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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1. ประวัติ ควำมเป็นมำและสภำพปัจจุบัน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนเพ่ือเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับท้องถิ่น
และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล สร้างความรู้และนวัตกรรม น าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่การปฏิบัติทั้งระดับปัจเจกบุคคล  ชุมชน  องค์การและภาคการผลิต  ให้บริการวิชาการถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย พ้ืนฟูและสืบสานคุณค่าความหลากหลายของ
วัฒนธรรมไทยที่เป็นวิถีชีวิตประเพณี มีค่านิยมที่ดีงามมีภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นรวมถึงเพ่ิม
ศักยภาพและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน  โดยมีระบบบริหารจัดการแบ่งส่วนงานในการก ากับ
ควบคุมดูแลทั้งหมด 5 คณะและ 5 ส านัก/สถาบัน 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2518 
ตามโครงสร้างของพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู โดยมีชื่อว่า “ฝ่ายทะเบียนและวัดผล” ต่อมามีภารกิจเพ่ิมขึ้น จึง
ได้จัดตั้งเป็น ส านักส่งเสริมวิชาการ ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ตามมาตรา 7 ต่อมา
เมื่อมีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2538 และประกาศส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการสถาบันราชภัฏ ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2538 สถาบันราชภัฏ
นครสวรรค์ จึงได้แบ่งส่วนราชการเป็น “ส านักส่งเสริมวิชาการ” 
 ในปี พ.ศ. 2548 ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ มาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ จึงมีการแบ่งส่วนราชการใหม่เป็น “ส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” ตามกฎกระทรวง
จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ณ วันที่ 1  มีนาคม พ.ศ.
2548 ซึ่งปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 20 ก วันที่ 8  มีนาคม 2548  และมีการแบ่งส่วน
ราชการเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
พ.ศ. 2549 โดยให้แบ่งส่วนราชการเป็นส านักงานผู้อ านวยการ ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 23  มิถุนายน พ.ศ. 2549 
ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 74 ง วันที่  3  สิงหาคม 2549 และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ในการประชุมครั้งที่ 12 /2549 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 และครั้งที่ 13/2549 วันที่ 27  
ธันวาคม 2549 เห็นชอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยของส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารส านักงานผู้อ านวยการ  กลุ่มงานทะเบียนและ
ประมวลผล  กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มีหน้าที่ในการรับผิดชอบ งานรับนักศึกษา 
งานทะเบียน งานประมวลผล งานหลักสูตร งานแผนการเรียน และบัณฑิตศึกษาเป็นต้น  โดยขึ้นตรงกับรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ มีโครงสร้างการบริหารงานภายใน ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการ
ประชุมครั้งที่ 12 /2549 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 และครั้งที่ 13/2549 วันที่ 27  ธันวาคม 2549  
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ปี พ.ศ. 2558  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีมติเห็นชอบประกาศให้จัดตั้ง “บัณฑิตวิทยาลัย”  
เป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ แยกออกจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ใน
คราวประชุมครั้งที่ 4/2558 วันที่ 26  มีนาคม  พ.ศ. 2558  ซึ่งเป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยส่วนงานภายในที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2554  

ปี พ.ศ. 2561 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีมติยุบเลิกบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 
2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จากมติสภามหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าว โดยให้ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน รับโอนงาน ทรัพย์สิน บุคลากรและอัตราก าลัง รวมถึงงานด้านงบประมาณ โดยมีการ
บริหารงานแบบควบรวม 
 
2. ปรัชญำ 
 ส่งเสริมวิชาการ  รักษามาตรฐาน  บริการด้วยน้ าใจ 

3. วิสัยทัศน์ 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริการถูกต้อง รวดเร็ว 

4. พันธกิจ 
 1.ส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
 2.พัฒนาการบริการวิชาการ ระบบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

5. ภำรกิจ 
 1. ส่งเสริมการจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานระดับอุดมศึกษา 
 2. ด าเนินงานด้านงานทะเบียนและประมวลผล 
 3. ให้บริการด้านวิชาการแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป 
 4. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 
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6. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนและแบ่งส่วนรำชกำร ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
(ตามมตสิภามหาวิทยาลัยฯ  ในการประชุมครั้งที่ 12 /2549 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549) 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผู้อ ำนวยกำร 

คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก 

รองผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร 
- งานบริหารงานทัว่ไป 
- งานสารบรรณ 
- งานพสัดุการเงิน 
- งานบุคลากร 
- งานขอ้มูลสารสนเทศ 
- งาน ก.พ.ร. 
- งานประกนัคุณภาพ 
– งานแผนงานและงบประมาณ 
- งานเลขานุการ สภาวชิาการและ 
   อนุกรรมการวชิาการ 

กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล 
- งานรับนกัศึกษา 
- งานทะเบียนนกัศึกษา 
- งานลงทะเบียนและประมวลผล 
   การเรียน 
- งานเอกสารหลกัฐานการศึกษา 
- งานตรวจสอบคุณวฒุิ 
- งานพระราชทานปริญญาบตัร 
- งานขอ้มูลสารสนเทศนกัศึกษา 

กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 
- งานประสานงานพฒันาหลกัสูตร 
- งานวางแผนการเรียนการสอน 
- งานพฒันาคุณภาพหลกัสูตรและ 
    การสอน 
- งานประเมินการจดัการศึกษา 
- งานบริการวชิาการ 
- งานเอกสารหลกัสูตรและคู่มือ 

ส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย 
- งานบริหารทัว่ไป 
- งานวชิาการบณัฑิตศึกษา 
- งานบริการการศึกษา 
- งานมาตรฐานการศึกษา 
หมำยเหตุ ส านกังานบณัฑิต
วทิยาลยัเป็นหน่วยงานอิสระ มี
ฐานะเทียบเท่ากลุ่มงานในส านกั
ส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
จดัตั้งตามประกาศของมหาวิทยาลยั 

ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 

กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร 
- งานบริหารงานทัว่ไป 
- งานสารบรรณ 
- งานพสัดุการเงิน 
- งานบุคลากร 
- งานขอ้มูลสารสนเทศ 
- งานประกนัคุณภาพ 
- งาน ก.พ.ร. 
– งานแผนงานและงบประมาณ 
- งานเลขานุการ สภาวชิาการและ 
   อนุกรรมการวชิาการ 

กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล 
- งานรับนกัศึกษา 
- งานทะเบียนนกัศึกษา 
- งานลงทะเบียนและประมวลผล 
   การเรียน 
- งานเอกสารหลกัฐานการศึกษา 
- งานตรวจสอบคุณวฒุิ 
- งานพระราชทานปริญญาบตัร 
- งานขอ้มูลสารสนเทศนกัศึกษา 
 

กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 
- งานประสานงานพฒันาหลกัสูตร 
- งานวางแผนการเรียนการสอน 
- งานพฒันาคุณภาพหลกัสูตรและ 
    การสอน 
- งานประเมินการจดัการศึกษา 
- งานบริการวชิาการ 
- งานเอกสารหลกัสูตรและคู่มือ 

ส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย 
- งานบริหารทัว่ไป 
- งานวชิาการบณัฑิตศึกษา 
- งานบริการการศึกษา 
- งานมาตรฐานการศึกษา 
หมำยเหตุ ส านกังานบณัฑิต
วทิยาลยัเป็นหน่วยงานอิสระ มี
ฐานะเทียบเท่ากลุ่มงานในส านกั
ส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
จดัตั้งตามประกาศของ
มหาวทิยาลยั 

ส านกังานผูอ้  านวยการ 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนปัจจุบัน (ภำยหลังสภำมหำวิทยำลัยฯ มีมติจัดตั้งบัณฑิตวิทยำลัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรปัจจุบัน (ภำยหลังสภำมหำวิทยำลัยฯ มีมติจัดตั้งบัณฑิตวิทยำลัย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 
- งานประสานงานพฒันาหลกัสูตร 
- งานวางแผนการเรียนการสอน 
- งานพฒันาคุณภาพหลกัสูตรและการสอน 
- งานประเมินการจดัการศึกษา 
- งานบริการวชิาการ 
- งานเอกสารหลกัสูตรและคู่มือ 

ผู้อ ำนวยกำร 

คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก 

รองผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
- งานบริหารงานทัว่ไป 
- งานสารบรรณ 
- งานพสัดุการเงิน 
- งานบุคลากร 
- งานขอ้มูลสารสนเทศ 
- งาน ก.พ.ร. 
- งานประกนัคุณภาพ 
– งานแผนงานและงบประมาณ 
- งานเลขานุการ สภาวชิาการและ 
   อนุกรรมการวชิาการ 

กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล 
- งานรับนกัศึกษา 
- งานทะเบียนนกัศึกษา 
- งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน 
- งานเอกสารหลกัฐานการศึกษา 
- งานตรวจสอบคุณวฒุิ 
- งานพระราชทานปริญญาบตัร 
- งานขอ้มูลสารสนเทศนกัศึกษา 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 
- งานประสานงานพฒันาหลกัสูตร 
- งานวางแผนการเรียนการสอน 
- งานพฒันาคุณภาพหลกัสูตรและการสอน 
- งานประเมินการจดัการศึกษา 
- งานบริการวชิาการ 
- งานเอกสารหลกัสูตรและคู่มือ 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
- งานบริหารงานทัว่ไป 
- งานสารบรรณ 
- งานพสัดุการเงิน 
- งานบุคลากร 
- งานขอ้มูลสารสนเทศ 
- งาน ก.พ.ร. 
- งานประกนัคุณภาพ 
– งานแผนงานและงบประมาณ 
- งานเลขานุการ สภาวชิาการและ 
   อนุกรรมการวชิาการ 

กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล 
- งานรับนกัศึกษา 
- งานทะเบียนนกัศึกษา 
- งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน 
- งานเอกสารหลกัฐานการศึกษา 
- งานตรวจสอบคุณวฒุิ 
- งานพระราชทานปริญญาบตัร 
- งานขอ้มูลสารสนเทศนกัศึกษา 



5 

 

7. ท ำเนียบผู้บริหำร คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ และบุคลำกร 
     7.1 รำยช่ือผู้บริหำร 
 1.อาจารย์ปราณี  เนรมิตร   ผู้อ านวยการส านัก 
 2.อาจารย์ ดร.บัณฑิตา  อินสมบัติ  รองผู้อ านวยการส านัก 
 3.อาจารย์ธนพัฒน์  วัฒนชัยธรรม  รองผู้อ านวยการส านัก 
 4.อาจารย์เอกวิทย์  สิทธิวะ  รองผู้อ านวยการส านัก 
 5.นายธรรมนูญ  จูทา   รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 
 6.นางสาวขนิษฐา  พวงมณีนาค  รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารส านักงานฯ 
 7.นางสาวธิติยา  หงษ์เวียงจันทร์  รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 

     7.2 รำยช่ือคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
1. อาจารย์ปราณี  เนรมิตร  ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.บัณฑิตา  อินสมบัติ  รองประธานกรรมการ 
3. อาจารย์เอกวิทย์  สิทธิวะ  กรรมการ 
4. อาจารย์ธนพัฒน์  วัฒนชัยธรรม  กรรมการ 
5. ศ. ดร.ปกรณ์  ประจัญบาน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายชาติชาย  เกียรติพิริยะ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. ทพญ.พัชราวลัย  จิงสืบพงษ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายธรรมนูญ  จูทา   กรรมการและเลขานุการ 
9. นางสาวอรอุมา  ยองค ากาด  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

     7.3 บุคลำกรประจ ำส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 บุคลากรในหน่วยงาน จ านวนทั้งหมด 19 คน (ไม่นับรวมผู้บริหารตามวาระ) ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ - สกุล กำรศึกษำ ต ำแหน่งวิชำกำร ต ำแหน่งบริหำร 
กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

1 น.ส.ขนิษฐา  พวงมณีนาค ศษ.ม. พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
2 น.ส.สุทธิลักษณ์  ศรสีวัสดิ์ บธ.ม. พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
3 น.ส.ณฤนรรณ  เอี่ยมม ี บธ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 
4 น.ส.วรางคณา  เขียวแก้ว ศศ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
5 นางสาวอรอุมา  ยองค ากาด บธ.ม. พนักงานราชการ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล 
6 น.ส.ธิติยา  หงษ์เวียงจันทร ์ วท.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
7 นายนิโครธ  ช่างชัย ศษ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
8 นางศิราณ ี จตุรทิศ ศศ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 
9 นายเสรี  ขุนจ านงค์ วท.ม. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
10 นางสาวอภิญญาศิริ  กวางแก้ว วท.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
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ที ่ ชื่อ - สกุล กำรศึกษำ ต ำแหน่งวิชำกำร ต ำแหน่งบริหำร 
กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล (ต่อ) 
11 นางสาวสิริพร  อรามรณุ วท.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
12 นายวิศรุต  พัฒนาพงษ์ วศ.บ. พนักงานราชการ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
13 น.ส.วิลัยลักษณ์  ถ้ าทองพัฒนา บธ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 
14 น.ส.อ าภาพร  กอนตน บธ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 
15 นายธรรมนญู  จูทา ค.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 
16 นางกัญญ์ชพร  จันติวงค ์ ค.บ. ลูกจ้างประจ า พนักงานพิมพ์ดีด 2 
17 น.ส.วริศนันท์  ทัดนุ่ม คศ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 
18 น.ส.กัญจนพร  จันทร์ด า วท.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
19 นางวรรฒนา  ไวยมติรา ศษ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 
ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 

 

8. กำรเงินและงบประมำณ 
     8.1 ข้อมูลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแหล่งงบประมำณ  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ล ำดับ แหล่งเงิน รับจัดสรร เบิกจ่ำย ร้อยละ 
1 งบประมาณแผ่นดิน 457,000 453,772 99.29 
2 งบประมาณเงินรายได ้ 12,413,159.10 10,284,085.08 82.85 
3 รายได้อ่ืนๆ - - - 

รวมเงินงบประมำณ 12,870,159.10 10,737,857.08 83.43 
หมำยเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 การเบิกจ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีการขอกันเงินงบประมาณรายได้ 
 

     8.2 ข้อมูลด้ำนงบประมำณตำมประเด็นยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 

งบแผ่นดิน งบรำยได้ ร้อยละ 

1.ส่งเสริมการจัดการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา 

- 3,987,020 50.28 

2.ส่งเสริมการพัฒนางานบริการของหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพ 

- - - 

3.ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

- 3,942,700 49.72 

รวมทั้งสิ้น 7,929,720 
หมำยเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
 



บทท่ี 2 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร 

 
จากการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือให้การด าเนินงานมีการ

พัฒนาที่ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จุดเน้นและนโยบายจากสภา
มหาวิทยาลัย โดยการด าเนินการนั้นได้ระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพ่ือท าการวิเคราะห์
ผลการของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา พร้อมทั้งการประเมินสภาพการณ์ของมหาวิทยาลัย บริบทของ
ส านักฯ และการวิเคราะห์สถานการณ์ของการพัฒนาการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือทิศทางการด าเนินงานทาง
ยุทธศาสตร์ให้มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  ให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน วิเคราะห์ปัจจัย
ภายในที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของหน่วยงาน และการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งเสริมเป็นโอกาสในการ
ด าเนินงาน รวมทั้งปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบก่อให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงาน การวิเคราะห์ SWOT ดังกล่าว
จะน ามาซึ่งการก าหนดแผนการด าเนินงานในการรักษา ส่งเสริมจุดแข็ง หาแนวทางป้องกันแก้ไข สิ่งที่เป็นจุดอ่อน 
จากโอกาสที่มีอยู่ เพ่ือความส าเร็จในการปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมายของแผนต่อไป โดยมีผลการวิเคราะห์ในแต่ละ
ด้าน ดังต่อไปนี้ 

 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT 
จุดแข็ง (S) 

ที ่ จุดแข็ง 
น ้าหนัก 
(รวม=1) 

คะแนน 
(5 ระดับ) 

น ้าหนักX
คะแนน 

1 ระบบการบริหารงานเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร และกระจาย
อ านาจในการบริหารงาน 

0.1 4 0.4 

2 ก าหนดภาระงานและความรับผิดชอบแก่ผู้ปฏิบัติอย่างชัดเจน 0.1 4 0.4 
3 มีเครื่องมือ/ทรัพยากร/เทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ทันสมัย 0.1 4 0.4 
4 บุคลากรส่วนใหญ่มีความขยัน อดทน รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ

มอบหมาย 
0.1 3 0.3 

5 มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ และระบบงานให้บริการมีความ
ทันสมัย สอดคล้องกับระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย 

0.2 4 0.8 

6 มีกระบวนการลดขั้นตอนการให้บริการ และใช้เวลาในการ
ด าเนินงานลดลง 

0.2 4 0.8 

7 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประสานรับส่งข้อมูลกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว 

0.2 4 0.8 

รวม = 3.90 เฉลี่ย =  0.55 
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จุดอ่อน (W) 

ที ่ จุดอ่อน 
น ้าหนัก 
(รวม=1) 

คะแนน 
(5 ระดับ) 

น ้าหนักX
คะแนน 

1 กระบวนการสื่อสารไปยังผู้รับบริการไม่ครอบคลุม 0.1 3 0.3 
2 พ้ืนที่ให้บริการและสภาพแวดล้อมภายในไม่เอ้ือต่อการให้บริการ 0.1 3 0.3 
3 บุคลากรขาดทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 0.1 3 0.3 
4 บุคลากรด้านสารสนเทศไม่เพียงพอต่อการพัฒนาระบบงานใหม่ ๆ 0.2 4 0.8 
5 การจัดตารางเรียนตารางสอน ไม่รองรับรูปแบบการจัดการเรียน

การสอนในยุคปัจจุบัน 
0.1 4 0.4 

6 ไม่มีก าหนดระยะเวลามาตรฐานในการประสานงานการพัฒนา
หลักสูตรอย่างเป็นระบบ 

0.1 3 0.3 

7 การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน
และผู้รับบริการไม่หลายช่องทาง 

0.2 4 0.8 

8 ขาดแผนการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบสารสนเทศส าหรับ
ให้บริการ 

0.1 3 0.3 

รวม = 3.50  เฉลี่ย = 0.47 
 
โอกาส (O) 

ที ่ โอกาส 
น ้าหนัก 
(รวม=1) 

คะแนน 
(5 ระดับ) 

น ้าหนักX
คะแนน 

1 หน่วยงานภายนอกมีการจัดประชุม อบรม ให้ความรู้ในทักษะที่
สามารถพัฒนางานที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

0.15 3 0.45 

2 มีแหล่งทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู้
ภายนอกมากข้ึน 

0.15 4 0.6 

3 แต่ละหน่วยงานมีอิสระในการบริหารงานภายใต้นโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

0.14 2 0.28 

4 การเพ่ิมช่องทางการให้บริการจากหน่วยงานภายนอกที่
หลากหลาย 

0.14 3 0.42 

5 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีส่งผลที่ดีต่อการ
พัฒนางาน 

0.12 3 0.42 

6 การเพ่ิมช่องทางการให้บริการผ่าน E-Service 0.1 3 0.42 
7 การเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพ่ือเพ่ิมความ

คล่องตัวในการบริหารจัดการในการรับนักศึกษา 
0.1 3 0.42 

8 มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาอ่ืน 0.1 2 0.28 
รวม = 3.29 เฉลี่ย = 0.41 
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อุปสรรค (T) 

ที ่ อุปสรรค 
น ้าหนัก 
(รวม=1) 

คะแนน 
(5 ระดับ) 

น ้าหนักX
คะแนน 

1 การแข่งขันที่เพ่ิมขึ้นจากสถาบันการศึกษาท้ังในพ้ืนที่บริการและ
นอกพื้นที่บริการ 

0.14 4 0.56 

2 สังคมยังให้การยอมรับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏน้อย 

0.13 3 0.39 

3 นโยบายและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารงานของรัฐบาล 0.14 3 0.42 
4 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ส่งผลให้ประชากรวัยเรียน

ลดลง 
0.14 4 0.56 

5 ปัญหาสภาวะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง เช่น ราคาพืชผล
การเกษตร การว่างงาน 

0.15 4 0.6 

6 งบประมาณ/การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยลดลง 0.15 4 0.6 
7 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของผู้เรียน 
0.15 4 0.6 

รวม = 3.73 เฉลี่ย = 0.53 
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 จากการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือใช้ในการก าหนดยุทธศาสตร์ของหน่วยงานนั้น คณะกรรมการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ได้เลือกใช้ผลการวิเคราะห์ เพ่ือน าเสนอกลยุทธ์ประกอบการก าหนดยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน จากผล
การวิเคราะห์ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์ตาม TOWS Matrix  ในด้าน WT 
ยุทธศาสตร์เชิงรับ (WT) 

W จุดอ่อนภายในองค์กร T อุปสรรคภายนอก 
1.กระบวนการสื่อสารไปยังผู้รับบริการไม่ครอบคลุม 
2.พ้ืนที่ให้บริการและสภาพแวดล้อมภายในไม่เอ้ือต่อ
การให้บริการ 
3.บุคลากรขาดทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 
4.บุคลากรขาดความสามารถด้านการพัฒนาด้าน
สารสนเทศและระบบงานใหม่ ๆ 
5.การจัดตารางเรียนตารางสอน ไม่รองรับรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน 
6.ไม่มีก าหนดระยะเวลามาตรฐานในการประสานงาน
การพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบ 
7.การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างหน่วยงานและผู้รับบริการไม่หลายช่องทาง 
8.ขาดแผนการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบสารสนเทศ
ส าหรับให้บริการ 

1.การแข่งขันที่เพ่ิมข้ึนจากสถาบันการศึกษาทั้งใน
พ้ืนที่บริการและนอกพ้ืนที่บริการ 
2.สังคมยังให้การยอมรับบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏน้อย 
3.นโยบายและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
บริหารงานของรัฐบาล 
4.การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ส่งผลให้
ประชากรวัยเรียนลดลง 
5.ปัญหาสภาวะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง เช่น 
ราคาพืชผลการเกษตร การว่างงาน 
6.งบประมาณ/การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยลดลง 
7.ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์เชิงรับ (WT) 
กลยุทธ์ที่เสนอ 
1. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีความช านาญด้านสารสนเทศให้เข้มแข็ง 
2. เพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสารไปยังผู้รับบริการ 
3. ปรับปรุงกระบวนงานให้มีความคล่องตัว ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
4. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
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ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ตาม TOWS Matrix  ในด้าน WO 
ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา (WO) 

W จุดอ่อนภายในองค์กร O โอกาสภายนอก 
1. กระบวนการสื่อสารไปยังผู้รับบริการไม่ครอบคลุม 
2. พ้ืนที่ให้บริการและสภาพแวดล้อมภายในไม่เอ้ือต่อ
การให้บริการ 
3. บุคลากรขาดทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 
4. บุคลากรด้านสารสนเทศไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
ระบบงานใหม่ ๆ 
5. การจัดตารางเรียนตารางสอน ไม่รองรับรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน 
6. ไม่มีก าหนดระยะเวลามาตรฐานในการ
ประสานงานการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบ 
7. ขาดแผนการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบสารสนเทศ
ส าหรับให้บริการ 

1. หน่วยงานภายนอกมีการจัดประชุม อบรม ให้
ความรู้ในทักษะที่สามารถพัฒนางานที่ปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. มีแหล่งทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการเรียนรู้ภายนอกมากขึ้น 
3. แต่ละหน่วยงานมีอิสระในการบริหารงานภายใต้
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
4. การเพ่ิมช่องทางการให้บริการจากหน่วยงาน
ภายนอกที่หลากหลาย 
5. การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
ส่งผลที่ดีต่อการพัฒนางาน 
6. การเพ่ิมช่องทางการให้บริการผ่านE-Service 
7. การเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารจัดการในการ
รับนักศึกษา 

ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา (WO) 
กลยุทธ์ที่เสนอ 
1. จัดอบรมพัฒนาเพ่ิมทักษะบุคคลากรในหน่วยงาน 
2. สร้างกระบวนงานการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบ 
3. จัดท าแผนแผนการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 
4. เพ่ิมช่องทางการให้บริการผ่านE-Service 
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ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ตาม TOWS Matrix  ในด้าน ST 
ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (ST) 

S จุดแข็งภายในองค์กร T อุปสรรคภายนอก 
1.ระบบการบริหารงานเน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร และกระจายอ านาจในการบริหารงาน 
2. ก าหนดภาระงานและความรับผิดชอบแก่ผู้ปฏิบัติ
อย่างชัดเจน 
3. มีเครื่องมือ/ทรัพยากร/เทคโนโลยีสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานที่ทันสมัย 
4. บุคลากรส่วนใหญ่มีความขยัน อดทน รับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
5. มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ และระบบงาน
ให้บริการมีความทันสมัย สอดคล้องกับระเบียบ 
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
6. มีกระบวนการลดขั้นตอนการให้บริการ และใช้
เวลาในการด าเนินงานลดลง 
7. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประสานรับส่ง
ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าให้ได้ข้อมูลที่
ถูกต้องและรวดเร็ว 

1.การแข่งขันที่เพ่ิมข้ึนจากสถาบันการศึกษาทั้งใน
พ้ืนที่บริการและนอกพ้ืนที่บริการ  
2.สังคมยังให้การยอมรับบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏน้อย 
3.นโยบายและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
บริหารงานของรัฐบาล 
4.การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ส่งผลให้
ประชากรวัยเรียนลดลง 
5.ปัญหาสภาวะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง เช่น 
ราคาพืชผลการเกษตร การว่างงาน 
6.งบประมาณ/การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยลดลง 
7.ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (ST) 
กลยุทธ์ที่เสนอ 
1.ปรับปรุงกระบวนการรับสมัครนักศึกษาให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้เรียน 
2.ปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 
3.การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับนโยบายการให้เงินกับกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา และได้รับ
สนับสนุนการการให้ทุนการศึกษา 
4. พัฒนานวัตกรรมโดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการท างานเพ่ือลดขั้นตอนและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของหน่วยงาน  
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ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์ตาม TOWS Matrix  ในด้าน SO 
ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO) 

S จุดแข็งภายในองค์กร O โอกาสภายนอก 
1. ระบบการบริหารงานเน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร และกระจายอ านาจในการบริหารงาน 
2. ก าหนดภาระงานและความรับผิดชอบแก่ผู้ปฏิบัติ
อย่างชัดเจน 
3. มีเครื่องมือ/ทรัพยากร/เทคโนโลยีสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานที่ทันสมัย 
4. บุคลากรส่วนใหญ่มีความขยัน อดทน รับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
5. มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ และระบบงาน
ให้บริการมีความทันสมัย สอดคล้องกับระเบียบ 
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
6. มีกระบวนการลดขั้นตอนการให้บริการ และใช้
เวลาในการด าเนินงานลดลง 
7. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประสานรับส่ง
ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าให้ได้ข้อมูลที่
ถูกต้องและรวดเร็ว 

1. หน่วยงานภายนอกมีการจัดประชุม อบรม ให้
ความรู้ในทักษะที่สามารถพัฒนางานที่ปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. มีแหล่งทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการเรียนรู้ภายนอกมากขึ้น 
3. แต่ละหน่วยงานมีอิสระในการบริหารงานภายใต้
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
4. การเพ่ิมช่องทางการให้บริการจากหน่วยงาน
ภายนอกที่หลากหลาย 
5. การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
ส่งผลที่ดีต่อการพัฒนางาน 
6. การเพ่ิมช่องทางการให้บริการผ่าน E-Service 
7. การเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารจัดการในการ
รับนักศึกษา 
8. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาอ่ืน 

ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO) 
กลยุทธ์ที่เสนอ 
1. พัฒนาระบบงานให้บริการให้ทันสมัยและรวดเร็ว 
2. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

 
จากการวิ เคราะห์  TOWS Matrix  จากปัจจัยภายในที่ เป็นจุดแข็ง -จุดอ่อน และปัจจัยภายนอก 

ที่เป็นโอกาส-อุปสรรค คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มีการน าเสนกลยุทธ์ที่สามารถปฏิบัติได้ในกรณีต่าง ๆ 
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานสามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย คือ
ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน ถือเป็นประเด็นที่สามารถมีโอกาสในการเสริมจุดแข็งจากโอกาสที่มีให้สามารถขับเคลื่อนกล
ยุทธ์ในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพได้ดีกว่าประเด็นอ่ืน ๆ คณะกรรมการฯ ได้น าประเด็นที่กล่าวไปแล้วข้างต้น 
มาใช้ในการจัดวางทิศทางของหน่วยงานยุทธศาสตร์ส าคัญที่มุ่งเน้นและต้องการพัฒนา ให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินงาน ทางคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ได้น าประเด็นยุทธศาสตร์เดิมมาท าการทบทวนจุดเน้นที่
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ส าคัญ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีกระบวนการ
วางแผนกลยุทธ์ ดังนี้ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 4  ความสอดคล้องการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน น าผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก (SWOT) 
ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน มาเป็นข้อมูลในการก าหนดทิศทางการพัฒนาหน่วยงาน
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 และท าการทบทวนปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดย
คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ได้วางทิศทางการพัฒนาและการ
ด าเนินงานของส านักฯ ด้วยการก าหนดองค์ประกอบของแผนกลยุทธ์ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริการถูกต้อง รวดเร็ว 

 

ปรัชญา 
ส่งเสริมวิชาการ รักษามาตรฐาน  บริการด้วยน้ าใจ 
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พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

2. พัฒนาการบริการวิชาการ ระบบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 

 องค์ประกอบข้างต้นที่ได้กล่าวมานั้น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มีเป้าประสงค์หลักในภาพรวมของการเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ คือ “ด าเนินงานและให้บริการด้านหลักสูตรและแผนการเรียน งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์” ภายใต้การวางยุทธศาสตร์ แบบ Goals 
Approach ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ แบบ Vision Approach เป็นรูปแบบของยุทธศาสตร์ที่น ากลยุทธ์ในแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมาด าเนินการ เพ่ือความสอดคล้องและตอบสนองยุทธศาสตร์การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยได้อย่างชัดเจนควบคู่ไปกับการตอบสนองการพัฒนาองค์กรตามวิสัยทัศน์ ความสามารถและศักยภาพ
ของหน่วยงาน ทั้งนี้ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2560-2564) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นไป
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 ข้อ 8 ให้ส่วน
ราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี และคู่มือแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือการจัดท างบประมาณของส านัก
งบประมาณ ซึ่งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดท าให้สอดคล้องกับ ภารกิจของหน่วยงาน นโยบาย
และประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จากการทบทวนยุทธศาสตร์และแนวทางการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ทบทวนผลการปฏิบัติงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสู่ความเป็นเลิศตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย 
 3. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2560-2564 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
แผนปฏิบัติการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน กับหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
ในลักษณะเดียวกัน 

จากการด าเนินโครงการดังกล่าว ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์
การด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560-2564 (ปรับปรุง 2563) ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมการพัฒนางานบริการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
         และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
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เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ 
1.มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2. มีระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน 
3. ระบบให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว ได้มาตรฐาน สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4. ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านวิชาการ มีความทันสมัย ข้อมูลถูกต้อง 
5. การบริหารหน่วยงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
6. พัฒนาและเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 และท างาน 

อย่างมีความสุข 
7. ระบบการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานให้มีมาตรฐาน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ 

การศึกษาภายใน 
8. มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 

ตัวชี วัดการด้าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 
 1. จ านวนหลักสูตรที่สอดคล้องกับนโยบายการกู้ยืมเพ่ือการศึกษาตาม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

2. ร้อยละหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
และผ่านเกณฑ์รับรองมาตรฐานในระดับดี (ตัวชี้วัดตามแผนฯ ของมหาวิทยาลัย) 

3. จ านวนช่องทางการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
4. ผลการประเมินประสิทธิภาพกระบวนการรับสมัครนักศึกษา 
5. ร้อยละของผู้เข้าเรียนระดับอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้น (ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย) 
6. ผลส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงาน /โรงเรียน /สถาบันเครือข่าย  
7. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ (ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย) 
8. จ านวนช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางวิชาการ 
9. จ านวนระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ที่ได้รับการปรับปรุง พัฒนา  
10. ร้อยละของกระบวนงานให้บริการที่ปรับปรุงการให้บริการแบบออนไลน์ 
11. ระดับคะแนนความส าเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 
12. ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 
13. จ านวนงานที่ด าเนินการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน /เพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงาน 
14. ผลการประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ 
15. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ  
16. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่ตรงกับสายงาน 
17. ร้อยละของงานตามโครงสร้างที่มีคู่มือปฏิบัติงาน 
18. จ านวนระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 



รายงานผลการด าเนินโครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

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 
เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 5 หลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน : ปีงบประมาณ 
2563 สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรที่
สอดคล้องกับนโยบายการกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาตาม 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย จ านวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 
(1)  25541721104308 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

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 

300,000 288,758 1. กิจกรรมเตรียมความพร้อมสร้างเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ด าเนินการจัดประชุม
อาจารย์ บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความ
พร้อม และซักซ้อมความเข้าใจข้อมูลการรับ
สมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 และ
แนวทางการออกประชาสัมพันธ์ /แนะแนว
การศึกษาต่อ เม่ือวันที่ 13  พฤศจิกายน  2562 
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมีตัวแทน
คณาจารย์ /บุคลากร ตัวแทนจากคณะต่าง ๆ 
เข้าร่วม จ านวนทั้งสิ้น 62 คน 
2. กิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอฯ เพื่อการ
ประชาสัมพนัธ์ มีนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ ผลิต
ชิ้นงานเพื่อส่งเข้าร่วมประกวดจ านวน 18 ชิ้นงาน 

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)  25521721102416 หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 
(3)  25521721102405 หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงาน 
(4)  25491721109782 หลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม  
สถานะ : ไม่บรรลุ  
อ้างอิงจาก : ประกาศ
คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา เร่ือง ประเภทวิชา 
สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศกึษา
และหลักสูตรที่จะให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา ส าหรับโครงการส่งเสริม
การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human 
Capital) เพื่อรองรับ 10 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 
โครงสร้างพืน้ฐาน ผา่นกองทนุเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

3. กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ มีการ
ด าเนินการโดยเชิญอาจารย์แนะแนวเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้าน
วิชาการ การประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร และ
เทคนิคการใช้สื่อเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
เมื่อวันที่ 3  ธันวาคม  2562 มีอาจารย์แนะ
แนว และตัวแทนจากโรงเรียนตา่ง ๆ เข้าร่วม 
จ านวน 58 โรงเรียน  
4. 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) 

2. ร้อยละหลักสูตรที่ได้รับการ
ปรับปรุงพัฒนาให้ตอบสนองต่อการ
พัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ และผ่านเกณฑ์รับรอง
มาตรฐานในระดับดี (ตัวชี้วัดตาม
แผนฯ ของมหาวิทยาลัย)  
เป้าหมาย : ร้อยละ 100 
ผลการด าเนินงาน : ปีงบประมาณ 
2562-2563 มหาวิทยาลัยสนบัสนุน
ให้ทุกคณะปรับปรุง /พฒันา
หลักสูตร เพื่อให้สามารถตอบสนอง
ต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ โดยเปน็หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562-2563 จ านวน 
48 หลักสูตร  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2562-2563 จ านวน 7 หลักสูตร 
รวมทั้งสิ้น 55 หลักสูตร คิดเป็นร้อย
ละ 96.49 (จาก 57 หลักสูตร)  
สถานะ : ไม่บรรลุ  
หมายเหตุ  ข้ อมู ล  ณ  วันที่  30 
ตุลาคม 2563 (สิ้นปีงบประมาณ) 

        โรงเรียนหนองฉางวิทยา 
    โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 
    โรงเรียนทับกฤษพัฒนา 
    โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มชัฌิม 

 



กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

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

3. จ านวนช่องทางการรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ 
เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
ผลการด าเนินงาน : ปีการศึกษา 
2563 มหาวิทยาลัยฯ โดยส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ปรับปรุงกระบวนการรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ โดยไม่เข้าร่วมระบบ
การคัดเลือกกลางฯ หรือ TCAS  ซึ่ง
หน่วยงานปรับปรุงและพัฒนาช่อง
ทางการรับสมัครเพิ่มเติม จ านวน 4 
ช่องทาง ได้แก่  1) การรับสมัครตรง
ผ่านระบบออนไลน์   2) การรับ
สมัครตรงที่มหาวิทยาลัย   3) การรับ
สมัครผ่านอาจารย์ประจ าหลักสูตร/
คณะ  4) การรับสมัครผ่านกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
สถานะ :  บรรลุ 
 

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 25,000 ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ภาค กศ.บป. รุ่น 42 ปีการศึกษา 2563 มีผู้สมัคร
เข้าศึกษาต่อ จ านวน 124 ราย 

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 
เป้าหมาย : 3.51 คะแนน 
การด าเนินงาน : ปีการศึกษามีการ
ประเมินกระบวนการรับสมัคร
นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดย
ส ารวจข้อมูลจากนักเรียนที่สนใจ
สมัครเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
โดยมีผลคะแนนการประเมิน อยู่ที่ 
4.36 คะแนน  
สถานะ :  บรรลุ 
 
5. ร้อยละของผู้เข้าเรียน
ระดับอุดมศึกษาเพิ่มข้ึน (ตัวชี้วดั
ตามแผนยทุธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั) 
เป้าหมาย : ร้อยละ 5 
การด าเนินงาน : จ านวนรับเข้า ปี
การศึกษา 2562 จ านวน 1,656 คน  
ปีการศึกษา 2563 จ านวน 1,793 
คน อัตราการเพิ่มขึ้น จ านวน 137 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.27 
สถานะ :   บรรลุ 

3. โครงการทุนวิทยาศาสตร ์
ราชภัฏนครสวรรค ์ 

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

200,000 200,000      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 
     -ภาคการศึกษาที่ 1/2563 จ านวน 17 ทุน 
เป็นเงิน 85,000 บาท 
หมายเหตุ โอนให้มหาวิทยาลัย 65,000 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 

1,544,600 977,212 สนับสนุนการด าเนินการเกี่ยวกับการสอบ
วิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
หมายเหตุ ด าเนินการโดยคณะครุศาสตร์ ขอ
กันเงินเหลื่อมปีฯ สิ้นสุดการขอกันเงิน วันที่ 31 
มีนาคม 2564  

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 ์
เป้าหมาย : จ านวน 5 ช่องทาง 
การด าเนินงาน : พัฒนาช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน กับ
ผู้รับบริการ ดังนี้ 
    1. เว็บไซต์สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
    2. อีเมล์สานักงานสาหรับการ
ติดต่อ ประสานงาน 
    3. face book สานักงาน 
    4. web board สาหรับติดต่อ 
ประสานงาน และอานวยความ
สะดวกในการให้บริการ 
    5. Line@ เพื่อการประสานงาน
ด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
สถานะ :  บรรลุ 
 
7. ผลส าเร็จของการด าเนินกิจกรรม
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน /โรงเรียน 
/สถาบนัเครือข่าย 
เป้าหมาย : ร้อยละ 60 ของ
เครือข่ายทั้งหมด 
 

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 
   - วารสารวชิาการและวิจัยสงัคมศาสตร์ ปีที่ 
14 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2562 
   - วารสารวชิาการและวิจัยสงัคมศาสตร์ ปีที่ 
15 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563 
2. เบิกจ่ายค่าตอบแทนพจิารณาบทความลง
วารสารฯ จ านวน ...... เร่ือง 
3. จัดหาสิ่งสนบัสนุนการด าเนินงานและการ
จัดท าวารสารวชิาการและวิจัยสงัคมศาสตร์ 

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 70,000      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 

การด าเนินงาน : มีการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/
สถานศึกษาเครือข่าย แบ่งออกเป็น 
3 ลักษณะ ได้แก ่
    1. การด าเนินกิจกรรม
ประชาสัมพนัธ์เชิงรุก และการ
ประชุมอาจารย์แนะแนว  
     2. การร่วมกิจกรรมวิชาการ
ระหว่างเครือข่ายหน่วยงาน
ภายนอก จ านวน 2 ครั้ง  
     3. การด าเนินกิจกรรมด้านการ
จัดการเรียนการสอน  
   และมีหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วม
กิจกรรมจ านวนทั้งสิ้น 32 แห่ง 
(โรงเรียนมัธยม จ านวน 25 แห่ง  
หน่วยงานภายนอกจ านวน 7 แห่ง 
และวิทยาลัยพยาบาลฯ จ านวน 1 
แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 100  
สถานะ :  บรรลุ 
 



กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

4. สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนของ
มหาวิทยาลยั 

8. จ านวนระบบสารสนเทศ
สนับสนนุการจัดการเรียนการสอน 
ที่ได้รับการปรับปรุง พฒันา 
เป้าหมาย : จ านวน 5 ระบบ 
การด าเนินงาน : หน่วยงาน
ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สารสนเทศทีส่นบัสนุนการเรียนการ
สอนเพิ่มเติม จ านวนทั้งสิ้น 6 
ระบบงาน แยกเปน็ การปรับปรุง
ระบบงานเดิม จ านวน 4 ระบบ 
ได้แก่ (1) ระบบส่งผลการเรียน
ออนไลน์ (ปรับปรุง)  (2) ระบบลง
เพิ่มออนไลน์ (ปรับปรุง)  (3) ระบบ
ตรวจสอบคุณวุฒิออนไลน์  (4) 
ระบบงานทะเบียนนักศึกษา 
(ปรับปรุง) และระบบงานที่
พัฒนาขึ้นใหม่ จ านวน 2 ระบบ 
ได้แก่ (1) ระบบข้อมูลจ านวน
นักศึกษาจากสถานศึกษาต่าง ๆ 
ส าหรับครูแนะแนวของโรงเรียน  
(2) ระบบการตรวจสอบการจอง
รายวิชาของนักศึกษา ส าหรับ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
สถานะ :  บรรลุ 

7. โครงการตรวจอ่านผลงาน
ทางวชิาการ 

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

1,456,800 717,147.76 
 

     เป็นงบประมาณสนับสนุนในการเดินทางไป
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณา
ผลงานวิชาการตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติการขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 5 ครั้ง 
(2/2562) และเป็นค่าตอบแทนการตรวจอ่าน
ผลงานทางวิชาการแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 19 
ราย  
หมายเหตุ  (1) โครงการนีด้ าเนนิงานโดยกอง
การเจ้าหน้าที่ สงักัดส านักงานอธิการบดี การ
ตัดยอดเบิกจ่ายโดยส านักส่งเสรมิวิชาการและ
งานทะเบียน (2) มีการขอกันเงินเหลื่อมปี 

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 
 



กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

9. ร้อยละของอาจารย์ทีไ่ด้รับ
ต าแหน่งทางวิชาการ (ตัวชี้วัดของ
มหาวิทยาลยั) 
เป้าหมาย : ร้อยละ 42.12 
การด าเนินงาน :  ร้อยละ 43.72 
(ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 256) 
สถานะ :  บรรลุ  
หมายเหตุ มีการเปลี่ยนแปลง
เป้าหมายให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพฯ 

9. โครงการความร่วมมือการ
จัดการสอน วิทยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนี สวรรค์ประชา
รักษ์ นครสวรรค์  

 เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนหมวดวิชาการศึกษา
ทั่วไปให้แก่นักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 
1 และ 2 ของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์
ประชารักษ์ นครสวรรค์ 
 
 

170,320 158,683 หน่วยงานรับมอบหายในการประสานงานด้าน
การจัดการเรียนการสอน ให้แก่นักศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลฯ และอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้
การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาการศึกษา
ทั่ ว ไป  ให้ เป็ น ไปต ามวั ตถุ ป ระส งค์  แล ะ
เป้าหมายของการท าข้อตกลงความร่วมมือ  
 

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 
เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 5 งาน 
การด าเนินงาน :  มุ่งเน้นไปยัง
กระบวนงานที่ให้บริการผู้มสี่วนได้
ส่วนเสีย /ผู้รับบริการของ
หน่วยงานเป็นหลัก โดยทบทวน 
และปรับให้อยู่ในรูปแบบของงาน
ออนไลน์ ซึ่งมีการให้บริการทั้งสิน้  
16 กระบวนงาน ร้อยละ 100  
ของงานให้บริการทั้งหมด  
(อ้างอิง http://regis.nsru.ac.th 
/2017/regis)  
สถานะ :  บรรลุ 

1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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

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. ระดับความส าเร็จของการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศ
ของหน่วยงาน 
เป้าหมาย : ระดับ 4 (ร้อยละ 80) 
การด าเนินงาน :  การด าเนินงาน 
/พัฒนาระบบงานโดยแบ่งออกเป็น 
3 ส่วน ได้แก่  (1) ระบบ
สารสนเทศส าหรับผู้รบับริการ  (2) 
ระบบสารสนเทศส าหรับเจ้าหนา้ที่ 
และ (3) ระบบสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจ  ซึ่งมีการด าเนินการ
ครบถ้วนตามแผนพัฒนา
สารสนเทศ ปีงบประมาณ 2563 
สถานะ :  บรรลุ 
อ้างอิงจาก แผนพฒันาสารสนเทศ 
ปีงบประมาณ 2563 
 

รับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับต าแหน่งงานที่รับผิดชอบ โดยใช้
งบประมาณจากโครงการค่าใช้จา่ยไปราชการ 



กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ วัตถุประสงค ์
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

2. สร้างมาตรฐานการ
ให้บริการตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 

3. ร้อยละของกระบวนงาน
ให้บริการที่ปรับปรุงการให้บริการ
แบบออนไลน ์
เป้าหมาย : ร้อยละ 80 
การด าเนินงาน : ปีงบประมาณ 
2563 หน่วยงานพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนงานให้บริการ 
ผ่านระบบออนไลน์ เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการทัง้
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
คิดเป็นร้อยละ 95 ของ
กระบวนงานให้บริการทั้งหมดของ
หน่วยงาน (อ้างอิงจาก 
http://regis.nsru.ac.th/2017/r
egis/login.php?page=login-
student)  
สถานะ :  บรรลุ 
 
4. ความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนักในการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการ (ค่า
คะแนน)  
เป้าหมาย : 4.51 คะแนน 
 



กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ วัตถุประสงค ์
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

การด าเนินงาน : การจัดเก็บข้อมูล 
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (นับเป็น
ปีการศึกษา) หน่วยงานให้บริการค า
ร้องออนไลน์ ให้แก่นักศึกษา และ
ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย จ านวน 
8,880 รายการ มีการด าเนินการ
เป็นไปตามมาตรฐานระยะเวลา
ให้บริการ จ านวน 7,939 รายการ 
คิดเป็นร้อยละ 89.40 มีระดับ
ความส าเร็จอยู่ที่ 5 คะแนน (ร้อย
ละ 80 เท่ากับ 5 คะแนน)  
สถานะ :  บรรลุ  
 



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 
เป้าหมาย : ผ่านเกณฑ์ 
การด าเนินงาน :  คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประเมินการบริหารงานของ
หน่วยงาน เป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล 
สถานะ :  บรรลุ 

1. โครงการบริหารส านักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

215,000 202,033.10      งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามโครงการ
ดังกล่าว เบิกจ่ายในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 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. ร้อยละความส าเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ  
เป้าหมาย : ร้อยละ 94 
การด าเนินงาน :  ผลการเบิกจา่ย
งบประมาณ ปงีบประมาณ 2563  
ได้รับจัดสรร 7,929,720.00 บาท
เบิกจ่าย 6,425,838.66 บาท คิด
เป็นร้อยละ 81.03 (เนื่องจากมี
กิจกรรมที่อยู่ระหว่างขอกันเงิน
งบประมาณเหลื่อมปี จ านวน 2 
โครงการ ได้แก่ โครงการค่าตรวจ
อ่านผลงานวิชาการ ด าเนนิการ
โดย กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงาน
อธิการบดี  และ โครงการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ด าเนินการโดย หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา สังกัดคณะครุ
ศาสตร์) 
สถานะ :  ไม่บรรลุ   
 

2. โครงการจัดหาวัสดุ/
ครุภัณฑ์ สนับสนนุการ
ด าเนินงานบัณฑติฯ 
 
 
 
 
 
 

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

59,500 57,148.60      งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามโครงการ
ดังกล่าว เบิกจ่ายในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร และ
อ านวยความสะดวกในการประสานงานให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

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

3. โครงการค่าใช้จ่ายในการ
ประกันคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อสร้างมาตรฐานและ
ยกระดับคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานจาก สกอ. 

30,000 27,094.20      ด าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาภายใน จ านวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 
     1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรับการตรวจติดตามประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน 
ประจ าปีการศึกษา 2562  ณ ห้องประชุม
อมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 ร่วมกับหน่วยงานทั้ง 
10 ภายในมหาวิทยาลัย (สถานการณ์โควิด-19) 
     2 . กิ จกรรมอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หน่วยงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ 
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ชั้น 2 
     3. ด าเนินกิจกรรมส ารวจความพึงพอใจผู้

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 

บริการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงาน โดย
แบ่งการด าเนินการออกเป็น 2 ส่วนคือ 1) ด้าน
การให้บริการผ่านเคาท์เตอร์  และ 2) การใช้
บริการผ่านระบบออนไลนต์่าง ๆ ของหน่วยงาน 

4. โครงการส่งเสริมการผลิต
บัณฑิต ภาคปกติ (ค่าจดัท า
เอกสาร) 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษาภาคปกติ ให้
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

79,700 79,608 ด าเนินการจัดท าเอกสารส าคัญทางการศึกษา
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดพิมพ์แบบฟอร์ม
ใบทรานสคริป  ใบรับรองฯ ใบปริญญาบัตร  

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

5. โครงการส่งเสริมการผลิต
บัณฑิต ภาค กศ.บป. (ค่า
ด าเนินการ) 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษาภาค กศ.บป. 
ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

3,225,000 3,186,390    หน่วยงานด าเนินกิจกรรมในโครงการตาม
แผนงาน โดยเป็นงบประมาณค่าด าเนินการ
ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ 
(เสาร-์อาทิตย์) ในส่วนงานที่เก่ียวข้องกับการจัด
การศึกษา ภาค กศ.บป. 
 

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 

6. โครงการก ากับดูแล
มาตรฐานการจัดการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

1.เพื่อสร้างโอกาสใน
การศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
และพัฒนาการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล 
2.เพื่อส่งเสริมสนบัสนนุ
การจัดการเรียนการสอน
ในระดับบณัฑิตศึกษาให้
มีประสิทธิภาพ 

10,500 9,270 การจัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้ง
ที่ 3/2563 จ านวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 10 
กรกฏาคม 2563  เพื่อหารือแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาให้มี
คุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

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 
เป้าหมาย : อย่างน้อย 2 ระบบ 
การด าเนินงาน :  หน่วยงาน
ก าหนดแผนปรับปรุงและพฒันา
ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
โดยมีแนวทางการพฒันาใน
ปีงบประมาณ 2563 ดังนี ้
(1) ระบบตรวจสอบคุณวฒุิ
ออนไลน์ผา่น QR Code /รหัส
นักศึกษา เพื่อลดระยะเวลา 
ขัน้ตอน และตลอดจนความ
สิ้นเปลืองทรัพยากร  (2) ระบบลง
เพิ่ม-ถอนรายวิชาออนไลน์ (แบบ
ไม่พิมพ์ค าร้อง)  (3) ระบบนับ
ชั่วโมงสอนอาจารย์แตล่ะภาคเรียน  
(4) ระบบงานส าหรับเจา้หน้าที่ 
เพื่อการปฏิบัติงานและบริหาร
จัดการ 
สถานะ :  บรรลุ 
อ้างอิงจาก แผนพฒันาสารสนเทศ 
ปีงบประมาณ 2563 

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) ไม่ใช้งบประมาณ 



กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ วัตถุประสงค ์
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

3. ส่งสริมการพัฒนาทักษะ
ที่จ าเป็นต่อการพัฒนางาน
ของบุคลากรที่สอดคล้อง
กับหน้าที่ ความรับผิดชอบ 

4. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะที่ตรงกบัสายงาน 
เป้าหมาย : ร้อยละ 100 
การด าเนินงาน :  บุคลากรได้รับ
การพัฒนาฯ คิดเป็นร้อยละ 100 
(จากบุคลากร จ านวน 23 คน) 
สถานะ :  บรรลุ 
 
5. ร้อยละของงานตามโครงสร้างที่
มีการจัดท าคู่มือปฏิบัตงิาน 
เป้าหมาย : ร้อยละ 100 
การด าเนินงาน :  คิดเป็นร้อยละ 
100 ของงานตามโครงสรา้ง 
สถานะ :  บรรลุ 
อ้างอิงจาก : 
http://apr.nsru.ac.th/insuranc
e.php?page=manual_job 

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 95,637      ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน ได้รับ
การพัฒนาด้านการปฏิบัติงาน ทั้งงานด้านการ
ให้บริการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงาน
ภายนอก ได้รับความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563 หน่วยงาน
จัดส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาสมรรถนะ และ
ทักษะ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา
งานตามความรับผิดชอบ และไปราชการ 
จ านวน 6 ครั้ง มีบุคลากรได้รับการส่งเสริม
ความรู้ และการพัฒนา จ านวน 23 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมดที่ได้รับการ
พั ฒ น า  (ด า เนิ น ก าร ใน รูป แบ บ ของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน) 

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

 



บทที่ 5 
การเทียบเคียงผลการด าเนินงานและเป้าหมาย 

 
 ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  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 าเนินงานกับค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามแผนปฏิบัติการ 
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 

 



สรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน 

ผล สถานะ 

1.ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทั้งระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา 

1. มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ
และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2. มีระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนที่ได้มาตรฐาน 

1. จ านวนหลักสูตรที่สอดคล้องกับนโยบายการกู้ยืมเพ่ือการศึกษา
ตาม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

ไม่น้อยกว่า 5 
หลักสูตร 

4 หลักสูตร ไม่บรรลุ 

2. ร้อยละหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้ตอบสนองต่อการ
พัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ และผ่านเกณฑ์รับรอง
มาตรฐานในระดับดี (ตัวชี้วัดตามแผนฯ ของมหาวิทยาลัย) 

ร้อยละ 100 96.49 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 

ตุลาคม 2563 
(สิ้นปีงบประมาณ) 

ไม่บรรลุ 

3. จ านวนช่องทางการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 3 ช่องทาง 4 ช่องทาง บรรลุ 

4. ผลการประเมินประสิทธิภาพกระบวนการรับสมัครนักศึกษา 3.51 คะแนน 4.36 บรรลุ 

5. ร้อยละของผู้เข้าเรียนระดับอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน (ตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย) 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 8.27 บรรลุ 

6. ผลส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงาน /
โรงเรียน /สถาบันเครือข่าย (จ านวนเครือข่าย 32 แห่ง) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 100 บรรลุ 

7. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ 
(ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย) 

ร้อยละ 42.12 ร้อยละ 43.72 บรรลุ 

8. จ านวนช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางวิชาการ 5 ช่องทาง 5 ช่องทาง บรรลุ 

9. จ านวนระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ที่
ได้รับการปรับปรุง พัฒนา 

จ านวน 5 ระบบ 6 ระบบ บรรลุ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2563 
ผลการด าเนินงาน 

ผล สถานะ 
2. ส่งเสริมการพัฒนางาน
การให้บริการของหน่วยงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

1. ระบบให้บริการมีความถูกต้อง 
รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ
สนับสนนุงานด้านวชิาการ งาน
ทะเบียนและประมวลผลให้มีความ
ทันสมัย ข้อมูลถูกต้อง เชื่อถือได้ 
3. เพ่ือสร้างมาตรฐานการ
ให้บริการตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 

10. ร้อยละของกระบวนงานให้บริการที่ปรับปรุงการให้บริการ
แบบออนไลน์ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 95 บรรลุ 

11. ระดับคะแนนความส าเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักใน
การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 

4.51 คะแนน 5 คะแนน บรรลุ 

12. ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงพัฒนาระบบ
สารสนเทศของหน่วยงาน 

ระดับ 4  
(ร้อยละ 80) 

ระดับ 5 
ร้อยละ 100 

บรรลุ 

13. จ านวนงานที่ด าเนินการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน /เพ่ิม
ประสิทธิภาพของหน่วยงาน 

5 งาน 16 งาน บรรลุ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน 

ผล สถานะ 

3. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการที่ได้มาตรฐานและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

1. เพ่ือให้การบริหารหน่วยงาน
เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
2. เพ่ือพัฒนาและเตรียมความ
พร้อมของบุคลากรให้สอดคล้อง
กับนโยบาย Thailand 4.0 สูก่าร
เป็น Smart Organization 
3. เพ่ือพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของหนว่ยงานให้มี
มาตรฐาน ตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
4. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

14. ผลการประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพฯ 

ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ บรรลุ 

15. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ  ร้อยละ 94 ร้อยละ 81.03 ไม่บรรลุ 

16. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่ตรงกับ
สายงาน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 บรรลุ 

17. ร้อยละของงานตามโครงสร้างที่มีคู่มือปฏิบัติงาน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 บรรลุ 

18. จ านวนระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
อ้างอิงจาก แผนพัฒนาสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2563 

2 ระบบ 4 ระบบ บรรลุ 
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จากการเทียบเคียงระหว่างผลการด าเนินงานและค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปผลได้ดังนี้ 
 1. ตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการ 
  จ านวนตัวชี้วัดของแผน    18  ตัวชี้วัด  
  (จากทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด ไม่น ามาประเมินจ านวน 4 ตัวชี้วัด) 
  บรรลุผลส าเร็จ จ านวน    15  ตัวชี้วัด 
  ไม่บรรลุผลส าเร็จ จ านวน     3  ตัวชี้วัด 
  ผลส าเร็จคิดเป็นร้อยละ      83.33 
 2. ผลส าเร็จของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ (พิจารณาจากโครงการ/
กิจกรรมตามแผนฯ ที่บรรลุตามเป้าหมาย 3 ด้าน ได้แก่ ผลการด าเนินงาน  ระยะเวลา  งบประมาณ) 
  จ านวนกิจกรรมที่ก าหนดตามแผนฯ  32  กิจกรรม (ทั้งหมด 14 โครงการใหญ่) 
  บรรลุผลส าเร็จ จ านวน    29  กิจกรรม 
  ไม่บรรลุผลส าเร็จ จ านวน     3  กิจกรรม 
  ผลส าเร็จคิดเป็นร้อยละ      90.63 
หมายเหตุ   กิจกรรมที่ไม่บรรลุตามวัตถุประสง มีดังนี้  (1) ค่าตอบแทนการด าเนินการเกี่ยวกับการจัด
สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา  (2) การจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ  และ (3) ค่าตรวจอ่านผลงานทางวิชาการ 
 3. ผลการบริหารงานงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) 
  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร    7,929,720.00 บาท 
  เบิก-จ่าย ตลอดปีงบประมาณ   6,425,838.66 บาท 
  ร้อยละความส าเร็จของการบริหารงบประมาณ   81.03 
 

หมายเหตุ   หน่วยงานขอกันเงินงบประมาณรายได้ จ านวน 2 โครงการ (3 กิจกรรมย่อย) ดังนี้ 
      1. โครงการส่งเสริมการจัดท าผลงานวิชาการ เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมใน
ไตรมาส 4 จ านวนเงิน 696,299.67 บาท สิ้นสุดการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
      2. โครงการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องจากการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาอยู่ในช่วงเวลาคาบเกี่ยวระหว่างปีงบประมาณ จ านวนเงิน 546,428 บาท สิ้นสุดการเบิกจ่าย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
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