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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 
(ปรับปรุง 2561) ของมหาวิทยาลัย และสนองจุดมุ่งหมายตามพันธกิจ ภารกิจของหน่วยงาน 

รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  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 



2 

วัตถุประสงค์ของกำรรำยงำน 

1.เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดของประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ และเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในแผนฯ  

2.เพ่ือรายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

3. เพ่ือเป็นกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินงานของหน่วยงาน

ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
การรายงานผลการด าเนินงานครั้งนี้ เป็นการแสดงผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์  กลยุทธ์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน  โดยใช้วิธีการวิเคราะห์จากเอกสาร เพ่ือน าไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.ท าให้ทราบถึงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน ว่าบรรลุประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ 
มากน้อยเพียงใด 

2.ท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของผลการด าเนิน งานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือน าไปปรับปรุงการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการในปีถัดไป 

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



บทที่ 2 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และแผนงาน 
วิสัยทัศน์ 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริกำรถูกต้องรวดเร็ว 
ปรัชญา 

ส่งเสริมวิชำกำร รักษำมำตรฐำน  บริกำรด้วยน  ำใจ 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยทั งในระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ
2. พัฒนำกำรบริกำรวิชำกำร ระบบงำนทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ

องค์ประกอบข้ำงต้นที่ได้กล่ำวมำนั น กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียน มีเป้ำประสงค์หลักในภำพรวมของกำรเป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ คือ “ด าเนินงานและให้บริการด้านหลักสูตรและแผนการเรียน 
งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์” ภำยใต้กำรวำงยุทธศำสตร์ แบบ Goals Approach ผสมผสำนกับยุทธศำสตร์ แบบ Vision

Approach เป็นรูปแบบของยุทธศำสตร์ที่น ำเอำกลยุทธ์ในแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยมำด ำเนินกำร 
เพ่ือควำมสอดคล้องและตอบสนองยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยได้อย่ำงชัดเจนควบคู่ไปกับ
กำรตอบสนองกำรพัฒนำองค์กรตำมวิสัยทัศน์ ควำมสำมำรถและศักยภำพของหน่วยงำน ทั งนี ในกำร
จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 (ปรับปรุง 2561) ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
เป็นไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2547 
ข้อ 8 ให้ส่วนรำชกำรต้องจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรตำมมำตรำ 16 แห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี และคู่มือแนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร เพ่ือกำรจัดท ำ
งบประมำณของส ำนักงบประมำณ ซึ่งส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนได้จัดท ำให้สอดคล้องกับ 
ภำรกิจของหน่วยงำน นโยบำยและประเด็นยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ จำกกำร
ทบทวนยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ตำมโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำร
พัฒนำส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนสู่ควำมเป็นเลิศ” ระหว่ำงวันที่ 28 ธันวำคม  2561 ซึ่งโดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือ 

1. ทบทวนผลกำรปฏิบัติงำนของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
2. ประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนสู่ควำมเป็นเลิศตำม

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

ที่เก่ียวข้อง 
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในกำรให้บริกำรตำมพันธกิจของหน่วยงำน กับหน่วยงำนที่

ปฏิบัติงำนในลักษณะเดียวกัน 
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จำกกำรด ำเนินโครงกำรดังกล่ำว ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้ทบทวนประเด็น
ยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2560-2564 (ทบทวน 2561) ดังนี  

ประเด็นยุทธศำสตร์ 1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทั งระดับปริญญำตรีและระดับบัณฑิตศึกษำ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 2 ส่งเสริมกำรพัฒนำงำนบริกำรของหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรที่ได้มำตรฐำนและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 

       และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ 

1. เพ่ือส่งเสริมกำรหลักสูตรกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย ให้มีกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

2. เพ่ือพัฒนำห้องเรียนในควำมรับผิดชอบให้เป็นห้องเรียนมำตรฐำน
3. เพ่ือพัฒนำอำจำรย์ผู้สอนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับนโยบำยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของ

มหำวิทยำลัย 
4. ระบบให้บริกำรมีควำมถูกต้อง รวดเร็ว สร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5. พัฒนำระบบสำรสนเทศสนับสนุนงำนด้ำนวิชำกำร งำนทะเบียนและประมวลผลให้มีควำม

ทันสมัย ข้อมูลถูกต้องเชื่อถือได้ 
6. เพ่ือสร้ำงมำตรฐำนกำรให้บริกำรตำมพันธกิจของหน่วยงำน
7. เพ่ือให้กำรบริหำรหน่วยงำนเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส ตำมหลักธรรมำภิบำล
8. เพ่ือพัฒนำและเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรให้สอดคล้องกับนโยบำย Thailand 4.0 สู่กำร

เป็น Smart Organization 
9. เพ่ือพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของหน่วยงำนให้มีมำตรฐำน ตำมเกณฑ์กำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
10. เพ่ือพัฒนำระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค 
จุดแข็ง 

1. บุคลำกรส่วนใหญ่มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในกำรพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง
2. ระบบกำรบริหำรงำนเน้นกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร และกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรงำน
3. ก ำหนดภำระงำนและควำมรับผิดชอบแก่ผู้ปฏิบัติอย่ำงชัดเจน
4. มีเครื่องมือ/ทรัพยำกร/เทคโนโลยีสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนที่ทันสมัย
5. บุคลำกรส่วนใหญ่มีควำมขยัน อดทน และท ำงำนหนัก
6. มีกำรพัฒนำนวัตกรรมใหม่ ๆ และระบบงำนให้บริกำรมีควำมทันสมัย สอดคล้องกับระเบียบ

ประกำศของมหำวิทยำลัย 
7. มีช่องทำงกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรระหว่ำงหน่วยงำนและผู้รับบริกำรหลำย

ช่องทำง
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จุดอ่อน 
1. ขำดกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก ในงำนบำงประเภทอย่ำงทั่วถึง เช่น ประกำศด้ำนวิชำกำร ระบบ

กำรให้บริกำร กำรใช้งำนสำรสนเทศ เป็นต้น 
2. กำรสื่อสำรระหว่ำงหน่วยงำนภำยในไม่มีประสิทธิภำพ
3. พื นที่ให้บริกำร สภำพภูมิทัศน์และสภำพแวดล้อมภำยในไม่เอื อต่อกำรให้บริกำร
4. งบประมำณสนับสนุนกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร
5. กระบวนกำร ขั นตอนกำรท ำงำนตำมระเบียบ ข้อบังคับ มีควำมซับซ้อน และใช้เวลำในกำร

ด ำเนินงำนมำก 
6. บุคลำกรขำดทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศ
7. บุคลำกรด้ำนสำรสนเทศไม่เพียงพอต่อกำรพัฒนำระบบงำน
8. ระบบกำรจัดเก็บเอกสำรส ำคัญ ยังไม่เป็นระบบ สืบค้นยำก และสูญหำย

โอกาส 
1. หน่วยงำนภำยนอกมีกำรประชุม อบรม ให้ควำมรู้ในทักษะที่สำมำรถพัฒนำงำนที่ปฏิบัติ

อย่ำงต่อเนื่อง 
2. มีแหล่งทรัพยำกรและเทคโนโลยีสำรสนเทศสนับสนุนกำรเรียนรู้ภำยนอกมำกขึ น
3. แต่ละหน่วยงำนมีอิสระในกำรบริหำรงำนภำยใต้นโยบำยของมหำวิทยำลัย
4. ช่องทำงกำรให้บริกำรจำกหน่วยงำนภำยนอกมีควำมหลำกหลำย
5. กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของเทคโนโลยีส่งผลต่อกำรพัฒนำ

อุปสรรค 
1. กำรแข่งขันที่เพ่ิมขึ นจำกสถำบันกำรศึกษำทั งในพื นที่บริกำรและนอกพื นที่บริกำร
2. ทัศนคติ มุมมองสังคมภำยนอกที่มีต่อบัณฑิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏในเชิงลบ
3. นโยบำยและกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรบริหำรงำนของรัฐบำล
4. กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกร ส่งผลให้ประชำกรวัยเรียนลดลง
5. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหำวิทยำลัย มีกำรเปลี่ยนแปลงบ่อยครั ง และไม่เอื อต่อกำร

ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนให้บรรลุเป้ำหมำย 
6. กำรเปลี่ยนแปลงระบบรับสมัครนักศึกษำใหม่จำกเดิม เป็นระบบ TCAS ของ ทปอ.



 

 

 

ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  พ.ศ.2560-2564 (ปรับปรุง 2561) 

ส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา

พัฒนาการบริการวิชาการ ระบบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริการถูกต้อง รวดเร็ว 

1. เพื่อส่งเสริมกำรหลักสูตรกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย ให้มีกำร
ด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
2. เพื่อพัฒนำห้องเรียนในควำมรับผิดชอบให้เป็นห้องเรียนมำตรฐำน
3. เพื่อพัฒนำอำจำรย์ผู้สอนให้มีสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับนโยบำยกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย 

1. ระบบให้บริกำรมีควำมถูกต้อง รวดเร็ว สร้ำงควำมพึงพอใจ
ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. เพื่อสร้ำงมำตรฐำนกำรให้บริกำรตำมพันธกิจของหน่วยงำน
3. พัฒนำระบบสำรสนเทศสนับสนุนงำนด้ำนวิชำกำร งำนทะเบียน
และประมวลผลให้มีควำมทันสมัยข้อมูลถูกต้องเชือ่ถือได ้

1. เพื่อให้กำรบริหำรหน่วยงำนเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส ตำม
หลักธรรมำภิบำล 
2. เพื่อพัฒนำและเตรยีมควำมพร้อมของบุคลำกรให้สอดคล้อง
กับนโยบำย Thailand 4.0 สู่กำรเป็น Smart Organization  
3. เพ่ือพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของ
หน่วยงำนให้มีมำตรฐำน ตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน 
4. เพื่อพัฒนำระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกร 

1. สัดส่วนของหลักสูตรท่ีมีกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตร 
2. ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยเน้นให้ผู้เรียน
สำมำรถเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติงำนจริง 
3. สัดส่วนผู้เข้ำเรียนระดับอุดมศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์ ต่อด้ำน
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
4. อัตรำกำรคงอยู่ของนักศึกษำใหม่ ภำยหลังกำรจองรำยวิชำเรียน
5. ระดับควำมส ำเร็จของกำรปรับปรุง พัฒนำห้องเรียนมำตรฐำน ใน
ควำมรับผิดชอบ (อำคำร 14) 
6. ระดับควำมพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อกำรใช้บริกำรห้องเรียนอำคำร
เรียนรวม (อำคำร 14) 
7. ร้อยละของอำจำรย์ท่ีด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร (ตัวชี วัดตำมเกณฑ์
กำรประกันคุณภำพ) 
8. อัตรำส่วนของอำจำรย์ท่ีได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน (ตัวชี วัดตำมแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย) 

1. ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำมำตรฐำนกำรให้บริกำร
2. ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลสำรสนเทศของหน่วยงำน
3. ร้อยละของงำนท่ีมีกำรทบทวน/ปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน
4. ระดับคะแนนควำมส ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน  ำหนักในกำร
รักษำมำตรฐำนระยะเวลำกำรให้บริกำร 
5. ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรท่ีมีต่อกำรให้บริกำรของ
หน่วยงำน 

1. ผลประเมินกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรตำมหลัก
ธรรมำภิบำล โดยบุคลำกรภำยในหน่วยงำน 
2. ผลกำรประเมินกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล ตำม
เกณฑ์กำรประกันคุณภำพ ตัวบ่งชี  5.1 เกณฑ์ข้อ 4 
3. ผลกรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ของหน่วยงำน
สนับสนุน 
4. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ รำยไตรมำส
5. ระดับควำมส ำเร็จกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
6. ระดับคะแนนควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
7. ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะ
8. จ ำนวนระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
9. ร้อยละของภำระงำนตำมโครงสร้ำงท่ีมีคู่มือปฏิบัติงำน
 

ส่งเสริมการจัดการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ส่งเสริมการพัฒนางานการให้บริการของหน่วยงาน 

ที่มีประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด 

พันธกิจหน่วยงาน 

วิสัยทัศน์หน่วยงาน 
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1. เพื่อส่งเสริมกำรหลักสูตรกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย ให้มีกำร
ด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ

สดัส่วนของหลกัสตูรท่ีมีการด าเนินงานเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร

ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
โดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้จำกกำร
ปฏิบัติงำนจริง

สัดส่วนผู้เข้ำเรียนระดับอุดมศึกษำด้ำน
วิทยำศำสตร์ ต่อด้ำนมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์

อัตรำกำรคงอยู่ของนักศึกษำใหม่ ภำยหลังกำร
จองรำยวิชำเรียน

2. เพื่อพัฒนำห้องเรียนในควำมรับผิดชอบให้เป็นห้องเรียนมำตรฐำน

ระดับควำมส ำเร็จของกำรปรับปรุง พัฒนำห้องเรียน
มำตรฐำนในควำมรับผิดชอบ(อำคำร 14)

ระดับควำมพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อกำรใช้บริกำร
ห้องเรียนอำคำรเรียนรวม (อำคำร 14)

3. เพื่อพัฒนำอำจำรย์ผู้สอนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
นโยบำยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย

ร้อยละของอำจำรย์ท่ีด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
(ตัวชี วัดตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ)

อัตรำส่วนของอำจำรย์ท่ีได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะ
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (ตัวชี วัดตำมแผน
ยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย)

ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 

เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด 
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1. ระบบให้บริกำรมีควำมถูกต้อง รวดเร็ว สร้ำงควำมพึงพอใจ
ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระดับควำมส ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน  ำหนักใน
กำรรักษำมำตรฐำนระยะเวลำกำรให้บริกำร

ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรท่ีมีต่อกำร
ให้บริกำรของหน่วยงำน

2. เพื่อสร้ำงมำตรฐำนกำรให้บริกำรตำมพันธกิจของหน่วยงำน

ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำมำตรฐำนกำรให้บริกำร

ร้อยละของงำนท่ีมีกำรทบทวน/ปรับปรุงกระบวนกำร
ท ำงำน

3. พัฒนำระบบสำรสนเทศสนับสนุนงำนด้ำนวิชำกำร งำน
ทะเบียนและประมวลผลให้มีควำมทันสมัยข้อมูลถูกต้องเชื่อถือ
ได้

ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลสำรสนเทศของ
หน่วยงำน

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการพัฒนางานการให้บริการของหน่วยงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

รพัฒนางานการให้บริการของหน่วยงานท่ีมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด 

ละตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

รพัฒนางานการให้บริการของหน่วยงานท่ีมีประสิทธิภาพเป้าประสงค์ และตัวชี้วัด 

ละตัวชี้วัด

1. เพื่อให้กำรบริหำรหน่วยงำนเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส
ตำมหลักธรรมำภิบำล

ผลประเมินกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรตำมหลัก
ธรรมำภิบำล โดยบุคลำกรภำยในหน่วยงำน

ผลกำรประเมินกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภบิำล 
ตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ ตัวบ่งชี  5.1 ข้อ 4

ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
รำยไตรมำส

ระดับควำมส ำเร็จกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำร 

ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรควำมเสี่ยง

2. เพื่อพัฒนำและเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรให้สอดคล้องกับ
นโยบำย Thailand 4.0 สู่กำรเป็น Smart Organization 

ร้อยละของบุคลำกรท่ีได้รับกำรพัฒนำ
สมรรถนะ

ร้อยละของงำนตำมโครงสร้ำงที่มีคู่มือ
ปฏิบัติงำน

3. เพื่อพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของ
หน่วยงำนให้มีมำตรฐำน ตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ของหน่วยงำนสนับสนุน

4. เพื่อพัฒนำระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร

จ านวนระบบสารสนเทศสนบัสนนุการ
ปฏิบตัิงานของบคุลากรที่ได้รับการ
พฒันา
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กิจกรรม โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2561 
กำรบริหำรงำนด้ำนกำรเงินและงบประมำณของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 นั น งบประมำณที่ได้รับจัดสรร ตำมควำมจ ำเป็น เหมำะสม ตำมมติของสภำ
มหำวิทยำลัย ในครำวประชุมครั งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 24 สิงหำคม 2560 เป็นจ ำนวนเงินทั งสิ น 
11,048,600 บำท มีโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน จ ำนวน 12 โครงกำร/กิจกรรม 
(37 กิจกรรมย่อย) รำยละเอียดปรำกฏดังตำรำง 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
1.โครงกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร 200,000 
2.โครงกำรทุนวิทยำศำสตร์รำชภัฏนครสวรรค์ 625,000 
3.โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตบัณฑิต ภำคปกติ 1,076,600 
4.โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตบัณฑิต ภำค กศ.บป. 5,251,040 
5. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์ (กิจกรรมอบรมปฏิบัติกำรแนวทำงกำรพัฒนำ

หลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร พ.ศ. 2558)
34,000 

6. โครงกำรสหกิจศึกษำ 100,000 
7. โครงกำรส่งเสริมกำรจัดท ำผลงำนวิชำกำร 600,000 
8. โครงกำรตรวจอ่ำนผลงำนทำงวิชำกำร 982,940 
9. โครงกำรสนับสนุนงำนด้ำนวิชำกำร 1,075,500 
10. โครงกำรบริหำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน (กิจกรรมบ ำรุงห้องเรียน

มำตรฐำน)
138,480 

1. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์ (กิจกรรมพัฒนำระบบ Mobile Application) 55,000 
2. โครงกำรบริหำรส ำนักงำน (กิจกรรมตู้อัตโนมัติให้บริกำรนักศึกษำ) 25,000 
3. โครงกำรค่ำใช้จ่ำยไปรำชกำร (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรส่งเสริมกำรจัดกำร

ควำมรู้ระดับส ำนัก)
30,000 

1. โครงกำรบริหำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 455,040 
2. โครงกำรค่ำใช้จ่ำยไปรำชกำร 370,000 
3. โครงกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรประกันคุณภำพ 30,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,048,600 
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จำกงบประมำณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมำณ 2561 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนได้
จัดสรรงบประมำณตำมโครงกำร กิจกรรมที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ข้ำงต้น โดยมีสัดส่วน
งบประมำณ ดังต่อไปนี  

จำกสัดส่วนกำรจัดสรรงบประมำณตำมยุทธศำสตร์ ทั ง 3 มีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนรำย
ประเด็น ดังนี 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ทั งระดับปริญญำตรีและระดับบัณฑิตศึกษำ 
โดยมีเป้ำประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
ที่เปิดสอน  เป็นยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับส ำนักฯ ได้รับงบประมำณ สนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร จ ำนวน 10,083,560 บำท คิดเป็น
ร้อยละ 92.27 ของงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  ส่งเสริมกำรพัฒนำงำนบริกำรของหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ โดยมี
เป้ำประสงค์เพ่ือพัฒนำระบบให้บริกำรมีควำมถูกต้อง รวดเร็ว สร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยยุทธศำสตร์ดังกล่ำว มุ่งเน้นกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำน ได้รับงบประมำณ 
สนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร จ ำนวน 110,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 0.99 ของงบประมำณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรที่ได้มำตรฐำนและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  โดยมีเป้ำประสงค์เพ่ือให้หน่วยงำนมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี เป็นระบบ
และมีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรภำยในหน่วยงำน ได้รับ
งบประมำณ สนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร จ ำนวน 855,040 บำท คิดเป็นร้อยละ 8.01 ของ
งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร 

10,083,560 , 91%

110,000 , 1%

855,040 , 8%

แผนภูมิที่ 1 สัดส่วนงบประมำณที่ได้รับจัดสรร จ ำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร์

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3



บทท่ี 3 
แผนงานและโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการจัดการศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
เป้าประสงค์ :   1. เพ่ือส่งเสริมการหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้มีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2. เพื่อพัฒนาห้องเรียนในความรับผิดชอบให้เป็นห้องเรียนมาตรฐาน
3. เพ่ือพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด (KPI) โครงการ (Initiative) 
ปี พ.ศ. 2560-2561 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 
(Budget) 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 สัดส่วนของหลักสูตรที่มีการ
ด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 

2. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการ
จัดการเรียนการสอน โดยเน้น
ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จาก
การปฏิบัติงานจริง (ตัวชี้วัดตาม
แผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั) 

โครงการค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการหลักสูตร 
(กิจกรรมประสานงาน
หลักสูตร) 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 17,500 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ (กิจกรรม
อบรมปฏิบัติการแนว
ทางการพฒันาหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2558 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 34,000 

โครงการสหกิจศึกษา Co-
Operative Education 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 100,000 
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ตัวชี้วัด (KPI) โครงการ (Initiative) 
ปี พ.ศ. 2560-2561 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 
(Budget) 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. สัดส่วนผู้เข้าเรียน
ระดับอุดมศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร ์ต่อด้าน
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
(ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย) 
2. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
ใหม่ภายหลังการจองรายวิชา
เรียน 

โครงการส่งเสริมการผลิต
บัณฑิต ภาคปกต ิ

กลุ่มงานทะเบียนและ
ประมวลผล 
กลุ่มงานบริหารส านักงาน 

1,076,600 

โครงการส่งเสริมการผลิต
บัณฑิต ภาค กศ.บป. 

กลุ่มงานทะเบียนและ
ประมวลผล 
กลุ่มงานบริหารส านักงาน 

5,251,040 

โครงการทุนวิทยาศาสตร ์
ราชภัฏนครสวรรค ์

กลุ่มงานบริหารส านักงาน 625,000 

3. ระดับความส าเร็จของการ
ปรับปรุง พัฒนาห้องเรียน
มาตรฐาน ในความรับผิดชอบ 
(อาคาร 14) 
4. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อการใช้บริการ
ห้องเรียนอาคารเรียนรวม 
(อาคาร 14)  

โครงการบริหารส านักงาน 
(กิจกรรมบ ารุงรักษา
ห้องเรียนมาตรฐาน) 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 138,480 
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ตัวชี้วัด (KPI) โครงการ (Initiative) 
ปี พ.ศ. 2560-2561 

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

5. ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ (ตัวชี้วัด
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ)
6. อัตราส่วนของอาจารย์ที่
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะดา้น
การจัดการเรียนการสอน 
(ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย) 

โครงการสนบัสนนุงาน
ด้านวชิาการ 

กลุ่มงานบริหารส านักงาน 1,075,500 

โครงการตรวจอ่านผลงาน
ทางวชิาการ 

กองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานอธิการบดี 

982,940 

โครงการสนบัสนนุการ
จัดท าผลงานวชิาการ 

กลุ่มงานบริหารส านักงาน 600,000 

โครงการค่าใช้จ่ายในการ
บริหารหลักสูตร 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 182,500 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย ์

กลุ่มงานบริหารส านักงาน 
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

- 

รวมงบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 10,083,560 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการพัฒนางานให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ : 1. ระบบให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2. มีพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านวิชาการ งานทะเบียนและประมวลผลให้มีความทันสมัย ข้อมูลถูกต้อง เชื่อถือได้
3. เพื่อสร้างมาตรฐานการให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด (KPI) โครงการ (Initiative) 
ปี พ.ศ. 2560-2561 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 
(Budget) 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. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
ข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน 
2. ระดับความส าเร็จของร้อย
ละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการ
รักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ให้บริการ 
3. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
ของหน่วยงาน 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ (กิจกรรม
พัฒนาระบบ Mobile 
Application) 

กลุ่มงานทะเบียนและ
ประมวลผล 

55,000 

โครงการบริหารส านักงาน 
(กิจกรรมตู้อัตโนมัติ
ให้บริการนักศึกษา) 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 25,000 

4. ระดับความส าเร็จของการ
จัดท ามาตรฐานการให้บริการ 

กิจกรรมประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงาน 

กลุ่มงานบริหารส านักงาน ไม่ใช่
งบประมาณ 

5. ร้อยละของงานที่มีการ
ทบทวน/ปรบัปรุงกระบวนการ
ท างาน 

โครงการค่าใช้จ่ายไป
ราชการ (กิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการส่งเสริมการ
จัดการความรูร้ะดับส านัก) 

กลุ่มงานบริหารส านักงาน 30,000 

รวมงบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 110,000 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เป้าประสงค์ : 1. เพ่ือให้การบริหารหน่วยงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล  

2. เพ่ือพัฒนาและเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 สู่การเป็น Smart Organization
3. เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานให้มีมาตรฐาน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
4. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร

ตัวชี้วัด (KPI) โครงการ (Initiative) 
ปี พ.ศ. 2560-2561 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 
(Budget) 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. ผลประเมินการบริหารงาน
ของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิ
บาล โดยบุคลากรภายใน
หน่วยงาน 
2. ผลการประเมินการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล ตามเกณฑ์การประกนั
คุณภาพ ตัวบ่งชี้ 5.1 ข้อ 4 

โครงการบริหารส านักงาน กลุ่มงานบริหารส านักงาน 455,040 

โครงการค่าใช้จ่ายไป
ราชการ (กิจกรรมประชุม
เชิงปฏิบัติการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ และ
จัดท าแผนปฏบิัติราชการ) 

กลุ่มงานบริหารส านักงาน 19,000 

3. ร้อยละความส าเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
4. ระดับความส าเร็จการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ  
5. ระดับคะแนนความส าเร็จ
ของการจัดการความเสี่ยง 

กิจกรรมพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

กลุ่มงานทะเบียนและ
ประมวลผล 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

กิจกรรมประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
บุคลากร 

กลุ่มงานบริหารส านักงาน ไม่ใช้
งบประมาณ 



17 

ตัวชี้วัด (KPI) โครงการ (Initiative) 
ปี พ.ศ. 2560-2561 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 
(Budget) 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. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะ 
7. ร้อยละของงานตาม
โครงสร้างที่มีคู่มือปฏบิัติงาน 

โครงการค่าใช้จ่ายไป
ราชการ 

กลุ่มงานบริหารส านักงาน 321,000 

โครงการค่าใช้จ่ายไป
ราชการ (กิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนา
สมรรถนะด้านการ
ปฏิบัติงาน) 

กลุ่มงานบริหารส านักงาน 30,000 

8. ผลกรประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของหน่วยงาน
สนับสนนุ 

โครงการค่าใช้จ่ายในการ
ประกันคุณภาพ 

กลุ่มงานบริหารส านักงาน 30,000 

9. จ านวนระบบสารสนเทศ
สนับสนนุการปฏบิัติงานของ
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 

กิจกรรมพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

กลุ่มงานทะเบียนและ
ประมวลผล 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

กิจกรรมประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
บุคลากร 

กลุ่มงานบริหารส านักงาน ไม่ใช้
งบประมาณ 

รวมงบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 855,040 



บทท่ี 4 
รายงานผลการด าเนินโครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการจัดการศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
เป้าประสงค์ :   1. เพ่ือส่งเสริมการหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้มีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2. เพ่ือพัฒนาห้องเรียนในความรับผิดชอบให้เป็นห้องเรียนมาตรฐาน
3. เพ่ือพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด (KPI) โครงการ (Initiative) วัตถุประสงค ์
งบประมาณ (Budget) 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

1 สัดส่วนของหลักสูตรที่มี
การด าเนินงานเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร 
ผลการด าเนินงาน 
    ทุกหลักสูตรภายใน
มหาวิทยาลยัมีการ
ด าเนินงานเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
และเป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี 
ของสาขาวิชานัน้ ๆ 
ตลอดจนมาตรฐานวชิาชีพ

โครงการค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการหลักสูตร 
(กิจกรรมประสานงาน
หลักสูตร)  

เพื่อให้การจัดการ
หลักสูตรเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และให้
การด าเนินการเปน็ไป
ตามระยะเวลาที่ สกอ. 
ก าหนด 

17,500 10,135      กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการด าเนินการศึกษา
เอกสารที่เก่ียวข้องในการพัฒนาหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ การบริหารหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ การ
ประสานการด าเนินงานหลักสูตรส่งสกอ.ภายใน 
30 วัน หลังผ่านการพิจารณาจากสภา
มหาวิทยาลยั การจัดท าเอกสารเผยแพร่
หลักเกณฑ์ในการพัฒนาหลักสูตรใหม่และ
ปรับปรุงตามรอบระยะเวลาทุก 5 ปี โดยมีการ
ด าเนินการดงันี ้

ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 

ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 
 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 
 ช้ากว่าแผน 

ด้านงบประมาณ 
 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 
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ตัวชี้วัด (KPI) โครงการ (Initiative) วัตถุประสงค ์
งบประมาณ (Budget) 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

เฉพาะหลักสูตร คิดเป็น
รอยละ 100 

     1.การประสานส่งหลักสูตรที่ผ่านการ
พิจารณาจากสภามหาวทิยาลัยไปยัง สกอ.
ภายใน 30 วัน  

2.การประสานส่งสมอ.08 ที่ผ่านการ
พิจารณาจากสภามหาวทิยาลัยไปยัง สกอ.
ภายใน 30 วัน 

3.การเข้าร่วมประชุมชี้แจง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศกึษา พ.ศ. 2558 

4.การจัดท าเอกสารเผยแพร่เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
     5.การจัดท าเอกสารเผยแพร่เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558 
     6.การจัดท าเอกสารเผยแพร่แนวทางการ
บริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
     7.การจัดท าเอกสารเผยแพร่แนวทางการ
ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
     8.การจัดท าเอกสารเผยแพร่หลักเกณฑ์การ
ก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559 
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ตัวชี้วัด (KPI) โครงการ (Initiative) วัตถุประสงค ์
งบประมาณ (Budget) 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

     เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระกฤษฎีกา 
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวชิา ครยุวิทยฐานะ และ
ครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนคร
สวรค์ ของสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ที่ส านัก
พระราชกฤษฎีกา 1 ครั้ง 

2. ร้อยละของหลักสูตรที่มี
การจัดการเรียนการสอน 
โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน
จริง (ตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั) 
ผลการด าเนินงาน  
     หลักสูตรมีการจัดการ
เรียนการสอนในรายวชิาฝึก
ประสบการณ์ และสหกิจ
ศึกษา โดยก าหนดไว้ใน
โครงสร้างหลักสูตรทุก
หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 
100 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ (กิจกรรม
อบรมปฏิบัติการแนว
ทางการพฒันาหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2558) 

1. เพื่อให้คณาจารย์มี
ความรู้และความเข้าใจ
แนวคิด หลักการวัดและ
การประเมินผล ตาม
กรอบ มาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษา 
2. เพื่อส่งเสริมให้
คณาจารย์ บุคลารกรได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และฝึกปฏบิัติเก่ียวกับ
การวัดและ การ
ประเมินผลตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

34,000 21,740      ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัด
อบรมเชิ งปฏิบัติ การแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 
2558 เรื่อง “การวัดและการประเมินผลตาม
กรอบมาตรฐาน TQF” ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 
2561 เวลา 8:30-16:00 น. ณ ห้องประชุม
อมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 และโดยมี รศ.ดร.
ปกรณ์ ประจันยาน วิทยากรจากมหาวิทยาลัย
นเรศวร โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการวัดและการ
ประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF  มี
คณาจารย์ จ านวน 60 คน เข้าร่วมอบรม 

ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 

ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 
 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 
 ช้ากว่าแผน 

ด้านงบประมาณ 
 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 
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ตัวชี้วัด (KPI) โครงการ (Initiative) วัตถุประสงค ์
งบประมาณ (Budget) 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

โครงการสหกิจศึกษา Co-
Operative Education 

1. พัฒนาอาจารย์ให้มี
ความรู้ความเข้าใจ
แนวคิดการจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการ
ท างาน  
2. ส่งเสริมให้นักศึกษา
เผยแพร่ผลงานสหกิจ
ศึกษา 

100,000 30,812 1. กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการ 
    ส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน จัด
ก าหนดการอภิปรายและฝึกปฏบิัติการ
พัฒนาการจัดการศึกษาเชงิบูรณาการกับการ
ท างาน (สหกิจศึกษา) ในวันพุธที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชมุอมราวดี 
อาคาร 14 ชั้น 3 โดยมี ผศ.ดร. ธวัชชัย สุ่ม
ประดิษฐ์ มหาวทิยาลัยนเรศวร และ อาจารย์ 
ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  เป็นวิทยากร  มีคณาจารย์เข้าร่วม
อบรม จ านวน 91 คน 
2. สนับสนุนการน าเสนอผลงานทางวชิาการ
และเข้าร่วมประกวด 
มิได้ด าเนนิการเนื่องจากแตล่ะคณะมี
งบประมาณในการด าเนินการกิจกรรมนี้อยู่แล้ว 

ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 

ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 
 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 
 ช้ากว่าแผน 

ด้านงบประมาณ 
 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 
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ตัวชี้วัด (KPI) โครงการ (Initiative) วัตถุประสงค ์
งบประมาณ (Budget) 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

1. สัดส่วนผู้เข้าเรียน
ระดับอุดมศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร ์ต่อด้าน
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (ตัวชี้วัดตาม
แผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั) 
ผลการด าเนินงาน 
     อัตราส่วนของผู้เรียน
คือ 20 : 80 ซึ่งต่ ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนด 

2. อัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาใหม่ภายหลังการ
จองรายวิชาเรียน 
ผลการด าเนินงาน 
  ข้อมูล ณ 11 ก.ย. 61 
   คิดเป็นร้อยละ 87.63 

โครงการส่งเสริมการผลิต
บัณฑิต ภาคปกต ิ

1.บุคลากรสนบัสนนุการ
จัดการศึกษาได้รับ
ค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติงาน 1 ภาค
การศึกษา (3/2560) 
2.อาจารย์แนะแนวที่เข้า
ร่วมโครงการได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับ
สมัครนักศึกษา 
3.ประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครนักศึกษาตาม
โรงเรียนต่างๆ  
4.ผู้รับบริการได้รับ
ข่าวสารดา้นการศึกษา
ต่อ 
5.มีใบรับรองและใบ
รายงานผลการศึกษา 
6.มีครุภัณฑ์ใช้สนับสนุน
การปฏิบัติงาน 

1,076,600 979,251.90 1.บุคลากรสนบัสนนุการจัดการศึกษา ได้รับ
ค่าตอบแทนในการปฏิบัตงิาน ภาคปกติ (ฤดู
ร้อน) 1 ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 
3/2560) โดยเก็บจากเงินค่าบ ารุง
มหาวิทยาลยัฯ คนละ 250 บาท เบิกจ่ายไม่
เกินร้อยละ 80 
2. ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา
ใหม่ โดยเชิญครูแนะแนวจากโรงเรียนต่างๆ 
ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชยันาท
และพิจิตร เข้าร่วมประชุม จ านวน 111 คน 
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 
3.ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชงิรุก โดยออก
แนะแนวตามโรงเรียนตา่งๆ จ านวน 17 
โรงเรียน 
4. ปีการศึกษา 2561 ได้ด าเนินการรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ จ านวน 1,880 คน 
5.จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบรับรอง จ านวน 
12,000 แผ่น และใบรายงานผลการศึกษา 
จ านวน 24,000 แผ่น ซึ่งเป็นกระดาษ
ป้องกันการลอกเลียนแบบและป้องกันการ
ปลอมแปลงตรามหาวิทยาลัยพมิพ์ 4 สี
พร้อมปั้มทอง 

ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 

ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 
 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 
 ช้ากว่าแผน 

ด้านงบประมาณ 
 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 
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ตัวชี้วัด (KPI) โครงการ (Initiative) วัตถุประสงค ์
งบประมาณ (Budget) 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

3. ระดับความส าเร็จของ
การปรับปรุง พัฒนา
ห้องเรียนมาตรฐาน ใน
ความรับผิดชอบ (อาคาร 
14) 
ผลการด าเนินงาน 
   ห้องเรียนอาคารเรียน
รวม ตึก 14 จ านวน 32 
ห้อง มีการปรับปรุง พัฒนา
ให้เป็นห้องเรียนมาตรฐาน 
คิดเป็นร้อยละ 100 

4. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อการใช้บริการ
ห้องเรียนอาคารเรียนรวม 
(อาคาร 14) 
ผลการด าเนินงาน 
--ไม่มีการประเมิน-- 

6.จัดหาครุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิต
-เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 เคร่ือง 
-เครื่องส ารองข้อมูล 1 เครื่อง 
-เครื่องพิมพ์ Laser 2 เครื่อง 
-เครื่องส่งสัญญาน Wireless 3 เครื่อง 

โครงการส่งเสริมการผลิต
บัณฑิต ภาค กศ.บป. 
(ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติม 
จ านวน 500,000 บาท 
จากเดิม 4,751,040 เพิ่ม
เป็น 5,251,040) 

1. สนับสนุนคา่
ด าเนินการจัดการศึกษา
แก่ผู้บริหาร และ
บุคลากร 2 ภาค
การศึกษา 
2.เพื่อประชาสัมพันธ์ 
และด าเนนิการรับสมัคร
นักศึกษาภาค กศ.บป. 
ให้มีจ านวนเปน็ไปตาม
แผนการรับ 

5,251,040 5,249,049.50      จากแผนการด าเนินงาน มีผลการ
ด าเนินการตามโครงการ ดังนี ้

1. สนับสนุนคา่ด าเนนิการจดัการศึกษา
แก่ผู้บริหาร และบุคลากร 2 ภาคการศึกษา 
คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2559 (บางส่วน), 
1/2560 และ 2/2560 (บางส่วน) 

2. ผู้รับบริการได้รับข้อมูลขา่วสารดา้น
การศึกษาต่อ ภาค กศ.บป. อย่างทั่วถึง ปี
การศึกษา 2561 ได้ด าเนินการรบัสมัคร
นักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป. จ านวน 161 
คน 
หมายเหตุ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม 
500,000 บาท 

ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 

ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 
 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 
 ช้ากว่าแผน 

ด้านงบประมาณ 
 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 

โครงการทุนวิทยาศาสตร ์
ราชภัฏนครสวรรค ์

เพื่อสนับสนุนเงิน
ทุนการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาสาย
วิทยาศาสตร ์

625,000 275,000 มหาวิทยาลยั มีนโยบายสนับสนนุ
ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา สาย
วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษาละ 10,000 บาท  
ซึ่งตลอดปีงบประมาณ 2561 มีนักศึกษา

ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 
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ตัวชี้วัด (KPI) โครงการ (Initiative) วัตถุประสงค ์
งบประมาณ (Budget) 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

ผ่านเงื่อนไขการรับทนุวิทยาศาสตร์ราชภัฏ
นครสวรรค์ ระดับปริญญาตรี จ านวน 29 
ทุน แบ่งเปน็ 
-ภาคการศึกษาที่ 1/2560 เบิกจ่าย 18 ทุน 
เป็นเงิน 90,000 บาท 
-ภาคการศึกษาที่ 2/2560 เบิกจ่าย 27 ทุน 
เป็นเงิน 135,000 บาท 
-ภาคการศึกษาที่ 1/2561 เบิกจ่าย 10 ทุน 
เป็นเงิน 50,000 บาท 

ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 
 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 
 ช้ากว่าแผน 

ด้านงบประมาณ 
 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 

โครงการบริหารส านักงาน 
(กิจกรรมบ ารุงรักษา
ห้องเรียนมาตรฐาน) 

เพื่อพัฒนา ปรบัปรุง
ห้องเรียนมาตรฐาน ให้
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

138,480 135,100 ซ่อมบ ารุง ครุภัณฑ์ห้องเรียนมาตรฐาน 
อาคารเรียนรวม ,จัดซื้อวัสดุ, ล้าง
เครื่องปรับอากาศ ห้องเรียนมาตรฐาน 
จ านวน 34 ห้อง (อาคาร 14 จ านวน 32 
ห้อง, อาคาร 5 จ านวน 2 ห้อง) 

ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 

ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 
 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 
 ช้ากว่าแผน 

ด้านงบประมาณ 
 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 
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ตัวชี้วัด (KPI) โครงการ (Initiative) วัตถุประสงค ์
งบประมาณ (Budget) 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

5. ร้อยละของอาจารย์ที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
(ตัวชี้วัดตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ) 
ผลการด าเนินงาน 
   ร้อยละ 29.40 

6. อัตราส่วนของอาจารย์ที่
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการจัดการเรียนการ
สอน (ตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั) 
ผลการด าเนินงาน 
   รอผลจากมหาวิทยาลัย 

โครงการสนบัสนนุงานดา้น
วิชาการ  

อาจารยไ์ด้เข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้านการ
เรียนการสอน 

325,500 
รวม 1,075,500 

บาท 

929,941 บาท 1. ตัวแทนอาจารย์จากทุกคณะ เขา้ร่วมอบรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ”การจัดการเรียนรู้แบบ
ใฝ่รู้ (Active  Learning)” ณ University 
of Malaya  ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่  
24  มิถุนายน – 6  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 
จ านวน 10 คน 
หมายเหตุ  ได้รับจัดสรร 325,500 บาท 
1.รับโอนเงินจากคณะต่างๆ จ านวนเงิน
750,000 บาท 
2. มีการเพิ่มกิจกรรม เป็น โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอน  “Project Based Learning (PBL)” 
ระหว่างวันที่  18-29  มิถุนายน  2561 
โดยความร่วมมือระหว่าง Francis Marion 
University (FMU) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   
จ านวนเงิน 165,456 บาท 
3. มีการเพิ่มกิจกรรม เป็น โครงการความ
ร่วมมือทางวชิาการ ประจำปงีบประมาณ 
2561 ระหวา่งมหาวทิยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ กบั Fuqing Branch of Fujian 
Normal University และ Chongqing 

ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 

ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 
 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 
 ช้ากว่าแผน 

ด้านงบประมาณ 
 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 
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ตัวชี้วัด (KPI) โครงการ (Initiative) วัตถุประสงค ์
งบประมาณ (Budget) 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

Wanzhou Vocational Education 
Center  จ านวนเงนิ 33,480 บาท 

โครงการตรวจอ่านผลงาน
ทางวชิาการ 

คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ 
ได้รับค่าตอบแทนในการ
ด าเนินงาน 

982,940 714,620 เป็นงบประมาณสนบัสนุนในการเดินทางไป
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวชิาการ และค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการพิจารณาต าแหนง่ทาง
วิชาการ เพื่อพิจารณาผลงานวิชาการตาม
หลักเกณฑ์คุณสมบัติการเข้าขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน  
6 คร้ังและเป็นค่าตรวจอ่านผลงานทาง
วิชาการ จ านวน 9 คร้ัง 
หมายเหตุ โครงการนี้ด าเนินงานโดยกอง
การเจ้าหน้าที่ สงักัดส านักงานอธิการบดี 

ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 

ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 
 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 
 ช้ากว่าแผน 

ด้านงบประมาณ 
 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 

โครงการสนบัสนนุการ
จัดท าผลงานวชิาการ 

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณในการจัดท า
ผลงานทางวชิาการ ใน
การขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวชิาการ 

600,000 595,000 อาจารย์ได้รับการสนบัสนุนงบประมาณใน
การจัดท าผลงานทางวชิาการ มรีายละเอียด 
ดังนี ้
- มีผู้ขอรับเงินสนบัสนุนการขอก าหนด
ต าแหน่งวิชาการ ระดบัผูช้่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน 35 คน ได้รับการแต่งตัง้ จ านวน 16 
คน 

ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 

ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 
 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 
 ช้ากว่าแผน 

ด้านงบประมาณ 
 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
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ตัวชี้วัด (KPI) โครงการ (Initiative) วัตถุประสงค ์
งบประมาณ (Budget) 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

-มีผู้ขอรับเงินสนบัสนุนการขอก าหนด
ต าแหน่งวิชาการ ระดบัรองศาสตราจารย์ 
จ านวน 3 คน ได้รบัการแต่งตั้ง จ านวน 2 
คน 

 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 

โครงการค่าใช้จ่ายในการ
บริหารหลักสูตร 

1.อบรมปฏิบัติการแนว
ทางการจัดการศึกษา 
Thailand 4.0 
2.อบรมอาจารย์ใหม่และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

182,500 150,968 1. แนวทางการจัดการศึกษา Thailand 4.0
แบ่งการอบรมเป็น 2 ระยะ คือ 
1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
หลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ พ.ศ. 
2558 เพื่อก าหนดแนวทางการจัดการศึกษา
ตามแนวนโยบาย Thailand 4.0 ในวัน
อาทิตย์ที่ 24 ธนัวาคม 2560 ณ ห้องประชุม
อมราวดี อาคาร 14  ชัน้ 3 โดยมี คุณสมคิด 
ค าผง วิทยากรตัวแทนจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และอาจารย์
เอกวิทย์ สิทธิวะ รองผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็น
วิทยากร มีอาจารย์เข้าร่วมอบรม 109 คน 
1.2 จัดอบรมปฏิบัติการแนวทางการพัฒนา
หลักสูตร และการประยุกต์นวตักรรมสู่การ
เรียนการสอน ในยุคการศึกษา 4.0 
(Education 4.0) ระยะที ่2 ศกึษาหาข้อมูล
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันที่  8-9 มีนาคม 

ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 

ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 
 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 
 ช้ากว่าแผน 

ด้านงบประมาณ 
 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 
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ตัวชี้วัด (KPI) โครงการ (Initiative) วัตถุประสงค ์
งบประมาณ (Budget) 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

2561  ณ. ห้องประชุมซอนตะวนั อาคาร 15 
ชั้น 4 โดยมีวิทยากร ดังนี้  
1.ดร.วิริยะ  ฤาชัยพาณชิย ์
2.นางสาวณิชานนัทน์  ค าเสริฐ 
3.นางสาวสุกัญญา  โสเก่าข่า 
4.นางสาวกนกพร  ลาภใหญ่  
มีอาจารย์ เข้าร่วมอบรม จ านวน 70 คน 
2. จัดอบรมอาจารย์ใหม่ในวันที่ 8 สิงหาคม
2561 เวลา 8:30-16:00 น. ณ ห้อง 14708 
อาคาร 14 ชั้น 7 และโดยมีเนื้อหา ดังนี้ 
     1.นโยบายด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ โดยอาจารย์เอกวิทย์ 
สิทธิวะ รองผู้อ านวยการส านักส่ง เสริม
วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค ์

2.การกรอกผลการเรียนทาง
อินเทอร์เน็ต  โดยอาจารย์ธนพฒัน์ วฒันชัย
ธรรม รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน มหาวทิยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 
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ตัวชี้วัด (KPI) โครงการ (Initiative) วัตถุประสงค ์
งบประมาณ (Budget) 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

3. แนวทางการวัดและประเมนิผลการเรียนรู้
กับมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน  
โดยอาจารย์ ดร.บัณฑิตา  อินสมบัติ รอง
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

4.การจัดการเรยีนการสอนแบบใฝ่รู้ 
(Active Learning) ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้  วิทยากร คือ 

-อาจารย์ปุณยภา บุญธรรม  
-อาจารย์สุรภี ประชุมพล 

   - อาจารย์ ดร.ลภัสวัฒน์  คลา้ยแสง 
มีอาจารย์ใหม่ จ านวน 20 คน เข้าร่วมอบรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการพัฒนางานให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ : 1. ระบบให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2. มีพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านวิชาการ งานทะเบียนและประมวลผลให้มีความทันสมัย ข้อมูลถูกต้อง เชื่อถือได้
3. เพื่อสร้างมาตรฐานการให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด (KPI) โครงการ (Initiative) วัตถุประสงค ์
งบประมาณ (Budget) 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

1. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศของ
หน่วยงาน 
ผลการด าเนินงาน 
   ผลการประเมินเทา่กับ 
4.85 คะแนน 

2. ระดับความส าเร็จของ
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ในการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการ 
ผลการด าเนินงาน 
   ผลการประเมินเทา่กับ 
4.96 คะแนน 

โครงการส่งเสริมและพฒันา
อาจารย์ (กิจกรรมพัฒนา
ระบบ Mobile 
Application) 

อาจารย์มีความรู้
ความสามารถในการใช้
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
และการใช้งานระบบ 
Mobile Application 

55,000 41,080      ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัด
อบรม “ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและพัฒนา
ระบบ Mobile Application”  วันที่ 14 มีนาคม 
2561 โดยมี อาจารย์เอกวิทย์ สิทธิวะ และ
อ า จ า ร ย์ ธ น พั ฒ น์  วั ฒ น ชั ย ธ ร ร ม  ร อ ง
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็น
วิทยากร  มีอาจารย์เข้าร่วมอบรม จ านวน 82 
คน 

ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 

ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 
 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 
 ช้ากว่าแผน 

ด้านงบประมาณ 
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 

โครงการบริหารส านักงาน 
(กิจกรรมตู้อัตโนมัติ
ให้บริการนักศึกษา) 

มีตู้อัตโนมัติให้บริการ
นักศึกษา 

25,000 24,610 มีตู้อัตโนมัติให้บริการนักศึกษา จ านวน 2 
เครื่อง 

ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 

ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 
 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 
 ช้ากว่าแผน 

ด้านงบประมาณ 
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ตัวชี้วัด (KPI) โครงการ (Initiative) วัตถุประสงค ์
งบประมาณ (Budget) 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

3. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการของหน่วยงาน 
ผลการด าเนินงาน 
   ผลการประเมินเทา่กับ 
4.86 คะแนน 

4. ระดับความส าเร็จของ
การจัดท ามาตรฐานการ
ให้บริการ 
ผลการด าเนินงาน 
   คิดเป็นร้อยละ 91.25 

5. ร้อยละของงานที่มีการ
ทบทวน/ปรบัปรุง
กระบวนการท างาน 
ผลการด าเนินงาน 
   คิดเป็นร้อยละ 100 

 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 
 อื่นๆ (ระบุ) ………………….

โครงการค่าใช้จ่ายไปราชการ 
(กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการสง่เสริมการ
จัดการความรู้ระดับส านัก) 

30,000 5,650      ส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน 
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการ
ความรู้ เพื่อพัฒนาการให้บริการ ส าหรับ
บุคลากรในส านักฯ ณ ห้องประชุมดุสิตา  ชัน้ 2  
อาคาร 14 ในวันจันทร์ที่ 25 มถิุนายน 2561  
โดยมีเนื้อหาเก่ียวกับกระบวนการและขั้นตอน
การปฏิบัติงานดา้นการให้บริการ เพื่อสร้าง
มาตรฐาน การให้บริการผ่านระบบออนไลน์  
โดย นายวิศรุต พัฒนพงษ์ ผู้พัฒนาระบบ เป็น
วิทยากร 

ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 

ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 
 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 
 ช้ากว่าแผน 

ด้านงบประมาณ 
 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 
 อื่นๆ (ระบุ) ………………….
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เป้าประสงค์ : 1. เพ่ือให้การบริหารหน่วยงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล  

2. เพ่ือพัฒนาและเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 สู่การเป็น Smart Organization
3. เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานให้มีมาตรฐาน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
4. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร

ตัวชี้วัด (KPI) โครงการ (Initiative) วัตถุประสงค ์
งบประมาณ (Budget) 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

1. ผลประเมินการ
บริหารงานของผูบ้ริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล โดย
บุคลากรภายในหน่วยงาน 
ผลการด าเนินงาน 
   ผลการประเมินเทา่กับ 
4.58 คะแนน 

2. ผลการประเมินการ
บริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาล ตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ 
5.1 ข้อ 4 
ผลการด าเนินงาน 
   ผ่านการประเมิน 

โครงการบริหารส านักงาน เพื่อจัดหาสิ่งสนบัสนุน
การปฏิบัติงานให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

455,040 431,919      งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรตามโครงการ
ดังกล่าว เบิกจา่ยในการจัดหาวสัดุ อุปกรณ์
สนับสนนุการปฏบิัติงานของบุคลากร และ
อ านวยความสะดวกในการประสานงานให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 

ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 
 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 
 ช้ากว่าแผน 

ด้านงบประมาณ 
 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 

โครงการค่าใช้จ่ายไปราชการ 
(กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ และจัดท า
แผนปฏบิัติราชการ) 

1.เพื่อทบทวนผลการ
ปฏิบัติงานของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 
2. เพื่อประชุม
ปฏิบัติการพฒันาส านัก

19,000 16,640 ส านักฯ จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ “การทบทวน
แผนยุทธศาสตร์และจัดท าแผนปฏิบัติการส านัก
ฯ”  ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 โดยวิทยากร 
คือ 
1.ผศ.ดร.วไลพร  เมฆไตรรัตน์ 
2.อาจารย์ชุณษิตา  นาคภพ 

ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 

ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 
 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 
 ช้ากว่าแผน 
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ตัวชี้วัด (KPI) โครงการ (Initiative) วัตถุประสงค ์
งบประมาณ (Budget) 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

3. ร้อยละความส าเร็จของ
การเบิกจ่ายงบประมาณ
รายไตรมาส 
ผลการด าเนินงาน 
   ผลการเบิกจา่ยงบประมาณ 
คิดเปน็ ร้อยละ 90.07 

4. ระดับความส าเร็จการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ  
ผลการด าเนินงาน 
   ผลส าเร็จของการ
ด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 
86.36 

5. ระดับคะแนน
ความส าเร็จของการ
จัดการความเสี่ยง 
ผลการด าเนินงาน 
   ผลการประเมินเทา่กับ 
4.00 คะแนน 

ส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนสู่ความเป็น
เลิศตามนโยบายของ
มหาวิทยาลยั 
3. เพื่อจัดท าแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปี 2561 

ด้านงบประมาณ 
 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 
 อื่นๆ (ระบุ) ………………….

โครงการค่าใช้จ่ายไปราชการ 1.เพื่อสนับสนนุให้
บุคลากร เข้ารับการ
พัฒนาทักษะที่
สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจ
ของหน่วยงาน  
2.เพื่อสนับสนนุการเดิน
ทางเข้าร่วม
ประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ 
ภายนอก 
3.ผู้บริหารและบุคลากร
ของส านักฯ ได้รบัการ
พัฒนาศักยภาพด้าน
การให้บริการ 

321,000 216,411      ผู้บริหารและบุคลากรในหนว่ยงาน ได้รับ
การพัฒนาด้านการปฏบิัติงาน ทั้งงานด้านการ
ให้บริการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงาน
ภายนอก ได้รับความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดปีงบประมาณ 2561 มี
ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม 
สัมมนา และไปราชการ จ านวน 21 คร้ัง มี
บุคลากรได้รบัการพัฒนา จ านวน 22 คน 

ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 

ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 
 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 
 ช้ากว่าแผน 

ด้านงบประมาณ 
 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 
 อื่นๆ (ระบุ) ………………….
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ตัวชี้วัด (KPI) โครงการ (Initiative) วัตถุประสงค ์
งบประมาณ (Budget) 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

6. ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 
ผลการด าเนินงาน 
   บุคลากรจ านวน 22 คน 
ได้รับการพัฒนา คิดเป็น
ร้อยละ 100  

7. ร้อยละของงานตาม
โครงสร้างที่มีคู่มือ
ปฏิบัติงาน 
ผลการด าเนินงาน 
   มีการจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานตามโครงสรา้ง 
คิดเป็นร้อยละ 100 

8. ผลกรประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของ
หน่วยงานสนบัสนุน 
ผลการด าเนินงาน 
   ผลการประเมินเทา่กับ 
4.59 คะแนน 

โครงการค่าใช้จ่ายไปราชการ
(กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาสมรรถนะดา้นการ
ปฏิบัติงาน) 

1.เพื่อปลูกจิตส านึกใน
งานบริการให้แก่
บุคลากร 
2 เพื่อพัฒนาบุคลากร
ให้มีภูมิคุ้มกันด้านจิตใจ 
มีคุณธรรม จริยธรรม 
3 เพื่อปรับปรุงและหา
แนวทางในการปัญหา
ในการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

30,000 28,580      ส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน จดั
อบรมเชิงปฏิบัติการพฒันาสมรรถนะด้านการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ในหัวเรื่อง “การพัฒนา
พลังจิตเพื่อพัฒนากระบวนการท างาน (พฒันา
จิต พัฒนางาน)” ณ ห้องประชมุดุสิตา อาคาร 
14 ชั้น 2 ในวันพฤหัสบดทีี่  29  มีนาคม  
2561 โดยมีคุณพศิน  อินทรวงค์ และ  
คุณชัชรินทร์  กวางทอง (วทิยากร) มีเนื้อหา
เก่ียวกับ สมาธิกับประสิทธิภาพการท างาน ,วิธี
มองโลกแบบองค์รวม เพื่อเข้าใจตนเอง 
ผู้ร่วมงานและผู้รบับริการ , ฝึกปฏิบัติจิตแบบ
ง่ายๆเพื่อพัฒนากระบวนการท างานเพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น  

ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 

ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 
 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 
 ช้ากว่าแผน 

ด้านงบประมาณ 
 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 

 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 
 อื่นๆ (ระบุ) ………………….

โครงการค่าใช้จ่ายในการ
ประกันคุณภาพ 

เพื่อส่งเสริมมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานจาก 
สกอ. 

30,000 28,425      ด าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาภายใน จ านวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 

1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบตัิการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรับการตรวจติดตามประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน 
ประจ าปีการศึกษา 2560  เมื่อวันที่ วันอังคารที่ 
21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมดุสิตา 
อาคาร 14 ชั้น 2 

ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 

ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 
 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 
 ช้ากว่าแผน 

ด้านงบประมาณ 
 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 
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ตัวชี้วัด (KPI) โครงการ (Initiative) วัตถุประสงค ์
งบประมาณ (Budget) 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

9. จ านวนระบบ
สารสนเทศสนบัสนนุการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา 
ผลการด าเนินงาน 
   หน่วยงานมีการ
ปรับปรุงพฒันาระบบงาน 
จ านวนทั้งสิ้น 7 ระบบงาน 

2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิารการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หน่วยงาน เม่ือวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ 
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ชัน้ 2 
     งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรตามโครงการ
ดังกล่าว เบิกจา่ยในการจัดหาวสัดุ อุปกรณ์
สนับสนนุการปฏบิัติงานของบุคลากร และ
อ านวยความสะดวกในการประสานงานให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 



บทที่ 5 
การเทียบเคียงผลการด าเนินงานและเป้าหมาย 

ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ได้ก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนไว้อย่างครบถ้วน เพ่ือให้การ
ด าเนินโครงการ / กิจกรรม สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้  ซึ่งการด าเนินงานให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจาก
บุคลากรภายในหน่วยงานขับเคลื่อน และใช้ทรัพยากรด้านงบประมาณ วัสดุ -อุปกรณ์ เทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือแสดงผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานว่าเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายหรือไม่ 
ในบทนี้หน่วยงานได้ท าการเทียบเคียงระหว่างผลการด าเนินงานกับค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ จ าแนกรายประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. เพ่ือส่งเสริมการหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้มีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2. เพ่ือพัฒนาห้องเรียนในความรับผิดชอบให้เป็นห้องเรียนมาตรฐาน
3. เพ่ือพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ มาตรการด าเนินการ 
1. ส่งเสริมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ให้
มีการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1. ส่งเสริมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามความต้องการ
ของหน่วยงานและสถาบันในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 
2. พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหาร
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
หลักสูตร 

2. สร้างโอกาสทางการศึกษา ให้แก่นักเรียน
นักศึกษา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 

1. พัฒนาระบบการรับนักศึกษาให้เหมาะสมกับหลักสูตร
2. สนับสนุนทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และสาขาท่ีเป็นความต้องการของท้องถิ่น 
3. เร่งรัดการประชาสัมพันธ์เพ่ือแสวงหาผู้เรียนล่วงหน้า

3. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

1. จัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ สิ่งสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนที่ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. เพ่ือส่งเสริมการหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้มีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2. เพ่ือพัฒนาห้องเรียนในความรับผิดชอบให้เป็นห้องเรียนมาตรฐาน
3. เพ่ือพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ มาตรการด าเนินการ 
2. พัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่ดูแลห้องเรียน ให้มี
ความสามารถในการซ่อมบ ารุง เครื่องมือ และอุปกรณ์
ประกอบห้องเรียน 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศ/เทคโนโลยีสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

4. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ได้
มาตรฐาน 

1. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดท าผลงานวิชาการ
เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
2. สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา กับ
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้มีความรู้ และประสบการณ์จริง 
รวมทั้งเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนาการเรียนการสอน 
3. จัดโครงการฝึกอบรม แนวทางการจัดการเรียนการสอน
ในยุค Thailand 4.0 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ การพัฒนา
อาจารย์กับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 
5. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ตามความมุ่งหมายของหลักสูตรในระดับมหาวิทยาลัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2  ส่งเสริมการพัฒนางานการให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. ระบบให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. มีพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านวิชาการ งานทะเบียนและประมวลผลให้มีความทันสมัย
ข้อมูลถูกต้อง เชื่อถือได้ 
3. เพื่อสร้างมาตรฐานการให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน

กลยุทธ์ มาตรการด าเนินการ 
1. พัฒนาหน่วยงานให้เป็น Smart
Organization 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการให้บริการที่ทันสมัย
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการส าหรับผู้บริหาร 
3. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
4. เร่งจัดหา /พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน และการให้บริการ 

2. พัฒนาการให้บริการที่เป็นเลิศ 1. จัดท าช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ให้ครอบคลุม เข้าถึงผู้รับบริการอย่างท่ัวถึง 
2. สร้างมาตรฐานการให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน
3. ทบทวนขั้นตอนการด าเนินงานให้มีความทันสมัย
สอดคล้องกับการด าเนินงานในปัจจุบัน 
4. รณรงค์ให้บุคลากรภายในหน่วยงาน แสดงออกถึง
พฤติกรรมการให้บริการ ที่มุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจ 
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว และ
มีทัศนคติที่ดีในการให้บริการ 
5. พัฒนาทักษะด้านการให้บริการให้แก่บุคลากร
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3  ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
 บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. เพ่ือให้การบริหารหน่วยงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
2. เพ่ือพัฒนาและเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 สู่การเป็น
Smart Organization 
3. เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานให้มีมาตรฐาน ตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
4. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร

กลยุทธ์ มาตรการด าเนินการ 
1. บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีธรรมาภิบาล 1. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานให้สอดคล้อง

และสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
2. สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กร ในรูปการ
จัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
งาน และผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
3. ลดการให้ทรัพยากรสิ้นเปลือง โดยน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 
4. บริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรร มุ่งเน้นผลงาน และมีความโปร่งใส 
5. กระจายอ านาจไปสู่บุคลากรทุกส่วนงานภายใน
6. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

2. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อการ
พัฒนาสมรรถนะหลักและทักษะอื่นที่สนใจ
ให้สูงขึ้น 

1. จัดโครงการฝึกอบรม และพัฒนาความสามารถและ
ทักษะที่จ าเป็นให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน 
2. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการฝึกอบรม กับ
หน่วยงานภายนอกให้แก่บุคลากร 
3. สร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร
ภายในหน่วยงาน 
4. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน 
5. ส่งเสริมการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3  ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
 บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. เพ่ือให้การบริหารหน่วยงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
2. เพ่ือพัฒนาและเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 สู่การเป็น
Smart Organization 
3. เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานให้มีมาตรฐาน ตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
4. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร

กลยุทธ์ มาตรการด าเนินการ 
3. สร้างความเชื่อม่ันในการประกันคุณภาพ
ของหน่วยงาน 

1. พัฒนากลไกการประกันคุณภาพ ให้ได้มาตรฐาน และมี
กระบวนการประเมินที่มีประสิทธิภาพ 
2. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการประกันคุณภาพของ
หน่วยงาน 
3. ส่งเสริมการจัดท าวิจัยของบุคลากรภายในหน่วยงาน
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพ
กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

4. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

1. พัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร
ภายในหน่วยงาน 
2. ยกระดับการให้บริการ ให้อยู่ในรูปของบริการออนไลน์



ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 

ผลการด าเนินงาน 

ผล สถานะ 

1.ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทั้งระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา 

1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาของมหาวิทยาลัย มี
การด าเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา 

1 สัดส่วนของหลักสูตรที่มีการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 บรรลุ 

2. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง (ตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย) 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 100 บรรลุ 

3. สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ต่อด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย) 

33 : 67 20 : 80 ไม่บรรลุ 

4. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาใหม่ ภายหลังการจองรายวิชาเรียน
จนน.ปัจจุบัน/จนน.กรอกใบรายงานตัว*100 ข้อมูล ณ 11 ก.ย. 61 

ร้อยละ 90 87.63 ไม่บรรลุ 

2. เพ่ือพัฒนาห้องเรียนใน
ความรับผิดชอบให้เป็น
ห้องเรียนมาตรฐาน 

5. ระดับความส าเร็จของการปรับปรุง พัฒนาห้องเรียนมาตรฐาน ใน
ความรับผิดชอบ (อาคาร 14) 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 บรรลุ 

6. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้บริการห้องเรียน
อาคารเรียนรวม (อาคาร 14) 

4.00 คะแนน ไม่มีการประเมิน ไม่บรรลุ 

3. เพ่ือพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้
มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
นโยบายการจัดการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัย 

7. ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพ) 

ร้อยละ 30 29.40 ไม่บรรลุ 

8. อัตราส่วนของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการ
เรียนการสอน (ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย) 

ร้อยละ 80 รอผลจาก
มหาวิทยาลัย 

- 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 
ผลการด าเนินงาน 

ผล สถานะ 
2. ส่งเสริมการพัฒนางาน
การให้บริการของหน่วยงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

1. ระบบให้บริการมีความ
ถูกต้อง รวดเร็ว สร้างความพึง
พอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน 4.00 คะแนน 4.85 คะแนน บรรลุ 
10. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
หน่วยงาน 

4.00 คะแนน 4.86 คะแนน บรรลุ 

2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ
สนับสนนุงานด้านวชิาการ งาน
ทะเบียนและประมวลผลให้มี
ความทันสมัย ข้อมูลถูกต้อง 
เชื่อถือได้ 

11. ระดับคะแนนความส าเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการ
รักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 

4.00 คะแนน 4.96 คะแนน บรรลุ 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
หน่วยงาน 

4.00 คะแนน 4.86 คะแนน บรรลุ 

3. เพื่อสร้างมาตรฐานการ
ให้บริการตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 

13. ระดับความส าเร็จของการจัดท ามาตรฐานการให้บริการ ร้อยละ 85 ร้อยละ 91.25 บรรลุ 

14. ร้อยละของงานที่มีการทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการท างาน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 บรรลุ 

15. ระดับคะแนนความส าเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการ
รักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 

4.00 คะแนน 4.96 คะแนน บรรลุ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 
ผลการด าเนินงาน 

ผล สถานะ 
3. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการที่ได้มาตรฐานและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

1. เพ่ือให้การบริหาร
หน่วยงานเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 

16. ผลประเมินการบริหารงานของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล
โดยบุคลากรภายในหน่วยงาน 

4.00 คะแนน 4.58 คะแนน บรรลุ 

17. ผลการประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ 5.1 เกณฑ์ข้อ 4 

ผ่าน 
การประเมิน 

ผ่าน 
การประเมิน 

บรรลุ 

18. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ รายไตรมาส ร้อยละ 90 ร้อยละ 90.07 บรรลุ 

19. ระดับความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ร้อยละ 80 ร้อยละ 86.36 บรรลุ 

20. ระดับคะแนนความส าเร็จของการจัดการความเสี่ยง ระดับ 4 ระดับ 4 บรรลุ 

2. เพ่ือพัฒนาและเตรียมความ
พร้อมของบุคลากรให้
สอดคล้องกับนโยบาย 
Thailand 4.0 สู่การเป็น 
Smart Organization 

21. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 บรรลุ 

22. ร้อยละของงานตามโครงสร้างที่มีคู่มือปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 บรรลุ 

3. เพ่ือพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของหน่วยงาน
ให้มีมาตรฐาน ตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

23. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงาน
สนับสนุน 

4.00 คะแนน 4.59 คะแนน บรรลุ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 
ผลการด าเนินงาน 

ผล สถานะ 
4. เพ่ือพัฒนาระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

24. จ านวนระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา 

1 ระบบ 7 ระบบ บรรลุ 

จากการเทียบเคียงระหว่างผลการด าเนินงานและค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สรุปผลได้ดังนี้ 
1. ตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการ

จ านวนตัวชี้วัดของแผน  22  ตัวชี้วัด 
บรรลุผลส าเร็จ จ านวน  18  ตัวชี้วัด 
ไม่บรรลุผลส าเร็จ จ านวน   4  ตัวชี้วัด 
ผลส าเร็จคิดเป็นร้อยละ  81.82 

2. ผลการบริหารงานงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร   11,048,600.00 บาท 
เบิก-จ่าย ตลอดปีงบประมาณ    9,951,499.30 บาท  
ร้อยละความส าเร็จของการบริหารงบประมาณ 93.21 

ข้อสังเกต โครงการที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย/อัตราการเบิกจ่ายต่ า  และโครงการที่มียอดเงินสูงกว่าที่ขอตั้ง จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการเพชรราชภัฏนครสวรรค์และวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ งบประมาณท่ีรับจัดสรร จ านวน 625,000 บาท เบิกจ่ายจ านวน 275,000

บาท อัตราการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 44.00 มีสาเหตุเนื่องมาจากจ านวนผู้ขอเบิกเงินทุนสนับสนุนดังกล่าวไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยจ านวนผู้รับทุนในแต่ละภาค
การศึกษาผันแปรตามผลการเรียนของนักศึกษา (ผลการเรียนในแต่ละเทอมไม่เป็นไปตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการสนบัสนุนนักศึกษา
โครงการวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2547 หมวดที่ 2 ข้อ 7(2)) 
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2. มีการรับโอนงบประมาณจากคณะ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคณาจารย์ ตามโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning ณ ประเทศมาเลเซีย
เป็นจ านวนเงิน  750,000 บาท 

3. โครงการสหกิจศึกษา Co-Operative Education  กิจกรรมสนับสนุนการน าเสนอผลงานทางวิชาการและการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษา เป็น
กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นปีแรก จึงด าเนินการได้เพียงประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ และนักศึกษาที่สนใจได้รับข้อมูลข่าวสารการแข่งขันเท่านั้น แต่ยังไม่มีผลงานเข้าร่วม
แข่งขันไปรอบปีงบประมาณดังกล่าว 
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