
รายงานผลการด าเนินโครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 1) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการจัดการศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
เป้าประสงค์ :   1. มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
          2. มีระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์:   1. ร้อยละของหลักสูตรที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  
         2. ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
         3. จ านวนระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ได้ประสิทธิภาพ 
         4. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง (ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย) 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

1. ส่งเสริมการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตร ให้
สอดคล้องกับนโยบาย
สนับสนนุการศึกษาของ
รัฐบาล 

1. จ านวนหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
นโยบายการกู้ยืมเพื่อการศึกษาตาม 
10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 
  ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 1)  
สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาให้
ความเห็นชอบหลักสูตรที่
สอดคล้องกับนโยบายการกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา ตาม 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย จ านวน 4 หลักสูตร คิด
เป็นร้อยละ 7.01  

1. โครงการส่งเสริมการผลิต
บัณฑิต ภาคปกติ  
    1.1 กิจกรรมการรับสมัคร 
    1.2 กิจกรรมการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ 
    1.3 กิจกรรมการประกวด
คลิปวิดีโอฯ 
    1.4 กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมสร้างเครือข่าย
ประชาสัมพนัธ์เชิงรุก 
   1.5 กิจกรรมประชาสัมพนัธ์
เชิงรุก 

1. เพื่อประชาสัมพันธ์
หลักสูตรเชิงรุกให้แก่นักเรียน
และบุคคลทัว่ไปที่สนใจเข้า
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตร ี
2. เพื่อสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์กับ
สถานศึกษา 
3. เพื่อเตรียมความพร้อมและ
ซักซ้อมความเข้าใจแก่
อาจารย์แนะแนวเก่ียวกับ
ข้อมูลการรับสมัครฯ 

220,300 124,500 1. กิจกรรมเตรียมความพร้อมสร้างเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ด าเนินการจัดประชุม
อาจารย์ บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความ
พร้อม และซักซ้อมความเข้าใจข้อมูลการรับ
สมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 และ
แนวทางการออกประชาสัมพันธ ์/แนะแนว
การศึกษาต่อ เมื่อวันที่ 13  พฤศจิกายน  2562 
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลยั  โดยมีตัวแทน
คณาจารย์ /บุคลากร ตัวแทนจากคณะต่าง ๆ 
เข้าร่วม จ านวนทั้งสิน้ 62 คน  
 

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

ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 
 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 
 ช้ากว่าแผน 
 

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



กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

1. ส่งเสริมการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตร ให้
สอดคล้องกับนโยบาย
สนับสนนุการศึกษาของ
รัฐบาล (ต่อ) 

2. ร้อยละหลักสูตรที่ได้รับการ
ปรับปรุงพัฒนาให้ตอบสนองต่อการ
พัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ และผ่านเกณฑ์รับรอง
มาตรฐานในระดับดี (ตัวชี้วัดตาม
แผนฯ ของมหาวิทยาลัย) 
ผลการด าเนินงาน 
   ปี งบประมาณ  2562 -2563 
มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้ทุกคณะ
ปรับปรุง /พัฒนาหลักสูตร เพื่อให้
สามารถตอบสนองต่อการพัฒนา
ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
โดยเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562-2563 จ านวน 46 หลักสูตร  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562-2563 
จ านวน 7 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 53 
หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 92.98 
(จาก 57 หลักสูตร)  
 

    2. กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ มีการ
ด าเนินการโดยเชิญอาจารย์แนะแนวเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้าน
วิชาการ การประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร และ
เทคนิคการใช้สื่อเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
เมื่อวันที่ 3  ธันวาคม  2562 มีอาจารย์แนะ
แนว และตัวแทนจากโรงเรียนตา่ง ๆ เข้าร่วม 
จ านวน 58 โรงเรียน  
3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก ไปยังโรงเรียน
เครือข่ายต่าง ๆ จ านวน 16 โรงเรียน ได้แก่ 
    โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 
    โรงเรียนห้วยน้ าหอมวิทยาคาร 
    โรงเรียนไพศาลีพิทยา 
    โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
    โรงเรียนลานสักวิทยา 
    โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 
    โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 
    โรงเรียนโพฒสิารศึกษา 
    โรงเรียนพยุหะวิทยา 
    โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 
    โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
    โรงเรียนตากฟ้าวชิาประสทิธิ์ 

 



กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

1. ส่งเสริมการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตร ให้
สอดคล้องกับนโยบาย
สนับสนนุการศึกษาของ
รัฐบาล (ต่อ) 

3. จ านวนช่องทางการรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ 
ผลการด าเนินงาน 
  ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัย 
โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ปรับปรุงกระบวนการรับ
สมัครนักศึกษาใหม่ โดยไม่เข้าร่วม
ระบบการคัดเลือกกลางฯ หรือ 
TCAS  ซึ่งหน่วยงานปรับปรุงและ
พัฒนาช่องทางการรับสมัครเพิ่มเติม 
จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่  1) การ
รับสมัครตรงผ่านระบบออนไลน์   
2) การรับสมัครตรงที่มหาวิทยาลัย   
3) การรับสมัครผ่านอาจารย์ประจ า
หลักสูตร/คณะ  4) การรับสมัคร
ผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

        โรงเรียนหนองฉางวิทยา 
    โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 
    โรงเรียนทับกฤษพัฒนา 
    โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มชัฌิม 

 

2. โครงการส่งเสริมการผลิต
บัณฑติ ภาค กศ.บป. (กิจกรรม
การรบัสมัคร) 

1. เพื่อขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้แก่บุคลากร
ประจ าการ และประชาชน
ทั่วไปในการเข้าศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา 
2. เพื่อด าเนินการรับนักศึกษา
และประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่
เปิดรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. 
ปีการศึกษา 2562 

25,000 0 ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ภาค กศ.บป. รุ่น 42 ปีการศึกษา 2563 ปัจจุบัน
ยังไม่ถึงรอบระยะเวลาการด าเนินงาน (ตั้ง
งบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาส 3) 

ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 
ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 
 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 
 ช้ากว่าแผน 
ด้านงบประมาณ 
 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 



กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

2. สร้างโอกาสทาง
การศึกษา ให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง (กลยุทธ์
มหาวิทยาลยั) 

4. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
กระบวนการรับสมัครนักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
  N/A (ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการ
ด าเนินการ) 
 
5. ร้อยละของผู้เข้าเรียน
ระดับอุดมศึกษาเพิ่มข้ึน(ตัวชี้วัด
ตามแผนยทุธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั) 
ผลการด าเนินงาน 
  N/A (ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการ
ด าเนินการ) 
 
 
 

3. โครงการทุนวิทยาศาสตร ์
ราชภัฏนครสวรรค์  

1. เพื่อสร้างโอกาสทาง
การศึกษาให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา ที่มีความสนใจ
ศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 
3. เพื่อพัฒนาศักภาพด้านการ
เรียนของนักศึกษาให้สูงขึ้น 

200,000 50,000      มหาวิทยาลัยมนีโยบายสนับสนุนทุนการศึกษา
ให้แก่นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษาละ 
10,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 1) มี
นักศึกษาได้รับทนุวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค ์
จ านวน 7 ทนุ คือ  
     -ภาคการศึกษาที่ 2/2562 จ านวน 10 ทุน 
เป็นเงิน 50,000 บาท 

ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 
ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 
 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 
 ช้ากว่าแผน 
ด้านงบประมาณ 
 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 

4. โครงการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

1. เพื่อสรา้งโอกาสในการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาและพฒันาการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล 
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนนุการ
จัดการเรียนการสอนในระดบั
บัณฑติศึกษาให้มปีระสิทธิภาพ 

1,544,600 33,520 สนับสนุนการด าเนินการเกี่ยวกับการสอบ
วิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา 

ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 
ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 
 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 
 ช้ากว่าแผน 
ด้านงบประมาณ 
 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 



กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

3. ปรับปรุงและพฒันาช่อง
ทางการสื่อสารการ
ประชาสัมพนัธ์ และการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

6. จ านวนช่องทางการสื่อสารและ
ประชาสัมพนัธ ์
ผลการด าเนินงาน 
   N/A  (ยังไม่ถึงรอบระยะเวลา
ด าเนินการ) 
 
7. ผลส าเร็จของการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
/โรงเรียน /สถาบันเครือข่าย 
ผลการด าเนินงาน 
   ไตรมาส 1 มีการด าเนินกิจกรรม
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/
สถานศึกษาเครือข่าย จ านวน 3 
คร้ัง มีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรมม
จ านวนทั้งสิ้น 67 หน่วยงาน 

5. เงินสมทบกองทุน
วารสารวชิาการและวิจัย
สังคมศาสตร ์

1. เพื่อเปน็สื่อกลางในการ
เผยแพร่ความรู้และวิทยาการ
ด้านสงัคมศาสตร ์
2. เพื่อเปน็แหลง่แลกเปลีย่น
ความรู้ระหวา่งนักวิชาการจาก
สถาบนัอุดมศึกษา และองค์กร 
ภาคร ัฐและ ัอกชนตา่ง ๆ 
3. เพื่อส่งเสริมและสนบัสนนุให้
มีผลงานทางวชิาการที่จะ
ก่อให้เกิดความกว้าหนา้ทาง
วิชาการและเกดิประโยชน์ต่อ
ประเทศชาตโิดยสว่นรว่ม 

300,000 300,000 1. ด าเนินการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย
สังคมศาสตร์ จ านวน 3 ฉบับ ได้แก่  
   - วารสารวชิาการและวิจัยสงัคมศาสตร์ ปีที่ 
14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2562 
2. เบิกจ่ายค่าตอบแทนพจิารณาบทความลง
วารสารฯ จ านวน ...... เร่ือง 
3. จัดหาสิ่งสนบัสนุนการด าเนินงานและการ
จัดท าวารสารวชิาการและวิจัยสงัคมศาสตร ์

ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 
ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 
 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 
 ช้ากว่าแผน 
ด้านงบประมาณ 
 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 

6. โครงการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวชิาการ
ระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2562 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
สนับสนนุการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและระดับ
นานาชาต ิ

70,000 0      เป็นเงินสมทบสนับสนุนการเป็นสมาชิก
บัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และสมทบ
การจัดประชุมน าเสนอผลงานวิจัยและวารสาร
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพื่อ
จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ และการเข้าร่วม
การประชุมวิชาการ เครือข่ายสภาคณะผู้บริหาร
บัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย 

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

ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 
 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 
 ช้ากว่าแผน 
 

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



กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

4. สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนของ
มหาวิทยาลยั 

8. จ านวนระบบสารสนเทศ
สนับสนนุการจัดการเรียนการสอน 
ที่ได้รับการปรับปรุง พฒันา 
ผลการด าเนินงาน 
   หน่วยงานปรับปรุงและพัฒนา
ระบบสาสนเทศที่สนับสนนุการ
เรียนการสอน เพิ่มเติมจาก
ปีงบประมาณ 2562  จ านวน 4
ระบบ ได้แก่ ระบบส่งผลการเรียน
ออนไลน์ (ปรับปรุง)  ระบบลงเพิ่ม
ออนไลน์ (ปรับปรุง)  ระบบ
ตรวจสอบคุณวุฒิออนไลน์  
ระบบงานทะเบียนนักศึกษา 
(ปรับปรุง)  
 
9. ร้อยละของอาจารย์ทีไ่ด้รับ
ต าแหน่งทางวิชาการ (ตัวชี้วัดของ
มหาวิทยาลยั) 
ผลการด าเนินงาน 
   ร้อยละ 36.74 (ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปี
การศึกษา 2561) 
 

7. โครงการตรวจอ่านผลงาน
ทางวชิาการ 

1. เพื่ออ านวยความสะดวกให้
การด าเนินการพิจารณาการ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
2. เพื่อขับเคลื่อนแผนพฒันา
บุคลากร บรรลุเป้าประสงค์เป็น 
ไปนโยบายมหาวทิยาลยั 
3. เพือ่ส่งเสริมให้คณาจารย์
เข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการที่
สูงขึ้น 
4. เพื่อเพิ่มจ านวนบุคลากรที่
มีต าแหน่งทางวิชาการตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 

1,456,800 121,394.80      เป็นงบประมาณสนับสนุนในการเดินทางไป
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณา
ผลงานวิชาการตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติการขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 1 ครั้ง 
(2/2562) และเป็นค่าตอบแทนการตรวจอ่าน
ผลงานทางวิชาการแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 19 
ราย  
หมายเหตุ โครงการนี้ด าเนินงานโดยกองการ
เจ้าหน้าที่ สงักัดส านักงานอธิการบดี การตัด
ยอดเบิกจ่ายโดยส านักส่งเสริมวชิาการและงาน
ทะเบียน 

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

ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 
 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 
 ช้ากว่าแผน 
 

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

8. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในหน่วยงาน 

1. เพื่อพัฒนากระบวนการ 
ปฏิบัติงานตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 
2. เพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ 
ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน ระหว่างบุคลากร 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ อัน
ดีร่วมกันระหว่างบุคลากรและ
ผู้บริหารหน่วยงาน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    ด าเนินกิจกรรมโดยการจัดประชุมกลุ่มย่อย
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจน
วิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ระหว่างบุคลากร 
ผู้ บ ริ ห า รภ าย ใน ห น่ วย ง าน  ได้ แ ก่  ก า ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติในการให้บริการ
ลงเพิ่มรายวิชา (ภาคปกติ) และการลงเพิ่มแบบ
ไม่พิมพ์ค าร้อง (ภาค กศ.บป.)  การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ซักซ้อมความเข้าใจในการรับสมัครและ
รายงานตัวนักศึกษาใหม่ 

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

ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 
 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 
 ช้ากว่าแผน 
 

ด้านงบประมาณ 
 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 
 อื่นๆ (ระบุ) ไม่ใช่งบประมาณ 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการพัฒนางานให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ : 1. ระบบให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
                 2. มีพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านวิชาการ งานทะเบียนและประมวลผลให้มีความทันสมัย ข้อมูลถูกต้อง เชื่อถือได้ 
                 3. เพื่อสร้างมาตรฐานการให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์:   1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงาน 
         2. ร้อยละของการบริการที่ได้รับบริการตรงตามมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงาน 
         3. จ านวนระบบสารสนเทศที่มีการปรับปรุงพัฒนา 
         4. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ วัตถุประสงค ์
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

1. พัฒนานวัตกรรมโดยการ
น าเทคโนโลยสีารสนเทศมา
ใช้ในการท างานเพื่อลด
ขั้นตอน หรือเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
หน่วยงาน 

1. จ านวนงานที่ด าเนินการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/เพ่ิม
ประสิทธิภาพของหน่วยงาน 
ผลการด าเนินงาน 
   N/A  (ยังไม่ถึงรอบระยะเวลา
ด าเนินการ) 
 
2. ระดับความส าเร็จของการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศ
ของหน่วยงาน 
ผลการด าเนินงาน 
   N/A  (ยังไม่ถึงรอบระยะเวลา
ด าเนินการ) 

1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
2. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพฒันาสมรรถนะ
ด้านการปฏิบัติงาน 
 

1.เพื่อสร้างจิตสานึกใน
งานบริการให้แก่บุคลากร 
2 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ภูมิคุ้มกันด้านจิตใจ มี
คุณธรรม จริยธรรม 
3 เพื่อปรับปรงุและหา
แนวทางในการปัญหาใน
การให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพของสานัก
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

1. ด าเนินกิจกรรมโดยการจัดประชุมกลุ่มย่อย
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจน
วิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ระหว่างบุคลากร 
ผู้บริหารภายในหน่วยงาน ได้แก ่การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติในการให้บริการ
ลงเพิ่มรายวิชา (ภาคปกติ) และการลงเพิ่มแบบ
ไม่พิมพ์ค าร้อง (ภาค กศ.บป.)  การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ซักซ้อมความเข้าใจในการรับสมัครและ
รายงานตัวนักศึกษาใหม ่
2. ด าเนินกิจกรรม 2 ลักษณะ คือ 1) การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากร และซักซ้อมความเข้าใจ ตลอดจนการ
ฝึกใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการแก่

ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 
ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 
 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 
 ช้ากว่าแผน 
ด้านงบประมาณ 
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 



กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ วัตถุประสงค ์
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

2. สร้างมาตรฐานการ
ให้บริการตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 

3. ร้อยละของกระบวนงาน
ให้บริการที่ปรับปรุงการให้บริการ
แบบออนไลน ์
ผลการด าเนินงาน 
   N/A (ยังไม่ถึงรอบระยะเวลา
ด าเนินการ) 
 
4. ระดับความส าเร็จของร้อยละ
เฉลี่ยถว่งน้ าหนักในการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 
ผลการด าเนินงาน 
   N/A (ยังไม่ถึงรอบระยะเวลา
ด าเนินการ) 
 
 

นักศึกษา อาจารย์ภายในมหาวทิยาลัย 
ตลอดจนบุคคลภายนอก  2) จดัส่งบุคลากรเข้า
รับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับต าแหน่งงานที่รับผิดชอบ โดยใช้
งบประมาณจากโครงการค่าใช้จา่ยไปราชการ 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เป้าประสงค์ : 1. เพ่ือให้การบริหารหน่วยงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล  
                  2. เพ่ือพัฒนาและเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 สู่การเป็น Smart Organization  
                  3. เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานให้มีมาตรฐาน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
                  4. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์:  1. ผลประเมินการบริหารของผู้บริหารตามหลักธรรมภิบาลระดับมหาวิทยาลัย         2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 
        3. ระดับความส าเร็จของการจัดการความเสี่ยง            4. ผลการประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
        5. จ านวนระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา        6. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
        7. ระดับความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ วัตถุประสงค ์
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

1. บริหารจัดการเชิงรุก
อย่างมีธรรมาภิบาล 

1. ผลการประเมินการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล ตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพฯ 
ผลการด าเนินงาน 
  ยังไม่ถึงรอบการประเมิน 
 

2. ร้อยละความส าเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ รายไตรมาส 
ผลการด าเนินงาน 
   ไตรมาส 1 มีการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ จ านวน 1,310,721 
บาท คิดเปน็ร้อยละ 17.23 ของ
งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร  

1. โครงการบริหารส านักงาน 
2. โครงการจัดหาวัสดุ/
ครุภัณฑ์ สนับสนนุการ
ด าเนินงานบัณฑติฯ 
3. โครงการค่าใช้จ่ายในการ
ประกันคุณภาพ 
4. โครงการส่งเสริมการผลิต
บัณฑิต ภาคปกต ิ
5. โครงการส่งเสริมการผลิต
บัณฑิต ภาค กศ.บป. 
6. โครงการก ากับดูแล
มาตรฐานการจัดการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

1. เพื่อจัดหาวัสดุ/
อุปกรณ์ สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
2. เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
สร้างความพงึพอใจให้แก่
ผู้รับบริการ 
3.เพื่อพัฒนาระบบการ
ให้บริการของหน่วยงาน 

3,619,700 1,283,472.9      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) …………………. 



กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ วัตถุประสงค ์
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศ
สนับสนนุการปฏบิัติงาน
ของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน 

3. จ านวนระบบสารสนเทศ
สนับสนนุการปฏบิัติงานของ
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
ผลการด าเนินงาน 
   หน่วยงานก าหนดแผนปรบัปรุง
และพัฒนาระบบสารสนเทศของ
หน่วยงานโดยมีแนวทางการ
พัฒนาในปงีบประมาณ 2563 ดังนี ้
   1) ระบบตรวจสอบคุณวุฒิ
ออนไลน์ผา่น QR Code /รหัส
นักศึกษา เพื่อลดระยะเวลา 
ขั้นตอน และตลอดจนความ
สิ้นเปลืองทรัพยากร 
   2) ระบบลงเพิ่ม-ถอนรายวิชา
ออนไลน์ (แบบไม่พิมพ์ค าร้อง) 
   3) ระบบนับชั่วโมงสอนอาจารย์
แต่ละภาคเรียน 
   4) ระบบงานส าหรับเจ้าหนา้ที่ 
เพื่อการปฏิบัติงานและบริหาร
จัดการ 
 

1. โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ภายในหน่วยงาน 
 
2. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพฒันาสมรรถนะ
ด้านการปฏิบัติงาน 

1.เพื่อสร้างจิตสานึกใน
งานบริการให้แก่บุคลากร 
2 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ภูมิคุ้มกันด้านจิตใจ มี
คุณธรรม จริยธรรม 
3 เพื่อปรับปรุงและหา
แนวทางในการปัญหาใน
การให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพของสานัก
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

1. ด าเนินกิจกรรมโดยการจัดประชุมกลุ่มย่อย
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจน
วิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ระหว่างบุคลากร 
ผู้บริหารภายในหน่วยงาน ได้แก ่การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติในการให้บริการ
ลงเพิ่มรายวิชา (ภาคปกติ) และการลงเพิ่มแบบ
ไม่พิมพ์ค าร้อง (ภาค กศ.บป.)  การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ซักซ้อมความเข้าใจในการรับสมัครและ
รายงานตัวนักศึกษาใหม ่
2. ด าเนินกิจกรรม 2 ลักษณะ คือ 1) การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากร และซักซ้อมความเข้าใจ ตลอดจนการ
ฝึกใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการแก่
นักศึกษา อาจารย์ภายในมหาวทิยาลัย 
ตลอดจนบุคคลภายนอก  2) จดัส่งบุคลากรเข้า
รับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับต าแหน่งงานที่รับผิดชอบ โดยใช้
งบประมาณจากโครงการค่าใช้จา่ยไปราชการ 

ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 
ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 
 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 
 ช้ากว่าแผน 
ด้านงบประมาณ 
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 



กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ วัตถุประสงค ์
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

3. ส่งสริมการพัฒนาทักษะ
ที่จ าเป็นต่อการพัฒนางาน
ของบุคลากรที่สอดคล้อง
กับหน้าที่ ความรับผิดชอบ 

4. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะที่ตรงกบัสายงาน 
ผลการด าเนินงาน 
   บุคลากรได้รบัการพัฒนาฯ คดิ
เป็นร้อยละ 26.08 (6 คนจาก
จ านวน 23 คน) 
 

5. ร้อยละของงานตามโครงสร้างที่
มีการจัดท าคู่มือปฏิบัตงิาน 
ผลการด าเนินงาน 
   คิดเป็นร้อยละ 100 ของงาน
ตามโครงสร้าง  

1. โครงการค่าใช้จ่ายไป
ราชการ (สนส.) 
2. โครงการค่าใช้จ่ายไป
ราชการ (บณัฑิต) 

1.เพื่อสนับสนนุให้
บุคลากร เข้ารับการ
พัฒนาทักษะทีส่อดคล้อง
กับการปฏิบัติงานตาม
พันธกิจของหน่วยงาน  
2.เพื่อสนับสนนุการเดิน
ทางเข้าร่วมประสานงาน
กับหน่วยงาน ภายนอก 
3.ผู้บริหารและบุคลากร
ของส านักฯ ได้รบัการ
พัฒนาศักยภาพด้านการ
ให้บริการ 

173,000 
 

58,451      ผู้บริหารและบุคลากรในหนว่ยงาน ได้รับ
การพัฒนาด้านการปฏบิัติงาน ทั้งงานด้านการ
ให้บริการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงาน
ภายนอก ได้รับความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 
หน่วยงานจัดส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา
สมรรถนะ และทักษะ ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการพัฒนางานตามความรับผิดชอบ 
และไปราชการ จ านวน 6 คร้ัง มีบุคลากรได้รบั
การส่งเสริมความรู้ และการพฒันา จ านวน 6 
คน คิดเป็นร้อยละ 26.08 ของบุคลากรทั้งหมด
ที่ได้รับการพฒันา 

ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 
ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 
 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 
 ช้ากว่าแผน 
ด้านงบประมาณ 
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 
 อื่นๆ (ระบุ) เบิกจ่ายงบประมาณ
เกินที่ขอตั้งในไตรมาส 1 

 

สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) 
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น     7,609,400  บาท 
 งบประมาณท่ีขอตั้งตามไตรมาส 1           2,255,450.00  บาท 

การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1           1,955,273.70  บาท 
  คิดเป็นร้อยละ            86.69   
 
               ลงชื่อ...............................................................ผู้รายงานข้อมูล 
                           (อาจารย์ปราณี    เนรมิตร) 
 


