารวม
กิจกรรมแลกเปลีย่น
เรียนรูดานการเรียนการ
สอน 
 

803,500 688,279 1. ตัวแทนอาจารยจากทุกคณะ เขารวม
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรูแบบใฝ
รู (Active  Learning) ณ Francis 
Marion University (FMU) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  ระหวางวันท่ี 2-27 
มิถุนายน 2559 จํานวน 8 คน 
หมายเหตุ  ไดรับจัดสรร 203,500 บาท 
1. มีการเพ่ิมกิจกรรม เปน จัดทําคูมือ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

จํานวนเงิน 15,000 บาท  

2.รับโอนเงินจากคณะตางๆ จํานวนเงิน 

600,000 บาท 

ดานผลการดาํเนินงาน 

 บรรลุตามวตัถุประสงค 
 ไมบรรลตุามวตัถุประสงค 

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 
 

ดานระยะเวลาดาํเนินงาน 

 เร็วกวาแผน 
 เปนไปตามแผน 

 ชากวาแผน 
 

ดานงบประมาณ 

 เบิกจายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจายงบประมาณต่าํแผน 

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 

5. โครงการคาใชจายใน
การบริหารจัดการ
หลักสูตร 
- กิจกรรมอบรมทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

พัฒนาอาจารยใหมี
ความรูความเขาใจเรื่อง
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

222,400 135,132      จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน”  ใน
วันท่ี 14-15 พฤศจิกายน 2559 ณ หอง
ประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 โดยมี
วิทยากรจากมหาวิทยาลัยนเรศวร  คือ 
รศ.ดร.เทียมจันทร พานิชยพลนิไชย และ 
รศ.ดร.ปกรณ ประจันบาน  
มีคณาจารยตัวแทนคณะเขารวม จํานวน 
167 คน 

ดานผลการดาํเนินงาน 

 บรรลุตามวตัถุประสงค 
 ไมบรรลตุามวตัถุประสงค 

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 
 

ดานระยะเวลาดาํเนินงาน 

 เร็วกวาแผน 
 เปนไปตามแผน 

 ชากวาแผน 
 

ดานงบประมาณ 

  เบิกจายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจายงบประมาณต่าํแผน 

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 
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งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค งบประมาณ ผลการดําเนิน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจาย 

6. โครงการบริหารสํานัก
สงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
- กิจกรรมบํารุงรักษา
หองเรียนมาตรฐาน 
 

เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง
หองเรียนมาตรฐาน ให
อยูในสภาพพรอมใชงาน  

77,600 77,260 ซอมบํารุง ครุภัณฑหองเรียนมาตรฐาน 
อาคารเรียนรวม ,จัดซ้ือวัสดุ, ลาง
เครื่องปรับอากาศ หองเรียนมาตรฐาน 
จํานวน 34 หอง (อาคาร 14 จํานวน 32 
หอง, อาคาร 5 จํานวน 2 หอง) 

ดานผลการดาํเนินงาน 

 บรรลุตามวตัถุประสงค 
 ไมบรรลตุามวตัถุประสงค 

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 
 

ดานระยะเวลาดาํเนินงาน 

 เร็วกวาแผน 
 เปนไปตามแผน 

 ชากวาแผน 
 

ดานงบประมาณ 

 เบิกจายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจายงบประมาณต่าํแผน 

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 

7.โครงการคาใชจายใน
การบริหารจัดการ
หลักสูตร 
-กิจกรรมประสานงาน
การดําเนินงานหลักสูตร 

เพ่ือใหการจัดการ
หลักสูตรเปนไปดวย
ความเรียบรอย และให
การดําเนินการเปนไป
ตามระยะเวลาท่ี สกอ. 
กําหนด 

57,400 34,106      กลุมงานสงเสริมวิชาการดําเนินการ
ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของในการพัฒนา
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ การบริหาร
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ การประสาน
การดําเนินงานหลักสูตรสงสกอ.ภายใน 
30 วัน หลังผานการพิจารณาจากสภา
มหาวิทยาลัย การจัดทําเอกสารเผยแพร
หลักเกณฑในการพัฒนาหลักสูตรใหมและ
ปรับปรุงตามรอบระยะเวลาทุก 5 ป โดย
มีการดําเนินการ ดังนี้ 

ดานผลการดาํเนินงาน 

 บรรลุตามวตัถุประสงค 
 ไมบรรลตุามวตัถุประสงค 

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 
 

ดานระยะเวลาดาํเนินงาน 

 เร็วกวาแผน 
 เปนไปตามแผน 

 ชากวาแผน 
 

ดานงบประมาณ 

 เบิกจายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจายงบประมาณต่าํแผน 

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 
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งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค งบประมาณ ผลการดําเนิน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจาย 

         1.การประสานสงหลักสูตรท่ีผานการ
พิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยไปยัง 
สกอ.ภายใน 30 วัน  
     2.การประสานสงสมอ.08 ท่ีผานการ
พิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยไปยัง 
สกอ.ภายใน 30 วัน     3.การเขารวม
ประชุมชี้แจง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
     4.การจัดทําเอกสารเผยแพรเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558 
     5.การจัดทําเอกสารเผยแพรเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 
     6.การจัดทําเอกสารเผยแพรแนว
ทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
     7.การจัดทําเอกสารเผยแพรแนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2558 
     8.การจัดทําเอกสารเผยแพร
หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 
2559 
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งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค งบประมาณ ผลการดําเนิน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจาย 

8.โครงการคาใชจายใน
การบริหารจัดการ
หลักสูตร 
-กิจกรรมพัฒนา
หลักสูตรใหม/ปรับปรุง 

เพ่ือใหการจัดการ
หลักสูตรเปนไปดวย
ความเรียบรอย และให
การดําเนินการเปนไป
ตามระยะเวลาท่ี สกอ. 
กําหนด 

300,000 0      ไมมีหลักสูตรเบิกจายเงินคา
ดําเนินการในการพัฒนาหลักสูตรใหม/
ปรับปรุง 

ดานผลการดาํเนินงาน 

 บรรลุตามวตัถุประสงค 
 ไมบรรลตุามวตัถุประสงค 

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 
 

ดานระยะเวลาดาํเนินงาน 

 เร็วกวาแผน 
 เปนไปตามแผน 

 ชากวาแผน 
 

ดานงบประมาณ 

 เบิกจายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจายงบประมาณต่าํแผน 

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 
9. โครงการวิทยาศาสตร
ราชภัฏนครสวรรค 

เพ่ือสนับสนุนเงิน
ทุนการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาสาย
วิทยาศาสตร  

360,000 210,000 มหาวิทยาลัย มีนโยบายสนับสนุน
ทุนการศึกษาใหแกนักศึกษา สาย
วิทยาศาสตร ปการศึกษาละ 10,000 
บาท  ซ่ึงตลอดปงบประมาณ 2560 มี
นักศึกษาผานเง่ือนไขการรับทุน
วิทยาศาสตรราชภัฏนครสวรรค ระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 26 ทุน แบงเปน 
-ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 เบิกจาย 1 ทุน 
เปนเงิน 5,000 บาท 

-ภาคการศึกษาท่ี 2/2559 เบิกจาย 27 
ทุน เปนเงิน 135,000 บาท 

ดานผลการดาํเนินงาน 

 บรรลุตามวตัถุประสงค 
 ไมบรรลตุามวตัถุประสงค 

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 
 

ดานระยะเวลาดาํเนินงาน 

 เร็วกวาแผน 
 เปนไปตามแผน 

 ชากวาแผน 
 

ดานงบประมาณ 

 เบิกจายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจายงบประมาณต่าํแผน 

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 
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งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค งบประมาณ ผลการดําเนิน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจาย 

-ภาคการศึกษาท่ี 1/2560 เบิกจาย 14 
ทุน เปนเงิน 70,000 บาท 

10. โครงการสงเสริม
การผลิตบัณฑิตภาค 
ปกติ 

 

1.เพ่ือสนับสนุนการจัด
การศึกษาภาคฤดูรอน 
2.ผูรับบริการไดรับ
ขอมูลขาวสารดาน
การศึกษาตออยางท่ัวถึง 
3.ผูบริหาร อาจารย 
และนักเรียน ไดรับการ
แนะแนวทางการศึกษา
ตอและแนวทางการ
ประกอบอาชีพ 
4.จางพิมพแบบฟอรม
ใบรับรองคุณวุฒิ และใบ
ปริญญาบัตร ซ่ึงเปน
กระดาษปองกันการ
ลอกเลียนแบบ 

457,000 396,599      1. บุคลากรสนับสนุนการจดั
การศึกษา ไดรับคาตอบแทนในการ
ปฏิบัติงาน ภาคปกติ (ฤดูรอน)  
1 ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาท่ี 
3/2559) โดยเก็บจากเงินคาบํารุง
มหาวิทยาลัยฯ คนละ 250 บาท เบิกจาย
ไมเกินรอยละ 80 
     2. ดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาภาค
ปกติ ผูรับบริการไดรับขอมูลขาวสารดาน
การศึกษาตออยางท่ัวถึง  
     3. ประชาสัมพันธการรับนักศึกษา 
ใหม โดยเชิญครูแนะแนวจากโรงเรียน
ตางๆ ในเขตจังหวัดนครสวรรค อุทัยธานี 
ชัยนาทและพิจิตร เขารวมประชุม 
จํานวน 107 คน เม่ือวันท่ี 11 
พฤศจิกายน 2559 
     ปการศึกษา 2560 ไดดําเนินการรับ
สมัครนักศึกษาใหม ภาคปกติ จํานวน 
2,275 คน 
4.จางพิมพแบบฟอรมใบรับรองคุณวุฒิ 
จํานวน 7,500 แผน และใบปริญญาบัตร 
จํานวน 10,000 แผน ซ่ึงเปนกระดาษ
ปองกันการลอกเลียนแบบและปองกัน

ดานผลการดาํเนินงาน 

 บรรลุตามวตัถุประสงค 
 ไมบรรลตุามวตัถุประสงค 

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 
 

ดานระยะเวลาดาํเนินงาน 

 เร็วกวาแผน 
 เปนไปตามแผน 

 ชากวาแผน 
 

ดานงบประมาณ 

 เบิกจายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจายงบประมาณต่าํแผน 

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 
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งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค งบประมาณ ผลการดําเนิน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจาย 

การปลอมแปลงตรามหาวิทยาลัยพิมพ 4 

สีพรอมปมทอง 
11. โครงการสงเสริมการ
ผลิตบัณฑิต ภาค 
กศ.บป. 

 

1. สนับสนุนคา
ดําเนินการจัดการศึกษา
แกผูบริหาร และ
บุคลากร 3 ภาค
การศึกษา 
2.เพ่ือประชาสัมพันธ 
และดําเนินการรับสมัคร
นักศึกษาภาค กศ.บป. 
ใหมีจํานวนเปนไปตาม
แผนการรับ 

6,600,000 6,561,265      จากแผนการดําเนินงาน มีผลการ
ดําเนินการตามโครงการ ดังนี้ 
     1. สนับสนุนคาดําเนินการจัด
การศึกษาแกผูบริหาร และบุคลากร 3 
ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาท่ี 
1/2559, 2/2559, 3/2559) 
     2. ผูรับบริการไดรับขอมูลขาวสาร
ดานการศึกษาตอ ภาค กศ.บป. อยาง
ท่ัวถึง ดําเนินการรับสมัครนักศึกษา 
ระหวางวันท่ี 1 กรกฎาคม – 15 
กันยายน 2560 

ดานผลการดาํเนินงาน 

 บรรลุตามวตัถุประสงค 
 ไมบรรลตุามวตัถุประสงค 

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 
 

ดานระยะเวลาดาํเนินงาน 

 เร็วกวาแผน 
 เปนไปตามแผน 

 ชากวาแผน 
 

ดานงบประมาณ 

 เบิกจายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจายงบประมาณต่าํแผน 

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 
12. โครงการคาบัตร
ประจําตัวนักศึกษา 

เพ่ือใหบริหารจัดการ 
การทําบัตรประจําตัว
นักศึกษาใหม เปนไป
ดวยความเรียบรอย 

184,600 166,140 ดําเนินการประสานการจัดทําบัตร
ประจําตัวนักศึกษาใหมภาคปกติ จํานวน 
2,348 คน (ตามท่ีธนาคารเรียกเก็บเงิน)
โดยเบิกจายเงินรอยละ 90 ตามแนว
ปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 

ดานผลการดาํเนินงาน 

 บรรลุตามวตัถุประสงค 
 ไมบรรลตุามวตัถุประสงค 

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 
 

ดานระยะเวลาดาํเนินงาน 

 เร็วกวาแผน 
 เปนไปตามแผน 

 ชากวาแผน 
 

ดานงบประมาณ 

 เบิกจายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจายงบประมาณต่าํแผน 

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 
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ยุทธศาสตรท่ี 2. สงเสริมการพัฒนางานใหบริการของหนวยงานท่ีมีประสิทธิภาพ  
เปาประสงค 1. ระบบใหบริการมีความถูกตอง รวดเร็ว สรางความพึงพอใจใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย  
  2. ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานดานวิชาการ งานทะเบียนและประมวลผลมีความทันสมัย ขอมูลถูกตองเชื่อถือได  
ตัวช้ีวัด  1. ระดับความพึงพอใจการใหบริการในภาพรวม 3.50 คะแนน   2. รอยละความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากรดานการใหบริการ รอยละ 94  
  3. ระดับความพึงพอใจของผูใชสารสนเทศ 3.50 คะแนน   4. รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาใหบริการ รอยละ 80  
กลยุทธ  1.พัฒนาระบบฐานขอมูล    2.พัฒนาระบบดานสารสนเทศท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย และการดําเนินงานของหนวยงาน 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค งบประมาณ ผลการดําเนิน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจาย 

1.โครงการสนับสนุนงาน
ดานวิชาการ 

-กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ

เพ่ือบริการนักศึกษา 

1.เพ่ือพัฒนาระบบ
สารสนเทศท่ีสนับสนุน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
2.เพ่ืออํานวยความ
สะดวกใหแกผูรับบริการ
ในการใชงานระบบ
สารสนเทศของ
หนวยงาน 
3.เพ่ือพัฒนาองคกรไปสู
องคกรท่ีทันสมัย ทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของ
สังคม 

46,500 46,500    ดําเนินการจัดหาครุภัณฑ เพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินงาน ใหบริการ
นักศึกษา ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ใหมี
ความรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ไดแก 
   1. กลองวีดีโอ conference เพ่ือใช
เปนเครื่องท่ีใชบริการใหนักศึกษา
สอบถามติดตองานของสํานักฯ ระหวาง
ศูนยการศึกษายานมัทรแีละศูนย
นครสวรรค 2 ตัวๆละ 9,000 บาท เปน
เงิน 18,000 บาท 
2. เครื่องสงสัญญาณ Wireless 
Presentation ติดตั้งในหองเรียน 
อาคาร 14 เพ่ือการใชงานโปรเจคเตอร
แบบไรสายเพ่ิมความสะดวกในการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารยใน
มหาวิทยาลัยฯ จํานวน 3 ชุดๆละ 9,500 
บาท เปนเงิน 28,500 บาท 

ดานผลการดาํเนินงาน 

 บรรลุตามวตัถุประสงค 
 ไมบรรลตุามวตัถุประสงค 

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 
 

ดานระยะเวลาดาํเนินงาน 

 เร็วกวาแผน 
 เปนไปตามแผน 

 ชากวาแผน 
 

ดานงบประมาณ 

 เบิกจายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจายงบประมาณต่าํแผน 

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 
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งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค งบประมาณ ผลการดําเนิน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจาย 

2. โครงการสงเสริมการ
ผลิตบัณฑิตภาคปกติ 
-กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ
เพ่ือสงเสริมการผลิต
บัณฑิต 

1.เพ่ือพัฒนาระบบ
สารสนเทศท่ีสนับสนุน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
2.เพ่ืออํานวยความ
สะดวกใหแกผูรับบริการ
ในการใชงานระบบ
สารสนเทศของ
หนวยงาน 
3.เพ่ือพัฒนาองคกรไปสู
องคกรท่ีทันสมัย ทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของ
สังคม 

125,900 
 

125,900 
 

1.เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 2 เครื่อง ๆ
ละ 19,600 บาท เปนเงิน 39,200 บาท 
2. เครื่องอานบารโคด แบบ 1D/2D (QR 
Code) 2 เครื่องเครื่องละ 8,900 บาท 
เปนเงิน 17,800 บาท 
3. เครื่องพับกระดาษ 1 เครื่อง เปนเงิน 
68,900 บาท 

ดานผลการดาํเนินงาน 

 บรรลุตามวตัถุประสงค 
 ไมบรรลตุามวตัถุประสงค 

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 
 

ดานระยะเวลาดาํเนินงาน 

 เร็วกวาแผน 
 เปนไปตามแผน 

 ชากวาแผน 
 

ดานงบประมาณ 

 เบิกจายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจายงบประมาณต่าํแผน 

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการบริหารจัดการท่ีไดมาตรฐานและเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
เปาประสงค หนวยงานมีระบบบริหารจัดการท่ีไดมาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล  
ตัวช้ีวัด  1. รอยละความสําเรจ็ของการเบิกจายงบประมาณภาพรวม รอยละ 80  2. รอยละของบคุลากรท่ีไดรับการพัฒนา รอยละ 90  
  3. ผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 4.00 คะแนน   4. ระดับความสําเร็จของการจัดการความเสี่ยง 3.51 คะแนน   
กลยุทธ  1. บริหารจัดการงบประมาณอยางเปนระบบ     2. พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะท่ีสูงข้ึน  
  3. สรางมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงาน  4. บริหารจัดการเชิงรุกอยางมีธรรมาภิบาล  
  5. สรางวัฒนธรรมในการแสวงหาความรูดวยกระบวนการท่ีหลากหลาย 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค งบประมาณ ผลการดําเนิน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจาย 

1. โครงการคาใชจายไป
ราชการ 
-กิจกรรมศึกษาดูงาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู 

1. เพ่ือเปดโอกาสให
บุคลากรไดเปดโลกทัศน 
โดยการเรียนรู และ
บริหารจัดการงานใน
ลักษณะเดียวกันจากตาง
สถาบัน 
2. เพ่ือใหบุคลากรมีแนว
ปฏิบัติท่ีดีในการ
ปฏิบัติงานดานการ
ใหบริการ โดยการนํามา
เปรียบเทียบและ
ประยุกตใหเขากับบริบท
ของหนวยงาน 
3. เพ่ือเรียนรู
กระบวนการจัดการ
เรียนรู (KM) หาแนวทาง
ในการใหบริการท่ีมี

110,000 100,496.50    จัดโครงการศึกษาดูงานของบุคลากรและ
เรียนรูกระบวนการจัดการเรียนรู (KM) 
ระหวางวันท่ี 5-7 มิถุนายน 2560  เพ่ือเปน
ชองทางหนึ่งในการเปดโอกาสใหบุคลากร
ไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวาง
บุคลากรภายในหนวยงาน กับหนวยงาน
ภายนอก ใหสามารถนําแนวคิดท่ีไดมา
พัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ โดยรวม
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานตาง ๆ ดังนี้ 
   - วันท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ศึกษาดู
งานและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุร ีจังหวัดกาญจนบุรี 
   - วันท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
แลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดานความเชี่ยวชาญในตําแหนง
งาน ภายใตหัวขอ “พัฒนาคน พัฒนางาน 
เพ่ือบริการท่ีประทับใจ” หาแนวทางในการ

ดานผลการดาํเนินงาน 

 บรรลุตามวตัถุประสงค 
 ไมบรรลตุามวตัถุประสงค 

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 
 

ดานระยะเวลาดาํเนินงาน 

 เร็วกวาแผน 
 เปนไปตามแผน 

 ชากวาแผน 
 

ดานงบประมาณ 

 เบิกจายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจายงบประมาณต่าํแผน 

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 
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งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค งบประมาณ ผลการดําเนิน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจาย 

ประสิทธิภาพของสํานัก
สงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

ใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพของสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ เฮฟ
เวนแคว รีสอรท อ.ไทรโยคนอย  
จ.กาญจนบุรี 

2. โครงการคาใชจายไป
ราชการ 
-กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

1.เพ่ือทบทวนผลการ
ปฏิบัติงานของสํานัก
สงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
2. เพ่ือประชุมปฏิบัติการ
พัฒนาสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
สูความเปนเลิศตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
3. เพ่ือจัดทําแผน
ยุทธศาสตร พ.ศ.2560-
2564  และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป 2560 
4. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู
แนวปฏิบัติท่ีดีในการ
ใหบริการตามพันธกิจของ
หนวยงาน กับหนวยงานท่ี
ปฏิบัติงานในลักษณะ
เดียวกัน 

107,300 74,236      จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การพัฒนาสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนสูความเปนเลิศ”  
1. เพ่ือทบทวนผลการปฏิบัติงานของ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
2. เพ่ือประชุมปฏิบัติการพัฒนาสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนสูความ
เปนเลิศตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
3. เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร พ.ศ.
2560-2564  และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป 2560 
4. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติท่ีดี
ในการใหบริการตามพันธกิจของ
หนวยงาน กับหนวยงานท่ีปฏิบัติงานใน
ลักษณะเดียวกัน 
บุคลากรของสํานักฯ เขารวมประชุม 
จํานวน 20 คน  ระหวางวันท่ี 28-30 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมหงส
ฝูบูติค รีสอรท จ.เชียงราย 

ดานผลการดาํเนินงาน 

 บรรลุตามวตัถุประสงค 
 ไมบรรลตุามวตัถุประสงค

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 

ดานระยะเวลาดาํเนินงาน 

 เร็วกวาแผน 
 เปนไปตามแผน 

 ชากวาแผน 

ดานงบประมาณ 

 เบิกจายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจายงบประมาณต่าํแผน

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 
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งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค งบประมาณ ผลการดําเนิน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจาย 

3. โครงการคาใชจายไป
ราชการ 
-กิจกรรมคาใชจายไป
ราชการ 

1.เพ่ือสนับสนุนให
บุคลากร เขารับการ
พัฒนาทักษะท่ีสอดคลอง
กับการปฏิบัติงานตาม
พันธกิจของหนวยงาน  
2.เพ่ือสนับสนุนการเดิน
ทางเขารวมประสานงาน
กับหนวยงานภายนอก 
3.ผูบริหารและบุคลากร
ของสํานักฯ ไดรับการ
พัฒนาศักยภาพดานการ
ใหบริการ 

282,700 265,204      ผูบริหารและบุคลากรในหนวยงาน 
ไดรับการพัฒนาดานการปฏิบัติงาน ท้ัง
งานดานการใหบริการ แลกเปลี่ยนเรียนรู
กับหนวยงานภายนอก ไดรับความรูและ
แนวปฏิบัติท่ีดีในการปฏิบัติงาน ตลอด
ปงบประมาณ 2560 มีผูบริหารและ
บุคลากรเขารวมการฝกอบรม สัมมนา 
และไปราชการ จํานวน  21 ครั้ ง  มี
บุคลากรไดรับการพัฒนา จํานวน 22 คน 
 

ดานผลการดาํเนินงาน 

 บรรลุตามวตัถุประสงค 
 ไมบรรลตุามวตัถุประสงค 

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 
 

ดานระยะเวลาดาํเนินงาน 

 เร็วกวาแผน 
 เปนไปตามแผน 

 ชากวาแผน 
 

ดานงบประมาณ 

 เบิกจายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจายงบประมาณต่าํแผน 

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 

4. โครงการบริหาร
สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
-กิจกรรม สนส. สัญจร 
 

1. เพ่ือสรางความรูความ
เขาใจในบทบาทและ
ภารกิจของสํานักฯใหกับ
คณาจารย เจาหนาท่ีและ
บุคลากรจากคณะและ
หนวยงานในมหาวิทยาลัย 
2. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกับหนวยงานภายใน 
3. เพ่ือหาแนวทางในการ
ใหบริการท่ีมีประสิทธภิาพ 
ของสํานัก 

60,000 
 

59,424.80 
 

     ดําเนินอบรมเชิงปฏิบัติการ 

โครงการ สนส. สัญจร “การใชงานขอมูล

สารสนเทศสําหรับอาจารย/เจาหนาท่ี 

บนเว็บไซตกลุมงานทะเบียนและ

ประมวลผล” ในวันท่ี 8 มีนาคม 2560 ณ 

หองประชุมอมราวดี  อาคาร 14  ชั้น 3 

ผูเขารวม จํานวน 125 คน 

หมายเหตุ  มีเพ่ิมกิจกรรม เปนอบรม 
"ส งเสริมการจัดการความรู เ พ่ือการ
พัฒนาการใหบริการ” วันท่ี 30 มิ.ย. 60 

จํานวนเงิน 20,000 บาท" 

ดานผลการดาํเนินงาน 

 บรรลุตามวตัถุประสงค 
 ไมบรรลตุามวตัถุประสงค 

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 
 

ดานระยะเวลาดาํเนินงาน 

 เร็วกวาแผน 
 เปนไปตามแผน 

 ชากวาแผน 
 

ดานงบประมาณ 

 เบิกจายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจายงบประมาณต่าํแผน 

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 
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งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค งบประมาณ ผลการดําเนิน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจาย 

5. โครงการคาใชจายใน
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

เพ่ือสงเสริมมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานของ
หนวยงานใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานจาก 
สกอ. 

30,000 28,325 ดํ าเนิ นกิ จกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาภายใน จํานวน 2 กิจกรรม ดังนี ้

1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบั ติการ
เตรียมความพรอมเพ่ือรับการตรวจ
ติดตามประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหนวยงาน ประจําปการศึกษา 2559 
เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 ณ หอง
ประชุมดุสิตา อาคาร 14 ชัน้ 2 

2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หนวยงาน เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2560 
ณ หองประชุมดุสิตา อาคาร 14 ชั้น 2 

ดานผลการดาํเนินงาน 

 บรรลุตามวตัถุประสงค 
 ไมบรรลตุามวตัถุประสงค

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 

ดานระยะเวลาดาํเนินงาน 

 เร็วกวาแผน 
 เปนไปตามแผน 

 ชากวาแผน 

ดานงบประมาณ 

 เบิกจายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจายงบประมาณต่าํแผน

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 

6. โครงการบริหารสํานัก
สงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

เพ่ือจัดหาสิ่งสนับสนุน
การปฏิบัติงานให
เปนไปดวยความ
เรียบรอย 

629,500 581,196.50      งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรตาม
โครงการดังกลาว เบิกจายในการจัดหา
วัสดุ อุปกรณสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร และอํานวยความสะดวก
ในการประสานงานใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย  

ดานผลการดาํเนินงาน 

 บรรลุตามวตัถุประสงค 
 ไมบรรลตุามวตัถุประสงค

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 
ดานระยะเวลาดาํเนินงาน 

 เร็วกวาแผน 
 เปนไปตามแผน 

 ชากวาแผน 
ดานงบประมาณ 

 เบิกจายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจายงบประมาณต่าํแผน 

 อ่ืนๆ (ระบุ) ………………….



บทท่ี 5 
การเทียบเคียงผลการด าเนินงานและเป้าหมาย 

 

 ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ได้ก าหนดเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของแผนไว้อย่างครบถ้วน เพื่อให้การ
ด าเนินโครงการ / กิจกรรม สะท้อนถึงผลสัมฤทธ์ิตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งการด าเนินงานให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิตามเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจาก
บุคลากรภายในหน่วยงานขับเคลื่อน และใช้ทรัพยากรด้านงบประมาณ วัสดุ -อุปกรณ์ เทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อแสดงผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานว่าเป็นไปตามแผนตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายหรือไม่ 
ในบทนี้หน่วยงานได้ท าการเทียบเคียงระหว่างผลการด าเนินงานกับค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ จ าแนกรายประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ตางรางสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ผล 
บรรลุ  
ไม่บรรลุ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  ส่งเสรมิการจัดการศึกษาทั้งระดบัปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
เป้าประสงค์ : 1. หลักสูตรการศึกษามีการพฒันาตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
         2. มีความพร้อมในการสนบัสนุนการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรสายวิชาการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ และสอดคล้องกบัจุดมุง่หมายของหลักสูตร 
           : ส่งเสริมการปรับปรุงหลักสตูรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ 
           : ยกระดับกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ ให้มีมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย 

 
1. ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียน
การสอน โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานจริง (ตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัย) 

ร้อยละ 85 100 บรรล ุ

 
2. สัดส่วนผูเ้ข้าเรียนระดับอุดมศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ : ด้านมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
(ตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัย) 

ร้อยละ 33:67 25:75 ไม่บรรล ุ

 

3. การเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่
ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการเทียบกับปีทีผ่่านมา 
(เกณฑ์การประกันคุณภาพ 2553-2556) 
แก้ไขเป็น ร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ (เกณฑ์การประกันคุณภาพ 
สกอ.) 

ร้อยละ 30 25.73 ไม่บรรล ุ
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ผล 
บรรลุ  
ไม่บรรลุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  ส่งเสรมิการพัฒนางานให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ : 1. ระบบให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว สรา้งความพึงพอใจให้แกผู่้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
                    2. ระบบสารสนเทศสนบัสนุนงานด้านวิชาการ งานทะเบียนและประมวลผลมีความทันสมัย 
ข้อมูลถูกต้องเช่ือถือได ้
กลยุทธ ์: พัฒนาระบบฐานข้อมลู 
          : พัฒนาระบบสารสนเทศสนบัสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยและการด าเนินงานหน่วยงาน 
 1. ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการ คะแนน 3.50 4.10 บรรล ุ

 
2. ระดับความส าเรจ็ของการพฒันาบุคลากรด้าน
การใหบ้ริการ 

ร้อยละ 94 100 บรรลุ

 3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศ คะแนน 3.50 4.47 บรรลุ

 
4. ระดับความส าเรจ็ของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ในการรักษามาตรฐานระยะเวลาใหบ้ริการ 

ร้อยละ 80 74.36 ไม่บรรลุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
เป้าประสงค์ : หน่วยงานมีระบบบริหารจดัการที่ได้มาตรฐาน ยดึหลักธรรมาภบิาล 
กลยุทธ ์: บรหิารจัดการงบประมาณอย่างเป็นระบบ 
          : พัฒนาบุคลากรให้มสีมรรถนะทีสู่งข้ึน 
          : สร้างมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน 
          : บรหิารจัดการเชิงรกุอย่างมีธรรมาภิบาล 
          : สร้างวัฒนธรรมในการแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการทีห่ลากหลาย 

 
1. ร้อยละความส าเร็จการเบิกจ่ายงบประมาณ
ภาพรวม 

ร้อยละ 80 91.15 บรรลุ

 
2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพฒันาทักษะ
ทางวิชาชีพหรือทกัษะอื่นที่ตนสนใจ 

ร้อยละ 90 100 บรรลุ

 
3. ระดับความส าเรจ็ของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

คะแนน 4.00 4.45 บรรล ุ

 
4. ระดับความส าเรจ็ของการจัดการความเสี่ยง 
(ใช้ผลการประเมินตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ) 

ผลการ
ประเมิน 

ผ่าน
เกณฑ ์

ผ่าน
เกณฑ ์

บรรลุ
  



33 

 

จากการเทียบเคียงระหว่างผลการด าเนินงานและค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 สรุปผลได้ดังนี ้
  1.ตัวช้ีวัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัตริาชการ 
   จ านวนตัวช้ีวัดของแผน      11  ตัวช้ีวัด 
   บรรลผุลส าเร็จ จ านวน       8  ตัวช้ีวัด 
   ไม่บรรลผุลส าเรจ็ จ านวน       3  ตัวช้ีวัด 
   ผลส าเร็จคิดเป็นร้อยละ      72.73 

  2.ผลการบรหิารงานงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   งบประมาณที่ได้รับจัดสรร     11,959,600.00 บาท 
   เบิก-จ่าย ตลอดปีงบประมาณ    10,901,044.50 บาท  
   ร้อยละความส าเร็จของการบริหารงบประมาณ 91.15 

 
ข้อสังเกต โครงการที่มผีลการเบกิจ่ายงบประมาณไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย/อัตราการเบิกจ่ายต่ า มีจ านวน 2 
โครงการดังนี ้
                 1. โครงการเพชรราชภัฏนครสวรรค์และวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ งบประมาณที่รับ
จัดสรร จ านวน 360,000 บาท เบิกจ่ายจ านวน 210,000 บาท อัตราการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 58.33 มี
สาเหตุเนื่องมาจากจ านวนผู้ขอเบิกเงินทุนสนับสนุนดังกล่าวไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยจ านวนผู้รับทุนใน
แต่ละภาคการศึกษาผันแปรตามผลการเรียนของนักศึกษา (ผลการเรียนในแต่ละเทอมไม่เป็นไปตาม
ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการสนับสนุนนักศึกษาโครงการวิทยาศาสตร์ราชภัฏ
นครสวรรค์ พ.ศ.2547 หมวดที่ 2 ข้อ 7(2)) 
                  2. โครงการคู่มือนักศึกษา ยอดเงินจ านวน 235,000 บาท หน่วยงานมิได้ขอตั้งในแผน
งบประมาณ และไดป้ระสานไปยังกองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี เพื่อแจ้งให้ตัดงบประมาณ
จ านวนดังกล่าวออกจากแผนงบประมาณของหน่วยงาน เน่ืองจาก การจัดท าคู่มือนักศึกษา เบกิจ่ายจาก
กลุ่มงานทรพัย์สินและรายได้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการเกบ็เงนิค่าบ ารงุ
การศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 ข้อ 3 (2) (ค) 
และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาใน
โครงการจัดการศึกษาส าหรบับุคลากรประจ าการ (กศ.บป.) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 ข้อ 3 (2) (ค) 
                  3. มีการรับโอนงบประมาณจากคณะ เพื่อสนบัสนุนการพฒันาคณาจารย์ ตามโครงการ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นจ านวนเงิน  600,000 บาท 



ภาคผนวก



 
 
 
 

ค ำสั่งส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
ที่ ๒๖๔ / ๒๕๕๘ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
______________________ 

ด้วยส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ต้องด ำเนินกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ และเป็นไปตำมกรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว ๑๕ ปี ฉบับที่ 
๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕)และสอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องส ำหรับใช้เป็นแนวทำงใน
กำรพัฒนำส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนต่อไป 

เพ่ือให้กำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน (พ.ศ.๒๕๕๗–
๒๕๖๑) และกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 
จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน (พ.ศ.๒๕๕๗-
๒๕๖๑) และกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ประกอบด้วยบุคคลดังนี้  

๑ อำจำรย์ ดร.สุธำทิพย์   งำมนิล  ประธำนกรรมกำร 
๒ อำจำรย์ ดร.ภริตำ   พิมพันธุ์  กรรมกำร 
๓ อำจำรย์ ดร.บัณฑิตำ   อินสมบัติ  กรรมกำร 
๔ อำจำรย์อนงค์นำถ   ยิ้มช้ำง   กรรมกำร 
๕ นำยธรรมนูญ   จูทำ   กรรมกำร 
๖ นำงสำวธิติยำ   หงษเ์วียงจนัทร ์  กรรมกำร 
๗ นำงสำวขนิษฐำ   พวงมณีนำค  กรรมกำร 
๘ นำงสำวสุทธิลักษณ์  ศรีสวัสด์ิ  กรรมกำร 
๙. นำงสำวณฤนรรณ   เอ่ียมมี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้าที ่
๑.ก ำหนดนโยบำย กรอบแนวทำง และทิศทำงกำรด ำเนินงำนในกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์

และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  
๒.ด ำเนินกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี จำกข้อมูลผลกำร

ด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ และสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอก ตำมขั้นตอนและวิธีกำรให้เป็นไปตำม
ขั้นตอนและวิธีกำร กรอบเวลำของกำรด ำเนินกำรที่ก ำหนด โดยมีรำยละเอียดที่ประกอบด้วย 
เป้ำประสงค ์กลยุทธ์ มำตรกำร กิจกรรม/โครงกำร และตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำนอย่ำงครบถ้วน 
 

ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  

   สั่ง   ณ   วันที่  ๓๐  พฤศจิกำยน   ๒๕๕๘ 
 
 

(อำจำรย์ ดร.สุธำทิพย์    งำมนิล) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
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