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รหัส กิจกรรม 
การบรรลุ

วัตถุประสงค ์

การบรรลุเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดกิจกรรม 

ตัวชี้วัดผลผลิต
Output 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
Outcome 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

A1.01 การพัฒนาระบบการโอนหน่วยกติ ออนไลน ์
   

A1.02 
ระบบลงทะเบียน/เพิ่ม/เปลีย่นตอนกระบวนวิชาหลังก าหนด 
ออนไลน ์

   

A1.03 การพัฒนาระบบติดตามค าร้องขอของนักศึกษาท่ีรอด าเนินการ 
   

โครงการพัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ   

A2.01 
การพัฒนาระบบการจัดท าแผนและประเมินผล  
(REG Planning System) 

  - 
โครงการพัฒนาบุคลากร 

A3.01 
การพัฒนาความรู้และทักษะของบคุลากรตามหลักสมรรถนะ 
(Competency) 

   

A3.02 การพัฒนาบุคลากรด้วยระบบหมนุเวียนงาน 
   

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจดัการองค์กร 

A4.01 
การพัฒนาระบบรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน  
เพื่อพัฒนาองค์กร (Suggestion Box) 

   

A4.02 การส่งเสริมบคุลากรที่มีผลการด าเนินงานโดดเด่น 
   

A4.03 
การน าเครื่องมือคุณภาพมาประยกุต์ใช้ในการพัฒนางานสู่การเป็น
องค์กรคุณภาพ 

   

 

หมายเหตุ : 

 หมายถึง   อยู่ในระหว่างการด าเนินการ 

 หมายถึง   บรรลุเป้าหมาย 

 หมายถึง   ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

สรุปภาพรวมของการด าเนนิการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 รอบ 12 เดือน (ต.ค.63-ก.ย.64) 



  รหัสโครงการ สทป.64 – A1.01 

  ปีงบประมาณ 2564 

การรายงานการประเมินผลโครงการ 

1. กิจกรรม : การพัฒนาระบบการโอนหนว่ยกิต ออนไลน ์
2. ประเด็นยุทธศาสตร ์: ST1 สร้างนวัตกรรมระบบงานทะเบียนการศึกษา (โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
3. วิธีการ/แผนงานเริ่มต้น : ST1-I3 จัดท าระบบการประมวลผลอัตโนมัติ และให้บริการออนไลน์ ครอบคลุมงานทะเบียน

การศึกษาทัง้ระบบ 
4. มุมมอง : PROCESS 
5. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : PC1 Improve and Develop Effective & Efficient Operations 
6. กระบวนการ : CP 2.3 กระบวนการโอนหน่วยกิตและเทียบโอนหน่วยกิต 
7. ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลกัสูตร และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา 
8. วัน/เวลา การจัดกิจกรรม :  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
9. งบประมาณที่เสนอขอตั้ง :  -ไม่มี- 
10. ค่าใช้จ่ายจริง :  -ไม่มี- 
11. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ : 

วัตถุประสงค์ การบรรลุวัตถุประสงค์และเหตผุล 

เพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้รับบรกิาร ได้แก่ นกัศึกษา, 
อาจารย์ที่ปรึกษา, คณะ และบคุลากรของส านกัทะเบียน
และประมวลผลที่ดูแลรับผิดชอบ 

บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากไดพ้ัฒนาระบบการโอนหนว่ยกิต 
ออนไลน์ เพื่อใหค้วามสะดวกแกผู่้รับบริการ ไดแ้ก่ นักศึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษา  คณะ  และบคุลากรของส านักทะเบียนและ
ประมวลผลที่ดูแลรับผิดชอบ โดยเริ่มใช้ระบบตั้งแต่ภาคการศกึษา
ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นมา 

 

12. การบรรลุเป้าหมายของโครงการ  
  12.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ :   
  12.2 ผลการจัดกิจกรรม :  

ตัวชี้วัดกิจกรรม ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

ตัวชี้วัดผลผลิต Output  
1 ระบบ 

 

 
บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากมีระบบโอนหน่วยกิต 
ออนไลน์ จ านวน 1 ระบบ 

มีระบบการโอนหน่วยกิต ออนไลน์ 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ Outcome  
ร้อยละ 80 

 
บรรลุเป้าหมาย เนื่องจาก ผู้ใช้งานระบบมีความ 
พึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 82.69 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใชง้านระบบใน
ระดับมากขึ้นไป 



ตัวชี้วัดกิจกรรม ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

ร้อยละของผู้ใช้งานระบบได้รับบริการเกิน
ความคาดหวัง 

ร้อยละ 15 บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากผู้ใช้งานระบบได้รับ
บริการเกนิความคาดหวงั ร้อยละ 26.84 

ตัวชี้วัดระดับฝ่าย/งาน ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

KPI7.2 จ านวนกระบวนการในระบบงาน 
(Work system) ที่ได้มีการพัฒนาให้ดีขึ้น 

1 กระบวนการ บรรลุเป้าหมาย มีกระบวนการในระบบงาน  
(Work system) ที่ได้มีการพัฒนาให้ดีขึ้น 
จ านวน 1 กระบวนการ 

ตัวชี้วัดระดับองค์กร ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

KPI7 ระดับความส าเร็จในการบรกิารงาน
ทะเบียนการศกึษา 

ระดับ 5 ไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากมีผลการด าเนินงาน 
ระดับ 3 (บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ครบ 4 KPI) 

13. การคาดการณ์ผลการด าเนินการ : 
(ตามรายละเอียดขั้นตอนกิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ในแผน) 

เป็นไปตามแผน 
รายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
และแนวทางแก้ไข/พัฒนา ในข้อ 14. (ถ้ามี) 

ไม่เป็นไปตามแผน 
รายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  

และแนวทางแก้ไข/พัฒนา ในข้อ 14. 

  

14. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงาน และแนวทางแก้ไข/พัฒนา :   
15. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ :  
16. บันทึกการอ้างอิง/น าไปใช้ของรายงานการประเมินผลโครงการ : แบบประเมินความพึงพอใจการขอโอนหนว่ยกิตจาก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 1/2564 



พิมพ์เอกสารวันที่ 20-08-2021, 04:25:56 หน้าที่ 1/1

แบบประเมินความพึงพอใจ
การขอโอนหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 1/2564
จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน 231 ราย

รายการ
ระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ไม่พึงพอใจ
คะแนน
ค่าเฉลี่ย
รายข้อ

แปลผล

1. ขั้นตอนการใช้งาน
ระบบโอนหน่วยกิต

96
(41.56 %)

95
(41.13 %)

36
(15.58 %)

3
(1.30 %)

1
(0.43 %) 4.22

ความพึงพอใจ
อยู่ในระดับ

มาก
     เกินความคาดหวัง    62      ราย  (26.84 %)
     ตามความคาดหวัง    129     ราย   (55.84 %)

เหตุผลที่ไม่พึงพอใจด้าน ขั้นตอนการใช้งานระบบโอนหน่วยกิต

เเก้ไขไม่ได้1.

ข้อเสนอแนะ

ควรบวกว่าให้ใส่รหัสนักศึกษาเก่าปีไหน เพราะบางคนซิ่วมากกว่า 1 ปีค่ะ1.
อาจต้องเข้าเช็คระบบบ่อยๆค่ะเพราะใช้เวลานานในการตอบรับ และบางครั้งอาจารย์บางท่านไม่ทราบว่ามีระบบนี้อยู่2.
ทำดีต่อไป3.
อยากให้มีการตรวจสอบระบบก่อนที่จะทำการเปิดให้บริการ4.
ข้อมูลเกี่ยวกับการโอนหน่วยกิตยังไม่ครอบคลุมพอเช่น5.
การโอนหน่วยกิตต้องถอนวิชาก่อนหรือต้องโอนเสร็จแล้วค่อยถอน
การคิดหน่วยกิตว่าจะนำไปรวมกับการลงทะเบียนหรือนำไปรวมหน่วยกิตสะสมของแต่ละปีเลย
จึงทำให้นศ.บางคนต้องหาช่องทางติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
นอกจากนี้ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยกิตแพงเกินในกรณีโอนจากมช.ไปมช.
เพราะเป็นมหาวิทยาลัยเดียวกันและค่าเทอมก็ได้จ่ายไปในคณะก่อนไปแล้ว
อยากให้สามารถแก้ไขวิชาที่จะโอนหน่วยกิตได้ครับ พร้อมทั้งอยากให้มีแจ้งเตือนว่า โอนรวมทั้งหมดกี่หน่วยกิต?6.
มีผลต่อเกียรตินิยมหรือไม่?ด้วยนะครับ



  รหัสโครงการ สทป.64 – A1.02 

  ปีงบประมาณ 2564 

การรายงานการประเมินผลโครงการ 

1. กิจกรรม : ระบบลงทะเบียน/เพิม่/เปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลงัก าหนด ออนไลน์ 
2. ประเด็นยุทธศาสตร ์: ST1 สร้างนวัตกรรมระบบงานทะเบียนการศึกษา (โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
3. วิธีการ/แผนงานเริ่มต้น : ST1-I3 จัดท าระบบการประมวลผลอัตโนมัติ และให้บริการออนไลน์ ครอบคลุมงานทะเบียน

การศึกษาทัง้ระบบ 
4. มุมมอง : PROCESS 
5. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : PC1 Improve and Develop Effective & Efficient Operations 
6. กระบวนการ : CP2.6 กระบวนการลงทะเบียน 
7. ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี,  ฝ่ายทะเบียนการศกึษาบัณฑิตศึกษา และฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศและประมวลผลการศกึษา 
8. วัน/เวลา การจัดกิจกรรม :  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
9. งบประมาณที่เสนอขอตั้ง :  -ไม่มี- 
10. ค่าใช้จ่ายจริง :  -ไม่มี- 
11. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ : 

วัตถุประสงค์ การบรรลุวัตถุประสงค์และเหตผุล 

เพื่อให้มีโปรแกรมการลงทะเบียนหลังก าหนด เพิ่ม และ
เปลี่ยนตอนกระบวนวิชาผ่านระบบออนไลน์ และช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลงัก าหนดผ่าน QR CODE เพื่อ
เป็นการลดขัน้ตอนและเกิดความสะดวกแก่นกัศกึษา 

บรรลุวัตถุประสงค์  โดยได้มีการด าเนินการ ดังนี ้
- ศึกษาข้อมูลการสร้างโปรแกรม 
- ศึกษาข้อมูลการช าระค่าธรรมเนยีมผ่าน QR CODE 
- ออกแบบระบบการลงทะเบียนกระบวนวิชา การ

ลงทะเบียนเพือ่ใช้บริการ การเพิม่กระบวนวิชา และการ
เปลี่ยนตอนกระบวนวิชาออนไลน์ 

- มีโปรแกรมพร้อม เริ่มใช้งานในภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2564  (วนัที่ 5 – 16 กรกฎาคม 2564) 

12. การบรรลุเป้าหมายของโครงการ  
  12.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ :   
  12.2 ผลการจัดกิจกรรม :  

ตัวชี้วัดกิจกรรม ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

ตัวชี้วัดผลผลิต Output  
1 ระบบ 

 
บรรลุเป้าหมาย  โดยมีระบบการลงทะเบียน เพิ่ม 
และเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลงัก าหนด ออนไลน์ 
จ านวน 1 ระบบ 

มีระบบการลงทะเบียน เพิ่ม และเปลี่ยนตอน
กระบวนวิชาหลงัก าหนด ออนไลน์ 



ตัวชี้วัดกิจกรรม ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ Outcome  
ร้อยละ 80 

 
บรรลุเป้าหมาย ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจใน
ระดับมากขึ้นไป คิดเป็นรอ้ยละ 89.68 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใชง้านระบบใน
ระดับมากขึ้นไป 

ร้อยละของผู้ใช้งานระบบได้รับบริการเกิน
ความคาดหวัง 

ร้อยละ 15 บรรลุเป้าหมาย ผู้ใช้งานระบบได้รับบริการเกิน
ความคาดหวัง คิดเป็นร้อยละ 47.10 

ตัวชี้วัดระดับฝ่าย/งาน ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

KPI7.2 จ านวนกระบวนการในระบบงาน 
(Work system) ที่ได้มีการพัฒนาให้ดีขึ้น 

1 กระบวนการ บรรลุเป้าหมาย มีกระบวนการในระบบงาน  
(Work system) ที่ได้มีการพัฒนาให้ดีขึ้น 
จ านวน 1 กระบวนการ 

ตัวชี้วัดระดับองค์กร ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

KPI7 ระดับความส าเร็จในการบรกิารงาน
ทะเบียนการศกึษา 

ระดับ 5 ไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากมีผลการด าเนินงาน 
ระดับ 3 (บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ครบ 4 KPI) 

13. การคาดการณ์ผลการด าเนินการ : 
(ตามรายละเอียดขั้นตอนกิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ในแผน) 

เป็นไปตามแผน 
รายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
และแนวทางแก้ไข/พัฒนา ในข้อ 14. (ถ้ามี) 

ไม่เป็นไปตามแผน 
รายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  

และแนวทางแก้ไข/พัฒนา ในข้อ 14. 

  

 
14. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไข/พัฒนา :   

-  ไม่สามารถเปิดไฟล์เอกสารแนบของนักศึกษาได้ (บางราย) 
- รายชื่อของนักศึกษาไม่แสดงตามล าดับเวลาการแนบเอกสาร ไม่มีการจัดเรียงข้อมูลตามกลุ่มสถานะการ

ตรวจสอบเอกสาร หรือการช าระเงิน ท าให้ดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 
- ไม่สามารถโอนกระบวนวิชาที่มี Lab พ่วง ลงฐานข้อมูลได้ 
- โปรแกรมไม่ตรวจสอบวิชาลงทะเบียนซ้ า เช่น S, I, P, V, C 
- โปรแกรมไม่ได้ตรวจสอบตอนกระบวนวิชาตามประเภทนักศึกษา เช่น นักศึกษาภาคพิเศษสามารถลงวิชา

ของภาคปกติได้ 
 
 
 
 
 



 

15. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ :  

- ควรมีการจัดท าสถิติจ านวนนักศึกษาที่ย่ืนค าขอผ่านโปรแกรมในส่วนของการลงทะเบียนกระบวนวิชา 
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย (ระดับปริญญาตรี) , เพิ่มกระบวนวิชา และเปลี่ยนตอน
กระบวนวิชาหลังก าหนด โดยจัดท าสถิติในแต่ละภาคการศึกษาเป็นรายคณะ เพื่อให้สามารถเรียก
ตรวจสอบข้อมูลได้ในภายหลัง 

- ควรปรับปรุงหน้าโปรแกรมของ Admin โดยจัดหมวดหมู่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น แสดง   รายชื่อ
ของนักศึกษาตามล าดับเวลาที่นักศึกษาแนบไฟล์เอกสาร และควรจัดกลุ่มสถานะการตรวจสอบไฟล์
เอกสารตามแถบสีเรียงกัน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ตามล าดับ ได้แก่ 

สีเทา คือ นักศึกษาที่เข้ามาท ารายการแต่ยังไม่ได้แนบไฟล์เอกสาร 
สีแดง คือ นักศึกษาที่แนบไฟล์เอกสารแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ 

  สีเหลือง คือ นักศึกษาที่ได้รับการแจ้งเตือนเพื่อแก้ไขไฟล์เอกสาร 
  สีเขียว คือ นักศึกษาที่ได้รับการตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว 

- ควรจัดท าแบบประเมินส าหรับผู้ใช้งานไว้ในโปรแกรม หลังจากนักศึกษาท ารายการเสร็จสิ้น เพื่อจัดเก็บ
ข้อคิดเห็นของผู้ใช้โปรแกรมและแสดงสถิติการประเมินผลได้ 

- อาจมีการพัฒนาโปรแกรมส่วนของการเพิ่มกระบวนวิชาหลังก าหนดและการเปลี่ยนตอนกระบวนวิชา
หลังก าหนดให้เป็นระบบออนไลน์โดยสมบูรณ์ 

16. บันทึกการอ้างอิง/น าไปใช้ของรายงานการประเมินผลโครงการ :  



  รหัสโครงการ สทป.64 – A1.03 

  ปีงบประมาณ 2564 

การรายงานการประเมินผลโครงการ 

1. กิจกรรม : การพัฒนาระบบติดตามค าร้องขอของนกัศกึษาที่รอด าเนินการ 
2. ประเด็นยุทธศาสตร ์: ST1 สร้างนวัตกรรมระบบงานทะเบียนการศึกษา (โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
3. วิธีการ/แผนงานเริ่มต้น : ST1-I4 สร้างสรรค์นวัตกรรมระบบงานทะเบียนการศกึษาโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและ

เหมาะสม 
4. มุมมอง : INPUT 
5. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : IP1 Enhance Technology 
6. กระบวนการ : CP2 กระบวนการสนับสนุนการจัดการศกึษา 
7. ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศกึษา, ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี และฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศและประมวลผลการศกึษา 
8. วัน/เวลา การจัดกิจกรรม :  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
9. งบประมาณที่เสนอขอตั้ง :  -ไม่มี- 
10. ค่าใช้จ่ายจริง :  -ไม่มี- 
11. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ : 

วัตถุประสงค์ การบรรลุวัตถุประสงค์และเหตผุล 

เพื่อสร้างระบบส าหรับแจ้งเตือน เจ้าหน้าที่สาขาวิชา 
อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบจ านวน
ค าร้องขอของนักศึกษาที่รอด าเนนิการในระบบงาน
ทะเบียนการศกึษา เพื่อการติดตามการด าเนินการตาม
ช่วงเวลาของกิจกรรมนัน้ ๆ ให้แล้วเสร็จ 

บรรลุวัตถุประสงค์  โดยได้มีการด าเนินการ ดังนี ้
1. มีการประชุมครั้งท่ี 1 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 โดยเป็นการ

หารือถึงความต้องการของระบบ/ข้อมูลที่ต้องการน าเสนอต่อผู้ใช้งาน

แต่ละกลุ่ม ได้แก่ นักศึกษา ภาควชิา คณะ และอาจารย์ที่ปรึกษา  

ทั้งนี้ ผู้พัฒนาระบบได้ด าเนินการพัฒนา application programming 

interface (API) ส าหรับแสดงข้อมูลที่ต้องการน าเสนอต่อผู้ใช้งานแต่

ละกลุม่ ตามทีไ่ด้หารือไปในข้างต้นแล้ว และหลังจากนี้จะด าเนินการ

พัฒนาส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User interface) ในเบื้องต้น           

2. มรีะบบตดิตามค าร้องขอของนักศึกษาท่ีรอด าเนินการแล้ว และได้

น าเสนอโปรแกรมในการสมัมนางานวิจัย  เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 

2564  ณ ห้องประชุมชั้น 2 ส านักทะเบียนฯ  

12. การบรรลุเป้าหมายของโครงการ  
  12.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ :  ฝ่ายทะเบียนการศกึษาบัณฑิตศึกษา, ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปรญิญาตรี  และ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา 

 



 12.2 ผลการจัดกิจกรรม :  

ตัวชี้วัดกิจกรรม ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

ตัวชี้วัดผลผลิต Output  
1 ระบบ 

 
บรรลุเป้าหมาย  มีระบบติดตามค าร้องขอของ
นักศึกษาที่รอการด าเนนิการ จ านวน 1 ระบบ 

มีระบบติดตามค าร้องขอของนักศึกษาที่รอการ
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ Outcome  
ร้อยละ 80 

 
อยู่ในระหวา่งการด าเนินการ (รอการประเมิน)  
ได้ด าเนินการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจใน
การใช้งานระบบแล้ว โดยผู้ใช้งานสามารถประเมิน
ได้ทันทีที่ใช้งานจริงบนหน้าเว็บไซต์ระบบงาน
ทะเบียนการศกึษา ในภาค 2/2564 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใชง้านระบบใน
ระดับมากขึ้นไป 

ร้อยละของผู้ใช้งานระบบได้รับบริการเกิน
ความคาดหวัง 

ร้อยละ 15 อยู่ในระหวา่งการด าเนินการ (รอการประเมิน)   
ได้ด าเนินการจัดท าแบบประเมินความคาดหวังใน
การรับบริการในระบบแลว้ โดยผู้ใช้งานสามารถ
ประเมินได้ทันทีที่ใชง้านจริงบนหน้าเว็บไซต์
ระบบงานทะเบียนการศกึษา ในภาค 2/2564 

ตัวชี้วัดระดับฝ่าย/งาน ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

KPI5.1 จ านวนกิจกรรมที่น าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช ้

1 กิจกรรม บรรลุเป้าหมาย มีจ านวนกิจกรรมที่น าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ จ านวน 1 กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับองค์กร ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

KPI5 จ านวนนวัตกรรมท่ีน าเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช ้

1 นวัตกรรม บรรลุเป้าหมาย มีนวัตกรรมท่ีน าเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ จ านวน 3 นวัตกรรม 

13. การคาดการณ์ผลการด าเนินการ : 
(ตามรายละเอียดขั้นตอนกิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ในแผน) 

เป็นไปตามแผน 
รายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
และแนวทางแก้ไข/พัฒนา ในข้อ 14. (ถ้ามี) 

ไม่เป็นไปตามแผน 
รายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  

และแนวทางแก้ไข/พัฒนา ในข้อ 14. 

  

14. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงาน และแนวทางแก้ไข/พัฒนา :    - 
15. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ :    - 
16. บันทึกการอ้างอิง/น าไปใช้ของรายงานการประเมินผลโครงการ :    - 



  รหัสโครงการ สทป.64 – A2.01 

  ปีงบประมาณ 2564 

การรายงานการประเมินผลโครงการ 

1. กิจกรรม : การพัฒนาระบบการจัดท าแผนและประเมินผล (REG Planning System) 
2. ประเด็นยุทธศาสตร ์: ST2 : เสรมิสร้างกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล (โครงการพัฒนา

กระบวนการท างานให้มีประสิทธภิาพ) 
3. วิธีการ/แผนงานเริ่มต้น : ST2-I1 ยกระดับกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานและต่อ

ยอดระบบบริการให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบรกิาร 
4. มุมมอง : PROCESS 

5. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์: PC1: Improve and Develop Effective & Efficient Operations 

6. กระบวนการ : SP 1.3  กระบวนการนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ 
7. ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ : หน่วยนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ งานบริหารทัว่ไป ส านกังานส านกั และฝ่าย

เทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศกึษา 
8. วัน/เวลา การจัดกิจกรรม :  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
9. งบประมาณที่เสนอขอตั้ง :  -ไม่มี- 
10. ค่าใช้จ่ายจริง :  -ไม่มี- 
11. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ : 

วัตถุประสงค์ การบรรลุวัตถุประสงค์และเหตผุล 

เพื่อพัฒนาระบบการจัดท าแผนและการประเมินผล
ตามแผนอยา่งเป็นระบบ โดยสามารถแสดงผลใน
รูปแบบสารสนเทศ (Information) เพื่อการตัดสินใจ
ได้ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากไดพ้ัฒนาระบบการจัดท าแผนและการ
ประเมินผลของส านักทะเบียนและประมวลผลแล้ว   โดยครอบคุลม
แผนงาน จ านวน 5 แผน ได้แก่ 1) แผนกลยุทธ,์ 2) แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี, 3) แผนการด าเนินงานประจ า, 4) แผนบรหิารความเสี่ยง 
และ 5) ค ารับรองการปฏิบัตงิานของสว่นงาน  
 

         ทั้งนี้  ผู้บริหารและบุคลากรส านัก สามารถเข้าใช้งานระบบ 
ได้ที่  https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-plan/ 

12. การบรรลุเป้าหมายของโครงการ  
 12.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ : หนว่ยนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ งานบริหารทั่วไป  และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
 12.2 ผลการจัดกิจกรรม :  

ตัวชี้วัดกิจกรรม ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

ตัวชี้วัดผลผลิต Output  
1 ระบบ 

 
บรรลุเป้าหมาย มีระบบการจัดท าแผนและ
ประเมินผล จ านวน 1 ระบบ 

มีระบบการจัดท าแผนและประเมนิผล 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ Outcome - - 



ตัวชี้วัดระดับฝ่าย/งาน ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

KPI7.2 จ านวนกระบวนการในระบบงาน 
(Work System) ที่ได้มีการพัฒนาให้ดีขึ้น 

1 กระบวนการ บรรลุเป้าหมาย มีกระบวนการในระบบงาน  
(Work system) ที่ได้มีการพัฒนาให้ดีขึ้น 
จ านวน 1 กระบวนการ 

ตัวชี้วัดระดับองค์กร ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

KPI7 ระดับความส าเร็จในการบรกิารงาน
ทะเบียนการศกึษา 

ระดับ 5 ไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากมีผลการด าเนินงาน 
ระดับ 3 (บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ครบ 4 KPI) 

13. การคาดการณ์ผลการด าเนินการ : 
(ตามรายละเอียดขั้นตอนกิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ในแผน) 

เป็นไปตามแผน 
รายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
และแนวทางแก้ไข/พัฒนา ในข้อ 14. (ถ้ามี) 

ไม่เป็นไปตามแผน 
รายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  

และแนวทางแก้ไข/พัฒนา ในข้อ 14. 

  

14. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงาน และแนวทางแก้ไข/พัฒนา :   
15. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ :  
16. บันทึกการอ้างอิง/น าไปใช้ของรายงานการประเมินผลโครงการ : https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-plan/ 

 

 



  รหัสโครงการ สทป.64 – A3.01 

  ปีงบประมาณ 2564 

การรายงานการประเมินผลโครงการ 

1. กิจกรรม : การพัฒนาความรู้และทักษะของบคุลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency) 
2. ประเด็นยุทธศาสตร ์: ST3 สง่เสริมบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง (โครงการพัฒนาบุคลากร) 
3. วิธีการ/แผนงานเริ่มต้น : ST3-I1 ยกระดับความรู้และทักษะแกบุ่คลากรเพือ่การจัดการและการบริการที่เปน็เลศิ 
4. มุมมอง : INPUT 
5. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์: IP3 Optimize Human Resources 
6. กระบวนการ : MP5 กระบวนการด้านบุคลากร 
7. ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ : หน่วยบรหิารงานบคุคล งานบริหารทัว่ไป ส านักงานส านัก 
8. วัน/เวลา การจัดกิจกรรม :  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
9. งบประมาณที่เสนอขอตั้ง :  600,000 .-  (หกแสนบาทถว้น) 
10. ค่าใช้จ่ายจริง :  15,685  บาท 
11. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ : 

วัตถุประสงค์ การบรรลุวัตถุประสงค์และเหตผุล 

1. เพื่อใหบุ้คลากรมีความรู้และทกัษะที่เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานตามหลักสมรรถนะ (Competency) 

2. เพื่อสง่เสริมให้บคุลากรสามารถน าความรู้และทกัษะที่
ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง   

3. เพื่อใหบุ้คลากรได้ท ากิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้างความ
สามัคคี ขวัญและก าลังใจจากการได้ร่วมท ากิจกรรมที่เกิด 
ประโยชน์แก่ชุมชน 

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และค าสั่งคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ก าหนดให้การจัดกิจกรรมใด ๆ ให้จ ากัด
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่เกิน 50 คน จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัด
กิจกรรมตามรูปแบบเดิมท่ีก าหนดไว้ได้   
ดังนั้น ส านักทะเบียนและประมวลผล จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
กิจกรรมและกลุ่มเป้าหมายของผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม และได้ด าเนินการ
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้บคุลากรมีความรู้และทักษะทีเ่หมาะสม
กับการปฏิบัติงาน ในโครงการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ 
เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการบรหิารจัดการ (Managerial 
Competency) โดยวิทยากร คณุวารุณี ศรีนาค เลขานุการส านกัฯ 
เม่ือวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2564 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัด
เชียงใหม่  ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น  21 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.59 ของบุคลากรทัง้หมด 
 

12. การบรรลุเป้าหมายของโครงการ  

  12.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ :  เลขานุการส านักฯ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และบคุลากร จ านวน 21 คน 

 



 

  12.2 ผลการจัดกิจกรรม :  

ตัวชี้วัดกิจกรรม ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

ตัวชี้วัดผลผลิต Output  
ร้อยละ 80 

 
ไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากมีบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 35.59 

ร้อยละของบคุลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ Outcome 
ร้อยละของบคุลากรที่มีความรู้ความเข้าใจใน
ระดับมากขึ้นไป 

 
ร้อยละ 80 

 
บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม 
มีความรู้ความเข้าใจในระดับมากข้ึนไป  
คิดเป็นร้อยละ 100 

ตัวชี้วัดระดับฝ่าย/งาน ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

KPI6.2 ร้อยละของบคุลากรได้รบัการพัฒนา 
ให้มีความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการ
ท างาน 

ร้อยละ 100 บรรลุเป้าหมาย บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะในการท างาน ร้อยละ 100 

ตัวชี้วัดระดับองค์กร ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

KPI6 ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขในภาพรวมของ
บุคลากร 

71 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขใน
ภาพรวมของบคุลากร เท่ากับ 65.5 คะแนน 

13. การคาดการณ์ผลการด าเนินการ : 
(ตามรายละเอียดขั้นตอนกิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ในแผน) 

เป็นไปตามแผน 
รายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
และแนวทางแก้ไข/พัฒนา ในข้อ 14. (ถ้ามี) 

ไม่เป็นไปตามแผน 
รายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  

และแนวทางแก้ไข/พัฒนา ในข้อ 14. 

  

14. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงาน และแนวทางแก้ไข/พัฒนา :   

เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  ท าให้ต้องมีการปรับรปูแบบและกลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ส่งผลใหว้ัตถปุระสงคแ์ละตัวชี้วัดผลผลิต Output ไม่บรรลเุป้าหมาย 

15. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ :  
16. บันทึกการอ้างอิง/น าไปใช้ของรายงานการประเมินผลโครงการ :  สรุปผลการประเมินกิจกรรม การพัฒนาความรู้

และทักษะของบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency) โครงการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เพื่อพัฒนา
สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ (Managerial Competency) 

 



  

สรุปผลการประเมินกิจกรรม : การพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency) 

การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ 

เพ่ือพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ (Managerial Competency) 

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  

ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 
ที ่

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น (จำนวน/ร้อยละ)  
ค่าเฉลี่ย 

 
แปลผล มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
1 ความเหมาะสมของเนื้อหา 11 

(55.00) 
9 

(45.00) 
   4.55 มากที่สุด 

2 การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของ
วิทยากร  

18 
(90.00) 

2 
(10.00) 

   4.90 มากที่สุด 

3 ความรู้  ความเข้าใจที่ได้รับในภาพรวม  13 
(65.00) 

7 
(35.00) 

   4.65 มากที่สุด 

4 ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปพัฒนาทักษะใน
การครองตน  

12 
(60.00) 

8 
(40.00) 

   4.60 มากที่สุด 

5 ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปพัฒนาทักษะใน
การครองคน 

12 
(60.00) 

7 
(35.00) 

1 
(5.00) 

  4.55 มากที่สุด 

6 ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปพัฒนาทักษะใน
การครองงาน 

9 
(45.00) 

11 
(55.00) 

   4.45 มาก 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ไดร้ับความรู้เกี่ยวกับหลักคิด ทัศนคติในการปฏิบัติงาน และเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตน พัฒนางานเป็น

อย่างดี 

2. ได้แนวทางในการทำงานและพัฒนาตนเอง 

3. ได้รับความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว 

4. ได้รับความรู้ในการครองตน ทุกอย่างเริ่มและจบที่ตัวเรา การสร้างสัมพันธภาพที่ดีช่วยให้เราประสบ

ความสำเร็จในการใช้ชีวิต แม้จะไม่ร่ำรวยหรืออยู่ในตำแหน่งสูง ก็ประสบความสำเร็จได้ 

5. การจัดการกับปัญหา คือ ใช้การรับฟัง และคิดตาม รับฟังปัญหาอย่างตั้งใจทำให้อารมณ์ของผู้พูดเย็นลง 

6. เป็นเรื่องที่ดีที่ได้รับฟังถึงแนวทางการดำเนินงาน ประสบการณ์การทำงาน ความคิดต่างๆ รวมถึงวิธีการ

วางตนเพ่ือครองตน ครองคน และครองงาน จะได้นำแนวทางดังกล่าวไปใช้ในชีวิตการทำงาน 

7. มีประโยชน์มากๆ โดยเฉพาะแชร์ประสบการณ์ชีวิตเพราะไม่มีในตำรา 

Acer
Highlight



 

 

8. ได้ทราบประสบการณ์การทำงานของแต่ละสมัย ความแตกต่างในการทำงานและสามารถนำมาปรับใช้ใน

การทำงานปัจจุบันได้ 

9. วิทยากรมีความรู้ ประสบการณ์ท่ีดี มีทัศนคติเชิงบวก ทำให้ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จในงาน และ

ความก้าวหน้าในงาน จะนำความรู้ แนวคิด ทัศนคติมาปรับใช้ในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น 

10. ได้เทคนิคในการครองตน รู้ว่าการจะมีทักษะในด้านอื่นๆ ต้องเริ่มที่ความรู้สึกจากภายในตนเองก่อน ถ้าคิด

ในแง่บวก ก็จะทำอะไรออกมาเป็นด้านบวก มีพลังงานด้านดีๆเอง 

11. เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตทั้งการทำงานและการใช้ชีวิตส่วนตัว ได้มมุมองมากข้ึนทั้งด้านการแก้ปัญหา

ต่างๆ และการมองโลกในแง่ดี 

12. บางทีการทำงานต้องใช้เวลาและประสบการณ์ แต่สิ่งที่ได้คือแนวคิดในการทำงานที่ดี บางอย่างนำมาปรับ

ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

13. ได้รับความรู้และแนวทางในการปฏิบัติงาน work life balance 

14. ได้ประโยชน์ และแง่มุมดีๆ จากประสบการณ์จริงของวิทยากร มาประยุกต์ใช้ในการปรับทัศนคติต่อการ

ทำงาน  

15. ได้มุมมองในการมองคน ครองคน ทำให้ใช้ในการปรับตัวเองต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

16. ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงาน การทำงานของเลขานุการ เทคนิคการสื่อสาร การ

ประสานงานต่างๆ สามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานได้จริง 

17. ได้รับแรงจูงใจในการทำงาน และพัฒนางานประจำให้ดียิ่งขึ้น 

18. ได้ทบทวนตนเองในด้านสัมพันธภาพกับเพ่ือนร่วมงาน 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

1. น่าจะจัดให้มีการบรรยายฉบับย่อสำหรับบุคลากรในสำนักที่ไม่ได้รับฟัง  เพ่ือให้ได้ความรู้ด้วย ในการ

ประชุมสัมมนาต่างๆในสำนัก ต่อไป 

2. ขอชื่นชมทัศนคติของวิทยากรในทุกๆด้าน 

3. อยากให้มีการถ่ายทอดความรู้ ทักษะการทำงานของบุคลากรในสำนักทะเบียนฯ เช่นนี้อีก เพราะทำให้

เข้าใจงานได้ง่าย เข้าถึงเนื้อหาความรู้ที่เก่ียวข้องกับการทำงาน 

4. อยากให้มีการถ่ายทอดความรู้ จากผู้มีประสบการณ์ หรือการทำงาน นอกเหนือจากผู้ที่จะกำลังเกษียณ 

เพ่ือจะได้ทำให้เห็นเทคนิคและวิธีการทำงานที่หลากหลาย และนำมาปรับใช้กับการทำงานของตนเองได้ 

5. อยากให้ได้ฟังทั้งสำนัก 

6. การอบรมวันนี้ บุคลากรในสำนัก น่าจะได้มีโอกาสเข้าร่วมทุกคน ขอบคุณค่ะ 

7. เป็นเนื้อหาและประสบการณ์การทำงานที่ดี อยากให้ทุกคนในสำนักมีโอกาสได้รับฟัง เพ่ือเป็นแนวทางและ

แบบอย่างในการปฏิบัติงาน 

8. หากมีการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป ควรเพ่ิมเวลาจัดกิจกรรมในประเด็นสำคัญอ่ืนๆ เพ่ิมมากข้ึน 



รหัสโครงการ สทป.64 – A3.02 
ปีงบประมาณ 2564 

      

การรายงานประเมินผลโครงการ 
 

1. กิจกรรม :  การพัฒนาบุคลากรด้วยระบบหมุนเวียนงาน 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ :  ST3 ส่งเสริมบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง (โครงการพัฒนาบคุลากร) 
3. วิธีการ/แผนงานเริ่มต้น : ST3-I2 ผลักดันให้มีการจัดการความรูแ้ละการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
4. มุมมอง :  INPUT 
5. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ :  IP3 : Optimize Human Resources 
6. กระบวนการ : MP 5  กระบวนการด้านบุคลากร 
7. ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ :  ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศกึษา 
8. วัน/เวลา การจัดกิจกรรม :  1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
9.  งบประมาณที่เสนอขอตั้ง :   -ไม่มี- 
10.  ค่าใช้จ่ายจริง :   -ไม่มี- 
11.  การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ :  

วัตถุประสงค์ การบรรลุวัตถุประสงค์และเหตผุล 

เพื่อให้บคุลากรฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา 
อย่างน้อย 5 คน ได้เรียนรู้และหมุนเวียนงาน โดยสามารถ
ปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบได้จริง 
เพิ่มขึ้นอย่างน้อยคนละ 3 – 6 งานต่อคน ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และเมื่อสิ้นสุดแผน บุคลากรในฝ่ายจะ
ปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบได้จริง 
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย คนละ 6 – 8 งาน 

บรรลุวัตถุประสงค์  
 บุคลากรฝ่ายตรวจสอบและรบัรองผลการศกึษา อย่าง
น้อย 5 คน ไดเ้รียนรู้และหมุนเวยีนงาน 
 โดยสามารถปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากงานที่
รับผิดชอบได้จริง เพิ่มขึ้นอย่างนอ้ยคนละ 3 – 6 งานต่อคน  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 และเมื่อสิ้นสุดแผน บคุลากรในฝา่ยจะปฏิบัติงานอื่น
นอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบได้จริง เพิ่มขึ้นอย่างน้อย คนละ  
6 – 8 งาน 

12.  การบรรลุเป้าหมายของโครงการ 
  12.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ  : บุคลากรฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา จ านวน 5 คน 
  12.2 ผลการจัดกิจกรรม  : 

ตัวชี้วัดกิจกรรม ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

ตัวชี้วัดผลผลิต Output  
อย่างน้อย 5 คน 
คนละ 3 – 6 งาน 

 
บรรลุเป้าหมาย บุคลากรได้เรียนรู้งานในฝ่าย 
อย่างน้อย 5 คน คนละ 3 – 6 งาน 

บุคลากรได้เรียนรู้งานในฝ่าย 

 
 



ตัวชี้วัดกิจกรรม ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ Outcome  
อย่างน้อย 

งานละ 2 – 3 คน 

 
บรรลุเป้าหมาย บุคลากรทีป่ฏิบตัิงานแทนกนัได้
จริง อย่างน้อยงานละ 2 – 3 คน 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานแทนกันได้จริง 

ความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้เรียนรู้และ
หมุนเวียนงานในระดับมากขึ้นไป 

ร้อยละ 80 บรรลุเป้าหมาย บคุลากรทีไ่ด้เรยีนรู้และหมุนเวียน
งาน มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป  
ร้อยละ 100 

ตัวชี้วัดระดับฝ่าย/งาน ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

KPI 6.2 ร้อยละของบคุลากรได้รบัการพัฒนาให้
มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการท างาน 

ร้อยละ 100 บรรลุเป้าหมาย บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการท างาน 
ร้อยละ 100 

ตัวชี้วัดระดับองค์กร ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

KPI 6 ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขในภาพรวมของ
บุคลากร 

71 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขใน
ภาพรวมของบคุลากร เท่ากับ 65.5 คะแนน 

13.  การคาดการณ์ผลการด าเนินการ : 
 (ตามรายละเอียดขั้นตอนกิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ในแผน) 

เป็นไปตามแผน 
รายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
และแนวทางแก้ไข/พัฒนา ในข้อ 14. (ถ้ามี) 

ไม่เป็นไปตามแผน 
รายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  

และแนวทางแก้ไข/พัฒนา ในข้อ 14. 

  

14. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไข/พัฒนา :  
1. บุคลากรมีภาระงานประจ าที่ค่อนข้างมาก จึงท าให้มีเวลาในการเรียนรู้งานน้อยและไม่ต่อเนื่อง ต้องมีการก ากับดูแลและ 

จัดให้มีการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้งานอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติงานแทนกนัได ้

15. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ :  
1. จัดให้มีการเรียนรู้งานอยู่เสมอ เพื่อใหเ้รียนรู้งานที่มีการเปลีย่นแปลงไป และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนงาน  

ส าหรับบุคลากรที่มีความพร้อม เพื่อให้สามารถมีผู้ปฏิบัติงานแทนกันได้มากขึ้น 
 

 

 

 



 

16.   บันทึกการอ้างอิง/น าไปใช้ของรายงานการประเมินผลโครงการ : 

บุคลากรฝ่ายตรวจสอบและรบัรองผลการศึกษา อยา่งน้อย 5 คน ได้เรียนรู้และหมุนเวียนงาน 
ได้แก่ พิไลศรี ศรีวเิรือน, หยาดนที ปินตาโมงค์, ธนัษฎา เจริญรกัษ์, ทัศนีย์ อินทหมื่น และธนัชพร ค าเขียว 

 
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบได้จริง เพิ่มขึ้นอย่างน้อยคนละ 3 – 6 งานต่อคน 

 
1. พิไลศรี ศรีวิเรือน เรียนรู้งาน  เอกสารส าคัญทางการศึกษาประจ าวัน, ตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาระดับ 

 บัณฑิต, ประกาศส าเร็จการศึกษาและปริญญาบัตร 
2. หยาดนที ปินตาโมงค์ เรียนรู้งาน  คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี, ตรวจสอบคุณวุฒิ,  
  เอกสารส าคัญทางการศึกษาประจ าวัน 
3. ธนัษฎา เจริญรักษ์ เรียนรู้งาน  ประกาศส าเร็จการศกึษาและปริญญาบัตร, รายงานตัวบัณฑิตและงาน 

 พระราชทานปริญญาบัตร, เกียรติบัตรรางวัลเรยีนดี, CMU-eGrad, CMU-ePro 
4. ทัศนีย์ อินทหม่ืน เรียนรู้งาน  ตรวจสอบการส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรี, เกียรติบัตรรางวัลเรียนดี, 
  คาดว่าฯและหนังสือรับรองคุณวุฒ ิ
5. ธนัชพร ค าเขียว เรียนรู้งาน  เอกสารส าคัญทางการศึกษาประจ าวัน, ตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาระดับ

 ปริญญาตรี, เกียรติบัตรรางวัลเรียนดี, ตรวจสอบคณุวุฒ ิ
 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานแทนกันได้จริง อย่างน้อย งานละ 2 – 3 คน 
 

1. คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาและหนังสือรับรองคุณวุฒ ิ ผู้ปฏิบัติงาน พิไลศรี ศรีวิเรือน, ทัศนีย์ อินทหม่ืน 
2. ตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ผู้ปฏิบัติงาน ทัศนีย์ อินทหม่ืน, ธนัชพร ค าเขียว,  

 หยาดนที ปินตาโมงค์ 
3. ตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาระดับบณัฑิต  ผู้ปฏิบัติงาน ทัศนีย์ อินทหม่ืน, พิไลศรี ศรีวิเรือน 
4. ประกาศส าเร็จการศึกษาและปริญญาบัตร  ผู้ปฏิบัติงาน อ าไพ อภิรมย์, พิไลศรี ศรีวิเรือน,  

 ธนัษฎา เจริญรักษ์ 
5. รายงานตัวบัณฑิตและงานพระราชทานปริญญาบัตร  ผู้ปฏิบัติงาน มงคล ปินตาโมงค์, อ าไพ อภิรมย์,  

 ธนัษฎา เจริญรักษ์ 
6. เกียรติบัตรรางวัลเรียนดี  ผู้ปฏิบัติงาน มงคล ปินตาโมงค์, ธนัษฎา เจริญรักษ์ 
7. CMU-eGrad และ CMU-ePro  ผู้ปฏิบัติงาน มงคล ปินตาโมงค์, ธนัษฎา เจริญรักษ์ 
8. ตรวจสอบคุณวฒุิทางการศึกษา  ผู้ปฏิบัติงาน หยาดนที ปินตาโมงค์, ธนัษฎา เจริญรักษ์ 
9. เอกสารส าคัญทางการศึกษาประจ าวัน  ผู้ปฏิบัติงาน อ าไพ อภิรมย์, ธนัชพร ค าเขียว,  

 พิไลศรี ศรีวิเรือน, หยาดนที ปนิตาโมงค์ 
 

 

 

 



 

ความพึงพอใจของบุคลากรที่ไดเ้รียนรู้และหมุนเวียนงานในระดับมากข้ึนไป 

 

รายการประเมิน 
ความพึงพอใจ (ร้อยละ / จ านวน) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ความพึงพอใจ ในการได้
เรียนรู้งานในฝ่าย 

4 1 0 0 0 

80.00 20.00 00.00 00.00 00.00 

ความพึงพอใจ ในการ
หมุนเวียนปฏิบัตงิานแทน 

3 2 0 0 0 

60.00 40.00 00.00 00.00 00.00 

ความพึงพอใจโดยรวม ใน
การพัฒนาบุคลากรด้วย
ระบบหมุนเวียนงาน 

5 0 0 0 0 

100.00 00.00 00.00 00.00 00.00 

ร้อยละความพึงพอใจ 
ระดับมากขึ้นไป 100.00 

 
 

 

 

 

 



  รหัสโครงการ สทป.64 – A4.01 

  ปีงบประมาณ 2564 

การรายงานการประเมินผลโครงการ 

1. กิจกรรม : การพัฒนาระบบรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และขอ้ร้องเรียน เพื่อพัฒนาองค์กร (Suggestion Box) 
2. ประเด็นยุทธศาสตร ์: ST4 บริหารจัดการองค์กรที่ดี (โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร) 
3. วิธีการ/แผนงานเริ่มต้น : ST4-I1 สร้างการมีส่วนรว่มของบุคลากรในการบริหารองค์กรตามแนวทาง EdPEx  
4. มุมมอง : INPUT 
5. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์: IP2 Ensure Leadership & Management Excellence 
6. กระบวนการ : MP1 กระบวนการด้านการน าองคก์ร 
7. ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ : รองผู้อ านวยการส านัก (อาจารย์ ดร.รณชัย ปรารถนาผล และอาจารย์ ดร.พฤษภ์ บุญมา) 
8. วัน/เวลา การจัดกิจกรรม :  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
9. งบประมาณที่เสนอขอตั้ง :  -ไม่มี- 
10. ค่าใช้จ่ายจริง :  -ไม่มี- 
11. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ : 

วัตถุประสงค์ การบรรลุวัตถุประสงค์และเหตผุล 

เพื่อพัฒนาระบบการรบัข้อคิดเหน็ ข้อเสนอแนะ 
และข้อร้องเรียน เพือ่พัฒนาองคก์ร 

บรรลุวัตถุประสงค์  โดยได้มีการด าเนินการ ดังนี ้
- ได้จัดท าระบบรับฟังข้อคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และ ข้อรอ้งเรียน 

ของบคุลากรบนเว็บไซต ์
- ไดป้ระชาสัมพันธ์ให้บคุลากรรับทราบ เพื่อรับข้อคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ และ ขอ้ร้องเรียน เพื่อน าไปด าเนนิการต่อไป 

12. การบรรลุเป้าหมายของโครงการ  
  12.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ : รองผูอ้ านวยการส านัก (อาจารย์ ดร.รณชัย ปรารถนาผล และอาจารย์ ดร.พฤษภ์ บุญมา)   
     และบุคลากรส านักทะเบียนและประมวลผล    
  12.2 ผลการจัดกิจกรรม :  

ตัวชี้วัดกิจกรรม ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

ตัวชี้วัดผลผลิต Output  
1 ระบบ 

 
บรรลุเป้าหมาย โดยได้จัดท าระบบรับฟังข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนจากบุคลากร  
จ านวน 1 ระบบ 

มีระบบเพื่อรับฟงัข้อคิดเหน็ ข้อเสนอแนะ และ
ข้อร้องเรียนจากบุคลากร 



ตัวชี้วัดกิจกรรม ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ Outcome  

ร้อยละ 100 

 
อยู่ในระหวา่งการด าเนินการ (รอการประเมิน)  
เนื่องจากยังไม่มีข้อคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และ 
ข้อร้องเรียนเข้ามาในระบบ 

มีการตอบสนองต่อขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ  
และข้อร้องเรียน 

ตัวชี้วัดระดับฝ่าย/งาน ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

KPI3.1 จ านวนข้อเสนอแนะของบุคลากรที่
สามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการองคก์ร 

10 ข้อเสนอแนะ บรรลุเป้าหมาย  โดยมีข้อเสนอแนะของบคุลากรที่
สามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการองคก์ร  
จ านวน 12 ข้อเสนอแนะ 

ตัวชี้วัดระดับองค์กร ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

KPI3 ระดับความส าเร็จในการบรหิารจัดการ
องคก์ร 

ระดับ 5 บรรลุเป้าหมาย  เนื่องจากมีผลการด าเนินงาน  
ระดับ 5 (บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ครบ 2 KPI) 

13. การคาดการณ์ผลการด าเนินการ : 
(ตามรายละเอียดขั้นตอนกิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ในแผน) 

เป็นไปตามแผน 
รายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
และแนวทางแก้ไข/พัฒนา ในข้อ 14. (ถ้ามี) 

ไม่เป็นไปตามแผน 
รายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  

และแนวทางแก้ไข/พัฒนา ในข้อ 14. 

  

14. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงาน และแนวทางแก้ไข/พัฒนา :  ยังไม่มีข้อคิดเหน็ ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน
เข้ามาในระบบ จึงควรท าการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อจูงใจให้บุคคลากรเห็นความส าคัญของกิจกรรมดังกล่าว  
รวมถึงการสร้างระบบที่จะส่งเสรมิให้บุคลากรมีส่วนรว่มในกิจกรรมดังกล่าว 

15. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ :  
16. บันทึกการอ้างอิง/น าไปใช้ของรายงานการประเมินผลโครงการ :  

 

  



  รหัสโครงการ สทป.64 – A4.02 

  ปีงบประมาณ 2564 

การรายงานการประเมินผลโครงการ 

1. กิจกรรม : การส่งเสริมบุคลากรที่มีผลการด าเนินงานโดดเด่น 
2. ประเด็นยุทธศาสตร ์: ST4 บริหารจัดการองค์กรที่ดี (โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร) 
3. วิธีการ/แผนงานเริ่มต้น : ST4-I1 สร้างการมีส่วนรว่มของบุคลากรในการบริหารองค์กรตามแนวทาง EdPEx  
4. มุมมอง : INPUT 
5. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์: IP4 Motivate & Inspire staff   
6. กระบวนการ : MP5 กระบวนการด้านบุคลากร / SP1.2 กระบวนการบริหารงานบุคคล 
7. ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ : เลขานุการส านัก และหนว่ยบริหารงานบคุคล งานบริหารทัว่ไป 
8. วัน/เวลา การจัดกิจกรรม :  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
9. งบประมาณที่เสนอขอตั้ง :  100,000 บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-) 
10. ค่าใช้จ่ายจริง :  48,190 (-สี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถว้น-)  
11. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ : 

วัตถุประสงค์ การบรรลุวัตถุประสงค์และเหตผุล 

1. เพื่อส่งเสริมบุคลากรที่มีผลการด าเนินงาน
โดดเด่น 

2. เพื่อเปน็ขวัญและก าลงัใจแก่บคุลากรในการ
ปฏิบัติงาน 

บรรลุวัตถุประสงค์  โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  รอบครึ่งปีแรก ได้มีการ
ด าเนินการ ดังนี ้

1. มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ในการประชุมร่วมระหว่าง 
เลขานุการส านัก หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน จ านวน 1 ครั้ง ในคราว
ประชุมครั้งที่ 8/2563 เม่ือวนัที่ 11 พฤศจิกายน 2563  เพื่อพิจารณา
รูปแบบการด าเนินโครงการ   

2. น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าส านัก ในคราว
ประชุมครั้งที่ 12/2563 เม่ือวันที ่25 พฤศจิกายน 2563 ซ่ึงที่ประชุมได้
พิจารณาเห็นชอบโครงการตามเสนอ 

3. เลขานุการส านักได้น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินโครงการ 
ซ่ึงได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 17 ธนัวาคม 2563 

4. แจ้งเวียนบุคลากรเพื่อทราบการอนุมัติโครงการฯ ผ่านระบบ e-
document เม่ือวนัที่ 17 ธันวาคม 2563 (รหัสอ้างอิง 0359B3-DFC-486) 

5. สื่อสารไปยังหวัหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ในการประชุมร่วมระหว่าง 
เลขานุการส านัก หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน ในคราวประชุมครัง้ที่ 
1/2564 เม่ือวนัที่ 13 มกราคม 2564  เพื่อสื่อสารกับบคุลากรในสงักัดใน
รายละเอียดของโครงการ เพื่อเกบ็ข้อมูลส าหรับการเสนอรายชื่อแต่ละ
ประเภทรางวัล ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2564 โดยจะมีการ
ด าเนินการเพื่อให้เสนอรายชื่อใหแ้ล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2564 
 



วัตถุประสงค์ การบรรลุวัตถุประสงค์และเหตผุล 

ในไตรมาสท่ี 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน) ได้ด าเนินการ ดังนี ้
    6. สื่อสารไปยังหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ในการประชุมร่วมระหว่าง
เลขานุการส านัก หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน ในคราวประชุมครัง้ที่ 
4/2564 เม่ือวนัที่ 16 มิถุนายน 2564 ถงึแผนการด าเนินงานในไตรมาสท่ี 4  
    7. วันที่ 18 มิถนุายน 2564 ฝ่าย/งาน ได้แจ้งหัวขอ้งานเพื่อคดัเลือก
รางวัล “พัฒนางานหรือนวัตกรรมดีเด่น” มีจ านวนทั้งสิ้น 7 หวัขอ้ 
ในไตรมาสท่ี 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน) ได้ด าเนินการ ดังนี ้
    8.  แจกแบบเสนอรายชื่อเพื่อคัดเลือก “ขวญัใจบุคลากร” เพื่อให้ฝ่าย/
งาน เสนอรายชื่อ ในวันที่ 5 กรกฎาคม และส่งแบบเสนอรายชื่อมายัง
เลขานุการส านักในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 
    9.  แจกแบบคัดเลือก “รางวลัการให้บริการเคานเ์ตอร์บริการงาน
ทะเบียนนักศึกษา” เพื่อให้บคุลากรในสังกัดฝ่าย/งาน ทีป่ฏิบัติหนา้ที่ที่ RCS 
เสนอรายชื่อในวนัที่ 9 กรกฎาคม และส่งแบบเสนอรายชื่อมายังเลขานุการ
ส านักในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 
    10. แจกแบบเสนอรายชื่อ “ผูป้ฏิบัติงานดีเด่น” และแบบคัดเลอืกรางวัล  
“ขวัญใจบคุลากร”เพื่อให้บคุลากรในสังกัดฝ่าย/งาน   เสนอ/คัดเลือก 
รายชื่อในวันที่ 19 กรกฎาคม และส่งแบบเสนอรายชื่อมายังเลขานุการส านัก
ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 
    11. วันที่ 4 สงิหาคม 2564  รองผู้อ านวยการส านัก (อาจารย์ ดร.รณชัย 
ปรารถนาผล) และเลขานุการส านัก รวบรวมผลการเสนอชื่อ และผลการ
คัดเลือก เพื่อน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าส านัก พิจารณา   
    12. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าส านัก ในคราวประชมุครั้งที่ 
8/2564 วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 พิจารณาและใหค้วามเหน็ชอบในทุก
ประเภทรางวัล 
    13. มีการน าเสนอผลการพัฒนางาน หรือ นวัตกรรม เพื่อคัดเลือกรางวัล
พัฒนางานหรือนวัตกรรมดีเด่น ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กนัยายน 2564 และ 
ได้มีการมอบรางวัลทกุประเภท  ประจ าปี 2564  ณ หอ้ง RB5201 อาคาร
เรียนรวม หลังที่ 5 

 

 

 

 



12. การบรรลุเป้าหมายของโครงการ  
  12.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ : บุคลากรส านักทะเบียนและประมวลผล  
  12.2 ผลการจัดกิจกรรม :  

ตัวชี้วัดกิจกรรม ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

ตัวชี้วัดผลผลิต Output  
1 โครงการ 

 
บรรลุวัตถุประสงค ์ส านักได้อนุมัติให้ด าเนินโครงการ
ส่งเสริมบุคลากรที่มีผลการด าเนนิงานโดดเด่น เม่ือ
วันที่ 17 ธันวาคม 2563  และไดด้ าเนินแล้วเสร็จ 
ทุกกิจกรรมตามโครงการ 

มีโครงการสง่เสริมบคุลากรที่มีผลการด าเนินงาน
โดดเด่น 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ Outcome  
ร้อยละ 80 

 
บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากบุคลากรได้ประเมินความ 
พึงพอใจต่อกิจกรรมดังกล่าวในระดับมากขึ้นไป  
ร้อยละ 81.78 

ความพึงพอใจของบุคลากรต่อกิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับฝ่าย/งาน ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

KPI6.4 ความพึงพอใจในการท างานและการ
พัฒนาตนเองของบคุลากร 

ร้อยละ 80 ไม่บรรลุเป้าหมาย ความพึงพอใจในการท างานและ
การพัฒนาตนเองของบุคลากร  ร้อยละ 65.57 

ตัวชี้วัดระดับองค์กร ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

KPI6 ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขในภาพรวมของ
บุคลากร 

71 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขใน
ภาพรวมของบคุลากร  65.5 คะแนน 

13. การคาดการณ์ผลการด าเนินการ : 
(ตามรายละเอียดขั้นตอนกิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ในแผน) 

เป็นไปตามแผน 
รายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
และแนวทางแก้ไข/พัฒนา ในข้อ 14. (ถ้ามี) 

ไม่เป็นไปตามแผน 
รายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  

และแนวทางแก้ไข/พัฒนา ในข้อ 14. 

  

14. ปัญหาและอปุสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไข/พัฒนา :   

15. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ :  

 

 



16. บันทึกการอ้างอิง/น าไปใช้ของรายงานการประเมินผลโครงการ :  

16.1 สรุปรายชื่อบุคลากรที่ได้รบัรางวัลจ าแนกตามประเภทรางวัลตามโครงการ ดังน้ี 

 รางวัล ผู้ได้รับรางวัล / หัวข้องาน 
1 

  

ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลการด าเนินงานโดดเด่น 
1.1 ผู้ปฏิบัติงานดเีด่น   1. นายนครินทร์  แกว้ญานะ 

 2. นายวุฒิไกร  สิทธิราษฏร์ 
1.2 ผู้ปฏิบัติงานดีมาก  - นางหยาดนที  ปินตาโมงค ์

2 รางวัลแห่งความผูกพัน 
2.1 อายุงานครบ 35 ป ี 1. นางวารุณี  ศรนีาค 

2. นางสาวอ าไพ  อภิรมย์ 
2.2 อายุงานครบ 25 ป ี 1. นางสาวเสาวลักษณ์  สมบูรณผ์ล 

2. นายธนสาร  เมืองสุข 
2.3 อายุงานครบ 15 ป ี 1. นางธิดาวรรณ  คุณพันธ ์

  2. นายนครินทร์  แกว้ญานะ 
3. นางสาวสุมาลี  จักร์เงา 

3 ขวัญใจบุคลากร 
3.1 ด้านมนุษยสัมพันธ์ดี  - นางสาวเจษฎาภรณ์ ชมเสาร์หศั         
3.2 ด้านการตอบสนองทันการณ ์  - นายสังเวียน  กุณา 
3.3 ด้านอนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย      
     (ด้านการแต่งกาย) 

-  นางสาวชุลีพร  บูรณสมภพ 

4 พัฒนางาน / นวัตกรรม 
4.1 ระดับดีเด่น (ประเภททีม) 2 ผลงานคือ   

1) Notification REG CMU โดยฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและประมวลผลการศกึษา   
2) Digital Academic Document โดยฝ่าย
ตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา  

4.2 ระดับชมเชย (ประเภททีม) 2 ผลงานคือ   
1) การโอนหน่วยกิตออนไลน์ โดยฝ่ายรับเข้า
ศึกษาและบรหิารหลักสูตร 
2) โปรแกรมการจัดการระบบการช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศกึษาระดับ
บัณฑิตศกึษา มช. โดยฝ่ายทะเบียนการศึกษา
บัณฑิตศกึษา  

5 รางวัลการใหบ้ริการเคาน์เตอรบ์ริการทะเบียนการศึกษา 
5.1 พนักงานเคาน์เตอร์ดีเด่น 1. นางสาวเจษฎาภรณ์  ชมเสาร์หัศ 

2. นางวิจิตรกานต์  อัศววุฒิไกร 
3. นางสาวชนัยพร  สิริกุลรัตน ์



 รางวัล ผู้ได้รับรางวัล / หัวข้องาน 
4. นางสุลี  กองศร ี
5. นางหยาดนที  ปินตาโมงค ์

5.2 พนักงาน Back Office ดีเด่น 1. นายนครินทร์  แกว้ญานะ 
2. นายสังเวียน  กุณา 

5.3 พนักงานการเงินดเีด่น - นางสาวจินตนา  สิทธิเทพ 

16.2 สรุปผลการประเมินโครงการส่งเสริมบุคลากรที่มีผลการด าเนินงานโดดเด่น    

รายการ ระดับความพึงพอใจ (จ านวน/ร้อยละ)  
ค่าเฉลี่ย การแปลผล มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
1. ความเหมาะสมของกจิกรรม      4.05 มาก 
   1) รูปแบบของกิจกรรม 11  

(20.8) 
 34  

(64.2)  
8  

(15.0)  
 
 

 
 

4.06 มาก 

   2) เกณฑ์การคัดเลือก 8 
(15.1) 

 38 
(71.7)  

7 
(13.2)  

   4.02 มาก 

   3) วิธีการคัดเลือก 8  
(15.1) 

 34  
(64.2)  

9  
(16.9)  

 2  
(3.8) 

3.87 มาก 

   4) รูปแบบของรางวัล 
− โล่และเงินรางวัล (ส าหรบัผู้ปฏิบัตงิานดีเด่น/ดี

มาก) 

 
13  

(24.5) 

 
 31  

(58.5)  

 
8  

(15.1)  

 
  

 
1  

(1.9) 

 
4.04 

 
มาก 

− โล่ (ส าหรับบุคลากรที่ปฏบิัติงานครบ 15 ปี/ 25 
ปี)  

16  
(30.2) 

 27  
(50.9)  

8  
(15.1)  

2  
(3.8)  

 4.08 มาก 

− โล่และทองค า (ส าหรับผู้ที่ปฏิบตัิงานครบ 35 ปี) 19  
(35.9) 

 27  
(50.9)  

7  
(13.2)  

   4.23 มาก 

− แจกันดอกไม้ประดิษฐ์และเงินรางวัล (ส าหรับ
ขวัญใจบุคลากร) 

11  
(20.8) 

 30 
(56.6)  

11  
(20.8)  

  1  
(1.9) 

3.94 มาก 

− ใบประกาศเกียรติคณุและเงินรางวัล (ส าหรับ
การพัฒนางาน/นวัตกรรมดีเด่น) 

17  
(32.1) 

 28  
(52.8)  

7  
(13.2)  

1  
(1.9) 

 4.15 มาก 

− ของที่ระลึกและเงินรางวัล (ส าหรบัพนักงาน
ให้บริการเคาน์เตอร์บริการทะเบียนการศึกษา
ดีเด่น) 

14  
(26.4) 

 29 
(54.7)  

10  
(18.9)  

  4.08 มาก 

2. ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม      3.99 มาก 
   1) ท าให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 16  

(30.2) 
 23 

(43.4)  
10  

(18.9)  
1  

(1.9) 
 2 

(3.8)  
  3.89 มาก 

   2) ท าให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการ 
      ปฏิบัติงาน 

18  
(34.0) 

 24  
(45.3)  

7  
(13.2)  

1  
(1.9) 

 2  
(3.8)  

  3.98 มาก 

   3) บุคลากรได้รับการยกย่องเชดิชูเกียรต ิ 18  
(34.0) 

 26 
(49.1)  

8 
(15.1)  

        4.11 มาก 



รายการ ระดับความพึงพอใจ (จ านวน/ร้อยละ)  
ค่าเฉลี่ย การแปลผล มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
รวมร้อยละความพึงพอใจระดับมากข้ึนไป 319.1 662.3  

รวมร้อยละทั้งหมด  981.4 
                         คิดเป็นร้อยละ (จากตัวช้ีวัด 12 ตัว)  81.78 

 
          จากตาราง  ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน  53 คน  มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป  คิดเป็นจ านวนร้อยละ  
81.78  โดยทุกรายการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทกุรายการ   
  
3. ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมมอบรางวัล “ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น / ผู้ปฏิบัติงานดีมาก” 
 

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 
44 คน ( 83.02% ) 6  คน ( 11.32% ) 

เหตุผล 
1) ถือเป็นขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
2) เป็นขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
3) เป็นขวัญและก าลังใจคนที่ท างานดี 
4) สร้างเสริมก าลังใจกับคนท่ีได้รางวัลได้ดี 

เหตุผล 
1) ผู้ที่ได้รับรางวัลส่วนมากจะเป็นคนเดิมๆ แสดงให้เห็นว่า

รางวัลนี้ไม่ได้ท าให้พนักงานคนอ่ืนๆ มีขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานมากนัก 

2) เกณฑ์การคัดเลือกตัวหนังสือชัดเจน แต่พอเอาวัดที่ตัว
บุคคลค่อนข้างไม่ชัดเจน ทุกคนต่างปฏิบัติงาน ควรได้รับ
รางวัลเพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้แก่ทุกคนเท่าเทียมกัน 

หมายเหตุ : ไม่ออกความเห็น 3 คน ( 5.66% ) 
 
4. ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมมอบรางวัล “แห่งความผูกพัน” 

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 
46 คน ( 86.80% ) 2 คน ( 3.77% ) 

เหตุผล 
1) เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ปฏิบัติงานและเกิดความภาคภูมิใจ 
2) เป็นขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
3) สามารถสร้างความผูกพันท่ีมีต่อองค์กรเพิ่มมากข้ึน และมี

ตัววัดที่เห็นภาพชัดเจนมากที่สุดโดยมีตัววัดที่อายุงาน (ไม่
มีการน าเอาความรู้สึกวัดหรือตัดสินการให้รางวัล) 

4) สมเหตุสมผล 

เหตุผล 
-  

หมายเหตุ : ไม่ออกความเห็น 5 คน ( 9.43% ) 
 
 
 
 
 



5. ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมมอบรางวัล “ขวัญใจบุคลากร : ด้านมนุษยสัมพันธ์ดี ด้านการตอบสนองทันการณ์ และ
ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม (ด้านการแต่งกาย)” 

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 
43  คน ( 81.13% ) 4  คน ( 7.55% ) 

เหตุผล 
1) จะได้มีการมอบรางวัลในหลายรูปแบบ เพราะคนดี

อาจมีจุดเด่นคนละด้าน 
2) เป็นขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
3) สมเหตุสมผล 

เหตุผล 
1) มนุษยสัมพันธ์ดีเป็นลักษณะเฉพาะของตัวบุคคล เป็นเรื่อง

ละเอียดอ่อนท่ีไม่ควรน ามาวัด ถ้ามีความสัมพันธ์ดีจะได้รับรางวัล 
ซึ่งจริงๆแล้วค าว่า มนุษยสัมพันธ์ดีจะเกิดขึ้นในองค์กรได้ น่าจะมี
มากกว่า 1 คน ดังนั้น ไม่ควรให้รางวัลแค่คน 1 คน  

หมายเหตุ : ไม่ออกความเห็น 6 คน ( 11.32% ) 
 
6. ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมมอบรางวัล “การพัฒนางาน/นวัตกรรมดีเด่น” 

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 
44  คน ( 83.02% ) 3  คน ( 5.66% ) 

เหตุผล 
1) ก่อเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนางานให้ดียิ่งๆขึ้น 
2) เป็นขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
3) ท าให้เกิดแรงผลักดันในการพัฒนางานให้ออกมาดีได้ 
4) ผลักดันให้เกิดการพัฒนา 

เหตุผล 
1) พนักงานทุกคนมีการพัฒนางานของตนอยู่แล้ว ควรได้รับรางวัล

อย่างเท่าเทียมกัน 
2) ควรเป็นการสร้างนวัตกรรมเพื่อการเสนอเข้าชิงรางวัล ไม่ใช่เอา

นวัตกรรมจากงานวิจัยมาพิจารณารางวัล เพราะถือว่าซ้ าซ้อน 
เนื่องจากงานวิจัยนั้นได้รับทุนสนับสนุนจากสว่นงานอยู่แล้ว ไม่ใช่
ทุนวิจัยส่วนตัว 

หมายเหตุ : ไม่ออกความเห็น 6 คน ( 11.32% ) 
 
7. ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมมอบรางวัล “การบริการเคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษาดีเด่น” 

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 
40  คน ( 75.47% ) 7  คน ( 13.21% ) 

เหตุผล 
1) เป็นขวัญและก าลังใจแก่ผู้ที่มีความตั้งใจในการ

ให้บริการที่ดี 
2) เป็นขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
3) ปัจจุบันเน้นการใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์มาก

ขึ้น ท าให้บทบาทของพนักงาน ณ  RCS เปลี่ยนแปลง
ไป เช่น ติดต่อกับนักศึกษาหลังบ้านมากกว่า อาจมี
การปรับเปลี่ยนรางวัลเป็นประเภทอื่น เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

4) สมเหตุสมผล ควรใช้คะแนนจากลูกค้าด้วย  

เหตุผล 
1) ที่ผ่านมา WFH เป็นหลัก น่าจะยกเลิกรางวัลนี้ไป 
2) ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีการบริการที่ดี แต่พนักงานทุกคนล้วนมา

ปฏิบัติงานบริการเคาน์เตอร์โดยสละเวลางานประจ าของตนเสมอ 
3) ที่ผ่านมาเคาน์เตอร์ปิดท าการเสียส่วนใหญ่ จึงไม่มีอะไรวัดได้ว่า

การให้บริการของพนักงานมีความดีเด่น 

หมายเหตุ : ไม่ออกความเห็น 6 คน ( 11.32% ) 
 
 
 



8. ข้อเสนอแนะการมอบรางวัลประเภทอื่นๆ ในปีต่อไป  (ถ้ามี) 
1) เปิดโหวตแบบเปิดกว้าง ไม่ต้องใหห้้องเสนอ เพราะบางทีไม่อยากเสนอคนในห้อง ใครอยากโหวตใครกใ็ห้โหวตไป 
2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรดีเด่น (เข้าร่วมไม่เคยขาด) 

 
9. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

1) ทุกรางวัลถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ความผูกพัน และก่อให้เกิดการพัฒนาตน และพัฒนางานให้ดี
ยิ่งๆขึ้น 

2) เปิดโหวตแบบเปิดกว้าง ไม่ต้องให้ห้องเสนอ เพราะบางทีไม่อยากเสนอคนในห้อง ใครอยากโหวตใครก็ให้โหวตไป 
3) อยากให้มีต่อๆไปทุกปี เพราะท าให้เกิดแรงกระตุ้นแก่พนักงาน และสามารถน าไปพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต 
4) รางวัลขวัญใจบุคลากรทั้ง 3 ด้าน มีทั้งข้อดี ข้อเสีย เป็นได้ทั้งขวัญ ก าลังใจของผู้ที่ได้รับ แต่ในขณะเดียวกัน ก็เหมือน

เปรียบเทียบคนในท่ีท างานกันเอง ทั้งๆที่ทุกคนตั้งใจท างาน ปฏิบัติหน้าท่ีเหมือนกัน แต่คนเรานั้น ลักษณะนิสัยแตกต่าง
กัน รางวัลบางรางวัลอาจท าให้คนที่ไม่ได้รับเกิดความรู้สึกน้อยใจได้  

5) การให้แต่ละฝ่ายเสนอชื่อผู้ทีไ่ด้รับรางวัล อาจเปลี่ยนเป็นการจัดในรูปแบบ paper   ที่ให้แต่ละคนเลือกจะดีกว่า  
     เพราะชื่อที่ถูกเสนอไป คนในฝ่ายบางคนเขาอาจไม่ได้คิดแบบนั้นก็ได้ 
6) การสร้างขวญัและก าลงัใจพนักงาน ควรเป็นสิง่ที่ทุกคนได้รับ (ไม่ใช่คนใดคนหนึ่ง) ทุกคนต่างก็ปฏิบัติงานของตนได ้
     ครบถ้วน แต่กลับได้รับเพียงไม่กี่คน แบบนีแ้ล้ว คนทีไ่ม่เคยได้รับเลย จะมีแรงจูงใจที่มากขึ้นได้อย่างไร (รางวัลก็ 
     เหมือน bonus ที่พนักงาน “ทุกคน” ควรได้รับตอบแทน ไม่ใช่การแข่งขันท าความดี 
7) ประโยชน์ของกิจกรรม ดีมาก สร้างแรงจูงใจ สร้างขวัญและก าลังใจ สร้างความภูมิใจให้กับตัวผู้รับได้เป็นอย่างดี  
     แตก่ารที่บุคลากรได้รับคัดเลอืกจากเพื่อนๆรว่มงานใหไ้ด้รับรางวัลต่างๆ นั่นกแ็สดงว่า คนเหลา่นี้ต้องมี 
     ความสามารถ เป็นที่รัก เป็นที่ยอมรับของเพือ่นรว่มงาน ในทางกลับกัน การพิจารณาให้เลื่อนต าแหน่ง กลบัไม่ได ้
     น าสิ่งเหล่านี้มาประกอบการพิจารณาด้วย จึงอยากถามว่ากิจกรรมนี้ ควรจะมีต่อหรือไม่ 
8) หากเปลี่ยนรางวัลต่างๆเป็นสวัสดิการอื่นๆ ที่พนักงานทกุคนได้รบัอย่างเท่าเทียมกัน เป็นไปไดว้่าพนักงานจะมีขวัญ 
     และก าลังใจ และภูมิใจที่ได้ท างานในองค์กร 
9) ทุกคนก็ท างานที่เคาน์เตอร์งานทะเบียน เพื่อใหเ้กิดขวัญและก าลังใจ ก็ควรมีอะไรส าหรบัทุกคนด้วย 
10)  อยากไปจัดงานที่รีสอร์ทสวยๆแล้วครับ ขอให้ปหีน้าได้ไปครบั 

 

 

 

 

  



  รหัสโครงการ สทป.64 – A4.03 

  ปีงบประมาณ 2564 

การรายงานการประเมินผลโครงการ 

1. กิจกรรม : การน าเครื่องมือคุณภาพมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานสู่การเป็นองค์กรคุณภาพ 
2. ประเด็นยุทธศาสตร ์: ST4 บริหารจัดการองค์กรที่ดี (โครงการพฒันาระบบการบริหารจัดการองค์กร) 
3. วิธีการ/แผนงานเริ่มต้น : ST4-I1 สร้างการมีส่วนรว่มของบุคลากรในการบริหารองค์กรตามแนวทาง EdPEx  
4. มุมมอง : INPUT 
5. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์: IP3 Optimize Human Resources 
6. กระบวนการ : MP1  กระบวนการด้านการน าองคก์ร 
7. ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ : หน่วยนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ งานบริหารทัว่ไป  
8. วัน/เวลา การจัดกิจกรรม :  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
9. งบประมาณที่เสนอขอตั้ง :  150,000 บาท (หนึง่แสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
10. ค่าใช้จ่ายจริง :  - 
11. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ : 

วัตถุประสงค์ การบรรลุวัตถุประสงค์และเหตผุล 

เพื่อให้บคุลากรมีความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกับ
เครื่องมือคณุภาพ และสามารถน ามาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนากระบวนการท างานให้ 
มุ่งสู่ความเปน็องค์กรคุณภาพต่อไป 

บรรลุวัตถุประสงค์  โดยไดด้ าเนินการ ดังนี ้
- มีการก าหนดกิจกรรมการศกึษาดูงานองค์กรทีไ่ด้รับรางวัล TQA 

และการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์รางวัลคณุภาพแหง่ชาติ 
(TQA)  ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ณ กรุงเทพมหานคร 
รายละเอียดกิจกรรม ประกอบดว้ย 

 

1) การศึกษาดูงาน ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 
ส านักงานใหญ่ ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัล TQA  
ประจ าปี 2562 

2) การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแหง่ชาติ 
(TQA) โดยวิทยากรจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 

แต่เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ท าให้ไม่สามารถด าเนินการ
จัดกิจกรรมได้ ทั้งนี้ หากสถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น จะ
ได้ก าหนดกิจกรรมในปงีบประมาณถัดไป 
 

- มีการด าเนินกิจกรรมการน าเครือ่งมือคณุภาพมาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนางาน โดยแต่ละฝ่ายงานได้น าความรู้จากการฝึกอบรม 
เรื่อง “เครื่องมือคุณภาพในการพฒันางาน” โดย ดร.สาลินี สันต ิ
ธีรากุล เม่ือวันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ปานวิมาน 
เชียงใหม่ สปา รีสอร์ท มาปรับใชใ้นการพัฒนางานอย่างต่อเนือ่ง 
และแต่ละฝ่ายงานได้น าเสนองานที่มีการน าเครือ่งมือคณุภาพมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน ในกิจกรรม KM Show & Share 



วัตถุประสงค์ การบรรลุวัตถุประสงค์และเหตผุล 

ส านักทะเบียนและประมวลผล ประจ าปีงบประมาณ 2564  เม่ือ
วันที่ 16 กนัยายน 2564 ณ ห้อง 5301 อาคารเรียนรวมหลงัที่ 5 

12. การบรรลุเป้าหมายของโครงการ  
  12.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ : ผู้บรหิาร และบุคลากรส านักทะเบียนและประมวลผล 
  12.2 ผลการจัดกิจกรรม :  

ตัวชี้วัดกิจกรรม ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

ตัวชี้วัดผลผลิต Output  
ร้อยละ 80 

 
บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากมีบุคลากรเข้ารว่ม
กิจกรรม จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 90.63  

ร้อยละของบคุลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ Outcome  
ร้อยละ 80 

 
บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากบุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 93.63 

ร้อยละของบคุลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในระดับ
มากขึ้นไป 

ตัวชี้วัดระดับฝ่าย/งาน ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

KPI4.2 จ านวนองค์ความรู้ที่บุคลากรได้รับจากการ
ฝึกอบรมถูกน าไปใช้ในการพัฒนางานอย่างเปน็
รูปธรรม 

2 องคค์วามรู ้ บรรลุเป้าหมาย องค์ความรู้ที่บคุลากรได้รับจาก
การฝึกอบรมถกูน าไปใช้ในการพัฒนางานอย่าง
เป็นรูปธรรม จ านวน 15 องค์ความรู้ 

ตัวชี้วัดระดับองค์กร ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

KPI4 จ านวนองค์ความรู้ที่ถูกเก็บอย่างเป็นระบบ 4 องคค์วามรู ้ บรรลุเป้าหมาย องคค์วามรู้ที่ถกูเก็บอย่างเป็น
ระบบ จ านวน 23 องคค์วามรู ้

13. การคาดการณ์ผลการด าเนินการ : 
(ตามรายละเอียดขั้นตอนกิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ในแผน) 

เป็นไปตามแผน 
รายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
และแนวทางแก้ไข/พัฒนา ในข้อ 14. (ถ้ามี) 

ไม่เป็นไปตามแผน 
รายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  

และแนวทางแก้ไข/พัฒนา ในข้อ 14. 

  

14. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงาน และแนวทางแก้ไข/พัฒนา :   
15. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ :  
16. บันทึกการอ้างอิง/น าไปใช้ของรายงานการประเมินผลโครงการ : สรุปแบบประเมินการจัดกิจกรรม KM Show & Share  
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