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 KPI1 : ระดับความส าเร็จในการบริการเกินความคาดหวัง 

มุมมอง   OUTCOME [ OC1 : Delighted Customers ] 

ค่าน้ าหนัก 15 

ค าอธิบาย การบริการเกินความคาดหวังจะเกดิขึ้นได้กต็่อเมื่อเราได้ให้บริการหรอืดูแลในสิ่งท่ีมากกว่าความต้องการของผู้รับบริการ 
ซึ่งสิ่งเหล่านั้นจะท าให้ผูร้ับบริการเกิดความประทับใจ  ระดับความส าเร็จในการบริการเกินความคาดหวัง  วัดผลจาก
ร้อยละของผูร้ับบริการได้รับบริการเกินความคาดหวัง (KPI1.1) ในแต่ละกิจกรรมท่ีมีค่าร้อยละของผูร้บับริการได้รับ
บริการเกินความคาดหวัง เท่ากับ หรือมากกว่าร้อยละ 30 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน ผู้รับบริการได้รับบริการเกินความคาดหวัง เท่ากับ หรือ มากกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนกิจกรรมทั้งหมด 
2 คะแนน ผู้รับบริการได้รับบริการเกินความคาดหวัง เท่ากับ หรือ มากกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนกิจกรรมทั้งหมด 
3 คะแนน ผู้รับบริการได้รับบริการเกินความคาดหวัง เท่ากับ หรือ มากกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนกิจกรรมทั้งหมด 
4 คะแนน ผู้รับบริการได้รับบริการเกินความคาดหวัง เท่ากับ หรือ มากกว่าร้อยละ 90 ของจ านวนกิจกรรมทั้งหมด 
5 คะแนน ผู้รับบริการได้รับบริการเกินความคาดหวัง ร้อยละ 100 ของจ านวนกิจกรรมทั้งหมด  

ผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด ค่าน้ าหนัก ผลการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 

KPI1.1 : ร้อยละของผู้รับบริการได้รับบริการเกินความคาดหวัง  

   1) การบริการขอเอกสารผ่านตูบ้ริการอัตโนมัติ (RCS) 15 54.41 8.17 

   2) การบริการขอเอกสารทางการศึกษาออนไลน ์ 15 34.73  5.21 
   3) การรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดบัปริญญาตร ี 15 22.85 3.43 

   4) การรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดบับัณฑติศึกษา 15 39.31 5.90 

   5) การบริการข้อมูลเพื่อรับสมัครนักเรียน/บุคคล เข้าศึกษาต่อ 
      ระดับปริญญาตรี ผ่านทางเวบ็ไซต ์

10 35.39  3.54 

   6) การบริการโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลลงทะเบยีน  
      ส าหรับอาจารย ์

15 24.08 3.62 

   7) การบริการโปรแกรมส่งเกรดออนไลน ์ 15 49.28 7.40 

รวมท้ังสิ้น 100  37.27 
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 KPI1 : ระดับความส าเร็จในการบริการเกินความคาดหวัง 

ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ * 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละของผูร้ับบริการ 
ได้รับบริการเกินความคาดหวัง 

4 ร้อยละ 37.27 5 0.20 

 
 
 
 
 
 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จ 
ในการบริการเกินความคาดหวัง 

15 ผู้รับบริการได้รับบริการ 
เกินความคาดหวัง เท่ากับ หรือมากกว่า 

 ร้อยละ 30 จ านวน 5 กิจกรรม  
จากท้ังหมด 7 กิจกรรม  
คิดเป็นร้อยละ 71.43 

 

2.15 0.32 

 

หมายเหตุ :  * ค าอธิบายรายละเอยีดตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์ ส านักทะเบียนและประมวลผล พ.ศ. 2560 – 2565  ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 4  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  หน้าที่ 14 – 16 
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KPI2 : จ านวนปัญหาและข้อร้องเรียนที่ไม่ได้รับการตอบสนองจนท าให้เกิดเป็นคดีความ 

มุมมอง   OUTCOME [ OC2 : Positive Perception by Stakeholders ] 

ค่าน้ าหนัก 5 

ค าอธิบาย การจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน หมายถึง กระบวนการทีด่ าเนินการในการแก้ไขปญัหา/ข้อร้องเรียนที่ได้รับ ใหไ้ด้รับ
การตอบสนอง การแกไ้ข หรือบรรเทาความเดือดร้อนจากการด าเนินงาน โดยต้องไมม่ีปัญหาและข้อร้องเรียนที่ไมไ่ดร้ับ
การตอบสนองจนท าให้เกดิเป็นคดคีวาม วัดผลจากจ านวนข้อร้องเรียนท่ีเป็นคดีความอันเกดิจากการปฏิบัติงาน (KPI2.1) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน - 
2 คะแนน - 
3 คะแนน - 
4 คะแนน - 
5 คะแนน ไม่มีปญัหาและข้อร้องเรยีนที่ไมไ่ดร้ับการตอบสนองจนท าให้เกิดเป็นคดีความ 

 

ผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด จ านวนข้อร้องเรียน 

KPI2.1 : จ านวนข้อร้องเรียนที่เป็นคดีความอันเกดิจากการปฏิบัติงาน ไม่พบข้อร้องเรียนทีเ่ป็นคดีความ 
อันเกิดจากการปฏิบัติงาน 

 

ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ * 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

จ านวนข้อร้องเรียนที่เป็นคดีความ 
อันเกิดจากการปฏิบัติงาน 

2 ไม่พบข้อร้องเรียนทีเ่ป็นคดีความ 
อันเกิดจากการปฏิบัติงาน 

5 0.10 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

จ านวนปัญหาและข้อร้องเรยีนที่ไม่ไดร้ับ
การตอบสนองจนท าให้เกดิเป็นคดคีวาม 

5 ไม่มีปญัหาและข้อร้องเรยีน 
ที่ไม่ได้รับการตอบสนอง 
จนท าให้เกิดเป็นคดีความ 

5 0.25 

 

หมายเหตุ :  * ค าอธิบายรายละเอยีดตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์ ส านักทะเบียนและประมวลผล พ.ศ. 2560 – 2565  ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 4  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  หน้าที่ 17 – 18 
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KPI3 : ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการองค์กร 

มุมมอง   OUTPUT  [ OP1 : Self-Sustaining Operations ] 

ค่าน้ าหนัก  4 

ค าอธิบาย กระบวนการบริหารจัดการองค์กรทีจ่ะท าให้งาน/กิจกรรมต่าง ๆ ส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลด้วย
คนและทรัพยากรขององค์กร โดยระดับความส าเร็จในการบริหารจดัการองค์กร วัดผลจาก KPI ระดบัฝ่าย จ านวน 2 
KPI  (KPI3.1 - KPI3.2)   

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน - 
2 คะแนน - 
3 คะแนน - 
4 คะแนน บรรลเุป้าหมายที่ก าหนดไว้ ครบ 1 KPI 
5 คะแนน บรรลเุป้าหมายที่ก าหนดไว้ ครบ 2 KPI 

 

ผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

KPI3.1 จ านวนข้อเสนอแนะของบุคลากรทีส่ามารถน าไปใช้
ในการบริหารจัดการองค์กร 

10 ข้อเสนอแนะ บรรลุเป้าหมาย  12 ข้อเสนอแนะ 

KPI3.2 จ านวนงานท่ีบุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 6 งาน บรรลุเป้าหมาย  6 งาน  
 

ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ * 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

KPI3.3 จ านวนข้อเสนอแนะของบุคลากรทีส่ามารถ
น าไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 

3 12 ข้อเสนอแนะ 5 0.15 

KPI3.2 จ านวนงานท่ีบุคลากรสามารถปฏิบัติงาน
แทนกันได ้

2 6 งาน 5 0.10 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จในการบริหารจดัการองค์กร 4 บรรลเุป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ครบ 2 KPI 

5 0.20 

 

 
 
หมายเหตุ :  * ค าอธิบายรายละเอยีดตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์ ส านักทะเบียนและประมวลผล พ.ศ. 2560 – 2565  ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 4  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  หน้าที่ 19 – 20 
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KPI4 : จ านวนองค์ความรู้ที่ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 

มุมมอง   OUTPUT  [ OP1 : Self-Sustaining Operations ] 

ค่าน้ าหนัก 4 

ค าอธิบาย การจัดการความรู้ เป็นกระบวนการรวบรวม การสงวนรักษา และการถ่ายทอดสารสนเทศไปสู่ความรู้ที่สามารถ
เข้าถึงได้ เพื่อน าไปปรับปรุงการปฏิบัติงานในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การน าสินทรัพย์ความรู้ 
(Knowledge Assets) ไปสร้างคุณค่า (Value Creation) หรือเพิ่มผลิตผล (Productivity) เพื่อสนับสนุนเป้าหมาย
หรือตอบสนองการด าเนินงานขององค์กร การจัดการความรู้ จึงเป็นกระบวนการในการน าความรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตัว
บุคคลขององค์กร รวมทั้งความรู้ที่อยู่ในรูปของเอกสารสื่อต่าง ๆ มาจัดการให้เป็นระบบ เพื่อให้สามารถน าความรู้
ดังกล่าวท่ีมี ไปใช้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ข้างต้น KPI4  จ านวนองค์ความรู้ที่ถูกเก็บอย่างเป็นระบบ วัดผลจาก KPI 
ระดับฝ่าย (KPI4.1 - KPI4.2) โดยต้องมีองค์ความรู้ที่ถูกเก็บอย่างเป็นระบบ อย่างน้อย 4 องค์ความรู้ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน - 
2 คะแนน 1  องค์ความรู้ 
3 คะแนน 2  องค์ความรู้ 
4 คะแนน 3  องค์ความรู้ 
5 คะแนน 4  องค์ความรู้ 

 

ผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

KPI4.1 จ านวนองค์ความรู้ที่ผู้น าระดับสูงได้รับ
จากการฝึกอบรมถูกน าไปใช้ในการพัฒนางาน
อย่างเป็นรูปธรรม 

2 องค์ความรู้ บรรลุเป้าหมาย มีองค์ความรู้ที่ผู้น าระดับสูงได้รับจาก
การฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา ถูกน าไปใช้ในการพัฒนา
งานอย่างเป็นรูปธรรม จ านวน 8 หัวข้อ ดังนี้  

(1) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการรับ
นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา กรณรีับนักศึกษา
ต่างชาติ  
(2) การสัมมนาทางวิชาการ บริหารพัสดุให้ปลอดภยั 
ถูกใจ และถูกต้อง 
(3)  โครงการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะด้านการบรหิารจดัการ (Managerial 
Competency) 
(4) การอบรม เรื่อง Systems for sustainable 
performance excellence  ระบบการวางแผนกล
ยุทธ์และระบบการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ (How to?) 

 



รายงานการประเมินผลตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ ส านักทะเบียนและประมวลผล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

KPI4 : จ านวนองค์ความรู้ที่ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
KPI4.1 จ านวนองค์ความรู้ที่ผู้น าระดับสูงได้รับ
จากการฝึกอบรมถูกน าไปใช้ในการพัฒนางาน
อย่างเป็นรูปธรรม 

2 องค์ความรู้ (5) โครงการฝึกอบรม เรื่อง  การวเิคราะห์ข้อมูล 
และการแสดงมโนภาพข้อมลูส าหรับผู้เรียนระดับต้น
ด้วย Advanced Microsoft Excel” 
(6) การอบรมเรื่อง “ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ 
Digital Transcript : กระบวนการจัดท า Digital 
Transcript (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ)” 
(7) การอบรมเรื่อง “การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
มาตรฐานสื่อดิจิทลั : มาตรฐานที่จ าเป็นส าหรับการ
สร้าง / จัดการเอกสารดิจิทัล และ Digital 
Preservation” 
(8) การอบรมเรื่อง  “Report Writing  หลักสูตร
ส าหรับสถาบัน  ส านัก  ศูนย์  ส านักงานมหาวิทยาลัย  
และส่วนงานวิชาการภายใน” 

       
      
      
 

 
    

KPI4.2 จ านวนองค์ความรู้ที่บุคลากรไดร้ับจาก
การฝึกอบรมถูกน าไปใช้ในการพฒันางาน
อย่างเป็นรูปธรรม 

2 องค์ความรู้ บรรลุเป้าหมาย มอีงค์ความรู้ที่บุคลากรไดร้ับจากการ
ฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา ถูกน าไปใช้ในการพัฒนางาน
อย่างเป็นรูปธรรม จ านวน 15 หัวข้อ ดังนี้  

(1) โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้พือ่สร้างผู้ช่วย
วิทยากรด้านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Training 
Program for Trainers : Provident Fund) 
(2) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการรับ
นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา  กรณีรับนักศึกษา
ตา่งชาติ 
(3) โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการเรื่อง  เทคนิคการ
เขียนหนังสือเพื่อการสื่อสาร  และเทคนิคการเขียน
วาระและรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 
(4) การสัมมนาทางวิชาการ บริหารพัสดุให้ปลอดภยั  
ถูกใจ  และถูกต้อง 
(5) การประชุมการจดัท ากรอบต าแหน่งและก าหนด
ประเภทต าแหน่ง 
(6) โครงการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ ์
เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการบรหิารจัดการ 
(Managerial Competency) 
 



รายงานการประเมินผลตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ ส านักทะเบียนและประมวลผล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

KPI4 : จ านวนองค์ความรู้ที่ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
KPI4.2 จ านวนองค์ความรู้ที่บุคลากรไดร้ับจาก
การฝึกอบรมถูกน าไปใช้ในการพฒันางาน
อย่างเป็นรูปธรรม 

2 องค์ความรู้ (7) การประชุมให้ความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 
(8) การประชุมการใช้งานระบบ HR Portal 
(9) โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการเรื่อง  การยื่นขอรับ
บ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Pension’s Electronic Filing) 
(10) โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  หลักสูตรเทคนิคการพัฒนา
ศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทลั 
(11) การสัมมนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
นักพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  
CMU DEV DAY 
(12) การอบรมเรื่อง  ท าให้เรื่องออกแบบเป็นเรื่อง
ง่ายๆ ด้วย CANVA 
(13) โครงการอบรมเรื่อง การจัดซือ้จัดจ้างและการ
บริหารพสัดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาของนักวิจัย 
(14) โครงการฝึกอบรม เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล 
และการแสดงมโนภาพข้อมลูส าหรับผู้เรียนระดับต้น
ด้วย Advanced Microsoft Excel 
(15) การเรียนออนไลน์แพลตฟอรม์เพื่อการเรียนรู้
ออนไลน์ตลอดชีวิต  กระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์  วิจัย  และนวัตกรรม  รายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 
 

 



รายงานการประเมินผลตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ ส านักทะเบียนและประมวลผล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

KPI4 : จ านวนองค์ความรู้ที่ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 

คะแนนถ่วงน้ าหนัก : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ * 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

KPI4.1 จ านวนองค์ความรู้ที่ผู้น าระดับสูงได้รับจาก
การฝึกอบรมถูกน าไปใช้ในการพฒันางานอย่าง
เป็นรูปธรรม 

2 8 องค์ความรู้ 5 0.10 

KPI4.2 จ านวนองค์ความรู้ที่บุคลากรไดร้ับจากการ
ฝึกอบรมถูกน าไปใช้ในการพัฒนางานอย่างเป็น
รูปธรรม 

2 15 องค์ความรู้ 5 0.10 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

จ านวนองค์ความรู้ที่ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 4 23  องค์ความรู้ 5 0.20 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  * ค าอธิบายรายละเอยีดตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์ ส านักทะเบียนและประมวลผล พ.ศ. 2560 – 2565  ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 4  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  หน้าที่ 21 – 22 



รายงานการประเมินผลตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ ส านักทะเบียนและประมวลผล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

KPI5 : จ านวนนวัตกรรมที่น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

มุมมอง   OUTPUT [ OP2 : Digital Registration System ] 

ค่าน้ าหนัก 6 

ค าอธิบาย นวัตกรรม หมายถึง การท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีการใหม่ ซึ่งอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต 
กระบวนการ การกระท า การประดิษฐ์คิดค้น ความคิดริเริ่ม หรือวัตถุใหม่ ซึ่งถูกรับรู้ว่าเป็นสิ่งใหม่ ด้วยตัวบุคคล
หรือหน่วยงานอื่น ให้การยอมรับในสังคม วัดผลจากจ านวนกิจกรรมที่น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ 
(KPI5.1) โดยต้องมีนวัตกรรมที่น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพิ่มขึ้น 1 นวัตกรรม ต่อปีงบประมาณ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน - 
2 คะแนน - 
3 คะแนน - 
4 คะแนน - 
5 คะแนน 1 นวัตกรรม (ต่อปีงบประมาณ) 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
KPI5.1 จ านวนกิจกรรมที่น าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ 

1 กิจกรรม 
ต่อปีงบประมาณ 

บรรลุเป้าหมาย  จ านวน 12 กิจกรรม  ได้แก ่

(1) การพัฒนาระบบการโอนหน่วยกิต ออนไลน์ (ฝ่ายรับเข้า
ศึกษาและบริหารหลักสูตร) 

(2) การพัฒนาระบบลงทะเบยีน/เพิ่ม/เปลี่ยนตอนกระบวนวิชา
หลังก าหนด ออนไลน์ (ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปรญิญาตรี และ
ฝ่ายทะเบยีนการศึกษาบณัฑติศึกษา) 
(3) การพัฒนาระบบการจดัท าแผนและประเมินผล ส านัก
ทะเบียนและประมวลผล (งานบรหิารทั่วไป ส านักงานส านัก) 
(4) การพัฒนาระบบรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อ
ร้องเรียน เพื่อพัฒนาองค์กร (ผู้บรหิาร) 
(5) การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลนักศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฝ่ายทะเบียนการศกึษาบัณฑิตศึกษา) 
(6) การพัฒนาโปรแกรมการจัดการระบบช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษาของนักศึกษาใหม่ ระดบับัณฑิตศึกษา (ฝ่ายทะเบียน
การศึกษาบัณฑิตศึกษา) 
(7) การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา
ออนไลน์ (ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา) 

 



รายงานการประเมินผลตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ ส านักทะเบียนและประมวลผล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

KPI5 : จ านวนนวัตกรรมที่น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
KPI5.1 จ านวนกิจกรรมที่น าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ 

1 กิจกรรม 
ต่อปีงบประมาณ 

(8) การพัฒนาโปรแกรมจดัการข้อมูลคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา
และจัดท าหนังสือรับรองคุณวุฒิ (ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผล
การศึกษา) 
(9) การพัฒนาโปรแกรมและระบบเพื่อควบคุมการเปิด-ปิดไฟ 
ส่องสว่าง และเครื่องปรับอากาศอาคารเรียนรวม ส านักทะเบียน
และประมวลผล (งานบริหารทั่วไป ส านักงานส านัก) 
(10) พัฒนาระบบตรวจสอบเงื่อนไขการลงทะเบียนกระบวนวิชา
ระดับปริญญาตรี (Prerequisite) แบบเรียลไทม์ (ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและประมวลผลการศึกษา) 
(11) พัฒนาระบบจัดการการแจ้งเตือนเพื่อให้บริการผู้ใช้งาน
ระบบทะเบยีนการศึกษา ส าหรบัส่วนงานวิชาการ  
(ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา) 
(12) พัฒนาทรานสคริปต์ เกียรติบตัรรางวลัเรยีนดี ใบแทน
ปริญญาบัตร และประกาศนียบตัร CMU e-Grad เป็นรูปแบบ
ดิจิทัล (ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา และฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา) 
 

คะแนนถ่วงน้ าหนัก : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ * 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

จ านวนกิจกรรม 
ที่น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ 

4 จ านวน 12 กิจกรรม 5 0.20 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

จ านวนนวัตกรรม 
ที่น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

6 จ านวน 3 นวัตกรรม ได้แก่ 
(1) พัฒนาระบบตรวจสอบเงื่อนไข
การลงทะเบยีนกระบวนวิชาระดับ
ปริญญาตรี (Prerequisite) แบบ
เรียลไทม ์

5 0.30 

 



รายงานการประเมินผลตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ ส านักทะเบียนและประมวลผล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

KPI5 : จ านวนนวัตกรรมที่น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

จ านวนนวัตกรรม 
ที่น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

6 (2) พัฒนาระบบจัดการการแจ้ง
เตือนเพื่อให้บริการผู้ใช้งานระบบ
ทะเบียนการศึกษา ส าหรับส่วนงาน
วิชาการ 
(3) พัฒนาทรานสคริปต์ เกียรติบตัร
รางวัลเรยีนดี ใบแทนปรญิญาบตัร 
และประกาศนียบตัร CMU e-Grad 
เป็นรูปแบบดจิิทัล 

5 0.30 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  * ค าอธิบายรายละเอยีดตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์ ส านักทะเบียนและประมวลผล พ.ศ. 2560 – 2565  ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 4  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  หน้าที่ 23 – 24 
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KPI6 : ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขในภาพรวมของบุคลากร 

มุมมอง   OUTPUT [ OP3 : Happy Workplace ] 

ค่าน้ าหนัก 4   (ปัจจัยความสุข 2 และปัจจยัความผูกพัน 2) 

ค าอธิบาย ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขในภาพรวมของบุคลากร หมายถึง ผลการส ารวจความสุขและความผูกพันของบุคลากรโดย
ใช้เครื่องมือ Happinometer ส ารวจความสุขใน 9 มิติ ได้แก่ Happy Body (สุขภาพดี), Happy Relax (ผ่อนคลาย
ดี), Happy Heart (น้ าใจดี), Happy Soul (จิตวิญญาณดี), Happy Family (ครอบครัวดี), Happy Society (สังคม
ดี), Happy Brain (ใฝ่รู้ดี), Happy Money (สุขภาพเงินดี) และ Happy Work life (การงานดี)  ส ารวจความผูกพนั 
ใน 3 มิติ ได้แก่ SAY (การพูด) คือ การกล่าวถึงองค์กรในทางที่ดี, STAY (การอยู่กับองค์กร) คือ ความต้องการที่จะ
อยู่กับองค์กรต่อไปแม้ว่าองค์กรหรือหน่วยงานอื่นจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า และ STRIVE (การมุ่งมั่นตั้งใจ) คือ 
ความภูมิใจในงานที่ปฏิบัติ ซึ่งได้มีส่วนสนับสนุนให้องค์กรประสบความส าเร็จ และมีความเต็มใจที่จะท างานเพื่อ
องค์กร นอกจากนี้พนักงานยังมีความต้องการที่จะเพิ่มผลผลิตหรือบริการต่อลูกค้าให้ดีขึ้น และกระตุ้นให้เพื่อน
ร่วมงานช่วยกันสร้างผลงานท่ีดีขึ้นให้กับองค์กรอีกด้วย 
 

โดย KPI6 ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขในภาพรวมของบุคลากร มีหลักการและแนวคิดว่า ความสุขและความผูกพันของ
บุคลากร เป็นผลลัพธ์จากการขับเคลื่อนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในมุมมอง INPUT และ PROCESS ซึ่งมีการวัดผล
จาก KPI ระดับฝ่าย จ านวน 4 KPI (KPI6.1 - KPI6.4)  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์คะแนนความสขุของบุคลากร 
1 คะแนน คะแนนเฉลีย่ อยู่ระหวา่ง 0 - 20 
2 คะแนน คะแนนเฉลีย่ อยู่ระหวา่ง 20 - 40 
3 คะแนน คะแนนเฉลีย่ อยู่ระหวา่ง 40 - 60 
4 คะแนน คะแนนเฉลีย่ อยู่ระหวา่ง 60 - 80 
5 คะแนน คะแนนเฉลีย่ อยู่ระหวา่ง 80 - 100 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์คะแนนความผูกพันต่อองค์กร 
1 คะแนน คะแนนเฉลีย่ อยู่ระหวา่ง 0 - 1 
2 คะแนน คะแนนเฉลีย่ อยู่ระหวา่ง 1 - 2 
3 คะแนน คะแนนเฉลีย่ อยู่ระหวา่ง 2 - 3 
4 คะแนน คะแนนเฉลีย่ อยู่ระหวา่ง 3 - 4 
5 คะแนน คะแนนเฉลีย่ อยู่ระหวา่ง 4 - 5 
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KPI6 : ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขในภาพรวมของบุคลากร 

ผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

KPI6.1 ร้อยละของผู้น าระดับสูงได้รับการพัฒนาใหม้ี
ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการท างาน 

ร้อยละ 100 บรรลุเป้าหมาย  ร้อยละ 100 
 

 
KPI6.2 ร้อยละของบุคลากรไดร้ับการพัฒนาให้มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะในการท างาน 

ร้อยละ 100 บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 100 
 

KPI6.3 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดร้ับการ
พัฒนาทักษะผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ร้อยละ 10 บรรลุเป้าหมาย  ร้อยละ 23.33 
 

KPI6.4 ความพึงพอใจในการท างานและการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากร 

ร้อยละ 80 ไม่บรรลุเป้าหมาย  ร้อยละ 65.57 

 

คะแนนถ่วงน้ าหนัก : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ * 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

KPI6.1 ร้อยละของผู้น าระดับสูงได้รับการพัฒนาใหม้ี
ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการท างาน 

1 ร้อยละ 100 5 0.05 

KPI6.2 ร้อยละของบุคลากรไดร้ับการพัฒนาให้มี
ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการท างาน 

2 ร้อยละ 100 5 0.10 

KPI6.3 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดร้ับการ
พัฒนาทักษะผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2 ร้อยละ 23.33 5 0.10 

KPI6.4 ความพึงพอใจในการท างานและการพัฒนา
ตนเองของบุคลากร 

2 ร้อยละ 65.57 4.28 0.09 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

   ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขในภาพรวม 
   ของบุคลากร 

- ความสุขของบุคลากร 
- ความผูกพันต่อองค์กร 

 

4 
 
2 
2 

65.50  คะแนน 
 

คะแนนเฉลีย่ อยู่ระหวา่ง 60 - 80 
คะแนนเฉลีย่ อยู่ระหวา่ง 3 - 4 

4 
 
4 
4 

0.16 
 

0.08 
0.08 

 

 

 
 

หมายเหตุ :  * ค าอธิบายรายละเอยีดตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์ ส านักทะเบียนและประมวลผล พ.ศ. 2560 – 2565  ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 4  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  หน้าที่ 25 – 28 
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KPI7 : ระดับความส าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา 

มุมมอง   OUTPUT [ OP4 : Effective Product & Service ] 

ค่าน้ าหนัก 12 

ค าอธิบาย ส านักทะเบียนและประมวลผล ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการและให้บริการระบบรับเข้าศึกษา ระบบทะเบียนนักศึกษา  
ซึง่ประกอบด้วย  งานทะเบียนประวัตินักศึกษา  การบริหารหลักสูตร ตารางสอน ตารางสอบ  การลงทะเบียน   
การประมวลผล  การตรวจสอบ  และรับรองการส าเร็จการศึกษา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  โดยระดับ
ความส าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา จะวัดผลจาก KPI ระดับฝ่าย จ านวน 6 KPI (KPI7.1 – KPI7.6) 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน บรรลเุป้าหมายที่ก าหนดไว้ ครบ 2 KPI หรือน้อยกว่า 
2 คะแนน บรรลเุป้าหมายที่ก าหนดไว้ ครบ 3 KPI 
3 คะแนน บรรลเุป้าหมายที่ก าหนดไว้ ครบ 4 KPI 
4 คะแนน บรรลเุป้าหมายที่ก าหนดไว้ ครบ 5 KPI 
5 คะแนน บรรลเุป้าหมายที่ก าหนดไว้ ครบ 6 KPI  

ผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

KPI7.1 ร้อยละของระยะเวลาทีร่ะบบสามารถ
ให้บริการได ้

ร้อยละ 99.50 บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 99.72 จ าแนกดังนี ้
− API Web Service           ร้อยละ 99.99 
− www1.reg.cmu.ac.th     ร้อยละ 99.83 
− www2.reg.cmu.ac.th     ร้อยละ 99.92 
− www3.reg.cmu.ac.th     ร้อยละ 99.15 

 KPI7.2 จ านวนกระบวนการในระบบงาน  
Work System ที่ไดม้ีการพัฒนาให้ดีขึ้น 

อย่างน้อย  
6 กระบวนการ 

บรรลุเป้าหมาย จ านวน 14 กระบวนการ ดังนี ้ 
กระบวนการหลัก (Core process) 
CP1 กระบวนการรับเข้าศึกษา  
  CP1.2 กระบวนการรับรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา 

(1) การพัฒนาโปรแกรมการจัดการระบบช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาใหม่ 
ระดับบณัฑติศึกษา  

CP2 กระบวนการสนับสนุนการจดัการศึกษา 
  CP2.3 กระบวนการโอนหน่วยกติและเทียบโอน 
หน่วยกิต   

(2) การพัฒนาระบบการโอนหน่วยกติ ออนไลน ์
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KPI7 : ระดับความส าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
KPI7.2 จ านวนกระบวนการในระบบงาน  
Work System ที่ไดม้ีการพัฒนาให้ดีขึ้น 

อย่างน้อย  
6 กระบวนการ 

  CP2.5 กระบวนการงานทะเบียนนักศึกษา 
     CP2.5.1 กระบวนการจัดการฐานข้อมูลทะเบยีน
ประวัต ิ

(3) การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูล
นักศึกษา ระดับบณัฑิตศึกษา  

  CP2.6 กระบวนการลงทะเบียน 
     CP2.6.2 กระบวนการรับลงทะเบียนรายภาค
การศึกษา 

(4) การพัฒนาระบบลงทะเบียน/เพิ่ม/เปลี่ยน
ตอนกระบวนวิชาหลังก าหนด ออนไลน ์

 CP2.7 กระบวนการประมวลผลการศึกษา 
(5) พัฒนาระบบตรวจสอบเงื่อนไขการ

ลงทะเบียนกระบวนวิชาระดับปรญิญาตรี 

(Prerequisite) แบบเรยีลไทม์  

CP3 กระบวนการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา 
  CP3.1 กระบวนการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา 
     CP3.1.1 กระบวนการคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 

(6) การพัฒนาโปรแกรมจดัการข้อมลูคาดว่าจะ
ส าเรจ็การศึกษาและจดัท าหนังสือรับรอง
คุณวุฒิ 

  CP3.2 กระบวนการจัดท าเอกสารส าคญัทาง
การศึกษา  

 CP3.2.1 กระบวนการจัดท าหนังสือรับรองคณุวุฒิ 
(7) การพัฒนาโปรแกรมจดัการข้อมลูคาดว่าจะ

ส าเรจ็การศึกษาและจดัท าหนังสือรับรอง
คุณวุฒิ 

 CP3.2.2 กระบวนการจัดท าระเบยีนถาวร 
(Transcript) 

(8) พัฒนาทรานสคริปต์ เกียรติบัตรรางวัลเรียนดี  

ใบแทนปริญญาบตัร และประกาศนียบัตร 

CMU e-Grad เป็นรูปแบบดิจิทัล 
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KPI7 : ระดับความส าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
KPI7.2 จ านวนกระบวนการในระบบงาน  
Work System ที่ไดม้ีการพัฒนาให้ดีขึ้น 

อย่างน้อย  
6 กระบวนการ 

     CP 3.2.3  กระบวนการจัดท าปริญญาบัตร / 
ประกาศนียบตัร 

(9) พัฒนาทรานสคริปต์ เกียรติบัตรรางวัลเรียนดี  

ใบแทนปริญญาบตัร และประกาศนียบัตร 

CMU e-Grad เป็นรูปแบบดิจิทัล 

     CP 3.2.4 กระบวนการจัดท ารางวัลเรยีนดี 
(10) พัฒนาทรานสคริปต์ เกียรติบัตรรางวัลเรียนดี  

ใบแทนปริญญาบตัร และประกาศนียบัตร 

CMU e-Grad เป็นรูปแบบดิจิทัล 

CP3.3 กระบวนการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาและ

ประวัติการศึกษา 

(11) การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบคุณวุฒิ

ทางการศึกษาออนไลน ์
 

กระบวนการบริหารจัดการ (Management Process) 
MP1 กระบวนการด้านการน าองคก์ร 

(12) การพฒันาระบบรับฟังข้อคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน เพือ่พัฒนา

องค์กร  

กระบวนการสนับสนุน (Support Process) 
SP1 กระบวนการบริหารทั่วไป 
   SP1.3 กระบวนการนโยบาย แผน และประคณุภาพ 

(13) การพัฒนาระบบการจัดท าแผนและ
ประเมินผล ส านักทะเบียนและประมวลผล 

SP1.4 กระบวนการอาคารสถานท่ีและ
สาธารณูปโภค 

(14) การพัฒนาโปรแกรมและระบบเพือ่ควบคุม
การเปิด-ปดิไฟส่องสว่างและเครื่องปรับ 
อากาศอาคารเรียนรวม ส านักทะเบียนและ
ประมวลผล 
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KPI7 : ระดับความส าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
KPI7.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 บรรลุเป้าหมาย  ร้อยละ 82.04  

วัดผลจากการให้บริการ ดังนี ้
(1) การบริการเคานเ์ตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา 
(RCS) : 87.11 (ค่าน้ าหนัก 8) คิดเป็นร้อยละ 6.97 
(2) การบริการขอเอกสารทางการศึกษาออนไลน์ : 
76.27 (ค่าน้ าหนัก 8) คิดเป็นร้อยละ 6.11 
(3) การบริการข้อมูลเพื่อรับสมัครนักเรียน / บุคคล
เข้าศึกษาต่อระดับปรญิญาตรี ผ่านทางเว็บไซต์ : 
90.20 (ค่าน้ าหนัก 8)  คิดเป็นร้อยละ 7.22 
(4) การรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี  
: 78.72 (ค่าน้ าหนัก 8) คิดเป็นร้อยละ 6.30 
(5) การรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับบณัฑติ 
ศึกษา : 82.90 (ค่าน้ าหนัก 8) คิดเป็นร้อยละ 6.64 
(6) การบริการโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลลงทะเบยีน 
ส าหรับอาจารย์ : 79.91 (ค่าน้ าหนัก 8)  
คิดเป็นร้อยละ 6.40 
(7) การบริการโปรแกรมส่งเกรดออนไลน์ : 96.41 
(ค่าน้ าหนัก 8) คิดเป็นร้อยละ 7.72 
(8) การรับรายงานตัวคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี : 74.07 (ค่าน้ าหนัก 10)  
คิดเป็นร้อยละ 7.41 
(9) การรับรายงานตัวคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
ระดับบณัฑติศึกษา : 98.89 (ค่าน้ าหนัก 10)  
คิดเป็นร้อยละ 9.89 
(10) การรับรายงานตัวขึ้นทะเบยีนรับพระราชทาน 
ปริญญาบัตร : 64.03 (ค่าน้ าหนัก 8)  
คิดเป็นร้อยละ 5.13 
(11) การบริการอาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และหลัง 
ที่ 5 : 61.31 (ค่าน้ าหนัก 8) คิดเป็นร้อยละ 4.91 
(12) การบริการข้อมูลสารสนเทศระบบการจัดท า
ตารางสอน ส าหรับภาควิชา : 91.69 (ค่าน้ าหนัก 8) 
คิดเป็นร้อยละ 7.34 
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KPI7 : ระดับความส าเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
KPI7.4 ร้อยละของการบริการที่สง่มอบตรงตามเวลา ร้อยละ 100 ไม่บรรลุเป้าหมาย โดยมีแผนงานที่ด าเนินการส าเร็จ

ภายในระยะเวลาตามเป้าหมาย จ านวน 32 แผนงาน 
จากท้ังหมด 34 แผนงาน คิดเป็นรอ้ยละ 94.12   

KPI7.5 จ านวนรายการข้อผดิพลาดของการบริการ 
งานทะเบียนการศึกษา 

ไม่มรีายการ
ข้อผิดพลาด 

ไม่บรรลุเป้าหมาย มีรายการข้อผดิพลาดในงานออก
เอกสารส าคญัทางการศึกษาประจ าวัน จ านวน 2 ราย 
 

KPI7.6 ร้อยละการตอบสนองต่อปญัหาและ 
ข้อร้องเรียน 

ร้อยละ 100 บรรลุเป้าหมาย  ร้อยละ 100 

คะแนนถ่วงน้ าหนัก : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ * 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

KPI7.1 ร้อยละของระยะเวลาทีร่ะบบสามารถให ้
บริการได ้

4 ร้อยละ 99.72 5 0.20 

KPI7.2 จ านวนกระบวนการในระบบงาน Work 
System ที่ได้มีการพัฒนาให้ดีขึ้น 

4 14 กระบวนการ 5 0.20 

KPI7.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4 ร้อยละ 82.04 5 0.20 

KPI7.4 ร้อยละของการบริการที่สง่มอบตรงตามเวลา 5 ร้อยละ 94.12 4.71 0.24 

KPI7.5 จ านวนรายการข้อผดิพลาดของการบริการ 
งานทะเบียนการศึกษา 

5 2 รายการ 0 0.00 

KPI7.6 ร้อยละการตอบสนองต่อปญัหาและ 
ข้อร้องเรียน 

2 ร้อยละ 100 5 0.10 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จในการบริการ 
งานทะเบียนการศึกษา 

12 บรรลเุป้าหมายที่ก าหนดไว้  
ครบ 4 KPI 

3 0.36 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  * ค าอธิบายรายละเอยีดตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์ ส านักทะเบียนและประมวลผล พ.ศ. 2560 – 2565  ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 4  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  หน้าที่ 29 – 34 
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สรุปคะแนนการประเมินผลของแผนกลยุทธ ์
 
 
 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน

ที่ได้ 
คะแนนถ่วง

น้ าหนัก 

KPI1 ระดับความส าเร็จในการบรกิารเกินความคาดหวัง 15 ร้อยละ 100 ร้อยละ 71.43 2.15 0.32 

5     KPI1.1 ร้อยละของผู้รับบริการได้รับบริการเกินความคาดหวัง 4 ร้อยละ 30 ร้อยละ 37.27 5 0.20 

KPI2 จ านวนปัญหาและข้อร้องเรยีนที่ไม่ได้รับการตอบสนอง 
จนท าให้เกิดเป็นคดีความ 

 

5 ไม่ม ี ไม่ม ี 5 0.25 

     KPI2.1 จ านวนข้อร้องเรียนที่เป็นคดีความอันเกดิจากการ
ปฏิบัติงาน 

2 ไม่ม ี ไม่ม ี 5 0.10 

KPI3 ระดับความส าเร็จในการบรหิารจัดการองค์กร 4 
บรรลเุป้าหมาย

ครบ 2 KPI 
บรรลเุป้าหมาย 

ครบ 2 KPI 
5 0.20 

     KPI3.1 จ านวนข้อเสนอแนะของบุคลากรที่สามารถน าไปใช้
ในการบริหารจัดการองค์กร 

3 
10 

ข้อเสนอแนะ 
12 

ข้อเสนอแนะ 
5 0.15 

  KPI3.2 จ านวนงานท่ีบุคลากรสามารถปฏิบตัิงานแทนกันได ้ 2 6 งาน 6 งาน 5 0.10 

KPI4 จ านวนองค์ความรู้ที่ถูกเก็บอย่างเป็นระบบ 4 4 องค์ความรู้ 23 องค์ความรู้ 5 0.20 

     KPI4.1 จ านวนองค์ความรู้ที่ผูน้ าระดับสูงได้รับจากการ
ฝึกอบรมถูกน าไปใช้ในการพัฒนางานอย่างเป็นรูปธรรม 

2 2 องค์ความรู้ 8 องค์ความรู้ 5 0.10 

     KPI4.2 จ านวนองค์ความรู้ที่บุคลากรไดร้ับจากการฝึกอบรม
ถูกน าไปใช้ในการพัฒนางานอย่างเป็นรูปธรรม 

2 2 องค์ความรู้ 15 องค์ความรู้ 5 0.10 

KPI5 จ านวนนวัตกรรมที่น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 6 1 นวัตกรรม 3 นวัตกรรม 5 0.30 

     KPI5.1 จ านวนกิจกรรมที่น าเทคโนโลยสีารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ 

4 1 กิจกรรม 12 กิจกรรม 5 0.20 

KPI6 ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขภาพในรวมของบุคลากร 4 71 คะแนน 65.50 คะแนน 4 0.16 

     KPI6.1 ร้อยละของผู้น าระดับสูงไดร้ับการพัฒนาให้มคีวามรู้ 
ความสามารถ และทักษะในการท างาน 

1 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 5 0.05 

     KPI6.2 ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาใหม้ีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะในการท างาน 

2 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 5 0.10 

  KPI6.3 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนา
ทักษะผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2 ร้อยละ 10 ร้อยละ 23.33 5 0.10 

     KPI6.4 ความพึงพอใจในการท างานและการพัฒนาตนเอง 
ของบุคลากร 

2 ร้อยละ 80 ร้อยละ 65.57 4.28 0.09 
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ตัวชี้วัด น้ าหนัก ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน

ที่ได้ 
คะแนนถ่วง

น้ าหนัก 

 KPI7  ระดับความส าเร็จในการบริการงานทะเบยีนการศึกษา 12 
บรรลเุป้าหมาย

ครบ 6 KPI 
บรรลเุป้าหมาย 

ครบ 4 KPI 
3 0.36 

     KPI7.1 ร้อยละของระยะเวลาที่ระบบสามารถให้บริการได้ 4 ร้อยละ 99.50 ร้อยละ 99.72 5 0.20 

     KPI7.2 จ านวนกระบวนการในระบบงาน Work System  
ที่ได้มีการพัฒนาให้ดีขึ้น 

4 6 กระบวนการ  14   กระบวนการ 5 0.20 

     KPI7.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4 ร้อยละ 80 ร้อยละ 82.04 5 0.20 

     KPI7.4 ร้อยละของบริการทีส่ง่มอบตรงตามเวลา 5 ร้อยละ 100 ร้อยละ 94.12   4.71 0.24 

     KPI7.5 จ านวนรายการข้อผดิพลาดของการบริการ 
งานทะเบียนการศึกษา 

5 
ไม่มรีายการ
ข้อผิดพลาด
ข้อผิดพลาด 

มีรายการ 
ข้อผิดพลาด 

0 0.00 

     KPI7.6 ร้อยละการตอบสนองต่อปัญหาและข้อร้องเรยีน 2 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 5 0.10 

รวมท้ังสิ้น 100    4.02 
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กราฟแสดงคะแนนประเมินผลกลยุทธ์ : ตัวชี้วัดระดบัองค์กร 
 

 
 
 
 

กราฟแสดงคะแนนประเมินผลกลยุทธ์ : ตัวชี้วัดระดบัฝ่าย 
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