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บทที่ 1 

ส่วนน ำ 

 

ประวัติ ควำมเป็นมำและสภำพปัจจุบัน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนเพ่ือเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับท้องถิ่น
และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล สร้างความรู้และนวัตกรรม น าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่การปฏิบัติทั้งระดับปัจเจกบุคคล ชุมชน องค์การและภาคการผลิต ให้บริการวิชาการถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย พ้ืนฟูและสืบสานคุณค่าความหลากหลายของ
วัฒนธรรมไทยที่เป็นวิถีชีวิตประเพณี มีค่านิยมที่ดีงาม มีภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น รวมถึงเพ่ิม
ศักยภาพและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดยมีระบบบริหารจัดการแบ่งส่วนงานในการก ากับ
ควบคุมดูแลทั้งหมด 5 คณะและ 5 ส านัก/สถาบัน 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2518 ตามโครงสร้างของพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  
โดยมีชื่อว่า “ฝ่ายทะเบียนและวัดผล” ต่อมามีภารกิจเพ่ิมขึ้น จึงได้จัดตั้งเป็น ส านักส่งเสริมวิชาการ ตาม
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ตามมาตรา 7 และเมื่อมีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ
นครสวรรค์ พ.ศ. 2538 และประกาศส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการสถาบัน
ราชภัฏ ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2538 สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ จึงได้แบ่งส่วนราชการเป็น “ส านัก
ส่งเสริมวิชาการ” 
 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 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
พ.ศ. 2549 โดยให้แบ่งส่วนราชการเป็นส านักงานผู้อ านวยการ ประกาศ ณ วันที่ 23  มิถุนายน พ.ศ. 2549 
ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 74ง วันที่ 3  สิงหาคม 2549 และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ในการประชุมครั้งที่ 12 /2549 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 และครั้งที่ 13/2549 วันที่ 27  ธันวาคม 
2549 เห็นชอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารส านักงานผู้อ านวยการ  กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล  
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มีหน้าที่ในการรับผิดชอบ งานรับนักศึกษา งานทะเบียน 
งานประมวลผล งานหลักสูตร งานแผนการเรียน และบัณฑิตศึกษา เป็นต้น โดยขึ้นตรงกับรองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการ มีโครงสร้างการบริหารงานภายใน ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการประชุม  
ครั้งที่ 12 /2549 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 และครั้งที่ 13/2549 วันที่ 27  ธันวาคม 2549 

ปี พ.ศ. 2558  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีมติเห็นชอบประกาศให้จัดตั้ง “บัณฑิตวิทยาลัย”  
เป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ แยกออกจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558  ซึ่งเป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการ 
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การอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยส่วนงานภายในที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2554  

ปี พ.ศ. 2561 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีมติยุบเลิกบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุม  
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 จากมติสภามหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าว โดยให้ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน รับโอนงาน ทรัพย์สิน บุคลากรและอัตราก าลัง รวมถึงงานด้านงบประมาณ โดยมีการ
บริหารงานแบบควบรวม 

ปรัชญำ 
  ส่งเสริมวิชาการ รักษามาตรฐาน บริการด้วยน้ าใจ 

วิสัยทัศน์ 
“ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริการถูกต้อง รวดเร็ว” 

พันธกิจส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
 2. พัฒนาระบบงานการให้บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ภำรกิจส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
1. ส่งเสริมการจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
    ระดับอุดมศึกษา 

 2. ด าเนินงานด้านงานทะเบียนและประมวลผล 
 3. ให้บริการด้านวิชาการแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป 
 4. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 
 

การด าเนินงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มีการก าหนดเป้าหมายของส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนไว้ คือ เป็นองค์กรที่มีคุณภาพในการท างานและเน้นการให้บริการแบบ  Service mind 
โดยแบ่งกลุ่มงานต่างๆ เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการออกเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้ 
 กลุ่มงานบริหารส านักงานผู้อ านวยการ ดูแลรับผิดชอบงานด้านธุรการ การเบิก-จ่ายงบประมาณ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ งานประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งงานด้านวิชาการ จากคณะกรรมการบริหารชุดต่าง ๆ  
 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล ดูแลรับผิดชอบงานด้านสารสนเทศงานทะเบียนนักศึกษา การ
ประมวลผลการเรียน ระบบงานส าหรับคณาจารย์ เป็นต้น 
 กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ ดูแลประสานงานด้านการพัฒนาหลักสูตร การวางแผนการเรียนการสอน การ
จัดตารางเรียนตารางสอบ งานเอกสารหลักสูตรและคู่มืออาจารย์ นักศึกษา ฯลฯ 
 โดยมีการบริหารงานภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจ าส านักฯ 
ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังแผนภาพ   
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แผนภำพที่ 1  ผู้บริหารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

แผนภำพที่ 2  รายชื่อคณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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แผนภำพที่ 3  โครงสร้างบุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

กำรเงินและงบประมำณ 
     ข้อมูลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแหล่งงบประมำณ  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ล ำดับ แหล่งเงิน รับจัดสรร เบิกจ่ำย ร้อยละ 
1 งบประมาณแผ่นดิน 6,500,000.00 5,920,500.20 91.08 
2 งบประมาณเงินรายได้ 8,010,880.00 7,330,427.00 91.51 
3 รายได้อื่น ๆ -   

รวมเงินงบประมำณ 14,510,880.00 13,250,927.20 91.32 
 

    ข้อมูลด้ำนงบประมำณตำมประเด็นยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ประเด็นยุทธศำสตร ์
งบประมำณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

งบแผ่นดิน งบรำยได ้ ร้อยละ 
1. ส่งเสริมการจดัการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรีและระดบั
บัณฑติศึกษา 

1,260,000 1,058,000 31.69 

2. ส่งเสริมการพัฒนางานบริการของหน่วยงานให้มีประสทิธิภาพ - 10,500 0.14 
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเปน็ไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

- 4,542,500 62.10 

4. โครงการความร่วมมือทางวชิาการ วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนฯี - 444,000 6.07 

รวม 1,260,000 6,055,000 100 
รวมทั้งสิ้น 7,315,000 

 



บทท่ี 2 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร 

 
จากการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือให้การด าเนินงานมี

การพัฒนาที่ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จุดเน้นและนโยบายจากสภา
มหาวิทยาลัย โดยการด าเนินการนั้นได้ระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพ่ือท าการ
วิเคราะห์ผลการของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา พร้อมทั้งการประเมินสภาพการณ์ของมหาวิทยาลัย 
บริบทของส านักฯ และการวิเคราะห์สถานการณ์ของการพัฒนาการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือทิศทางการ
ด าเนินงานทางยุทธศาสตร์ให้มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน วิเคราะห์
ปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของหน่วยงาน และการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งเสริมเป็นโอกาสใน
การด าเนินงาน รวมทั้งปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบก่อให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงาน การวิเคราะห์ SWOT 
ดังกล่าวจะน ามาซึ่งการก าหนดแผนการด าเนินงานในการรักษา ส่งเสริมจุดแข็ง หาแนวทางป้องกันแก้ไข สิ่งที่
เป็นจุดอ่อน จากโอกาสที่มีอยู่ เพ่ือความส าเร็จในการปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมายของแผนต่อไป โดยมีผลการ
วิเคราะห์ในแต่ละด้าน 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 จาก
ผลการวิเคราะห์ 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 และปัจจัยภายนอก 

ที่เป็นโอกาส-อุปสรรค คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มีการน าเสนกลยุทธ์ที่สามารถปฏิบัติได้ในกรณีต่าง ๆ 
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานสามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย คือ
ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน ถือเป็นประเด็นที่สามารถมีโอกาสในการเสริมจุดแข็งจากโอกาสที่มีให้สามารถขับเคลื่อน
กลยุทธ์ในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพได้ดีกว่าประเด็นอ่ืน ๆ คณะกรรมการฯ ได้น าประเด็นที่กล่าวไปแล้ว
ข้างต้น มาใช้ในการจัดวางทิศทางของหน่วยงานยุทธศาสตร์ส าคัญที่มุ่งเน้นและต้องการพัฒนา ให้สอดคล้องกับ
การด าเนินงาน ทางคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ได้น าประเด็นยุทธศาสตร์เดิมมาท าการทบทวนจุดเน้น
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ที่ส าคัญ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีกระบวนการ
วางแผนกลยุทธ์ ดังนี้ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 4  ความสอดคล้องการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน น าผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก 
(SWOT) ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน มาเป็นข้อมูลในการก าหนดทิศทางการพัฒนา
หน่วยงานระยะ 5 ปี พ.ศ. 2564-2568 และท าการทบทวนปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้อง
กับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะกรรมการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของส านักฯ ด้วยการ
ก 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 มีเป้าประสงค์หลักในภาพรวมของการเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ คือ “ด าเนินงานและให้บริการด้านหลักสูตรและแผนการเรียน งานทะเบียนและประมวลผล
การศึกษา เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์” ภายใต้การวางยุทธศาสตร์ แบบ 
Goals Approach ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ แบบ Vision Approach เป็นรูปแบบของยุทธศาสตร์ที่น ากลยุทธ์
ในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมาด าเนินการ เพ่ือความสอดคล้องและตอบสนองยุทธศาสตร์การด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยได้อย่างชัดเจนควบคู่ไปกับการตอบสนองการพัฒนาองค์กรตามวิสัยทัศน์ ความสามารถและ
ศักยภาพของหน่วยงาน ทั้งนี้ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2564-2568) ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 
ข้อ 8 ให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และคู่มือแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือการจัดท างบประมาณของ
ส านักงบประมาณ ซึ่งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดท าให้สอดคล้องกับ ภารกิจของหน่วยงาน 
นโยบายและประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จากการทบทวนยุทธศาสตร์และแนว
ทางการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 1. ทบทวนผลการปฏิบัติงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสู่ความเป็นเลิศตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย 
 3. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2564-2568 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
แผนปฏิบัติการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน กับหน่วยงานที่
ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน 

จากการด าเนินโครงการดังกล่าว ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์
การด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564-2568 (ปรับปรุง 2564) ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมการพัฒนางานบริการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
         และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั งระดับปริญญาตรีและระดบับัณฑติศึกษา 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์: 1. มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับทิศทาง การพฒันาประเทศและเปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
      2. การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีมาตรฐานเปน็ที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ ์
1. ส่งเสริมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ให้มีการ
ด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา 

1. จ านวนหลักสูตรทีส่อดคล้องกับนโยบายการกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาตาม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

2. การพัฒนาหลักสูตรใหม่แบบพลิก โฉมมหาวิทยาลัย 
เพื่อสร้างทางเลือกของชุมชน ทอ้งถิ่น ตอบสนองต่อการ
พัฒนาประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

2. จ านวนหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมจากความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชน ทั้งในและตา่งประเทศ (กรรมการบริหารส านักฯ 
ทบทวนแผนฯ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564) 

3. สร้างและบูรณาการระบบการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ และการแก้ปัญหาตามสภาพจริง 
4. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพที่ได้มาตรฐาน 

3. จ านวนกิจกรรมกับภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ
และเอกชนในการจัดการเรียนการสอนทั้งในและ/หรือ
ต่างประเทศ (กรรมการบริหารส านักฯ ทบทวนแผนฯ เมื่อวันที ่
18 กันยายน 2564 (ประชุมออนไลน์)  
4. จ านวนโครงการ (กิจกรรม) เพื่อส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
5. ร้อยละการเพิ่มข้ึนของอาจารย์ที่ได้รับการฝึกอบรมเปน็
อาจารย์นิเทศสหกิจ /การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ/วชิาชีพครู 
(เทียบกับอาจารย์ทั้งหมด) 

6. จ านวนผลงานหรือนวัตกรรมของนักศึกษาตามแผนการ
เรียนแบบบูรณาการร่วมกับการท างาน การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ /การฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู 

5. พัฒนาคณาจารย์ให้มีสมรรถนะที่ตอบสนองต่อการ
พัฒนาประเทศและได้มาตรฐานสากล (กลยทุธ์ตามแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย) 

7. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ (อาจารย์ : 
ผศ. : รศ.) 
(กรรมการบริหารส านักฯ ทบทวนแผนฯ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 
2564 (ประชุมออนไลน)์ จากเดมิ 5 : 3 : 2) 

6. สร้างโอกาสทางการศึกษา ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
และพัฒนากลไกกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ (กลยุทธ์
ระดับมหาวิทยาลัย) 

8. ร้อยละของหลักสูตรที่มีจ านวนนักศึกษาใหม่เป็นไปตาม
แผนการรับสมัคร ไมต่่ ากว่าร้อยละ 70 ของจ านวนที่เปิดรับใน
แต่ละป ี
9. จ านวนโรงเรียน สถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วม
เป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านวชิาการ การประชาสัมพนัธ์
หลักสูตร 

7. ปรับปรุงและพฒันาช่องทางการสื่อสารการ
ประชาสัมพนัธ์ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

10. จ านวนระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการสื่อสาร การ
ประชาสัมพนัธ์ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2  ส่งเสริมการพัฒนางานการให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1.ระบบการให้บริการของหน่วยงาน มีความถูกต้อง รวดเร็ว ได้มาตรฐาน สร้างความพึง
พอใจให้แก่ผู้รับบริการ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ ์
1. ส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานให้เป็น Smart 
Organization  

1. ร้อยละของงานตามพนัธกิจทีม่ีการทบทวน/ปรบับปรุง
กระบวนงาน  
2. ระดับคะแนนความส าเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักใน
การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาสารสนเทศของ
หน่วยงาน 
3. สนับสนุนการยกระดบัคุณภาพการให้บริการ ใน
รูปแบบที่หลากหลาย 

3. จ านวนช่องทางการสื่อสาร และประชาสัมพันธท์ี่สามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
4. จ านวนระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการให้บริการผ่านระบบ
ออนไลน์ (ใช้ตอบอ้างอิง ITA และกรรมการติดตามฯ) (นับ
ระบบงานที่มีการพัฒนาขึ้นใหม ่หรือปรับปรุง ในปีนัน้ๆ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3  ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
                              และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์: 1. การบริหารงานของหน่วยงาน มีความโปร่งใส ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ ์
1. บริหารจัดการเชิงรุก โดยยดึหลักธรรมาภิบาล 1. ร้อยละความส าเร็จการด าเนนิ งานตามแผนปฏิบัติราชการ 

2. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม 

3. ระดับคะแนนความส าเร็จของการจัดการความเสี่ยง 

2. สร้างความเชื่อมั่นในการประกันคุณภาพของ
หน่วยงาน 

4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงาน
สนับสนนุ 

1. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ
หลักและทักษะอ่ืนทีส่นใจให้สูงขึ้น 

5. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ  

6. ร้อยละของงานตามโครงสร้างที่มีคู่มือปฏิบัติงาน  

7. จ านวนบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันาสมรรถนะทีส่อดคล้อง 
กับสายงาน  

2. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏบิัติงาน 8. จ านวนระบบสารสนเทศสนบัสนนุการปฏบิัติงานของ
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 

 



 



บทท่ี 3 
แผนงานและโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 

 

  

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

เป้าประสงค์ : 1. มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับทิศทาง การพัฒนาประเทศและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
        2. การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

กิจกรรม /โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 

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. ร้อยละ 100 ของหลักสูตรที่ได้รับ
การปรับปรุงพฒันาตามรอบ 

260,000             กลุ่มงานส่งเสริม
วิชาการ 

โครงการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือระบบการเรียน
การสอนแบบ Credit 
babk/CWIL 

1. ร้อยละ 50 ของหลักสูตรระยะสั้น
ในระบบธนาคารหน่วยกิตที่ถูก
พัฒนาเป็นบทเรียนออนไลน์ด้วย
นวัตกรรมทางเทคโนโลยดีิจิทัล 
2. ร้อยละ 80 ของอาจารย์ผ่านการ
อบรมหลักสูตร ได้ประกาศนียบตัร 
อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 
3. จ านวนสถานประกอบการที่เข้า
ร่วมเป็นเครือข่ายสนับสนุนการจัด 
การเรียนการสอนเชิงบูรณาการร่วม 
กับการท างาน ไม่น้อยกว่า 25 แห่ง 

1,000,000             กลุ่มงานส่งเสริม
วิชาการ 

โครงการเงินสมทบกองทุน
วารสารวชิาการ 

มีวารสารวชิาการวิจัยด้าน
สังคมศาสตร ์

100,000             กลุ่มงานส่งเสริม
วิชาการ 



 

กิจกรรม /โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 

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. 

โครงการค่าตรวจอ่านผลงาน
ทางวชิาการของคณาจารย ์

ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

500,000             กลุ่มงานส่งเสริม
วิชาการ 

โครงการส่งเสริมการผลิต
บัณฑิตภาค กศ.บป.  
(รับสมัครนักศึกษา) 

จ านวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น 20,000             กลุ่มงานทะเบียน
และประมวลผล 

โครงการส่งเสริมการผลิต
บัณฑิตภาคปกติ 
(ประชาสัมพนัธ์เชิงรุก) 

จ านวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น 70,000             กลุ่มงานทะเบียน
และประมวลผล 

โครงการค่าบัตรประจ าตัว
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ผลส าเร็จของการด าเนนิการจัดท าบตัร
นักศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 

32,000             กลุ่มงานทะเบียน
และประมวลผล 

โครงการทุนวิทยาศาสตร์
ราชภัฏนครสวรรค์ 

จ านวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น 240,000             กลุ่มงานบริหาร
ส านักงานฯ 

โครงการค่าบัตรประจ าตัว
นักศึกษาภาคปกต ิ

ผลส าเร็จของการด าเนนิการจัดท าบตัร
นักศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 

87,300             กลุ่มงานบริหาร
ส านักงานฯ 

โครงการค่าบัตรประจ าตัว
นักศึกษาภาค กศ.บป. 

ผลส าเร็จของการด าเนนิการจัดท าบตัร
นักศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 

8,700             กลุ่มงานบริหาร
ส านักงานฯ 

โครงการความร่วมมือการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี สวรรค์ประชารักษ์ 
นครสวรรค์ 

- 444,000             กลุ่มงานบริหาร
ส านักงานฯ 

รวมงบประมาณสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 1 = 2,762,000 
  



ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2  ส่งเสริมการพัฒนางานการให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ : ระบบการให้บริการของหน่วยงาน มีความถูกต้อง รวดเร็ว ได้มาตรฐาน สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ 

กิจกรรม /โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 

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  

2,500             กลุ่มงานทะเบียน
และประมวลผล 

รวมงบประมาณสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 2 = 10,500 
  



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 2565 

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 322,500             กลุ่มงานบริหาร
ส านักงานฯ 

โครงการจัดหาวัสดสุนบัสนนุ
การด าเนินงานระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 ระดับความพงึพอใจผู้รับบริการ 37,000             กลุ่มงานบริหาร
ส านักงานฯ 

โครงการส่งเสริมการผลิต
บัณฑิตภาค กศ.บป.  
(ค่าด าเนนิการ) 

งบประมาณรายจา่ยตามภาระผกูพัน 
(ระดับความส าเร็จของการเบิกจ่าย
งบประมาณไมต่่ ากว่าร้อยละ 90) 

3,180,000             กลุ่มงานบริหาร
ส านักงานฯ 

โครงการจัดการศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษา (ประชุม
กรรมการ) 

61,000             
กลุ่มงานบริหาร
ส านักงานฯ 

โครงการจัดการศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษา  
(ค่าสอน ค่าสอบฯ) 

540,000             กลุ่มงานบริหาร
ส านักงานฯ 

  



กิจกรรม /โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 

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             กลุ่มงานบริหาร
ส านักงานฯ 

โครงการค่าใช้จ่ายไปราชการ 

ร้อยละของบุคลากร 
ที่ได้รับการพฒันา 

100,000             กลุ่มงานบริหาร
ส านักงานฯ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การส านักฯ 

140,000             กลุ่มงานบริหาร
ส านักงานฯ 

โครงการค่าใช้จ่ายไปราชการ
ระดับบัณฑิตศึกษา 

70,000             กลุ่มงานบริหาร
ส านักงานฯ 

โครงการการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวชิาการ
ระดับบัณฑิตศึกษา 

จ านวนองค์กรหรือสถาบันที่เป็น
เครือข่ายกับมหาวิทยาลัยทัง้ในและ
ต่างประเทศ 

70,000             กลุ่มงานบริหาร
ส านักงานฯ 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในหน่วยงาน 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ไม่ใช้งบประมาณ             กลุ่มงานบริหาร
ส านักงานฯ 

รวมงบประมาณสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 3 = 4,542,500 
 



บทท่ี 4 
รายงานผลการด าเนินโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการจัดการศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
เป้าประสงค์ :   1. มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
          2. มีระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์:   1. ร้อยละของหลักสูตรที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  
         2. ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
         3. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง 
         4. ร้อยละของผู้เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

1. ส่งเสริมการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตร ให้มีการ
ด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

1.  ร้อยละของหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
นโยบายการกู้ยืมเพื่อการศึกษาตาม 10 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
เป้าหมาย : ร้อยละ 100 
ผลการด าเนินงาน : สภามหาวิทยาลัยฯ 
พิ จารณาให้ความเ ห็นชอบหลั กสู ตรที่
สอดคล้องกับนโยบายการกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ตาม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย จ านวน 52 
หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 ของหลักสูตรที่
เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษา 2565 
สถานะ :   บรรลุ 

โครงการปรบัปรุงหลกัสูตร กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง มีหลักสูตรที่
ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย และตอบสนองต่อความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 
1. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)  2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2566)  3. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่ (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ.2566)   

90,000 88,160 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 านวนหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงานและการเปลี่ยนแปลงของสังคม
จากความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 
เป้าหมาย :  3 หลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน : ปีงบประมาณ 2565 
มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่
เข้าร่วมการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้สอดคล้อง
นโยบายการจัดการศึกษาและความต้องการ
ของตลาดแรงงาน/ผู้ ใช้บัณฑิต แบ่งเป็น 
หลักสูตร Degree จ านวน 3 หลักสูตร คือ 
1.ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)  
2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2566)  3. ศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารสมัยใหม่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2566) 
หลั กสู ตรแบบ Non Degree จ านวน  3 
หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรการวิเคราะห์
ข้ อมู ล เพื่ อการตั ดสิ น ใจ  2 .  หลั กสู ต ร
นวัตกรรมอาหารแปรรูป เพื่ อการเป็น
ผู้ประกอบการ 3. หลักสูตรลีนโลจิสติกส์) 
สถานะ :   บรรลุ  

โครงการปรบัปรุงหลกัสูตร (ต่อ) กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอบรมการจัดท าหลักสูตรตามแนวทาง 
OBE (เปลี่ยนแปลงกิจกรรมจากเดิม “ปรับปรุง หลักสูตรหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป”)  ด าเนินการจัดส่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเข้าร่วมอบรมการจัดท า หลักสูตรตามแนวทาง OBE 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 รุ่นที่ 
10 จัดโดย ทปอ. เป็นการจัดท าหลักสูตรตามแนวทาง OBE 
(Backward Curriculum Design)  เพื่อสร้างความเข้าใจในการ 
ปรับปรุงหลักสูตร หรือต้องการพัฒนาหลักสูตรขึ้นใหม่ ตามหลัก 
OBE และการก าหนด Program Learning Outcomes ในการ
จัดท าหลักสูตร โดยมีคณาจารย์จาก 5 คณะ เข้าร่วมจ านวน
ทั้งสิ้น 48 คน แบ่งเป็น 
     1) คณะครุศาสตร์ จ านวน 7 คน 
     2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน 9 คน 
     3) คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 7 คน 
     4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 11 
     5) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จ านวน 14 คน  

170,000 168,000  



กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

3. สร้างและบูรณาการ
ระบบการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ และการ
แก้ปัญหาตามสภาพจริง 
 

3. จ านวนกิจกรรมกับภาคีเครือข่ายความ
ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการจัดการ
เรียนการสอนทั้งในและ/หรือต่างประเทศ 
เป้าหมาย :  25 หน่วยงาน 
ผลการด าเนินงาน : ลงนามความร่วมมือจัดการ
เรียนการสอน CWIE จ านวน 20 แห่ง  ความ
ร่วมมือเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราช
ภัฏภาคเหนือ  จ านวน 8 แห่ง เครอืข่าย
โรงเรยีนโรงการ ECI จ านวน 1 แห่งและความ
ร่วมมือทางวิชาการกบัวทิยาลยัพยาบาลฯ 
สวรรคป์ระชารักษ์ รวมทัง้สิน้ 30 แห่ง 

สถานะ :   บรรลุ 

    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 

4. จ านวนโครงการ (กิจกรรม) เพื่อส่งเสริม
การจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณา
การกับการท างาน 
เป้าหมาย : ไมน่้อยกวา่ 15 โครงการ 
ผลการด าเนินงาน :  การด าเนินโครงการใน
ภาพรวมระดับมหาวทิยาลัย มีโครงการ 
(กิจกรรม) เพื่อส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
จ านวนทั้งสิ้น 16 โครงการ/กิจกรรม 
สถานะ :   บรรลุ  

โครงการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือระบบการเรียน
การสอนแบบ Credit 
Bank/CWIE 

กิจกรรมย่อย : การส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการท างาน CWIE 
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร  
“พัฒนาอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” 
    1) มหาวิทยาลัยได้ส่งอาจารย์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สหกิจศึกษาหลักสูตร “พัฒนาอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” โดย
มีอาจารย์เข้ารับการอบรม จ านวน 50 คน โดยทุกคนผ่านการ
รับรองจากสมาคมสหกิจศึกษาไทย และสามารถขับเคลื่อนงาน
ด้านสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานได้
โดยผ่านเกณฑ์ประเมินตามตัวชี้วัด จ านวนอาจารย์ที่อบรมมี
จ านวนมากกว่า 30 คน และคิดเป็นร้อยละ 80 ของอาจารย์
ผ่านการอบรมหลักสูตร ได้ประกาศนียบัตรอาจารย์นิเทศสหกิจ
ศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 จัดแข่งขันประกวดผลงานนักศึกษาการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการท างานและสหกิจศึกษา 
  1) มหาวิทยาลัยได้จัดแข่งขันประกวดผลงานนักศึกษา
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน และสหกิจศึกษา 4 
ประเภท ได้แก่ 1) วิทยาศาสตร์ศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น 
2) สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการดีเด่น 3) 
นวัตกรรมดีเด่น และ 4) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพดีเด่น โดย
มีนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด จ านวน 13 ชิ้นงาน ได้รับ
รางวัลจ านวนทั้งสิ้น 11 ชิ้นงาน 
  2) มีผลงานนักศึกษาเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับเครือข่าย
อุดมศึกษาภาคเหนือนตอนล่าง และได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้าน

400,000 384,552 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 

การปฏิบัติงานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ
ดีเด่น คือ นายภาคภูมิ อินภูมิ นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์  ชื่อผลงาน : การสร้างระบบสารสนเทศแบบ
ออนไลน์ในระดับโรงเรียนและระบบช่วยการสอนแบบ Hybrid 
ฟรี  ไม่มีค่ าใช้ จ่ ายผ่ าน Google Studio และ Glide App 
คณาจารย์นิเทศคือ อาจารย์พรรณี เหมะสถล และอาจารย์ไอ
ริน ชุ่มเมืองเย็น   ผู้นิเทศในสถานประกอบการ คือ นางสาว
ขวัญตา ลือเฟื่อง และนางสุจิตรา เกิดสวัสดิ์ และได้เป็นตัวแทน
เข้าแข่งขันในระดับประเทศ ประจ าปี พ.ศ 2564 
กิจกรรมที่ 3 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ โดยได้ด าเนินกิจกรรม 2 กิจกรรมคือ 
  1) การท าความร่วมมือกับสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐ และ
เอกชน จัดท าในวันที่ 29 มีนาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ 
และออนไซต์ มีสถานประกอบการเข้าร่วมลงนามความร่วมมือ
ในการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา และการศึกษาแบบบูรณา
การกับการท างาน จ านวน 20 แห่ง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
   กลุ่มที่ 1 หน่วยงานภาครัฐ จ านวน 17 แห่ง  
   กลุ่มที่ 2 หน่วยงานภาคเอกชน จ านวน 3 แห่ง 
  2) การอภิปรายเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตร
สหกิจศึกษาและการบูรณาการกับการท างาน วันที่ 30 มีนาคม 
2565 ณ ห้องประชุม อมราวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
โดยเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบ
บูรณาการกับการท างานในระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย
ร่วมหารือแนวทาง ตลอดจนการก าหนดนโยบายการด าเนินงาน 



กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

กระบวนการ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
อาจารย์นิ เทศสหกิจศึกษา  ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ผู้
ประสานงานสถานประกอบการ  และผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
รวมกว่า 50 คน ผลจากการด าเนินกิจกรรมคือ ได้ต้นแบบแนว
ทางการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการท างานที่สอดคล้อง
กับศาสตร์ของสาขาวิชา ซึ่งหลักสูตรต่าง ๆ สามารถไปแนวทาง
ดังกล่าวไปปรับใช้ในปีการศึกษา 2565 ต่อไป 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการท างาน 
    ด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการร่วมกับการท างาน https://regis.nsru.ac.th/cwie/  
โดยระบบสามารถให้บริการในการจัดเก็บข้อมูล และสืบค้น
ข้อมูลงานสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณืวิชาชีพ  และ
รองรับข้อมูลพื้นฐานนักศึกษา อาจารย์นิเทศ พี่เลี้ยงดูแล 
ข้อมูลสถานประกอบการ รวมถึง พิกัด GPS สถานประกอบการ 
ณ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการทดสอบระบบงาน และวางแผนจะ
เริ่มน าเข้าข้อมูล ในปีการศึกษา 2565 



กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

4. พัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน และ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ที่ได้มาตรฐาน (ต่อ) 

5. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของอาจารย์ที่ได้รับการ
ฝึกอบรมเป็นอาจารย์นิเทศสหกิจ /การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ /วิชาชีพครู 
เป้าหมาย : ร้อยละ 80 ของอาจารย์ทัง้หมด 
ผลการด าเนินงาน : ปีงบประมาณ 2565 
อาจารย์ที่ได้รบัการฝึกอบรมการเป็น
อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา จ านวน 127 คน 
จากจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 332 คนคิดเป็น 
ร้อยละ 38.25 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 
2564 ร้อยละ 3.01 (ปีงบประมาณ 2564 
น้อยละ 35.24) 
สถานะ :   บรรลุ 
 
6. จ านวนผลงานหรือนวัตกรรมของนักศึกษา
ตามแผนการเรียนแบบบูรณาการร่วมกับการ
ท างาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ /การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู (นับจากจ านวน
ชิ้นงานทีส่่งเช้าร่วมประกวด) 
เป้าหมาย :  20 ชิ้นงาน 
ผลการด าเนินงาน : มีผู้เข้าร่วมส่งผลการ/
นวัตกรรม เข้าร่วมประกวด จ านวนทัง้สิ้น 
13 ชิ้นงาน 

สถานะ :   ไม่บรรลุ 

โครงการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือระบบการเรียน
การสอนแบบ Credit 
Bank/CWIE (ต่อ) 

กิจกรรมย่อย : การบริหารจัดการรายวิชาเพื่อการเรียนการ
สอนแบบคลังหน่วยกิต Credit Bank 
1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าบทเรียนออนไลน์ 
     การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เพื่อ
สนับสนุนการจัดการระบบการเรียนคลังหน่วยกิตระดับ
อุดมศึกษา (Credit Bank) ได้ด าเนินจัดอบรมเป็นแบบออนไลน์ 
ระหว่างวันที่  6-7 มกราคม 2565 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 
จ านวน 22 คน ผลการประเมินความรู้ก่อนเรียน เท่ากับร้อยละ 
62.00 และผลการประเมินความรู้หลังเรียน เท่ากับร้อยละ 
87.88 ผ่านการอบรมร้อยละ 80 และได้รับวุฒิบัตรทุกคน 
1.2 สนับสนุนการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนการ
สอนแบบคลังหน่วยกิต 
     สนับสนุนบทเรียนออนไลน์ที่สามารถตอบโจทย์การจัดการ
เรียนการสอนแบบธนาคารหน่วยกิต จ านวน 40 บทเรียน ได้แก ่
1.หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
   - อาหารและโภชนาการส าหรับผู้สูงอายุ 
   - การช่วยชีวิต การใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ (AED) 
2.หลักสูตรสัมฤทธิบัตรบัณฑิตการประเมินและวิจัยนวัตกรรม
ทางการศึกษา 
   - มโนทัศน์พื้นฐานของการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
   - นวัตกรรมทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
3.หลักสูตรสัมฤทธิบัตรบัณฑิตการวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21 

600,000 599,390 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 

   - แนวคิดการวัดและประเมินผลการศึกษา 
   - การวิจัยปฏิบัติการ 
4.หลักสูตรสัมฤทธิบัตรกราฟิกดีไซน์ 
   - Infographic ใคร ๆ ก็ท าได้ 
   - การใช้วัสดุ  เทคโนโลยีการผลิตและการบรรจุ  และ
เทคโนโลยีการพิมพ์ 
5.หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการแปรรูปอาหารโภชนาการเพื่อ
สุขภาพส าหรับการประกอบธุรกิจสมัยใหม ่
   - การเตรียมวัตถุดิบผักและผลไม้เพื่อการแปรรูป 
   - เทคนิคการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพอาหารด้วย
วิธีทางจุลินทรีย์ 
6.หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์
แบบลีน 
   - การจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์หลังโควิค 19 
   - ท าความรู้จัก Lean 
7.หลักสูตรสัมฤทธิบัตรระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ 
   - ระบบควบคุมอุณหภูมิด้วยไมโครคอนโทรเลอร ์
   - การไบอัสกระแสและแรงดันไฟฟ้าของหลอดแอลอีดี 
8.หลักสูตรสัมฤทธิบัตรดิจิทัลคอนเทนต์และแฟชั่นดีไซน์ 
   - เทคนิคการท าธุรกิจแฟชั่น 
   - การสร้างคอนเทนต์ส าหรับธุรกิจดิจิทัลและงานโฆษณา 
9.หลักสูตรสัมฤทธิบัตรเทคโนโลยีการเกษตรปลอดภัย 
   - การจ าแนกประเภทและชนิดของพรรณไม้น้ า 
   - รูปแบบการขยายพันธุ์พรรณไม้น้ า 



กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

10.หลักสูตรสัมฤทธิบัตรเถ้าแก่ใหญ่โซลาร์เซลล์ 
   - บทน าเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
   - การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร ์
11.หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการพัฒนานวัตกรรม IoT เพื่อต่อยอด
สู่ธุรกิจดิจิทัล 
   - พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   - ประวัติ องค์ประกอบและหลักการท างานของคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
12.หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการเสริมสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่ 
   - องค์การและลักษณะของวิชาการบรหิาร 
   - ทฤษฎีและแนวคิดทางการบริหาร 
13.หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการสร้างนักการตลาดดิจิทัลยุคใหม่ 
   - เทคนิคการแต่งภาพโปรไฟล์เพื่อการตลาดออนไลนอ์ย่างมืออาชพี 
   - สร้างเพจปัง ตังค์มาเอง 
14.หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่ออาชีพและ
สื่อสารองค์กร 
   - การเขียนส าหรับการสื่อสารในงานมัลติมีเดีย 
   - เครื่องมือเชิงสร้างสรรค์ส าหรับสื่อดิจิทัล 
15.หลักสูตรสัมฤทธิบัตรแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ส าหรับ
ภาพยนตร ์
   - โมเดลมนุษย์ 3 มิติ 
   - การท าวิดีโอฉากเขียว (Green Screen) ในงานวิดีโอ 
16.หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
   - เศรษฐศาสตร์กับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม 



กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

   - ระบบเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อม 
17.หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
   - พื้นฐานทางสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
   - ปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษสิ่งแวดล้อม 
18.หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจด้วย
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 
   - การบ าบัดของเสียโดยวิธีทางชีวภาพ 
   - การใช้ประโยชน์จากของเสีย 
19.หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการจัดการข้อมูลส าหรับธุรกิจ 
   - การจัดการข้อมูลเบื้องต้น 
   - สถิติเบื้องต้นส าหรับธุรกิจ 
20.หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการวิเคราะห์ทางสถิติ 
   - การวิเคราะห์ตัวแบบอนุกรมเวลาเบื้องต้น 
   - เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา 
1.3 พัฒนาฐานข้อมูลการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และสื่อ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Credit Bank 
โดยการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 
หลักสูตร Credit Bank เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
เผยแพร่ข้อมูลผ่าน webside : 
https://lifelong.nsru.ac.th/NSRULifelongEducation 
Website : https://regis.nsru.ac.th/module 
ส าหรับอาจารย์: 
https://regis.nsru.ac.th/module/login/teacher/ 



กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

ส าหรับเจ้าหน้าที่: 
https://regis.nsru.ac.th/module/login/apr 
1.4 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณภาพบทเรียน
ออนไลน์หลักสูตร Credit Bank  ด าเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการพิจารณาคุณภาพบทเรียนออนไลน์หลักสูตร 
Credit Bank  วั นที่  22 มิ ถุ นายน 2565  โดยผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting เพื่อร่วมกันพิจารณาคุณภาพ
บทเรียนออนไลน์ ให้มีมาตรฐานการผลิตที่มีเนื้อหาการเรียนรู้
สอดคล้องกับสามารถหลักสูตรระยะสั้น และสามารถน าไป
เผยแพร่สู่บทเรียนออนไลน์ในระบบคลังหน่วยกิตได้ 

5. พัฒนาคณาจารย์ให้มี
สมรรถนะที่ตอบสนองต่อ
การพัฒนาประเทศและได้
มาตรฐานสากล (กลยุทธ์
ตามแผนยทุธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั) 

7. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับต าแหน่งทาง
วิชาการ (อาจารย์ : ผศ. : รศ.) 
เป้าหมาย : 5 : 3 : 2 คน 
ผลการด าเนินงาน : ปีงบประมาณ 2565 
มหาวิทยาลยัมีบุคลากรสายวชิาการจ านวน 
332 ราย แบ่งเป็น อาจารย์ จ านวน 121 
ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 192 ราย 
และ รองศาสตราจารย์ จ านวน 18 ราย  
สถานะ :  ไม่นับรวมเป็นผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าว
ด าเนินงานโดยกองการเจ้าหน้าที่ ส านักงาน
อธิการบดี 

โครงการค่าตรวจอ่านผลงาน
ทางวชิาการของคณาจารย ์

ปีงบประมาณ 2565  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ มีการประชุมคณะกรรมการฯ จ านวน 7 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 
   

447,800 443,844 ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 
 

ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 
 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 
 ช้ากว่าแผน 
 

ด้านงบประมาณ 
 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 
 อื่นๆ (ระบุ) มกีารขอกันเงิน
เหลื่อมปี 



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 2565 พบว่า มีสาขาวิชาที่มี
จ านวนนักศึกษาใหม่ มากกว่าร้อยละ 70 
ของจ านวนที่เปิดรับ ทั้งสิ้น 30 สาขาวิชา 
จากจ านวนที่เปิดรับทั้งหมด 64 สาขาวิชา 
คิดเป็นร้อยละ 46.88 ของจ านวนทั้งหมด  
อ้างอิงข้อมูลจาก สถิติจ านวนผู้รายงานตัว ปี
การศึกษา 2565  https://regis.nsru.ac.th 
/new/info/static/number_students/re
sult_students.php 
สถานะ :  ไม่บรรลุ 
 
 

โครงการส่งเสริมการผลิต
บัณฑติ ภาค กศ.บป. (กิจกรรม
การรบัสมัคร) 

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (เสาร-์อาทิตย์) รุ่นที่ 44 
ปีการศึกษา 2565 ระหว่างเดือน เมษายน – กรกฏาคม 2565 
เปิดสอนจ านวน 4 สาขาวิชา มีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ และ
ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ปีการศึกษา 2565 จ านวนทั้งสิ้น 104 คน 
 

คณะ 
จ านวนนักศึกษา 

ชาย หญิง รวม 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 28 16 44 

คณะวิทยาการจัดการ 17 43 60 

รวมท้ังสิ้น 45 59 104 

*ข้อมูล ณ วันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2565 จาก
http://regis.nsru.ac.th/dis/officer/service/student/static 

20,00 20,000 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. จ านวนโรงเรียน สถานศึกษา ทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านวิชาการ การประชาสัมพันธ์
หลักสูตร 
เป้าหมาย :  12 โรงเรียน 
ผลการด าเนินงาน : ปีการศึกษา 2565 
มหาวิทยาลัยฯ โดยส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน มีการด าเนินกิจกรรมสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ มีการด าเนินการโดย
เชิญอาจารย์แนะแนวเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการ 
การประชาสัมพันธ์หลักสูตร และเทคนิคการ
ใช้สื่อเพื่อการจัดการเรียนการสอน มีอาจารย์
แนะแนวและตัวแทนจากโรงเรียนต่าง ๆ  
เข้าร่วม จ านวน 22 โรงเรียน 
สถานะ :  บรรลุ  

โครงการส่งเสริมการผลิต
บัณฑิต ภาคปกติ 
(ประชาสัมพนัธ์เชิงรุก) 

1. กิจกรรมเตรียมความพร้อมสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
เชิงรุก ด าเนินการจัดประชุมอาจารย์ บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เพื่อ
เตรียมความพร้อม และซักซ้อมความเข้าใจข้อมูลการรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 และแนวทางการออก
ประชาสัมพันธ์ /แนะแนวการศึกษาต่อ เมื่อวันที่ 21  ตุลาคม  
2564 การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (Zoom 
Meeting) โดยมีตัวแทนบุคลากรจากคณะต่าง ๆ เข้าร่วม 
จ านวนทั้งสิ้น 37 คน 
2. กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  กิจกรรมสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ มีการด าเนินการโดยเชิญอาจารย์แนะ
แนวเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้าน
วิชาการ การประชาสัมพันธ์หลักสูตร และเทคนิคการใช้สื่อ
เพื่อการจัดการเรียนการสอน มีอาจารย์แนะแนวและตัวแทน
จากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วม จ านวน 54 โรงเรียน 
3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก ไปยังโรงเรียนเครือข่ายต่าง ๆ 
จ านวน 22 โรงเรียน ได้แก่ 
    โรงเรียนทัพทันอนสุรณ ์
    โรงเรียนโกรกพระ 
    โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 
    โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 
    โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 
    โรงเรียนสมอทองปทีปพลผีลอุปถัมภ์ 
    โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 
    โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 

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) 

    โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 
    โรงเรียนวัดสิงห ์
    โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 
    โรงเรียนพยุหะวิทยา(วัดเขาแก้ว) 
    โรงเรียนไพศาลีพิทยา 
    โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 
    โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา 
    โรงเรียนเขาทองพิทยาคม 
    โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 
    โรงเรียนหนองบัว 
    โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 
    โรงเรียนหนองฉางวิทยา 
    โรงเรียนบ้านวังข่อย 
    ส านักงาน กศน. นครสวรรค์ 
     ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม มีนักศึกษาที่มีการรายงานตัวเข้า
เป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 จ านวนทั้งสิ้น 1,843 คน 
คิดเป็นร้อยละ 67.34 ของจ านวนตามแผนการรับที่ผ่านการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย (จ านวน 2,737 คน) ข้อมูล ณ 
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565  



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 2565 มีการ
เบิกจ่าย จ านวน 45 ทุน รายละเอียดดังตาราง 
 

ปีการศึกษา จ านวนทุน 
2/2564 12 
1/2565 21 
2/2565 12  

228,600 155,000 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) 

 กิจกรรมค่าบัตรประจ าตัว
นักศึกษา ภาค ปกต ิ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามโครงการดังกล่าว เบิกจ่ายในการ
จัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โดย
ร่วมกับธนาคารกรุงไทย ในการด าเนินการ 

98,700 98,700 ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 
ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 
 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 
 ช้ากว่าแผน 
ด้านงบประมาณ 
 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 

กิจกรรมค่าบัตรประจ าตัว
นักศึกษา ภาค กศ.บป. 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามโครงการดังกล่าว เบิกจ่ายในการ
จัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. 
โดยร่วมกับธนาคารกรุงไทย ในการด าเนินการ 

8,700 3,450 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 

10. จ านวนระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการ
สื่อสาร การประชาสัมพันธ์ และการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ 
เป้าหมาย : 2 ระบบ/แพลตฟอร์ม 
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 รวมทั้งสิ้น 42 บทความ ได้แก่  
   - วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 
กันยายน-ธันวาคม 2564  จ านวน 14 เร่ือง 
   - วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 
มกราคม-เมษายน 2565  จ านวน 12 เร่ือง 
   - วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 
พฤษภาคม-สิงหาคม 2565  จ านวน 16 เร่ือง 
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) …………………. 

โครงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา ปี 2564 

     เป็นเงินสมทบสนับสนุนการเป็นสมาชิกบัณฑิตวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย และสมทบการจัดประชุมน า เสนอ
ผลงานวิจัยและวารสารเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ 2565 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) …………………. 



กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

7. ปรับปรุงและพฒันาช่อง
ทางการสื่อสารการ
ประชาสัมพนัธ์ และการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
(ต่อ) 

 โครงการความร่วมมือการจัด 
การสอน วิทยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนี สวรรค์ประชา
รักษ์ นครสวรรค์ 

หน่วยงานรับมอบหายในการประสานงานด้านการจัดการ
เรียนการสอน ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลฯ และ
อาจารย์ผู้สอน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชา
การศึกษาทั่วไป ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ของการท าข้อตกลงความร่วมมือ 

189,600 189,592 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 95 
การด าเนินงาน : ปีงบประมาณ 2565 
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  
เป้าหมาย : ร้อยละ 90 
การด าเนินงาน : การจัดเก็บข้อมูล ตั้งแต่
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 
กรกฎาคม 2565 (นับเป็นปีการศึกษา) 
หน่วยงานให้บริการค าร้องออนไลน์ ให้แก่
นักศึกษา และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย 
จ านวน 8,885 รายการ มีการด าเนินการ
เป็นไปตามมาตรฐานระยะเวลาให้บริการ 
จ านวน 7,620 รายการ คิดเป็นร้อยละ 85.76 
สถานะ :  ไมบ่รรลุ  

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 = 1,905) ผลการประเมินเทา่กับ 4.24 
   ระบบเพิ่ม-ถอนรายวชิา ช่วยสนับสนนุให้นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนจองรายวชิาเรียนต่าง ๆ นอกเหนือจากแผนการ
เรียนในภาคเรียนปกติของตนเองได้ ปัจจุบนัมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ตั้งแต่การเข้าใช้งานโดยการพิมพ์ค าร้องเสนอเซ็นต์
เพื่อขออนุมัติ จนถึงปัจจบุัน เปน็การใช้งานโดยการเพิ่ม-ถอน
รายวิชาผ่านระบบออนไลน์ทัง้หมด โดยนักศึกษาไม่ต้อง
ด าเนินการจัดพิมพ์เอกสารเพื่อขออนุมัติ (n = 2,172) ผลการ
ประเมินเท่ากับ 4.23 
   ระบบสง่ผลการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต (ส าหรับอาจารย์
ผู้สอน) เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ผู้สอน ในการ
ส่งผลการเรียน รายวิชาที่รับผิดชอบ (n = 61) ผลการ
ประเมินเท่ากับ 4.19 
   จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสารสนเทศ
ของหน่วยงาน ในภาพรวมเท่ากบั 4.22 คะแนน 

4,000 4,000 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 2565 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 3.94 คะแนน 

4,000 4,000 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 

2. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลยั 
เพื่อการพัฒนาสารสนเทศ
ของหน่วยงาน 
 

3. จ านวนช่องทางการสื่อสาร และ
ประชาสัมพนัธ์ทีส่ามารถเขา้ถึงกลุ่มเปา้หมาย 
เป้าหมาย :  3 ช่องทาง 
การด า เนินงาน :  พัฒนาช่องทางการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร ระห ว่ า ง หน่ ว ย ง า น กั บ
ผู้รับบริการ ดังนี้ (1) เว็บไซต์ส านักส่งเสริม
วิ ชาการและงานทะเบียน  (2 )  อี เมล์
ส านักงานส าหรับการประสานงาน  (3) face 
book ส านักงาน  (4) web board ส าหรับ
ติดต่อ ประสานงาน และอ านวยความ
สะดวกในการให้บริการ (5) Line@ เพือ่การ
ประสานงานด้ านการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร 
สถานะ :  บรรลุ 

กิจกรรมพัฒนาระบบ
สารสนเทศของหน่วยงาน  

การด าเนินงาน /พัฒนาระบบงานโดยแบง่ออกเป็น 3 ส่วน 
ได้แก่  (1) ระบบสารสนเทศส าหรับผู้รับบริการ  (2) ระบบ
สารสนเทศส าหรับเจ้าหนา้ที่ และ (3) ระบบสารสนเทศเพื่อ
การตัดสินใจ   

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 ร่วมกับคณะต่าง ๆ ทั้ง 5 คณะ ๆ ละ 1 วัน 
โดยจัดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศงานทะเบียนส าหรับ
อาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย  เพื่อ
เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ เข้าร่วมอบรมที่จะ
สามารถใช้ประโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศงานทะเบียนได้
อย่างคุ้มค่า เป็นระบบและสามารถน าข้อมูลมาบริหารจัดการ
เรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งให้ค าปรึกษาและ
ช่วยเหลือนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง  มี
อาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ทั้ง 5 คณะ จ านวน 156 คน เข้าร่วมกิจกรรม 

2,500 0 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 4 ระบบ  
การด าเนินงาน :  การด าเนินงาน /พัฒนา
ระบบสนับสนนุงานให้บริการแบบออนไลน์ 
ซึ่งมีการด าเนินการตามแผนพัฒนา
สารสนเทศ ดงันี้  
(1) ระบบลงทะเบียนประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
(2) Application Programming Interface 
(API) ให้บริการข้อมูลของส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
(3) ระบบงานส าหรับนักศึกษา เพิ่มการผ่อน
ช าระค่าบ ารุงการศึกษาในเมนู พิมพ์ใบ นว.3 
ตามนโยบายช่วยเหลือสถานการณ์โควิด-19 
(4) ค าร้องออนไลน์ เพิ่มค าร้อง กง.04 ค าร้อง
ขอถอนเงินคืนค่าบ ารุงการศึกษาส่วนที่เรียก
เก็บเงินเกินและอัตราร้อยละสิบ 
(5) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา 
เพิ่มการช าระเงินและรายงานตัวออนไลน์ตาม
นโยบายช่วยเหลือสถานการณ์โควิด-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 : ปีงบประมาณ 2565 ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีกิจกรรม /
โครงการที่ได้รับการอนมุติให้ด าเนินงานภายใน
รอบปี จ านวนทั้งสิ้น 43 กิจกรรม ด าเนินงาน
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าประสงค์จ านวน 42 
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 97.67 
สถานะ :  บรรลุ 
 

2. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
เป้าหมาย : ร้อยละ 90 
การด าเนินงาน :  ผลการเบิกจา่ย
งบประมาณ ปงีบประมาณ 2565 
ได้รับจัดสรร 7,927,430 บาท เบิกจ่าย 
7,723,435.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.43 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม  2565 
สถานะ :   บรรลุ 

โครงการบริหารส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามโครงการดังกล่าว เบิกจ่ายใน
การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 
และอ านวยความสะดวกในการประสานงานให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

322,500 306,177.25 ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 
ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 
 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 
 ช้ากว่าแผน 
ด้านงบประมาณ 
 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 

โครงการจัดการศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษา 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามโครงการดังกล่าว เบิกจ่ายใน
การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 
และอ านวยความสะดวกในการประสานงานให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ตลดจนการด าเนินการจัดสอน และจัดสอบ
วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา  

872,630 784,599.80 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) ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษา ภาค กศ.บป. 

3,180,000 3,179,962 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 : 4.50 คะแนน 
การด าเนินงาน :  ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2564 
ระดับหน่วยงาน ของส านักส่งเสรอมวิชาการ
และงานทะเบียน อยู่ที่ระดับ 4.69 คะแนน  
สถานะ :    บรรลุ  

โครงการค่าใช้จ่ายในการ
ประกันคุณภาพ 

ด าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน 
จ านวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 
     1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 
พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 10 ชั้น 3 (ย่านมัทรี)  
     2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน (แบบออนไลน์) เมื่อวันที่  
24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 10 ชั้น 3 
(ย่านมัทรี) จากการด าเนินกิจกรรมหน่วยงานมีผลการประเมนิ
คุณภาพการศึกษาภายใน อยู่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนนอยู่ที่ 
4.69 จากคะแนนเต็ม 5 
     3. ด าเนินกิจกรรมส ารวจความพึงพอใจผู้บริการที่มีต่อ
การให้บริการของหน่วยงาน  

30,000 29,479 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 
19 คน ไม่นับรวมผู้บริหารตามวาระ) 
สถานะ :  บรรลุ 
 

6. ร้อยละของงานตามโครงสร้างที่มีการ
จัดท าคู่มือปฏิบัตงิาน 
เป้าหมาย : ร้อยละ 96 
การด าเนินงาน :  คิดเป็นร้อยละ 98 ของ
งานตามโครงสรา้ง อ้างอิงจาก : 
http://apr.nsru.ac.th/insurance.php?p
age=manual_job 
สถานะ :  บรรลุ 
 

7. จ านวนบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันา
สมรรถนะที่สอดคล้องกับสายงาน 
เป้าหมาย : ร้อยละ 100 
การด าเนินงาน :  บุคลากรได้รับการพัฒนา 
คิดเป็นร้อยละ 100 (บุคลากรจ านวน 19 คน) 
สถานะ :  บรรลุ 

โครงการค่าใช้จ่ายไปราชการ     ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน ได้รับการพัฒนาด้าน
การปฏิบัติงาน ทั้งงานด้านการให้บริการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับหน่วยงานภายนอก ได้รับความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2565 หน่วยงานจัดส่งบุคลากรเข้า
รับการพัฒนาสมรรถนะ และทักษะ ความรู้ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนางานตามความรับผิดชอบ ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ต่าง ๆ  มีบุคลากรได้รับการส่งเสริมความรู้ และการ
พัฒนา จ านวน 19 คน (ไม่นับรวมผู้บริหารตามวาระ) คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมดที่ได้รับการพัฒนา  

100,000 
 

89,852 ด้านผลการด าเนินงาน 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 
ด้านระยะเวลาด าเนินงาน 
 เร็วกว่าแผน 
 เป็นไปตามแผน 
 ช้ากว่าแผน 
ด้านงบประมาณ 
 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 เบิกจ่ายงบประมาณต่ าแผน 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………. 

โครงการค่าใช้จ่ายไปราชการ
ระดับบัณฑิตศึกษา 

สนับสนุนอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
อบรมพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 
ผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส์ จัดโดย ทปอ. จ านวน 2 ราย 

70,000 18,470 

โครงการค่าใช้จ่ายไปราชการ 
(อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรและการ
จัดการความรู้) 

1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการให้บริการ และการ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจด้านวิชาการ ร่วมกับส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 
2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและ
การจัดการความรู้ วันที่ 19-20  พฤษภาคม 2565 ณ ห้อง
ประชุมพรไพลินริ เวอร์ ไซต์  รีสอร์ท อาเภอสังขละบุรี   
จ.กาญจนบุรี (แยกอบรมรายกลุ่ม ตามงานที่รับมอบหมาย) 
มีบุคลากรเข้าร่วมจ านวน 19 คน 

140,000 108,444 



กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ผลการประเมิน 
จัดสรร เบิกจ่าย 

4. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการปฏบิัติงาน 

8. จ านวนระบบสารสนเทศสนบัสนนุการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนา 
เป้าหมาย : อย่างน้อย 4 ระบบ 
การด าเนินงาน :  หน่วยงานก าหนดแผน
ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศของ
หน่วยงานโดยมีแนวทางการพัฒนาใน
ปีงบประมาณ 2565 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 
 

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. 2565  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 พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการให้บริการที่ทันสมัย 
   1.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการส าหรับผู้บริหาร 
   1.3 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   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 สร้างมาตรฐานการใหบ้รกิารตามพันธกิจของหนว่ยงาน 
   2.3 ทบทวนขั้นตอนการด าเนินงานให้มีความทันสมัย 
สอดคล้องกับการด าเนินงานในปัจจุบัน 
   2.4 ยกระดับการให้บริการ ให้อยู่ในรูปของบริการออนไลน ์

 
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 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3  ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
                                 บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. เพ่ือให้การบริหารหน่วยงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล  
2. เพ่ือพัฒนาและเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 สู่การเป็น 
Smart Organization  

กลยุทธ์ มาตรการด าเนินการ 
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 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

เป้าประสงค์ที่   มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สถานะ หมายเหตุ 

กลยุทธ์ที่  1 ส่งเสริมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ให้มีการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จ านวนหลักสูตรที่สอดคล้องกับนโยบายการกู้ยืมเพ่ือการศึกษาตาม 10 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย (อ้างอิงรายชื่อหลักสูตรที่สามารถยื่นขอกู้ กยศ.) 
ไม่น้อยกว่า 5 

หลักสูตร 
สภามหาวิทยาลัยฯ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ที่สอดคล้องกับนโยบายการกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ตาม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย จ านวน 52 
หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 ของหลักสูตรที่ 
เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษา 2565 

  

กลยุทธ์ที่  2 การพัฒนาหลักสูตรใหม่แบบพลิก โฉมมหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างทางเลือกของชุมชน ท้องถิ่น ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
2 จ านวนหลักสูตรใหมท่ี่สอดคล้องกับตลาดแรงงานและการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมจากความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและ
ต่างประเทศ (Degree 1.ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)  2. ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2566)  3. ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่ (หลักสตูรใหม่ พ.ศ.2566) 
Non-Degree 1. หลักสูตรการวเิคราะห์ข้อมลูเพื่อการตัดสินใจ 
2. หลักสูตรนวัตกรรมอาหารแปรรูปเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ 
3. หลักสูตรลีนโลจสิติกส์) 

3 หลักสูตร 6 หลักสูตร   
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สถานะ หมายเหตุ 

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างและบูรณาการระบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ และการแก้ปัญหาตามสภาพจริง 

3 จ านวนโครงการ (กิจกรรม) เพื่อส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการท างาน 

15 โครงการ 16 โครงการ 
 

  

4 จ านวนผลงานหรือนวตักรรมของนักศึกษาตามแผนการเรียนแบบบรูณาการ ร่วมกับ
การท างาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ /การฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 

20 ชิ้นงาน 13 ชิ้นงาน  นักศึกษาออกฝึก
ประสบการณ์ลดลง
เนื่องจาก Covid-19 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการฝกึประสบการณ์วชิาชีพทีไ่ด้มาตรฐาน 

5 จ านวนกิจกรรมกับภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการ
จัดการเรียนการสอนทั้งในและ/หรือต่างประเทศ 

25 หน่วยงาน 30 หน่วยงาน 
 

 CWIE 20/ พยาบาล 
1/ECI 1/เครือข่าย 8 

6 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของอาจารย์ที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นอาจารย์นิเทศสหกิจ /การ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาชพีครู (เทียบกับอาจารยท์ั้งหมด) 
นับจาก การอบรมในหลักสูตร อาจารย์นิเทศสหกิจ /การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ /วชิาชีพครู ที่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) รับรอง  

ร้อยละ 3  เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.01 (ร้อยละ 38.25) 
(อาจารย์นิเทศสหกิจ /อาจารยน์ิเทศวิชาชีพครู
ผ่านหลักสตูรฯ 127 คน จากอาจารย์ทั้งหมด 

332 คน /ปี 2564 ร้อยละ 35.24) 

 
 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการฝกึประสบการณ์วชิาชีพทีไ่ด้มาตรฐาน 

7 พัฒนาคณาจารย์ให้มีสมรรถนะที่ตอบสนองต่อการพฒันาประเทศและได้
มาตรฐานสากล (กลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย) (อาจารย์ 
จ านวน 121 ราย ผูช้่วยศาสตราจารย์ จ านวน 192 ราย  รองศาสตราจารย ์จ านวน 
18 ราย) ร้อยละของอาจารย์ทีไ่ด้รบัต าแหนง่ทางวชิาการ 

≤ 4 ≥ 5 ≥ 1 ใช้ผลจากกองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการรายงาน
ผลในภาพรวมมหาวิทยาลัย 
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สถานะ หมายเหตุ 

กลยุทธ์ที่ 6 สร้างโอกาสทางการศึกษา ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และพัฒนากลไกกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ (กลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลยั)  

8 ร้อยละของหลักสูตรที่มีจ านวนนักศึกษาใหม่เป็นไปตามแผนการรับสมัคร ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 70 ของจ านวนที่เปดิรับในแต่ละปี 

ร้อยละ 60  ร้อยละ 46.88  (เปิดรับ 64 สาขาวิชา มี
นักศึกษาใหม่มากกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนที่

เปิดรับ ทั้งสิน้ 30 สาขาวิชา) 

  

9 จ านวนโรงเรียน สถานศึกษา ทัง้ภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมเปน็เครือข่ายความ
ร่วมมือด้านวิชาการ การประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

12 โรงเรียน 22 โรงเรียน   

กลยุทธ์ที่ 7 ปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

10 จ านวนระบบสารสนเทศทีส่นบัสนุนการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ และการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

2 ระบบ 5 ระบบ   

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่ 2 ส่งเสริมการพัฒนางานใหบ้ริการของหน่วยงานทีม่ีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ที่   ระบบการให้บริการของหน่วยงาน มีความถูกต้อง รวดเร็ว ได้มาตรฐาน สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ 
กลยุทธ์ /ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สถานะ หมายเหตุ 

กลยุทธ์ที่  1 ส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานให้เป็น Smart Organization 
1 ร้อยละของงานตามพันธกิจที่มกีารทบทวน/ปรบับปรุงกระบวนงาน ร้อยละ 95 ร้อยละ 95   
2 ความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการ

ให้บริการ 
ร้อยละ 90 ร้อยละ 85.76  ข้อมูล 1 รอบ

ปีงบประมาณ  
กลยุทธ์ที่  2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาสารสนเทศของหน่วยงาน 

3 จ านวนช่องทางการสื่อสาร และประชาสัมพนัธ์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 3 ช่องทาง 5 ช่องทาง*   

4 จ านวนระบบสารสนเทศทีส่นบัสนุนการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ 
(ตามแผนพัฒนาสารสนเทศ) (ใช้ตอบอ้างอิง ITA และกรรมการติดตามฯ) (นับ
ระบบงานที่มีการพัฒนาขึ้นใหม ่หรือปรับปรุง ในปีนัน้ ๆ) 

4 ระบบ 6 ระบบงาน   
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

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

กลยุทธ์ /ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สถานะ  
กลยุทธ์ที่  1  บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีธรรมาภิบาล 

1 ร้อยละความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
(กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี จ านวน 43 กิจกรรม 
มีการด าเนินงานตามแผนจ านวน 42 กิจกรรม) 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 97.67 
 

 มีการยกเลิกกิจกรรม
จ านวน 1 รายการ 

2 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม  ร้อยละ 85 ร้อยละ 97.43   
3 ระดับคะแนนความส าเร็จของการจัดการความเสี่ยง 4 คะแนน 5 คะแนน   

กลยุทธ์ที่  2  สร้างความเชื่อมั่นในการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงานสนับสนุน 4.50 คะแนน 4.69 คะแนน   

กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะหลักและทักษะอ่ืนที่สนใจให้สูงขึ้น  

5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100   
6 ร้อยละของงานตามโครงสร้างที่มีคู่มือปฏิบัติงาน ร้อยละ 96 ร้อยละ 96   
7 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่สอดคล้องกับสายงาน ร้อยละ 100 (18 คน) ร้อยละ 100   

กลยุทธ์ที่  4  ส่งสริมการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการพัฒนางานของบุคลากรที่สอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
8 จ านวนระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได้รับการ

พัฒนา 
5 ระบบ 6 ระบบ 

(ตามแผนพัฒนาสารสนเทศ) 
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จากการเทียบเคียงระหว่างผลการด าเนินงานและค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปผลได้ดังนี้ 
 1. ตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการ 
  จ านวนตัวชี้วัดของแผน    22  ตัวชี้วัด  
  บรรลุผลส าเร็จ จ านวน    19  ตัวชี้วัด 
  ไม่บรรลุผลส าเร็จ จ านวน     3  ตัวชี้วัด 
  ร้อยละความส าเร็จของตัวชี้วัด  86.36 

 2. ผลส าเร็จของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ (พิจารณาจากโครงการ/
กิจกรรมตามแผนฯ ที่บรรลุตามเป้าหมาย 3 ด้าน ได้แก่ ผลการด าเนินงาน  ระยะเวลา  งบประมาณ) 
  จ านวนกิจกรรมที่ก าหนดตามแผนฯ  43  กิจกรรม 
  บรรลุผลส าเร็จ จ านวน    42  กิจกรรม 
  ไม่บรรลุผลส าเร็จ จ านวน     1  กิจกรรม 
  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการ    97.76 
หมายเหตุ  กิจกรรมที่ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากการขอยกเลิกกิจกรรม/โครงการ จ านวน 1 กิจกรรม 
คือ  การปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษท่ัวไป 

 3. ผลการบริหารงานงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565) 
  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร      7,927,430.00 บาท 
  เบิก-จ่าย ตลอดปีงบประมาณ     7,723,435.05 บาท 
  ร้อยละความส าเร็จของการบริหารงบประมาณ 97.43 
หมายเหตุ   การขอกันเงินงบประมาณเหลื่อมปี จ านวน 3 กิจกรรม/โครงการ 
      1. โครงการทุนวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ 
      2. ค่าตรวจอ่านผลงานทางวิชาการ 
      3. กิจกรรมค่าด าเนินการ ภาค กศ.บป. 
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