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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 “ฝ่ำยทะเบียนและวัดผล” ต่อมามีภารกิจเพิ่มขึ้น 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 ำนักส่งเสริมวิชำกำร” 

ในปี พ.ศ. 2548 ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ มาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ จึงมีการแบ่งส่วนราชการใหม่เป็น “ส ำนักงำนส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน” 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 “บัณฑิตวิทยำลัย”  
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 
- งานประสานงานพฒันาหลกัสูตร 
- งานวางแผนการเรียนการสอน 
- งานพฒันาคุณภาพหลกัสูตรและการสอน 
- งานประเมินการจดัการศึกษา 
- งานบริการวชิาการ 
- งานเอกสารหลกัสูตรและคู่มือ 

ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการประจ าส านัก 

รองผู้อ านวยการ 

กลุ่มงานบริหารส านักงานผู้อ านวยการ 
- งานบริหารงานทัว่ไป 
- งานสารบรรณ 
- งานพสัดุการเงิน 
- งานบุคลากร 
- งานขอ้มูลสารสนเทศ 
- งาน ก.พ.ร. 
- งานประกนัคุณภาพ 
– งานแผนงานและงบประมาณ 
- งานเลขานุการ สภาวชิาการและ 
   อนุกรรมการวชิาการ 

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

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 
- งานประสานงานพฒันาหลกัสูตร 
- งานวางแผนการเรียนการสอน 
- งานพฒันาคุณภาพหลกัสูตรและการสอน 
- งานประเมินการจดัการศึกษา 
- งานบริการวชิาการ 
- งานเอกสารหลกัสูตรและคู่มือ 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

กลุ่มงานบริหารส านักงานผู้อ านวยการ 
- งานบริหารงานทัว่ไป 
- งานสารบรรณ 
- งานพสัดุการเงิน 
- งานบุคลากร 
- งานขอ้มูลสารสนเทศ 
- งาน ก.พ.ร. 
- งานประกนัคุณภาพ 
– งานแผนงานและงบประมาณ 
- งานเลขานุการ สภาวชิาการและ 
   อนุกรรมการวชิาการ 

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
- งานรับนกัศึกษา 
- งานทะเบียนนกัศึกษา 
- งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน 
- งานเอกสารหลกัฐานการศึกษา 
- งานตรวจสอบคุณวฒุิ 
- งานพระราชทานปริญญาบตัร 
- งานขอ้มูลสารสนเทศนกัศึกษา 
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7. ท ำเนียบผู้บริหำร คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ และบุคลำกร 
     7.1 รำยช่ือผู้บริหำร 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี  เนรมิตร  ผู้อ านวยการส านัก 
 2. อาจารย์ธนพัฒน์  วัฒนชัยธรรม   รองผู้อ านวยการส านัก 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภริตา  พิมพุนธุ์  รองผู้อ านวยการส านัก 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชัย  นิ่มนวล  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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี  เนรมิต  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรติา  พิมพุนธุ์  รองประธานกรรมการ 
3. อาจารย์ธนพัฒน์  วัฒนชัยธรรม   กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชัย  นิ่มนวล  กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  สนธิรักษ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายชาติชาย  เกียรติพิริยะ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายธรรมนูญ  จูทา    กรรมการและเลขานุการ 
9. นางสาวอรอุมา  ยองค ากาด   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

     7.3 บุคลำกรประจ ำส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 บุคลากรในหน่วยงาน จ านวนทั้งหมด 18 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. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
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.กัญจนพร  จันทร์ด า วท.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
18 นางวรรฒนา  ไวยมติรา ศษ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 
ข้อมูล ณ วันท่ี 30 สิงหาคม 2564 

 

8. กำรเงินและงบประมำณ 
     8.1 ข้อมูลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแหล่งงบประมำณ  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ล ำดับ แหล่งเงิน รับจัดสรร เบิกจ่ำย ร้อยละ 
1 งบประมาณแผ่นดิน - - - 
2 งบประมาณเงินรายได ้ 7,759,400 6,953,983.66 89.62 
3 รายได้อ่ืนๆ 170,320 158,683 93.17 

รวมเงินงบประมำณ 7,929,720 7,112,666.66 89.70 
 

     8.2 ข้อมูลด้ำนงบประมำณตำมประเด็นยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 

งบแผ่นดิน งบรำยได้ ร้อยละ 

1.ส่งเสริมการจัดการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา 

6,500,000 1,913,200 57.98 

2.ส่งเสริมการพัฒนางานบริการของหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพ 

- 14,250 0.10 

3.ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

- 4,459,350 30.73 

4. โครงการความร่วมมือทางวิชาการ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีฯ 

- 1,624,080 11.19 

รวมทั้งสิ้น 14,510,880 
หมำยเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564 
 



บทท่ี 2 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร 

 
จากแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือให้การด าเนินงานมีการพัฒนา 

ที่ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จุดเน้นและนโยบายจากสภามหาวิทยาลัย 
โดยการด าเนินการนั้นได้ระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพ่ือท าการวิเคราะห์ผลการของ
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา พร้อมทั้งการประเมินสภาพการณ์ของมหาวิทยาลัย บริบทของส านักฯ 
และการวิเคราะห์สถานการณ์ของการพัฒนาการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือทิศทางการด าเนินงานทางยุทธศาสตร์
ให้มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
หน่วยงานท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน วิเคราะห์ปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็งและ
จุดอ่อนของหน่วยงาน และการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งเสริมเป็นโอกาสในการด าเนินงาน รวมทั้งปัจจัย
ภายนอกที่มีผลกระทบก่อให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงาน การวิเคราะห์ SWOT ดังกล่าวจะน ามาซึ่งการก าหนด
แผนการด าเนินงานในการรักษา ส่งเสริมจุดแข็ง หาแนวทางป้องกันแก้ไข สิ่งที่เป็นจุดอ่อน จากโอกาสที่มีอยู่ เพ่ือ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมายของแผนต่อไป โดยมีผลการวิเคราะห์ในแต่ละด้าน 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 
  



7 
 

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 

 
จากการวิเคราะห์ TOWS Matrix  จากปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็ง-จุดอ่อน และปัจจัยภายนอกที่ เป็น

โอกาส-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 
และท าการทบทวนปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ได้วางทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของส านักฯ ด้วยการก าหนด
องค์ประกอบของแผนกลยุทธ์ 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 านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสู่ความเป็นเลิศตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย 
 3. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2560-2564 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
แผนปฏิบัติการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน กับหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
ในลักษณะเดียวกัน 

จากการด าเนินโครงการดังกล่าว ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์
การด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560-2564 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 วัดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 1. ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2. จ านวนของหลักสูตรที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  
3. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติ  

งานจริง (ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย) 
4. ร้อยละของผู้เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาเพิ่มข้ึน (ตัวชี้วัดกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัย) 
5. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงาน 

 6. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศของหน่วยงาน 
7. ผลประเมินการบริหารงานของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล (ใช้ผลการประเมินจากคณะกรรมการ

ติดตามฯ) 
8. ระดับความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
9. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 



 

 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ส้านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  พ.ศ.2560-2564 (ปรับปรุง 2563) 

ส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั งในระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา 

พัฒนาการบริการวิชาการ ระบบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ 

ส้านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริการถูกต้อง รวดเร็ว 

มีหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับทิศทาง การพัฒนาประเทศและเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ระบบการให้บริการของหน่วยงาน มีความถูกต้อง รวดเร็ว ได้
มาตรฐาน สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ 

1. การบริหารงานของหน่วยงาน มีความโปร่งใส ได้
มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
2. บุคลากรมีความพร้อม มีสมรรถนะ ทักษะใหม่ และมี
ความสามารถในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับนโยบาย 
Thailand 4.0 สูก่ารเป็น Smart Organization 

1. ร้อยละของหลักสูตรท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
2. จ านวนของหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
3. ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้จากการ 
ปฏิบัติงานจริง (ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย) 
4. ร้อยละของผู้เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น (ตัวชี้วัดกลยุทธ์
ระดับมหาวิทยาลัย) 

1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของ
หน่วยงาน 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศของหน่วยงาน

1. ผลประเมนิการบริหารงานของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล
(ใช้ผลการประเมินจากคณะกรรมการตดิตามฯ) 
2. ระดับความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
3. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร

ส่งเสริมการจัดการศึกษา ทั งระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ส่งเสริมการพัฒนางานการให้บริการของหน่วยงาน 
ที่มีประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 

ตัวชี วัด
เป้าประสงค์ 

พันธกิจหน่วยงาน 

วิสัยทัศน์หน่วยงาน 



แผนผังแสดงความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตรกับวิสัยทัศน ภารกิจ และแผนปฏิบัติการตาง ๆ จากผลการวิเคราะห SWOT

งานประกันคุณภาพ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กลยุทธจากการวิเคราะห SWOT
1.ปรับปรุงกระบวนการรับสมัครนักศึกษาใหสอดคลองกับพฤติกรรม

และความตองการของผูเรียน
2.ปรับปรุงและพัฒนาชองทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ
3.การสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับนโยบายภาครัฐ,

กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา และไดรับสนับสนุนการการใหทุนการศึกษา
4.พัฒนานวัตกรรมโดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการทํางาน

เพ่ือลดขั้นตอนและเพ่ิมประสิทธิภาพของหนวยงาน

วิสัยทัศน

ยุทธศาสตรที่ 1 : 
สงเสริมการจัดการศึกษาทั้งระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เป็นองคกรที่ทันสมัย ใหบริการถูกตอง รวดเร็ว

ยุทธศาสตรที่ 2 : 
สงเสริมการพัฒนางานบริการ
ของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่ 3 : 
สงเสริมการบริหารจัดการที่ได
มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

แผนกลยุทธดานการเงิน

1.พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
 การเงินและงบประมาณใหสอดคลอง
 กับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
2.สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชในการบริการจัดการทางการเงิน

เป าประสงค : 
มีหลักสูตรที่สอดคลองกับทิศทาง
การพัฒนาประเทศและเป็นไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ

เป าประสงค : 
ระบบการใหบริการของหนวยงาน 
มีความถูกตอง รวดเร็ว ไดมาตรฐาน
สรางความพึงพอใจใหแกผูรับบริการ

เป าประสงค : 
1.การบริหารงานของหนวยงาน
มีความโปรงใส ไดมาตรฐาน 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2.บุคลากรมีความพรอม มีสมรรถนะ
ทักษะใหมและมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน สอดคลองกับนโยบาย
Thailand 4.0 สูการเป็น Smart 
Organization

ยุทธศาสตรการเงิน : 

แผนพัฒนาบุคลากร

1.บุคลากรมีความพรอมในการพัฒนา
งานอยางเป็นระบบ
2.บุคลากรมีความรูความสามารถและ
นําไปใชในการปฏิบัติงานและพัฒนา
ความกาวหนาในวิชาชีพของตนเอง

เป าประสงคการพัฒนาบุคลากร : 

แผนปฏิบัติการประจําปี 2564



บทท่ี 3 
แผนงานและโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 

  

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

เป้าประสงค์ : มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับทิศทาง การพัฒนาประเทศและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

กิจกรรม /โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 

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

โครงการปรับปรุงหลักสูตร 1) ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่
ได้รับการปรบัปรุงพฒันาและไดร้ับ
การเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  
2) ร้อยของชุดวิชา ที่สามารถจดัการ
เรียนการสอนตอบโจทย์ความ
ต้องการของคนทุกวัยตามแนวชวีิต
วิถีใหม่ ในรูปแบบการเก็บสะสมใน
ธนาคารหน่วยกิต ที่ได้รบัการ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
3) ร้อยละของอาจารย์ผ่านการอบรม
หลักสูตร ได้ประกาศนียบตัร 
อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 

671,900.00             กลุ่มงานส่งเสริม
วิชาการ 
กลุ่มงานทะเบียน
และประมวลผล 
กลุ่มงานบริหาร
ส านักงานฯ 

โครงการพัฒนาศูนย์
ยกระดับคุณภาพชุมชนและ
การศึกษา 

จ านวนนักศึกษาเพิ่มข้ึน 5,500,000.00             กลุ่มงานบริหาร
ส านักงานฯ 

โครงการเงินสมทบกองทุน
วารสารวชิาการ 

มีวารสารวชิาการวิจัยด้าน
สังคมศาสตร ์

100,000.00             กลุ่มงานบริหาร
ส านักงานฯ 



 

กิจกรรม /โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 

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

โครงการปรับปรุงหลักสูตร 
(กิจกรรม การส่งเสริมการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การท างาน) 

ใช้ KPI จากแผนบูรณาการร่วมกับ
การท างาน ระดับมหาวิทยาลัย 

328,100.00             กลุ่มงานส่งเสริม
วิชาการ 

โครงการค่าใช้จ่ายในการ
ประเมินผลงานทางวิชาการ
ของคณาจารย ์

ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

1,456,800.00              กลุ่มงานส่งเสริม
วิชาการ 
 

โครงการอภิปรายเชิง
ปฏิบัติการ แนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนระดับบัณฑิตศึกษา 

ร้อยละของอาจารย์ที่ปรึกษาหมูเ่รียน
ระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

35,000.00              กลุ่มงานส่งเสริม
วิชาการ 

โครงการส่งเสริมการผลิต
บัณฑิตภาค กศ.บป. (รับ
สมัครนักศึกษา) 

จ านวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น 25,000.00              กลุ่มงานทะเบียน
และประมวลผล 

โครงการค่าบัตรประจ าตัว
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ผลส าเร็จของการด าเนนิการจัดท าบตัร
นักศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 

26,400.00              กลุ่มงานทะเบียน
และประมวลผล 

โครงการทุนวิทยาศาสตร์
ราชภัฏนครสวรรค์ 

จ านวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น 200,000.00              กลุ่มงานบริหาร
ส านักงานฯ 

โครงการส่งเสริมการผลิต
บัณฑิตภาคปกต ิ

จ านวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น 70,000.00              กลุ่มงานทะเบียน
และประมวลผล 

รวมงบประมาณสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 1 = 8,413,200 
  



ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2  ส่งเสริมการพัฒนางานการให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ : ระบบการให้บริการของหน่วยงาน มีความถูกต้อง รวดเร็ว ได้มาตรฐาน สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ 

กิจกรรม /โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 

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

กิจกรรมส ารวจความพึง
พอใจผู้รับบริการ 

ระดับความพงึพอใจของผู้รับบรกิาร 4,000.00             กลุ่มงานบริหาร
ส านักงานฯ 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในหน่วยงาน 

ระดับความส าเร็จของการจัดการ
ความรู้ภายในหน่วยงาน  

ไม่ใช้งบประมาณ             กลุ่มงานบริหาร
ส านักงานฯ 

กิจกรรมส ารวจความพึง
พอใจผู้ใช้สารสนเทศของ
หน่วยงาน 

ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้
สารสนเทศของหน่วยงาน 

4,000.00             กลุ่มงานทะเบียน
และประมวลผล 

กิจกรรม สนส. สัญจร ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รบัความรู้
ความเข้าใจในการใช้งานระบบ
สารสนเทศของหน่วยงาน  

6,250.00             กลุ่มงานทะเบียน
และประมวลผล 

รวมงบประมาณสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 2 = 14,250 
  



ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3  ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

เป้าประสงค์ : 1. การบริหารงานของหน่วยงาน มีความโปร่งใส ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
        2. บุคลากรมีความพร้อม มีสมรรถนะ ทักษะใหม่ และมีความสามารถในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 สู่การเป็น Smart Organization 

กิจกรรม /โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 

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

โครงการบริหารส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

ระดับความพงึพอใจผู้รับบริการ 204,750.00             กลุ่มงานบริหาร
ส านักงานฯ 

โครงการจัดหาวัสดสุนบัสนนุ
การด าเนินงานระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 ระดับความพงึพอใจผู้รับบริการ 51,590.00             กลุ่มงานบริหาร
ส านักงานฯ 

โครงการส่งเสริมการผลิต
บัณฑิตภาค กศ.บป.  
(ค่าด าเนนิการ) 

งบประมาณรายจา่ยตามภาระผกูพัน 
(ระดับความส าเร็จของการเบิกจ่าย
งบประมาณไมต่่ ากว่าร้อยละ 90) 

3,225,000.00             กลุ่มงานบริหาร
ส านักงานฯ 

ค่าสาธารณูปโภค 25,000.00             
กลุ่มงานบริหาร
ส านักงานฯ 

โครงการจัดการศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษา  
(ค่าสอน ค่าสอบฯ) 

540,000.00             กลุ่มงานบริหาร
ส านักงานฯ 

โครงการก ากับดูแล
มาตรฐานการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 ระดับความพงึพอใจผู้รับบริการ 17,010.00             กลุ่มงานบริหาร
ส านักงานฯ 



กิจกรรม /โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 

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

โครงการค่าใช้จ่ายในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตามตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 

22,000.00             กลุ่มงานบริหาร
ส านักงานฯ 

โครงการค่าใช้จ่ายไปราชการ 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการ
พัฒนา 

130,000.00             กลุ่มงานบริหาร
ส านักงานฯ 

โครงการค่าใช้จ่ายไปราชการ 
(อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรและการ
จัดการความรู้) 

104,000.00             กลุ่มงานบริหาร
ส านักงานฯ 

โครงการค่าใช้จ่ายไปราชการ
ระดับบัณฑิตศึกษา 

70,000.00             กลุ่มงานบริหาร
ส านักงานฯ 

โครงการการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวชิาการ
ระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2563 

จ านวนองค์กรหรือสถาบันที่เป็น
เครือข่ายกับมหาวิทยาลัยทัง้ในและ
ต่างประเทศ 

70,000.00             กลุ่มงานบริหาร
ส านักงานฯ 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในหน่วยงาน 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ไม่ใช้งบประมาณ             กลุ่มงานบริหาร
ส านักงานฯ 

รวมงบประมาณสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 3 = 4,459,350 
 

 

 



รายงานผลการด าเนินโครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

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

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

1. ส่งเสริมการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตร ให้มีการ
ด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

1. จ านวนหลักสูตรที่สอดคล้องกับนโยบาย
การกู้ยืมเพื่อการศึกษาตาม 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย 
เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 5 หลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน : สภามหาวิทยาลัยฯ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรที่
สอดคล้องกับนโยบายการกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ตาม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย จ านวน 52 
หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 ของหลักสูตรที่
เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษา 2564  
สถานะ :   บรรลุ 

กิจกรรมพฒันาหลักสตูรใหม่ /
ปรับปรงุ (โครงการปรับปรงุ
หลักสูตร) 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาหลักสตูรใหม่/ปรับปรุง 
การพัฒนาหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง มีหลักสูตรที่ได้รับการ
ปรับปรุงให้ทันสมัย และตอบสนองต่อความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น จ านวน 13 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรปรับปรุง 
จ านวน 11 หลักสูตร เนื่องจากเพิ่มวิชาเอกให้เน้นสมรรถนะ
และการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
หลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี จ านวน 1 หลักสูตร และระดบั
บัณฑิตศึกษา จ านวน 1 หลักสตูร เพื่อตอบสนองความ
ต้องการในการพัฒนาก าลงัคนดา้นบุคลากรทางการศึกษา
และส่งเสริมพฒันาครูบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร ดังนี้ 

420,000 367,271.45 ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 
 

ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 
 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 
 ช้ากว่าแผน 
 

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



กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

2. การพัฒนาหลักสูตรใหม่
แบบพลิก โฉมมหาวิทยาลัย 
เพื่อสร้างทางเลือกของ
ชุมชน ท้องถิ่น ตอบสนอง
ต่อการพัฒนาประเทศ และ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก 

2. จ านวนหลักสูตรใหมท่ี่สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงานและการเปลี่ยนแปลงของสังคม
จากความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 
เป้าหมาย : ร้อยละ 100 
ผลการด าเนินงาน : ปีงบประมาณ 2564 
มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่
เข้าร่วมการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้สอดคล้อง
นโยบายการจัดการศึกษาและความต้องการ
ของตลาดแรงงาน/ผู้ ใช้บัณฑิต แบ่งเป็น 
หลักสูตรระยะสั้น จ านวน 21 ชุดวิชา และ
หลักสูตรใหม่ จ านวน 1 หลักสูตร ซึ่งเป็น
หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม คิดเป็นร้อยละ 100 ของหลักสูตรใหม่
ที่ได้รับการพัฒนาในปีงบประมาณ 2564 
สถานะ :   บรรลุ  
 

กิจกรรมพฒันาหลักสตูรใหม่ /
ปรับปรงุ (โครงการปรับปรงุ
หลักสูตร) (ต่อ) 

1. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 
2. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาพลศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 
3. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 
4. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรบัปรุง 
พ.ศ. 2564 
5. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสงัคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 
6. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 
7. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 
8. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
9. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเคมี หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 
10. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 
11. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถิตและวิทยาการข้อมูล  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
12. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวทิยาการ
ค านวณ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 

   



กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

   13. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล
การศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 
กิจกรรมที่ 2 การปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือสนับสนุนการ
จัดการระบบการเรียนคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา 
(Credit Bank)  มีหลักสูตรที่สามารถตอบโจทย์ความ
ต้องการของคนทุกวัยตามแนวชวีิตวิถีใหม่และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ในรูปแบบการเก็บสะสมในธนาคารหน่วยกิต 
จ านวน 21 ชุดวิชา โดยมีชุดวชิาที่ตอบสนองต่อการผลิตและ
พัฒนาก าลังคน/บัณฑิตทีส่อดคล้องกับการพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้น 
การศึกษา เกษตร การแปรรูปอาหาร ดิจิทัล โลจิสติกส์ 
พลังงาน และสุขภาพ จ านวน 11 ชุดวิชา และการเสริมสร้าง
ความรู้ พัฒนาทักษะการเป็นผูป้ระกอบการที่สามารถรองรับ
การเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และความก้าวหน้าในอาชีพ 
จ านวน 10 ชุดวิชา 
กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือ
สนับสนุนการจัดการระบบการเรียนคลังหน่วยกิตระดับ
อุดมศึกษา (Credit Bank) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงปรับเปลี่ยน
การจัดอบรมเป็นแบบผสมผสานทั้งออนไลน์และภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งด าเนินการในวันที่ 13 
มกราคม 2564  มีอาจารย์ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติ 
จ านวน 57 คน เผยแพร่ https://www.youtube.com 
/watch?v=s4EEKRhXMlw  วิทยากรจากมหาวิทยาลัย

   



กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คือ อาจารย์ ดร.จิณณพัต  
โรจนวงศ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์คณิน ศุภเมธา
นนท์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน และคุณอาทิตยา รุ้งพิมาย นักวิชาการศึกษา
ช านาญการ งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา 

3. สร้างและบูรณาการ
ระบบการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ และการ
แก้ปัญหาตามสภาพจริง 
 

3. จ านวนกิจกรรมกับภาคีเครือข่ายความ
ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการจัดการ
เรียนการสอนทั้งในและ/หรือต่างประเทศ 
เป้าหมาย : ไมน่้อยกวา่ 5 หนว่ยงาน 
ผลการด าเนินงาน : ลงนามความร่วมมือกับ
ส านักงานพืน้ที่การศึกษามัธยามศึกษา และ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นทีจ่ังหวัด
นครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี จ านวน 35 
โรงเรียน และความร่วมมือทางวชิาการกับ
วิทยาลัยพยาบาลฯ สวรรค์ประชารักษ์ รวม
ทั้งสิ้น 36 แห่ง  
สถานะ :   บรรลุ  

โครงการยกระดับคุณภาพ
ชุมชนและการศึกษา 

โครงการยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา 
1. มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กับโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 22 โรงเรียน และ
จังหวัดอุทัยธานี จ านวน 13 โรงเรียน 
2. มีกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของโรงเรียน ชุมชนในพื้นที่ จ านวน 52 โครงการ 
     1) โครงการประเภทพัฒนาครูและบุคลากร มีจ านวน 10 
โครงการ และกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนาในดา้นของการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวตักรรม เพื่อน าไปปรบัใช้ในการ
จัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ดา้นวิชาการ ในการออกแบบ
และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ วิจัยในชัน้เรียน ทักษะทาง
ภาษาเพื่อการสื่อสาร และสาระการเรียนรู้ที่จ าเป็นในการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน เชน่ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
และคณิตศาสตร์ 
     2) โครงการพัฒนานักเรียน มีจ านวน 37 โครงการ และ
กิจกรรมที่ได้รับการพัฒนาในดา้นของการพัฒนาด้านความรู้ 
ทักษะ และเจตคติของนักเรียน (KPA) นักเรียนสามารถน า

4,600,000 4,596,348.50 ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 
 

ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 
 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 
 ช้ากว่าแผน 
 

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



กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

ความรู้ ความสามารถจากการเข้าร่วมโครงการนี้ไปต่อยอดใน
การศึกษาต่อที่สูงขึ้นและการประกอบอาชีพได้ในอนาคต 
     3) โครงการประเภทพัฒนาผู้ปกครอง/ชุมชนมีจ านวน 5 
โครงการ และกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนาในดา้นของการ
พัฒนาชุมชน การสรา้งความสามัคคีในชุมชน การสร้างศนูย์
เรียนรู้ และการอนุรักษ์ทรัพยากรของท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ให้
มีอาชีพและรายได้เสริมอย่างยั่งยืน 

4. พัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน และ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ที่ได้มาตรฐาน 

4. จ านวนโครงการ (กิจกรรม) เพื่อส่งเสริม
การจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณา
การกับการท างาน 
เป้าหมาย : ไมน่้อยกวา่ 5 โครงการ 
ผลการด าเนินงาน :  การด าเนินโครงการใน
ภาพรวมระดับมหาวทิยาลัย มีโครงการ 
(กิจกรรม) เพื่อส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
จ านวนทั้งสิ้น 13 โครงการ และโครงการ
พัฒนานักศึกษา 
สถานะ :   บรรลุ  

กิจกรรมย่อย: การส่งเสริม
การจัดการศึกษาเชิงบูรณา
การกับการท างาน (โครงการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบ 
สนองต่อการพัฒนาประเทศ) 

กิจกรรมย่อย : การส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การท างาน (โครงการปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองต่อการ
พัฒนาประเทศ) ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร  “พัฒนา
อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” ไม่สามารถด าเนินการตามแผนได้
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ท าให้เครือข่ายส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับ 
สมาคมสหกิจศึกษาไทย เลื่อนการจัดอบรมหลักสูตรอาจารย์
นิเทศ ที่มีใบรับรองจาก สป.อว.  

328,100 33,840 ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 
 

ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 
 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 
 ช้ากว่าแผน 
 

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



กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

4. พัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน และ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ที่ได้มาตรฐาน (ต่อ) 

5. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการฝึกอบรม
เป็นอาจารย์นิเทศสหกิจ /การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ /วิชาชีพครู 
เป้าหมาย : ร้อยละ 80 ของอาจารย์ทัง้หมด 
ผลการด าเนินงาน : เนื่องจากเกินวิกฤติการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา่ 2019  ผู้
จัดอบรมและออกใบรับรองการเป็นอาจารย์
นิเทศสหกิจ จึงไม่สามารถจัดการอบรมได้ 
สถานะ :   ไม่บรรลุ  
 
6. จ านวนผลงานหรือนวัตกรรมของนักศึกษา
ตามแผนการเรียนแบบบูรณาการร่วมกับการ
ท างาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ /การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพคร ู(นับจากจ านวน
ชิ้นงานทีส่่งเช้าร่วมประกวด) 
เป้าหมาย : ไมน่้อยกวา่ 5 ชิน้งาน 
ผลการด าเนินงาน : มีผู้เข้าร่วมส่งผลการ/
นวัตกรรม เข้าร่วมประกวด จ านวนทัง้สิ้น 
10 ชิ้นงาน 

สถานะ :   บรรลุ  

 2. จัดแข่งขันประกวดผลงานนักศึกษาการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการท างานและสหกิจศึกษา มีการด าเนินการจัดแข่งขัน
ประกวดผลงานนักศึกษาเป็นแบบผสมผสานทั้งออนไลน์และ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม
แข่ งขันน าเสนอผลการท างานและสหกิ จศึ กษา ด้ าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดี เด่ น  ด้ านสั งคมศาสตร์ 
มนุ ษยศาสตร์และการจั ดการดี เด่ น  และด้ านการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพดีเด่น จ านวน 6 คน นักศึกษาที่ชนะการ
แข่งขันประกวดผลงานครั้งนี้จะเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้า
ร่วมแข่งขันในระดับเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนล่าง
ในปีการศึกษา 2564 ต่อไป ผลการประกวด ดังนี้ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น  
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายชนัญชัย เศรษฐรัตน์ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 ได้แก ่นางสาวกัญญารัตน์ เนียมสังข ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดบั 2 ได้แก่ นางสาวพชัรพร วงศ์ศรีรัตน ์
ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพดีเด่น  
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายจิรพัฒน์ วงษ์วาศ  
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวกนกพรรณ อินทนิล 
และนางสาวณัฐชา ปอนเกษม 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก ่
 นายจักรภพ ไทยตรง และคณะ 
3. ส่งนักศึกษาเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับเครือข่าย
อุดมศึกษาภาคเหนือนตอนล่าง ปีการศึกษา 2563 และได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ด้านการปฏิบัติงานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 

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

ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 
 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 
 ช้ากว่าแผน 
 

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



กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

และการจัดการดีเด่น คือ นายกฤษณะ ทุ่งจันทร์ นักศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และได้เป็นตัวแทนเข้า
แข่งขันในระดับประเทศ และได้มีการสัมภาษณ์พิเศษนายก
ฤษณะ ทุ่งจันทร์ และอาจารย์พี่เลี้ยง ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึงกระบวนการ วิธีการจัดท าโครงงานของ
ผู้ เรียน ตลอดจนการติดตามและการปฏิบัติ  ติดตาม ให้
ค าปรึกษาของอาจารย์พี่เลี้ยง เพื่อพัฒนาไปสู่การสร้างแนว
ปฏิบัติที่ดี  และเป็นตัวอย่างให้กับคนอ่ืนๆ ได้ศึกษาน าไปใช้
ประโยชน์ YouTube https://youtu.be/jy4uBxT3urM  

5. พัฒนาคณาจารย์ให้มี
สมรรถนะที่ตอบสนองต่อ
การพัฒนาประเทศและได้
มาตรฐานสากล (กลยุทธ์
ตามแผนยทุธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั) 

7. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับต าแหน่งทาง
วิชาการ (อาจารย์ : ผศ. : รศ.) 
เป้าหมาย : 5 : 3 : 2 คน 
ผลการด าเนินงาน : ปีงบประมาณ 2564 
มหาวิทยาลยัมีบุคลากรสายวชิาการจ านวน 
399 ราย แบ่งเป็น อาจารย์ จ านวน 200 
ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 184 ราย 
และ รองศาสตราจารย์ จ านวน 15 ราย  คิด
เป็นสัดสว่น อาจารย์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ : 
รองศาสตราจารย์ เทา่กับ 13 : 12 : 1 คน 
(อัตราส่วน 1 : 13 คน) 
สถานะ :   ไม่บรรลุ  

โครงการประเมินผลงานทาง
วิชาการของคณาจารย ์

ปีงบประมาณ 2564  คณะกรรมการพิจารณาแต่งแหน่งทาง
วิชาการ มีการประชุมคณะกรรมการฯ จ านวน 8 ครั้ง เพื่อ
พิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการของผู้ยื่นขอ  ตลอดปีงบประมาณมีผู้ยื่น
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 7 ราย แบ่งเป็น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 6 ราย และ รองศาสตราจารย์ 
จ านวน 1 ราย และมีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวน 39 ราย แบ่งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 38 
ราย และรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย 

หมายเหตุ  (1) โครงการนี้ด าเนินงานโดยกองการเจ้าหน้าที่ 
สังกัดส านักงานอธิการบดี การตัดยอดเบิกจ่ายโดยส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (2) มีการขอกันเงินเหลื่อมปี 

1,456,800 792,300 ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 
 

ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 
 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 
 ช้ากว่าแผน 
 

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

https://youtu.be/jy4uBxT3urM


กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

6. สร้างโอกาสทาง
การศึกษา ให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา และพฒันากลไก
กระบวนการรับนักศึกษา
ใหม่ (กลยุทธ์ระดับ
มหาวิทยาลยั)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ร้อยละของหลักสูตรที่มีจ านวนนักศึกษา
ใหม่เป็นไปตามแผนการรับสมัคร ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 70 ของจ านวนที่เปิดรับในแต่ละปี  
เป้าหมาย : ร้อยละ 60 ของหลักสูตร
ทั้งหมดที่เปิดรับในปีการศึกษานั้นๆ 
ผลการด าเนินงาน : เมื่อสิ้นสุดการรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ หน่วยงานด าเนินการรายงาน
ผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจ าปี
การศึกษา 2564 พบว่า มีสาขาวิชาที่ มี
จ านวนนักศึกษาใหม่ มากกว่าร้อยละ 70 
ของจ านวนที่เปิดรับ ทั้งสิ้น 36 สาขาวิชา 
จากจ านวนที่เปิดรับทั้งหมด 56 สาขาวิชา 
คิดเป็นร้อยละ 64.29 ของจ านวนทั้งหมด  
อ้างอิงข้อมูลจาก สถิติจ านวนผู้รายงานตวั ปี
การศึกษา 2564  https://regis.nsru.ac.th 
/new/info/static/number_students/re
sult_students.php 
สถานะ :  บรรลุ 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมการผลิต
บัณฑติ ภาค กศ.บป. (กิจกรรม
การรบัสมัคร) 

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (เสาร์-อาทิตย์) รุ่นที่ 43 
ปีการศึกษา 2564 ระหว่างเดือน เมษายน – กรกฏาคม 2564 
เปิดสอนจ านวน 4 สาขาวิชา มีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ และ
ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ปีการศึกษา 2564 จ านวนทั้งสิ้น 84* คน 

คณะ สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษา 

ชาย หญิง รวม 
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

รัฐศาสตรบณัฑติ 
แขนงวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์  

3 12 15 

นิติศาสตร
บัณฑิต รุ่น 2 
(โครงการความ
ร่วมมือกับ
ต ารวจ ) 

37 1 38 

รวมคณะมนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์ 

40 13 53 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

5 8 13 

บัญชีบัณฑิต 5 13 18 

รวมคณะวิทยาการจัดการ 10 21 31 

รวมท้ังสิ้น 50 34 84 

*http://regis.nsru.ac.th/dis/officer/service/student/static 

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



กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

6. สร้างโอกาสทาง
การศึกษา ให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา และพฒันากลไก
กระบวนการรับนักศึกษา
ใหม่ (กลยุทธ์ระดับ
มหาวิทยาลยั) (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. จ านวนโรงเรียน สถานศึกษา ทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่เข้ารว่มเป็นเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านวิชาการ การประชาสัมพันธ์
หลักสูตร 
เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 15 โรงเรียน 
ผลการด าเนินงาน : ปีการศึกษา 2564 
มหาวิทยาลัยฯ โดยส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน มีการด าเนินกิจกรรมสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ มีการด าเนินการโดย
เชิญอาจารย์แนะแนวเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการ 
การประชาสัมพันธ์หลักสูตร และเทคนิคการ
ใช้สื่อเพื่อการจัดการเรียนการสอน มีอาจารย์
แนะแนวและตัวแทนจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้า
ร่วม จ านวน 32 โรงเรียน 
สถานะ :  บรรลุ 
 
 

โครงการส่งเสริมการผลิต
บัณฑิต ภาคปกติ (รับสมัคร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กิจกรรมเตรียมความพร้อมสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
เชิงรุก ด าเนินการจัดประชุมอาจารย์ บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เพื่อ
เตรียมความพร้อม และซักซ้อมความเข้าใจข้อมูลการรับสมัคร
นักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2564 และแนวทางการออก
ประชาสั มพั นธ์  /แนะแนวการศึ กษาต่ อ เมื่ อวันที่  13  
พฤศจิกายน  2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมี
ตัวแทนบุคลากร จากคณะเข้าร่วม จ านวนทั้งสิ้น 62 คน 
2. กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กิจกรรมสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ มีการด าเนินการโดยเชิญอาจารย์แนะ
แนวเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้าน
วิชาการ การประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร และเทคนิคการใช้สื่อ
เพื่อการจัดการเรียนการสอน มีอาจารย์แนะแนวและตัวแทน
จากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วม จ านวน 32 โรงเรียน 
3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก ไปยังโรงเรียนเครือข่ายต่าง ๆ 
จ านวน 28 โรงเรียน ได้แก่ 
    โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 
    โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 
    โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 
    โรงเรียนโกรกพระ 
    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 
    โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 
    โรงเรียนวังข่อยพิทยา 
    โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 
    โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 

70,000 70,000 ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 
ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 
 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 
 ช้ากว่าแผน 
ด้านงบประมาณ 
 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 



กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

6. สร้างโอกาสทาง
การศึกษา ให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา และพฒันากลไก
กระบวนการรับนักศึกษา
ใหม่ (กลยุทธ์ระดับ
มหาวิทยาลยั) (ต่อ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 
    โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา 
    โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 
    โรงเรียนวัดสิงห์ 
    โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
    โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 
    โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 
    โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
    โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 
    โรงเรียนหนองบัว 
    โรงเรียนพยุหะวิทยา 
    โรงเรียนตะคร้อพิทยา 
    โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 
    โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 
    โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 
    โรงเรียนหนองฉางวิทยา 
    โรงเรียนวังส าโรงวังหว้า 
    โรงเรียนบางลายพิทยาคม 
    โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) 
ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม มีนักศึกษาที่มีการรายงานตัวเข้าเป็น
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 จ านวนทั้งสิ้น 1,884 คน คิด
เป็นร้อยละ 69.77 ของจ านวนตามแผนการรับที่ผ่านการอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย (จ านวน 2,700 คน) ข้อมูล ณ วันที่ 30 
กันยายน พ.ศ. 2564 



กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

6. สร้างโอกาสทาง
การศึกษา ให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา และพฒันากลไก
กระบวนการรับนักศึกษา
ใหม่ (กลยุทธ์ระดับ
มหาวิทยาลยั) (ต่อ) 

 โครงการค่าบัตรประจ าตัว
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามโครงการดังกล่าว เบิกจ่ายในการ
จัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา โดยร่วมกับ
ธนาคารกรุงไทย ในการด าเนินการ 

26,400 13,000 ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 
ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 
 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 
 ช้ากว่าแผน 
ด้านงบประมาณ 
 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 

โครงการทุนวิทยาศาสตร ์
ราชภัฏนครสวรรค ์

เป็นทุนการศึกษาที่สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนในเขตจังหวัด
นครสวรรค์ อุทัยธานี และชัยนาทที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษา
ต่อทางด้านวิทยาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้นตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความเป็น
เลิศทางวิชาการ และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจด้าน
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพ โดยนักเรียนที่
ผ่านเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษา จะได้รับเงินสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยปีละ 10,000 บาท ปีงบประมาณ 2564 มีการ
เบิกจ่าย จ านวน 33 ทุน รายละเอียดดังตาราง 

ปีการศึกษา ภาคการศึกษา จ านวนทุน 

2563 
ภาคการศึกษาที่ 1 6 
ภาคการศึกษาที่ 2 21 

2564 ภาคการศึกษาที่ 1 6 
หมายเหตุ  มีการขอกันเงินงบประมาณเหลื่อมปี 

200,000 165,000 ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 
ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 
 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 
 ช้ากว่าแผน 
ด้านงบประมาณ 
 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 



กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

6. สร้างโอกาสทาง
การศึกษา ให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา และพฒันากลไก
กระบวนการรับนักศึกษา
ใหม่ (กลยุทธ์ระดับ
มหาวิทยาลยั) (ต่อ) 

 โครงการจัดการศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษา 

สนับสนุนการด าเนินการเกี่ยวกับการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

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

7. ปรับปรุงและพฒันาช่อง
ทางการสื่อสารการ
ประชาสัมพนัธ์ และการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

10. จ านวนระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการ
สื่อสาร การประชาสัมพันธ์ และการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ 
เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 5 ระบบ 
การด าเนินงาน : พัฒนาช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน กับ
ผู้รับบริการ ดังนี้ (1) เว็บไซต์ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน  (2) อีเมล์ส านักงาน
ส าหรับการประสานงาน  (3) face book 
ส านักงาน  (4) web board ส าหรับติดต่อ 
ประสานงาน และอ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการ  (5) Line@ เพื่อการประสานงาน
ด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
สถานะ :  บรรลุ 

โครงการเงินสมทบกองทุน
วารสารวชิาการและวิจัย
สังคมศาสตร์ฯ 

1. ด าเนินการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ 
จ านวน 3 ฉบับ ได้แก่  
   - วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 
กันยายน-ธันวาคม 2563 
   - วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 
มกราคม-เมษายน 2564 
   - วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 
พฤษภาคม-สิงหาคม 2564 
2. เบิกจ่ายค่าตอบแทนพิจารณาบทความลงวารสารฯ  
3. จัดหาสิ่งสนับสนุนการด าเนินงานและการจัดท าวารสาร 
วิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ 

100,000 100,000 ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 
ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 
 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 
 ช้ากว่าแผน 
ด้านงบประมาณ 
 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 



กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

7. ปรับปรุงและพฒันาช่อง
ทางการสื่อสารการ
ประชาสัมพนัธ์ และการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
(ต่อ) 

 โครงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา ปี 2564 

     เป็นเงินสมทบสนับสนุนการเป็นสมาชิกบัณฑิตวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย และสมทบการจัดประชุมน าเสนอ
ผลงานวิจัยและวารสารเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพื่อจัดการ
ประชุมวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ และการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เครือข่ายสภา
คณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย 

70,000 70,000 ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 
 

ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 
 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 
 ช้ากว่าแผน 
 

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

โครงการความร่วมมือการจัด 
การสอน วิทยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนี สวรรค์ประชา
รักษ์ นครสวรรค์ 

หน่วยงานรับมอบหายในการประสานงานด้านการจัดการ
เรียนการสอน ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลฯ และ
อาจารย์ผู้สอน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชา
การศึกษาทั่วไป ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ของการท าข้อตกลงความร่วมมือ  

1,624,080 1,614,869 ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 
 

ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 
 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 
 ช้ากว่าแผน 
 

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



ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการพัฒนางานให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ : ระบบการให้บริการของหน่วยงานมีความถูกต้อง รวดเร็ว ได้มาตรฐาน สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์:   1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงาน 
         2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

1. ส่งเสริมการพัฒนา
หน่วยงานให้เป็น Smart 
Organization 

1. ร้อยละของงานตามพนัธกิจทีม่ีการ
ทบทวน/ปรบับปรุงกระบวนงาน 
เป้าหมาย : ร้อยละ 90 
การด าเนินงาน : ปีงบประมาณ 2564 
หน่วยงานพัฒนาและปรบัปรุงกระบวนงาน
ให้บริการ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั งานตามพันธกิจทีม่ีการ
ทบทวน/ปรบับปรุงกระบวนงาน คิดเป็น
ร้อยละ 95 ของกระบวนงานให้บริการ
ทั้งหมดของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก 
http://apr.nsru.ac.th/insurance.php?p
age=home)  
สถานะ :  บรรลุ 
 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ด าเนินกิจกรรมโดยการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนวิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ 
ระหว่างบุคลากร ผู้บริหารภายในหน่วยงาน ได้แก่ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติในการให้บริการลงเพิ่มรายวิชา 
(ภาคปกติ) และการลงเพิ่มแบบไม่พิมพ์ค าร้อง (ภาค กศ.บป.)  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซักซ้อมความเข้าใจในการรับสมัครและ
รายงานตัวนักศึกษาใหม ่
2. ด าเนินกิจกรรม 2 ลักษณะ คือ 1) การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร และซักซ้อม
ความเข้าใจ ตลอดจนการฝึกใชง้านระบบสารสนเทศเพื่อการ
ให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจน
บุคคลภายนอก  2) จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมจาก
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั ตามความ
เหมาะสมและสอดคล้องกบัต าแหน่งงานที่รับผดิชอบ โดยใช้
งบประมาณจากโครงการค่าใช้จา่ยไปราชการ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

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



กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

1. ส่งเสริมการพัฒนา
หน่วยงานให้เป็น Smart 
Organization (ต่อ) 

2. ความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ให้บริการ (ค่าคะแนน)  
เป้าหมาย : 4.51 คะแนน 
การด าเนินงาน : การจัดเก็บข้อมูล ตั้งแต่
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 
กรกฎาคม 2564 (นับเป็นปีการศึกษา) 
หน่วยงานให้บริการค าร้องออนไลน์ ให้แก่
นักศึกษา และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย 
จ านวน 8,757 รายการ มีการด าเนินการ
เป็นไปตามมาตรฐานระยะเวลาให้บริการ 
จ านวน 7,873 รายการ คิดเป็นร้อยละ 89.91 
มีระดับความส าเร็จอยู่ที่ 5 คะแนน (ร้อยละ 
80 เท่ากับ 5 คะแนน)  
สถานะ :  บรรลุ  

กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจ
ผู้ใช้สารสนเทศ  

กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้สารสนเทศ โดยคัดเลือก
ระบบงานที่เก่ียวข้องและส่งผลกระทบต่อผู้ใช้มากทีสุ่ด 
จ านวน 3 ระบบงาน ได้แก่  
   ระบบค าร้องออนไลน์ เปน็ระบบที่พฒันาขึ้นเพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่นักศึกษา สามารถเข้าถึงการใช้งานได้งา่ย 
อีกทั้งยังช่วยลดระยะเวลา ลดความผิดพลาดของเอกสาร 
และลดการสญูหายของเอกสารค าร้อง นอกจากนี้นักศึกษายงั
สามารถติดตามการด าเนนิการของค าร้องที่ตนเองยื่นเร่ืองไว้ 
ว่าอยู่ในขั้นตอน กระบวนการใด สถานะค าร้องได้รับการ
อนุมัติแล้วหรือไม่ (n = 1,820) ผลการประเมินเทา่กับ 4.21 
   ระบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา ช่วยสนับสนนุให้นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนจองรายวชิาเรียนต่าง ๆ นอกเหนือจากแผนการ
เรียนในภาคเรียนปกติของตนเองได้ ปัจจุบนัมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ตั้งแต่การเข้าใช้งานโดยการพิมพ์ค าร้องเสนอเซ็นต์
เพื่อขออนุมัติ จนถึงปัจจบุัน เปน็การใช้งานโดยการเพิ่ม-ถอน
รายวิชาผ่านระบบออนไลน์ทัง้หมด โดยนักศึกษาไม่ต้อง
ด าเนินการจัดพิมพ์เอกสารเพื่อขออนุมัติ (n = 297) ผลการ
ประเมินเท่ากับ 4.45 
   ระบบสง่ผลการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต (ส าหรับอาจารย์
ผู้สอน) เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ผู้สอน ในการ
ส่งผลการเรียน รายวิชาที่รับผิดชอบ (n = 33) ผลการ
ประเมินเท่ากับ 4.30 
   จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสารสนเทศ
ของหน่วยงาน ในภาพรวมเท่ากบั 4.34 คะแนน 

8,000 8,000 ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 
ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 
 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 
 ช้ากว่าแผน 
ด้านงบประมาณ 
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 



กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

1. ส่งเสริมการพัฒนา
หน่วยงานให้เป็น Smart 
Organization (ต่อ) 

 กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจ
ผู้รับบริการ 

กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจผูร้ับบริการ  
ปีงบประมาณ 2564 หน่วยงานได้ด าเนนิการส ารวจข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียที่มีต่อการให้บริการ
หน้าเคาท์เตอร์ของหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  
   1. แสวงหาแนวทางในการพฒันาการให้บริการของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้มีรูปแบบทีส่ะดวก 
รวดเร็ว มีคุณภาพ สนองตอบความต้องการและสร้างความพึง
พอใจแก่ผู้รับบริการ 
   2. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับลดขั้นตอน เพิ่มความ
สะดวก รวดเร็วในการให้บริการ 
   3. เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ที่สอดคล้องกับกระบวนการให้บริการ 
   จากการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมมี
คะแนนการประเมินเท่ากับ 4.28 คะแนน 

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



กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

2. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลยั 
เพื่อการพัฒนาสารสนเทศ
ของหน่วยงาน 
 

3. จ านวนช่องทางการสื่อสาร และ
ประชาสัมพนัธ์ทีส่ามารถเขา้ถึงกลุ่มเปา้หมาย 
เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง 
การด าเนินงาน :  พัฒนาช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับ
ผู้รับบริการ ดังนี้ (1) เว็บไซต์ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน  (2) อีเมล์
ส านักงานส าหรับการประสานงาน  (3) 
face book ส านักงาน  (4) web board 
ส าหรับติดต่อ ประสานงาน และอ านวย
ความสะดวกในการให้บริการ  
(5) Line@ เพื่อการประสานงานด้านการ
ประชาสัมพนัธ์หลักสูตร 
สถานะ :  บรรลุ 

กิจกรรมพัฒนาระบบ
สารสนเทศของหน่วยงาน 
(ตามแผนพัฒนาสารสนเทศ 
2564) 

การด าเนินงาน /พัฒนาระบบงานโดยแบง่ออกเป็น 3 ส่วน 
ได้แก่  (1) ระบบสารสนเทศส าหรับผู้รับบริการ  (2) ระบบ
สารสนเทศส าหรับเจ้าหนา้ที่ และ (3) ระบบสารสนเทศเพื่อ
การตัดสินใจ  ซึ่งมีการด าเนินการครบถ้วนตามแผนพฒันา
สารสนเทศ ปีงบประมาณ 2564 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

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

กิจกรรม สนส.สัญจร ด าเนินกิจกรรม ร่วมกับคณะต่างๆ ทั้ง 5 คณะ ๆ ละ 1 วัน 
โดยจัดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศงานทะเบียนส าหรับ
อาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ทีป่รึกษา  อาจารยป์ระจ าหลักสตูร  
ผู้บริหาร และบุคลากรที่เก่ียวข้องภายในมหาวิทยาลัย  เพื่อ
เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรมที่จะ
สามารถใชป้ระโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศงานทะเบียนได้
อย่างคุ้มค่า เป็นระบบและสามารถน าข้อมูลมาบริหารจัดการ
เรียนการสอน การพัฒนาหลักสตูร รวมทั้งให้ค าปรึกษาและ
ช่วยเหลือนักศึกษาภายในมหาวทิยาลัยได้อย่างถูกต้อง  มี
อาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ทีป่รึกษา  อาจารยป์ระจ าหลักสตูร  
ผู้บริหาร และบุคลากรที่เก่ียวข้องภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ทั้ง 5 คณะ จ านวน 156 คน เข้าร่วมกิจกรรม 

6,250 3,900 ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 
ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 
 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 
 ช้ากว่าแผน 
ด้านงบประมาณ 
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 



กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

3. สนบัสนุนการยกระดบั
คุณภาพการให้บริการ ใน
รูปแบบที่หลากหลาย 

4. จ านวนระบบสารสนเทศที่สนับสนุน
การให้บริการผ่านระบบออนไลน์ 
เป้าหมาย : จ านวน 5 ระบบ (ตาม
แผนพัฒนาสารสนเทศ) 
การด าเนินงาน :  การด าเนินงาน /พัฒนา
ระบบสนับสนนุงานให้บริการแบบออนไลน์ 
ซึ่งมีการด าเนินการตามแผนพัฒนา
สารสนเทศ ดงันี้  
(1) ระบบลงทะเบียนประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
(2) Application Programming Interface 
(API) ให้บริการข้อมูลของส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน  (3) ระบบงาน
ส าหรับนักศึกษา เพิ่มการผ่อนช าระค่าบ ารุง
การศึกษาในเมนู พิมพ์ใบ นว.3 ตามนโยบาย
ช่วยเหลือสถานการณ์โควิด-19  (4) ค าร้อง
ออนไลน์ เพิ่มค าร้อง กง.04 ค าร้องขอถอน
เงินคืนค่าบ ารุงการศึกษาส่วนที่เรียกเก็บเงิน
เกนิและอัตราร้อยละสิบ  (5) ประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักศึกษา เพิ่มการช าระเงินและ
รายงานตัวออนไลน์ตามนโยบายช่วยเหลือ
สถานการณ์โควิด-19 
สถานะ :  บรรลุ 

     

 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เป้าประสงค์ : 1. การบริหารงานของหน่วยงาน มีความโปร่งใส ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
                  2. บุคลากรมีความพร้อม มีสมรรถนะ ทักษะใหม่ และมีความสามารถในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 สู่การเป็น Smart Organization 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์:  1. ผลประเมินการบริหารของผู้บริหารตามหลักธรรมภิบาลระดับมหาวิทยาลัย         2. ระดับความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
        3. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

1. บริหารจัดการเชิงรุกอย่าง
มีธรรมาภิบาล 
 

1. ร้อยละความส าเร็จการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
เป้าหมาย : ร้อยละ 90 
การด าเนินงาน : ตัวชี้วัดตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการ จ านวน
ตัวชี้วัดของแผน 22 ตัวชี้วัด บรรลุผลส าเร็จ 
จ านวน  17  ตัวชี้วัด  ไม่บรรลผุลส าเร็จ 
จ านวน  5  ตัวชี้วัด  ผลส าเร็จคิดเป็น 
ร้อยละ  77.27 
สถานะ :  ไม่บรรลุ 
2. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
เป้าหมาย : ร้อยละ 90 
การด าเนินงาน :  ผลการเบิกจา่ย
งบประมาณ ปงีบประมาณ 2564  
ได้รับจัดสรร 14,510,880 บาท เบิกจ่าย 
12,114,886.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.49 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2564  
สถานะ :   ไม่บรรลุ 

โครงการบริหารส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามโครงการดังกล่าว เบิกจ่ายใน
การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 
และอ านวยความสะดวกในการประสานงานให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

204,750 193,325.20 ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 
ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 
 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 
 ช้ากว่าแผน 
ด้านงบประมาณ 
 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 

โครงการจัดหาวัสดสุนบัสนนุ
การด าเนินงานระดับ
บัณฑิตศึกษา 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามโครงการดังกล่าว เบิกจ่ายใน
การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 
และอ านวยความสะดวกในการประสานงานให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

51,590 36,590 ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 
ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 
 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 
 ช้ากว่าแผน 
ด้านงบประมาณ 
 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 



กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

1. บริหารจัดการเชิงรุกอย่าง
มีธรรมาภิบาล (ต่อ) 

3. ระดับคะแนนความส าเร็จของการจัดการ
ความเสี่ยง 
เป้าหมาย : ระดับ 4 
การด าเนินงาน :  ผลการด าเนนิการจัดการ
ความเสี่ยงตามแผนการจัดการความเสี่ยง
และควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564 มี
ผลการด าเนนิงาน โดยอ้างอิงจากผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 
5.2 เกณฑ์ข้อ 3 มีผลการประเมินที่ระดับ 5 
สถานะ :   บรรลุ 

โครงการส่งเสริมการผลิต
บัณฑิตภาค กศ.บป.  
(ค่าด าเนนิการ)  

หน่วยงานด าเนินกิจกรรมในโครงการตามแผนงาน โดยเป็น
งบประมาณค่าด าเนินการให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานใน
วันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ในส่วนงานที่เก่ียวข้องกับการ
จัดการศึกษา ภาค กศ.บป. 

3,225,000 2,421,215 ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 
ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 
 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 
 ช้ากว่าแผน 
ด้านงบประมาณ 
 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 

โครงการจัดการศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษา  
(ค่าสอน ค่าสอบฯ) 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามโครงการดังกล่าว เบิกจ่ายใน
การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 
และอ านวยความสะดวกในการประสานงานให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

540,000 520,030 ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 
ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 
 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 
 ช้ากว่าแผน 
ด้านงบประมาณ 
 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 



กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

1. บริหารจัดการเชิงรุกอย่าง
มีธรรมาภิบาล (ต่อ) 

 ค่าสาธารณูปโภค สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดสรรทรัพยากรการปฏิบัติงาน 
ให้แก่ส่วนกลาง 

25,000 25,000 ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 
ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 
 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 
 ช้ากว่าแผน 
ด้านงบประมาณ 
 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 

2. สร้างความเชื่อมั่นในการ
ประกันคุณภาพของ
หน่วยงาน 

4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ของหน่วยงานสนับสนุน 
เป้าหมาย : 4.80 คะแนน 
การด าเนินงาน :  ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระดับหน่วยงาน ของส านักสง่เสรอม
วิชาการและงานทะเบียน อยู่ที่ระดับ 4.77 
คะแนน  
สถานะ :   ไม่บรรลุ  

โครงการค่าใช้จ่ายในการ
ประกันคุณภาพ 

     ด าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน 
จ านวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 
     1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อ
รับการตรวจติดตามประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หน่วยงาน ประจ าปีการศึกษา 2563  ณ ห้องประชุมดุสิตา 
อาคาร 14 ชั้น 2 (สถานการณ์โควิด-19) 
     2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน เมื่อวันพุธที่ 18 สิงหาคม 
2564 ณ ห้องประชุมดาวดึงส์ อาคาร 14 ชั้น 2 
     3. ด าเนินกิจกรรมส ารวจความพึงพอใจผู้บริการที่มีต่อ
การให้บริการของหน่วยงาน โดยแบ่งการด าเนินการออกเป็น 
2 ส่วนคือ 1) ด้านการให้บริการผ่านเคาท์เตอร์  และ 2) การ
ใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

30,000 27,148 ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 
ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 
 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 
 ช้ากว่าแผน 
ด้านงบประมาณ 
 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 



กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

3. ส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะหลักและทักษะอ่ืน
ที่สนใจให้สูงขึ้น 

5. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะ 
เป้าหมาย : ร้อยละ 100 
การด าเนินงาน :  บุคลากรได้รับการพัฒนา 
คิดเป็นร้อยละ 100 (จากบุคลากร จ านวน 
23 คน) 
สถานะ :  บรรลุ 
 
6. ร้อยละของงานตามโครงสร้างที่มีการ
จัดท าคู่มือปฏิบัตงิาน 
เป้าหมาย : ร้อยละ 95 
การด าเนินงาน :  คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
งานตามโครงสรา้ง 
สถานะ :  บรรลุ 
อ้างอิงจาก : 
http://apr.nsru.ac.th/insurance.php?p
age=manual_job 

โครงการค่าใช้จ่ายไปราชการ 
 
 
 

    ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน ได้รับการพัฒนาด้าน
การปฏิบัติงาน ทั้งงานด้านการให้บริการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับหน่วยงานภายนอก ได้รับความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2564 หน่วยงานจัดส่งบุคลากรเข้า
รับการพัฒนาสมรรถนะ และทักษะ ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนางานตามความรับผิดชอบ ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ต่างๆ  มีบุคลากรได้รับการส่งเสริมความรู้ และการ
พัฒนา จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของบุคลากร
ทั้งหมดที่ได้รับการพัฒนา (ด าเนินการในรูปแบบของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน และการอบรม/ประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์) 

130,000 
 

7,880 ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 
ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 
 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 
 ช้ากว่าแผน 
ด้านงบประมาณ 
 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 

โครงการค่าใช้จ่ายไปราชการ
ระดับบัณฑิตศึกษา 

จากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า -
2019 จึงไม่มีการเดินทางเข้าร่วมประชุม อบรมนอกสถานที่ 

70,000 2,500 

โครงการค่าใช้จ่ายไปราชการ 
(อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรและการ
จัดการความรู้) 

- เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการให้บริการ และการ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจด้านวิชาการ ร่วมกับส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
วันที่ 21 ธันวาคม  2563 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการ
จัดการความรู้ วันที่ 22-23  ธันวาคม 2563 ณ เขาค้อระเบียง
ภู รีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์ วิทยาการจากบริษัทไทยแองโกล์ 
จ ากัด (แยกอบรมรายกลุ่ม ตามงานที่ รับมอบหมาย) มี
บุคลากรเข้าร่วมจ านวน 18 คน 

104,000 94,254 ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 
ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 
 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 
 ช้ากว่าแผน 
ด้านงบประมาณ 
 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 



กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

7. จ านวนบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันา
สมรรถนะที่สอดคล้องกับสายงาน 
เป้าหมาย : ร้อยละ 95 
การด าเนินงาน :  บุคลากรได้รับการพัฒนา 
คิดเป็นร้อยละ 100 (บุคลากรจ านวน 18 คน) 
สถานะ :  บรรลุ 

     

4. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการปฏบิัติงาน 

8. จ านวนระบบสารสนเทศสนบัสนนุการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนา 
เป้าหมาย : อย่างน้อย 5 ระบบ 
การด าเนินงาน :  หน่วยงานก าหนดแผน
ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศของ
หน่วยงานโดยมีแนวทางการพัฒนาใน
ปีงบประมาณ 2564 ดังนี ้
(1) ระบบตรวจสอบคุณวฒุิออนไลนผ์่าน 
QR Code /รหัสนักศึกษา เพื่อลด
ระยะเวลา ขั้นตอน และตลอดจนความ
สิ้นเปลืองทรัพยากร  (2) ระบบลงเพิ่ม-ถอน
รายวิชาออนไลน์ (แบบไม่พิมพค์ าร้อง)  (3) 
ระบบนับชั่วโมงสอนอาจารย์แต่ละภาคเรียน  
(4) ระบบงานส าหรับเจา้หน้าที่ เพื่อการ
ปฏิบัติงานและบริหารจัดการ 
สถานะ :  บรรลุ 
อ้างอิงจาก แผนพฒันาสารสนเทศ 
ปีงบประมาณ 2564 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในหน่วยงาน 

ด าเนินกิจกรรมโดยการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนวิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ 
ระหว่างบุคลากร ผู้บริหารภายในหน่วยงาน ได้แก่ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติในการให้บริการลงเพิ่มรายวิชา 
(ภาคปกติ) และการลงเพิ่มแบบไม่พิมพ์ค าร้อง (ภาค กศ.บป.)  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซักซ้อมความเข้าใจในการรับสมัครและ
รายงานตัวนักศึกษาใหม ่
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

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

 



บทที่ 5 
การเทียบเคียงผลการด าเนินงานและเป้าหมาย 

 
 ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  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. มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

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

1. ส่งเสริมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามความต้องการ
ของหน่วยงานและสถาบันในระดับท้องถิ่นระดับชาติและ
นานาชาติ 
2. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรใหม่แบบผลิกโฉม
มหาวิทยาลัย 
3. ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ออกแบบให้นักศึกษา
ฝึกปฏิบัติในชุมชน ท้องถิ่น โดยใช้โจทย์ท้องถิ่นเป็นฐาน 

2. การพัฒนาหลักสูตรใหม่แบบพลิก โฉม
มหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างทางเลือกของชุมชน 
ท้องถิ่น ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ 
และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

3. สร้างและบูรณาการระบบการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ และการแก้ปัญหาตามสภาพ
จริง 

1. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนกับการท างานในสภาพ
จริงเพื่อการประกอบอาชีพ  
2. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ 
และการจัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานภายนอก  
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
3. สร้างความรู้ความเข้าใจ ในหลักของการด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานแก่
ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ บุคลากร  นักศึกษา  อาจารย์  สถาน
ประกอบการ หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต 

4. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ได้
มาตรฐาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

กลยุทธ์ มาตรการด าเนินการ 
5. พัฒนาคณาจารย์ให้มีสมรรถนะที่
ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและได้
มาตรฐานสากล (กลยุทธ์ตามแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย) 

1. ส่งเสริมให้คณาจารย์มีความก้าวหน้าในต าแหน่งทาง
วิชาการ 
2. สร้างความร่วมมือกับสถาบัน หรือองค์กรทั้งในและ
ต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ให้มีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นต่อการจัดการ เรียนการสอนตามแนวคิดใหม่ 
3. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพที่ได้มาตรฐาน 
   3.1 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดท าผลงาน
วิชาการ เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
   3.2 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา กับ
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้มีความรู้ และประสบการณ์จริง 
รวมทั้งเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนาการเรียนการสอน 
   3.3 จัดโครงการฝึกอบรม แนวทางการจัดการเรียนการ
สอน ในยุค Thailand 4.0  
   3.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ การพัฒนา
อาจารย์กับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 
   3.5 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ตามความมุ่งหมายของหลักสูตรในระดับมหาวิทยาลัย 

6. สร้างโอกาสทางการศึกษา ให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา และพัฒนากลไกกระบวนการรับ
นักศึกษาใหม่ (กลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัย) 

1. พัฒนาระบบการรับนักศึกษาให้เหมาะสมกับหลักสูตร 
2. สนับสนุนทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และสาขาท่ีเป็นความต้องการของท้องถิ่น 
3. พัฒนากระบวนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ทางวิชาการ เพื่อแสวงหาผู้เรียนล่วงหน้า  
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการ
สนับสนุนทุนการศึกษา เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี และสร้าง
ความเชื่อมั่นแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

7. ปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการสื่อสาร
การประชาสัมพันธ์ และการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2  ส่งเสริมการพัฒนางานการให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. ระบบการให้บริการของหน่วยงาน มีความถูกต้อง รวดเร็ว ได้มาตรฐาน สร้างความพึงพอใจให้แก่
ผู้รับบริการ 

กลยุทธ์ มาตรการด าเนินการ 
1. พัฒนาหน่วยงานให้เป็น Smart 
Organization  

1. พัฒนาหน่วยงานด้านต่างๆ เช่น 
   1.1 พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการให้บริการที่
ทันสมัย 
   1.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการส าหรับผู้บริหาร 
   1.3 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   1.4 เร่งจัดหา /พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน และการให้บริการ 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อการ
พัฒนาสารสนเทศของหน่วยงาน 

3. สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการ ในรูปแบบที่หลากหลาย 

2. พัฒนาระบบสนับสนุนการให้บริการที่เป็นเลิศ 
   2.1 จัดท าช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้
ครอบคลุม เข้าถึงผู้รับบริการอย่างทั่วถึง 
   2.2 สร้างมาตรฐานการให้บริการตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 
   2.3 ทบทวนขั้นตอนการด าเนินงานให้มีความทันสมัย 
สอดคล้องกับการด าเนินงานในปัจจุบัน 
   2.4 ยกระดับการให้บริการ ให้อยู่ในรูปของบริการ
ออนไลน์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3  ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
                                 บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. เพ่ือให้การบริหารหน่วยงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล  
2. เพ่ือพัฒนาและเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 สู่การเป็น 
Smart Organization  

กลยุทธ์ มาตรการด าเนินการ 
1. บริหารจัดการเชิงรุก โดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 

1. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานให้สอดคล้อง
และสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
2. ลดการให้ทรัพยากรสิ้นเปลือง โดยน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 
3. บริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรร มุ่งเน้นผลงาน และมีความโปร่งใส 
4. กระจายอ านาจไปสู่บุคลากรทุกส่วนงานภายใน 

2. สร้างความเชื่อม่ันในการประกันคุณภาพ
ของหน่วยงาน 

1. สร้างความเชื่อม่ันในการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
   1.1 พัฒนากลไกการประกันคุณภาพ ให้ได้มาตรฐาน 
และมีกระบวนการประเมินที่มีประสิทธิภาพ 
   1.2 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการประกันคุณภาพของ
หน่วยงาน 
   1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพ 
กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

3. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อการ
พัฒนาสมรรถนะหลักและทักษะอื่นที่สนใจ
ให้สูงขึ้น 

1. สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กร ในรูปการ
จัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
งาน และผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาสารสนเทศสนบัสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 
3. ส่งเสริมการจัดท าวิจัยของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
4. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
5. รณรงค์ให้บุคลากรภายในหน่วยงาน แสดงออกถึง
พฤติกรรมการให้บริการ ที่มุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจ 
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว และ
มีทัศนคติที่ดีในการให้บริการ 
6. พัฒนาทักษะด้านการให้บริการให้แก่บุคลากร 

4. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 

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 

52 หลักสูตร 
อ้างอิงรายช่ือหลักสูตรที่
สามารถยื่นขอกู้ กยศ. 

บรรลุ 

2. ร้อยละหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้ตอบสนองต่อการ
พัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ และผ่านเกณฑ์รับรอง
มาตรฐานในระดับดี (ตัวชี้วัดตามแผนฯ ของมหาวิทยาลัย) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 บรรลุ 

3. จ านวนกิจกรรมกับภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและ
เอกชนในการจัดการเรียนการสอนทั้งในและ/หรือต่างประเทศ 

ไม่น้อยกว่า 5 
หน่วยงาน 

32 บรรลุ 

4. จ านวนโครงการ (กิจกรรม) เพื่อส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 

ไม่น้อยกว่า 5 
กิจกรรม/
โครงการ 

13 กิจกรรม/
โครงการ 

บรรลุ 

5. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นอาจารย์นิเทศสหกิจ 
/การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ /วิชาชีพครู 

ร้อยละ 80 ของ
อาจารย์ทั้งหมด 

ไม่มีการด าเนิน
กิจกรรม 

ไมบ่รรลุ 

6. จ านวนผลงานหรือนวัตกรรมของนักศึกษาตามแผนการเรียน
แบบบูรณาการร่วมกับการท างาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ /
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (นับจากชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวดฯ) 

ไม่น้อยกว่า 5 
ชิ้นงาน 

10 ชิ้นงาน บรรลุ 

7. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ 
 (อาจารย์ : ผศ. : รศ.) (ตัวชี้วดัของมหาวิทยาลัย) 

5 ≥ 3≥2 ใช้ผลการประเมินในระดับ
มหาวิทยาลัย ไม่น ามาประเมิน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 

ผลการด าเนินงาน 

ผล สถานะ 

1.ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทั้งระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา (ต่อ) 

 8. ร้อยละของหลักสูตรที่มีจ านวนนักศึกษาใหม่เป็นไปตามแผนการ
รับสมัคร ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของจ านวนที่เปิดรับในแต่ละปี 

ร้อยละ 60 ของ
หลักสูตรทั้งหมด

ที่เปิดรับ 

ร้อยละ 64.29 บรรลุ 

9. จ านวนโรงเรยีน สถานศึกษา ทั้งภาครฐัและเอกชนที่เข้าร่วมเป็น
เครือข่ายความรว่มมือด้านวิชาการ การประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

มากกว่า 15 
โรงเรียน 

35 โรงเรียน บรรลุ 

10. จ านวนระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการสื่อสาร การ
ประชาสัมพันธ์ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

ไม่น้อยกว่า 5 
ระบบ 

5 ระบบ บรรลุ 

2. ส่งเสริมการพัฒนางาน
การให้บริการของหน่วยงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

1. ระบบให้บริการมีความ
ถูกต้อง รวดเร็ว สร้างความพึง
พอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ
สนับสนนุงานด้านวชิาการ งาน
ทะเบียนและประมวลผลให้มี
ความทันสมัย ข้อมูลถูกต้อง 
เชื่อถือได้ 
3. เพ่ือสร้างมาตรฐานการ
ให้บริการตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 

11. ร้อยละของงานตามพันธกิจที่มีการทบทวน/ปรับบปรุง
กระบวนงาน 

รอ้ยละ 90 ร้อยละ 95 บรรลุ 

12. ระดับคะแนนความส าเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการ
รักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 89.91 บรรลุ 

13. จ านวนช่องทางการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ที่สามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

4 ช่องทาง  
(ร้อยละ 80) 

5 ช่องทาง บรรลุ 

14. จ านวนระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการให้บริการผ่านระบบ
ออนไลน์ (นับระบบงานที่มีการพัฒนาขึ้นใหม่ หรือปรับปรุงภายในปี) 

5 ระบบ 
(แผนพัฒนา
สารสนเทศ) 

5 ระบบ บรรลุ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 

ผลการด าเนินงาน 

ผล สถานะ 

3. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ที่ได้มาตรฐานและเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

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 

15. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 90 83.49 ไม่บรรลุ 

16. ร้อยละความส าเร็จการด าเนิน งานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 

ร้อยละ 90 74.07 ไม่บรรลุ 

17. ระดับคะแนนความส าเร็จของการจัดการความเสี่ยง ระดับ 4 ระดับ 5 บรรลุ 

18. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงาน
สนับสนุน 

4.80 คะแนน 4.77 ไม่บรรลุ 

19. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 บรรลุ 

20. ร้อยละของงานตามโครงสร้างที่มีคู่มือปฏิบัติงาน ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 บรรลุ 

21. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่สอดคล้อง
กับสายงาน 

ร้อยละ 100 
(18 คน) 

ร้อยละ 100 บรรลุ 

22. จ านวนระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่ได้รับการปรับปรุง/พัฒนา 
อ้างอิงจาก แผนพัฒนาสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2564 

2 ระบบ 4 ระบบ บรรลุ 
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จากการเทียบเคียงระหว่างผลการด าเนินงานและค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปผลได้ดังนี้ 
 1. ตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการ 
  จ านวนตัวชี้วัดของแผน    22  ตัวชี้วัด  
  บรรลุผลส าเร็จ จ านวน    17  ตัวชี้วัด 
  ไม่บรรลุผลส าเร็จ จ านวน     5  ตัวชี้วัด 
  ผลส าเร็จคิดเป็นร้อยละ    77.27 
 2. ผลส าเร็จของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ (พิจารณาจากโครงการ/
กิจกรรมตามแผนฯ ที่บรรลุตามเป้าหมาย 3 ด้าน ได้แก่ ผลการด าเนินงาน  ระยะเวลา  งบประมาณ) 
  จ านวนกิจกรรมที่ก าหนดตามแผนฯ  27  กิจกรรม (ทั้งหมด 19 โครงการใหญ่) 
  บรรลุผลส าเร็จ จ านวน    20  กิจกรรม 
  ไม่บรรลุผลส าเร็จ จ านวน     7  กิจกรรม 
  ผลส าเร็จคิดเป็นร้อยละ    74.07 
หมายเหตุ   กิจกรรมที่ไม่บรรลุตามวัตถุประสง มีดังนี้  (1) โครงการทุนวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค ์
   (2) การจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ   (3) ค่าตรวจอ่านผลงานทางวิชาการ   
   (4) กิจกรรมค่าใช้จ่ายไปราชการ (สนส)  (5) ค่าใช้จ่ายไปราชการ (บัณฑิต)  (6) กิจกรรมค่าด าเนินการ 
ภาค กศ.บป.  (7) กิจกรรมอบรมอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 
 3. ผลการบริหารงานงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2564) 
  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร    14,510,880.00 บาท 
  เบิก-จ่าย ตลอดปีงบประมาณ   12,114,866.40 บาท 
  ร้อยละความส าเร็จของการบริหารงบประมาณ   83.49 
 

หมายเหตุ   หน่วยงานขอกันเงินงบประมาณรายได้ จ านวน 3 โครงการ (4 กิจกรรมย่อย) ดังนี้ 
      1. โครงการส่งเสริมการจัดท าผลงานวิชาการ จ านวนเงิน 664,500 บาท  
      2. โครงการทุนวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ จ านวนเงิน 35,000 บาท 

     3. โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิต ภาค กศ.บป. จ านวนเงิน 803,785 บาท  
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