
 

 

 

 

 

 

รายงานผลการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563  

รอบครึ่งปีแรก 
(1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) 

 

 

สำนักทะเบียนและประมวลผล  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 



รหัส กิจกรรม 
การบรรลุ

วัตถุประสงค ์

การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดกิจกรรม 

ตัวชี้วัดผลผลิต
Output 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
Outcome 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

A1.01 
การพัฒนาระบบทะเบียนการศึกษาสำหรับนักศึกษา 
บนสมาร์ทโฟน 

   

A1.02 การพัฒนา Website เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
   

โครงการพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 

A2.01 
การพัฒนาการจดัเก็บเอกสารประกอบการรายงานตัว 
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ออนไลน ์

   

A2.02 การพัฒนาระบบแก้ไขข้อมูลทะเบยีนประวัติออนไลน ์
   

A2.03 
การพัฒนาระบบการจัดทำแผนและประมินผล  
(REG Planning System) 

   

A2.04 การพัฒนาระบบออกเอกสารสำคญัทางการศึกษาอัตโนมัต ิ
   

โครงการพัฒนาบุคลากร 

A3.01 
การพัฒนาความรู้และทักษะของบคุลากรตามหลักสมรรถนะ 
(Competency) 

   

A3.02 ขุมความรูส้ำนักทะเบยีนและประมวลผล 
   

A3.03 การพัฒนาบุคลากรด้วยระบบหมนุเวียนงาน 
   

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจดัการองค์กร 

A4.01 
การนำเครื่องมือคุณภาพมาประยกุต์ใช้ในการพัฒนางาน 
สู่การเป็นองค์กรคุณภาพ 

   

A4.02 การพัฒนาระบบอัตโนมตัิควบคุมอาคารเรยีนรวม 
   

A4.03 การส่งเสริมบคุลากรที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น 
   

 

หมายเหตุ : 

 หมายถึง   อยู่ในระหว่างการดำเนินการ 

 หมายถึง   บรรลุเป้าหมาย 

 หมายถึง   ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ยกเลิกกจิกรรม 

สรุปภาพรวมของการดำเนนิการตามแผนปฏิบัติการประจำป ี2563 รอบคร่ึงปีแรก (ต.ค.62-มี.ค.63) 



  รหัสโครงการ สทป.63 – A1.01 

  ปีงบประมาณ 2563 

การรายงานการประเมินผลโครงการ 

1. กิจกรรม : การพัฒนาระบบทะเบียนการศึกษาสำหรบันักศึกษาบนสมาร์ทโฟน 
2. ประเด็นยทุธศาสตร์ : ST1 สร้างนวัตกรรมระบบงานทะเบียนการศึกษา (โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
3. วิธีการ/แผนงานเริ่มต้น : ST1-I3 จดัทำระบบการประมวลผลอัตโนมัต ิและให้บริการออนไลน์ ครอบคลุมงานทะเบียน

การศึกษาท้ังระบบ และ ST1-I4 สร้างสรรค์นวัตกรรมระบบงานทะเบียนการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเหมาะสม 
4. มุมมอง : INPUT 
5. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : IP1 : Enhance Technology   
6. กระบวนการ : CP 2.5 กระบวนการลงทะเบียน และ CP 2.6  กระบวนการประมวลผลการศึกษา 
7. ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา 
8. ผู้ตรวจสอบและประเมินผล : รองผู้อำนวยการสำนัก (อาจารย์ ดร.พฤษภ์ บุญมา)   
9. วัน/เวลา การจัดกิจกรรม : 1 ตลุาคม 2562 – 30 กันยายน 2563   
10. งบประมาณที่เสนอขอตั้ง :  -ไม่ม-ี 
11. ค่าใช้จ่ายจริง :  -ไม่ม-ี 
12. การบรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการ : 

วัตถุประสงค์ การบรรลุวตัถุประสงค์และเหตุผล 

12.1 เพื่อพฒันาระบบลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาบนสมาร์ทโฟน  
12.2 เพื่อพฒันาระบบคำนวณผลการเรียนสำหรับนักศกึษา 
บนสมาร์ทโฟน 

อยู่ในระหว่างการดำเนินการ  ออกแบบ Frontend 
และ Backend 

13. การบรรลุเป้าหมายของโครงการ  

  13.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ :   

  13.2 ผลการจัดกิจกรรม :  

ตัวช้ีวัดกิจกรรม ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

ตัวช้ีวัดผลผลติ Output  
จำนวน 1 ระบบ 

 
อยู่ในระหว่างการดำเนินการ มีระบบลงทะเบียนและคำนวณ 

ผลการเรียน สำหรับนักศึกษา 
บนสมาร์ทโฟน 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ Outcome 
- 

 
- 

 
- 

 



ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย/งาน ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

KPI5.1 จำนวนกิจกรรมท่ีนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้  

1 กิจกรรม อยู่ในระหว่างการดำเนินการ 
 

ตัวช้ีวัดระดับองค์กร ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

KPI5 จำนวนนวัตกรรมท่ีนำเทคโนโลย ี
มาประยุกตใ์ช ้

1 นวัตกรรม อยู่ในระหว่างการดำเนินการ 
 

14. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไข และพัฒนา :   

15. ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ :  

16. บันทึกการอา้งอิง/ นำไปใช้ของรายงานการประเมินผลโครงการ :  



  รหัสโครงการ สทป.63 – A1.02 

  ปีงบประมาณ 2563 

การรายงานการประเมินผลโครงการ 

1. กิจกรรม : การพัฒนา Website เพ่ือการสือ่สารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. ประเด็นยทุธศาสตร์ : ST2 เสริมสร้างกระบวนการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  (โครงการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
3. วิธีการ/แผนงานเริ่มต้น : ST2-I1 ยกระดับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเปน็แนวปฏิบัติท่ีเป็นมาตรฐาน

และต่อยอดระบบบริการให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
4. มุมมอง : PROCESS 
5. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : PC1 : Improve and Develop Effective & Efficient Operations 
6. กระบวนการ : MP4 กระบวนการด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้
7. ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ : คณะทำงานโครงการพัฒนา Website เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
8. ผู้ตรวจสอบและประเมินผล : ผู้อำนวยการสำนักทะเบยีนและประมวลผล    
9. วัน/เวลา การจัดกิจกรรม :  1 ตุลาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563 
10. งบประมาณที่เสนอขอตั้ง :  -ไม่ม-ี 
11. ค่าใช้จ่ายจริง :  -ไม่ม-ี 
12. การบรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการ : 

วัตถุประสงค์ การบรรลุวตัถุประสงค์และเหตุผล 

เพื่อพฒันาเว็บไซต์ทำให้ผูร้ับบริการสามารถเข้าถึงข้อมลู 
ได้สะดวก  รวดเร็ว และตรงตามความต้องการ   ใหแ้ลว้ 
เสรจ็ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

อยู่ในระหว่างการดำเนินการ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มี
การดำเนนิการ ดังนี ้

1. มีการประชุมคณะทำงาน  จำนวน 2 ครั้ง  ไดแ้ก่ ครั้งท่ี 
4/2562  เมื่อวันอังคารท่ี 8 ตลุาคม 2562   และครั้งท่ี 1/2563  
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 16 มกราคม 2563 

 

2. มีการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ของสำนักฯ แล้ว และ 
อยู่ในระหว่างการดำเนนิการปรับปรุงแกไ้ขหน้าเว็บไซต ์    โดย
โปรแกรมเมอร ์

13. การบรรลุเป้าหมายของโครงการ  
  13.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ :   
  13.2 ผลการจัดกิจกรรม :  

ตัวช้ีวัดกิจกรรม ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

ตัวช้ีวัดผลผลติ Output  
1 เว็บไซต ์

 
อยู่ในระหว่างการดำเนินการ มีเว็บไซต์เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 



ตัวช้ีวัดกิจกรรม ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ Outcome  
ร้อยละ 80 

 
อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ร้อยละความพึงพอใจของผูใ้ช้งานเว็บไซต ์

ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย/งาน ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

KPI5.1 จำนวนกิจกรรมท่ีนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช ้

1 กิจกรรม อยู่ในระหว่างการดำเนินการ 
 

ตัวช้ีวัดระดับองค์กร ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

KPI5 จำนวนนวัตกรรมท่ีนำเทคโนโลยีมา
ประยุกตใ์ช ้

1 นวัตกรรม อยู่ในระหว่างการดำเนินการ 
 

14. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไข และพัฒนา :   
15. ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ :  
16. บันทึกการอา้งอิง/ นำไปใช้ของรายงานการประเมินผลโครงการ :  



  รหัสโครงการ สทป.63 – A2.01 

  ปีงบประมาณ 2563 

การรายงานการประเมินผลโครงการ 

1. กิจกรรม : การพัฒนาการจัดเก็บเอกสารประกอบการรายงานตวัขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาออนไลน์ 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : ST2 เสริมสร้างกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล (โครงการพัฒนา

กระบวนการทำงานให้มีประสิทธภิาพ) 
3. วิธีการ/แผนงานเริ่มต้น : ST2-I1 ยกระดับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน 
4. มุมมอง : Process 
5. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : PC1 Improve and Develop Effective & Efficient Operations 
6. กระบวนการ : CP1 กระบวนการรับเข้าศึกษา 
7. ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศกึษาและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
8. ผู้ตรวจสอบและประเมินผล :  รองผู้อำนวยการสำนัก (อาจารย์ ดร.รณชัย  ปรารถนาผล)   
9. วัน/เวลา การจัดกิจกรรม : 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  
10. งบประมาณที่เสนอขอตั้ง :  -ไม่มี- 
11. ค่าใช้จ่ายจริง :  -ไม่มี- 
12. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ : 

วัตถุประสงค์ การบรรลุวัตถุประสงค์และเหตผุล 

เพื่อปรับระบบและขัน้ตอนการทำงาน การจัดเก็บและเพื่อ
การสืบค้นเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

บรรลุวัตถุประสงค์  เนื่องจากไดมี้การใช้ระบบการรายงานตัว
ขึ้นทะเบียนเป็นนกัศกึษาระดับบณัฑิตศึกษาออนไลน์  โดยให้
นักศึกษาอัพโหลดเอกสารประกอบการรายงานตัวขึน้ทะเบียน
เป็นนกัศึกษา ตั้งแต่การรับรายงานตัว ภาค 1/2563 (รอบที่ 1)  
ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563  

13. การบรรลุเป้าหมายของโครงการ  
  13.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ : นักศกึษาระดับบัณฑิตศกึษาที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ในภาค 1/2563 
  13.2 ผลการจัดกิจกรรม : 

ตัวชี้วัดกิจกรรม ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

ตัวชี้วัดผลผลิต Output  
1 ระบบ 

 
บรรลุเป้าหมาย   มีระบบจัดเก็บเอกสารประกอบการ 

รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปน็นักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศกึษาออนไลน ์

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ Outcome  
80 

 
ไม่บรรลุเป้าหมาย  เนื่องจากร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการมีค่าเท่ากับ   78.27 

 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รบับริการ 



ตัวชี้วัดระดับฝ่าย/งาน ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

KPI7.2 จำนวนกระบวนการในระบบงาน 
(Work system) ที่ได้มีการพัฒนาให้ดีขึ้น 

6 อยู่ในระหวา่งการดำเนินการ 

ตัวชี้วัดระดับองค์กร ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

KPI7 ระดับความสำเร็จในการบรหิารงาน
ทะเบียนการศกึษา 

5 อยู่ในระหวา่งการดำเนินการ 

14. ปญัหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงาน และแนวทางแก้ไข และพัฒนา :                                                     
1) เอกสารที่นกัศกึษา Upload ไม่สมบูรณ์  หรือ Upload ไม่ได้  ทำให้ล่าช้าเพราะต้องแกไ้ขปญัหาเป็นรายคน 
แนวทางแกไ้ขคือ ในการทำงานครั้งต่อไปจะเพิ่มจุดให้บริการ  สำหรับกรณีดังกล่าว                                                                                                                            
2) นักศกึษาชำระเงนิ แบบ QR  โดยใช้ QR Code ของคนอื่น จึงแก้ไขปัญหาโดยระบุข้อความให้ชดัเจนว่าเป็น  
QR Code สำหรับนักศึกษารหัสนี้เท่านั้น                                                                                  
3) การแสดงผล QR Code บนหน้าจอมือถือไม่สมบูรณ์  จึงต้องชว่ยเหลือนักศกึษาโดยให้บริการแสดง QR Code  
บนหน้าจอแทปเล็ตของเจ้าหน้าที่แทนและโปรแกรมเมอร์ได้แก้ไขระบบให้สมบูรณ์                          
4) ปัญหาอื่น ๆ  เชน่ แจ้งว่าเปน็นักศึกษาทุนแต่ไม่ติดต่อผ่านคณะมาก่อน หรือ ไม่มีหลักฐานมาแสดง จะแก้ไข
ปัญหาโดยให้นักศึกษาเขียนคำรอ้งเปน็หลักฐาน หรอื ขอใหเ้ลื่อนการรายงานตัว, กรณีนักศึกษาต่างชาติยังไม่มี 

visa  ก็ให้เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา เป็นต้น 
 

15. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ : ควรพัฒนาโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
 

16. บันทึกการอ้างอิง/ นำไปใช้ของรายงานการประเมินผลโครงการ :  



  รหัสโครงการ สทป.63 – A2.02 

  ปีงบประมาณ 2563 

การรายงานการประเมินผลโครงการ 

1. กิจกรรม : การพัฒนาระบบแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติออนไลน์ 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : ST 2 : เสริมสร้างกระบวนการทำงานให้มปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล (โครงการพัฒนา

กระบวนการทำงานให้มีประสิทธภิาพ) 
3. วิธีการ/แผนงานเริ่มต้น : ST 2 - I1 ยกระดับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน  

และต่อยอดระบบบริการให้ตอบสนองความต้องการของผู้รบับริการ 
4. มุมมอง : PROCESS 
5. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : PC 1 : Improve and Develop Effective & Efficient Operations 
6. กระบวนการ : CP 2.5.1 กระบวนการจัดการฐานข้อมูลทะเบียนประวัต ิ
7. ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ : คณะทำงานพัฒนาระบบแกไ้ขขอ้มูลทะเบยีนประวัติออนไลน์ 
8. ผู้ตรวจสอบและประเมินผล : ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล    
9. วัน/เวลา การจัดกิจกรรม :  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
10. งบประมาณที่เสนอขอตั้ง :  -ไม่มี- 
11. ค่าใช้จ่ายจริง :  -ไม่มี- 
12. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ : 

วัตถุประสงค์ การบรรลุวัตถุประสงค์และเหตผุล 

12.1 เพื่อสร้างนวัตกรรมการใหบ้ริการระบบงาน
ทะเบียนการศกึษา 

12.2 เพื่อเสริมสร้างกระบวนการทำงานให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

อยู่ในระหวา่งการดำเนินการ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีการ
ดำเนินการ ดังนี ้
 

1. มีการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบแกไ้ขขอ้มูลทะเบียน
ประวัติออนไลน์ จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1/2562 เม่ือวนัที่ 16 ตุลาคม  
/ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน และครัง้ที่ 3/2562  เม่ือ
วันที่ 20 ธันวาคม 2562 

 

2. ผลการประชุมคณะทำงานฯ  ไดมี้ข้อสรุปเกี่ยวกับ ขอ้มูลที่
เกี่ยวขอ้งกบักระบวนการ  การออกแบบระบบ    และ ขั้นตอนการ
ทำงานของระบบ  
  

3. มีการรายงานความคืบหน้าของการพัฒนาระบบ    ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2562   และ  3/2562     เพื่อใหค้ณะทำงานได้ให้
ข้อเสนอแนะ และปรับปรงุระบบ   



13. การบรรลุเป้าหมายของโครงการ  
  13.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ : คณะทำงานพัฒนาระบบแกไ้ขข้อมูลทะเบียนประวัติออนไลน์  
  13.2 ผลการจัดกิจกรรม :  

ตัวชี้วัดกิจกรรม ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

ตัวชี้วัดผลผลิต Output  
1 ระบบ 

 
อยู่ในระหว่างการดำเนินการ มีระบบแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติออนไลน ์

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ Outcome  
- 

 
- -  

ตัวชี้วัดระดับฝ่าย/งาน ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

KPI7.2 จำนวนกระบวนการในระบบงาน 
(Work System) ที่ได้มีการพัฒนาให้ดีขึ้น 

 

6 อยู่ในระหว่างการดำเนินการ 
 

ตัวชี้วัดระดับองค์กร ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

KPI7 ระดับความสำเร็จในการบรกิารงาน
ทะเบียนการศกึษา 

 

5 อยู่ในระหว่างการดำเนินการ 
 

14. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงาน และแนวทางแก้ไข และพัฒนา :   
15. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ :  
16. บันทึกการอ้างอิง/ นำไปใช้ของรายงานการประเมินผลโครงการ :  



  รหัสโครงการ สทป.63 – A2.03 

 ปีงบประมาณ 2563 

การรายงานการประเมินผลโครงการ 

1. กิจกรรม : พัฒนาระบบการจัดทำแผนและประเมินผล (REG Planning System) 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : ST2 : เสรมิสร้างกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล (โครงการพัฒนากระบวนการ

ทำงานให้มีประสิทธิภาพ) 
3. วิธีการ/แผนงานเริ่มต้น : ST2-I1 ยกระดับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน  

และต่อยอดระบบบริการให้ตอบสนองความต้องการของผู้รบับริการ 
4. มุมมอง : PROCESS 
5. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : PC 1 : Improve and Develop Effective & Efficient Operations 
6. กระบวนการ : SP 1.3  กระบวนการนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ 
7. ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ : หน่วยนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ งานบริหารทัว่ไป และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

และประมวลผลการศกึษา 
8. ผู้ตรวจสอบและประเมินผล : ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล    
9. วัน/เวลา การจัดกิจกรรม :  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
10. งบประมาณที่เสนอขอตั้ง :  -ไม่มี- 
11. ค่าใช้จ่ายจริง :  -ไม่มี- 
12. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ : 

วัตถุประสงค์ การบรรลุวัตถุประสงค์และเหตผุล 

เพื่อออกแบบระบบการจัดทำแผนและการประเมิน 
ผลตามแผน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

อยู่ในระหวา่งการดำเนินการ  และเป็นไปตามรายละเอียดขั้นตอน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบตัิการ โดยอยู่ในระหว่างการศึกษา
ข้อมูล และกำหนดขอบเขตของระบบ 

13. การบรรลุเป้าหมายของโครงการ  
  13.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ :   
  13.2 ผลการจัดกิจกรรม :  

ตัวชี้วัดกิจกรรม ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

ตัวชี้วัดผลผลิต Output  
1 ระบบ 

 
อยู่ในระหวา่งการดำเนินการ มีระบบการจัดทำแผนและประเมนิผล 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ Outcome  
- 

 
- -  



ตัวชี้วัดระดับฝ่าย/งาน ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

KPI7.2 จำนวนกระบวนการในระบบงาน 
(Work System) ที่ได้มีการพัฒนาให้ดีขึ้น 

 

6 อยู่ในระหวา่งการดำเนินการ 
 

ตัวชี้วัดระดับองค์กร ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

KPI7 ระดับความสำเร็จในการบรกิารงาน
ทะเบียนการศกึษา 

 

5 อยู่ในระหวา่งการดำเนินการ 
 

14. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงาน และแนวทางแก้ไข และพัฒนา :   
15. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ :  
16. บันทึกการอ้างอิง/ นำไปใช้ของรายงานการประเมินผลโครงการ :  



รหัสโครงการ สทป.63 – A2.04 
ปีงบประมาณ 2563 

 
การรายงานประเมินผลโครงการ 

 
1. กิจกรรม :  การพัฒนาระบบออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาอัตโนมัติ 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ :  ST2 เสริมสร้างกระบวนการทำงานใหมี้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  (โครงการพัฒนากระบวนการ

ทำงานให้มีประสิทธิภาพ) 
3. วิธีการ/แผนงานเริ่มต้น : ST 2 - I1 ยกระดับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเปน็แนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน และ

ต่อยอดระบบบริการให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบรกิาร 
4. มุมมอง :  PROCESS 
5. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ :  PC1 Improve and Develop Effective & Efficient Operations 
6. กระบวนการ : CP 3.2 กระบวนการจัดทำเอกสารสำคญัทางการศึกษา 
7. ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ :  ฝ่ายรับเข้าศกึษาและบรหิารหลักสูตร, ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี,  

ฝ่ายทะเบียนการศึกษาบณัฑิตศกึษา, ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และประมวลผลการศกึษา 

8. ผู้ตรวจสอบและประเมินผล :  ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล, รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 
และเลขานุการสำนกั 

9. วัน/เวลา การจัดกิจกรรม : 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
10. งบประมาณที่เสนอขอตั้ง :   -ไม่มี- 
11. ค่าใช้จ่ายจริง :   -ไม่มี- 
12. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ :  

วัตถุประสงค์ การบรรลุวัตถุประสงค์และเหตผุล 

เพื่อพัฒนาระบบออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาอัตโนมัติ 

 

อยู่ในระหวา่งการดำเนินการ   ศึกษาวเิคราะหข์้อมูลร่วมกบั
คณะทำงาน เพื่อนำไปออกแบบระบบออกเอกสารสำคญัทาง
การศึกษา    และระบบกลางรับข้อมูลจากระบบออกเอกสาร  
เพือ่นำไปจัดพิมพ์เป็นเอกสารหรอืไฟล์      โดยดำเนินการใน
รูปแบบของงานวิจัย  ในปีงบประมาณ 2563 

13. การบรรลุเป้าหมายของโครงการ 
  13.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ  : คณะทำงานโครงการพัฒนาระบบออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาอัตโนมัติ 
  13.2 ผลการจัดกิจกรรม  : 

ตัวชี้วัดกิจกรรม ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

ตัวชี้วัดผลผลิต Output  
จำนวน 1 ระบบ 

 
อยู่ในระหวา่งการดำเนินการ มีระบบออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา

อัตโนมัต ิ

  



ตัวชี้วัดกิจกรรม ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ Outcome  
- 

 
- - 

ตัวชี้วัดระดับฝ่าย/งาน ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

KPI7.2 จำนวนกระบวนการในระบบงาน 
(Work System) ที่ได้มีการพัฒนาให้ดีขึ้น 

6 อยู่ในระหวา่งการดำเนินการ 

ตัวชี้วัดระดับองค์กร ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

KPI7 ระดับความสำเร็จในการบรกิารงาน
ทะเบียนการศกึษา 

5 อยู่ในระหวา่งการดำเนินการ 

14. ปัญหาและอปุสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไข และพัฒนา : 
 เนื่องดว้ยสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้ต้องเลือ่นการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนา
ระบบออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาอัตโนมัติ  จึงทำให้การดำเนินการล่าช้ากว่าแผนงานทีก่ำหนดไว้ 
 
15. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ :  

เร่งดำเนนิการตามโครงการให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลา ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาปิดทำการตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

16. บันทึกการอ้างอิง/ นำไปใชข้องรายงานการประเมินผลโครงการ : 
 

 



  รหัสโครงการ สทป.63 – A3.01 

  ปีงบประมาณ 2563 

การรายงานการประเมินผลโครงการ 

1. กิจกรรม : การพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency) 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : ST3 สง่เสริมบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง (โครงการพัฒนาบุคลากร) 
3. วิธีการ/แผนงานเริ่มต้น : ST3-I1 ยกระดับความรู้และทักษะแกบุ่คลากรเพือ่การจัดการและการบริการที่เปน็เลศิ 
4. มุมมอง : INPUT 
5. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : IP3 : Optimize Human Resources 
6. กระบวนการ : MP 5.2 กระบวนการความผูกพันของบุคลากร (การพัฒนาบุคลากรและผู้นำ) 
7. ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ : หน่วยบรหิารงานบคุคล งานบริหารทัว่ไป สำนักงานสำนัก 
8. ผู้ตรวจสอบและประเมินผล :  ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล     
9. วัน/เวลา การจัดกิจกรรม :  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
10. งบประมาณที่เสนอขอตั้ง :  650,000 .-  (หกแสนห้าหมื่นบาทถว้น) 
11. ค่าใช้จ่ายจริง :  - 
12. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ : 

วัตถุประสงค์ การบรรลุวัตถุประสงค์และเหตผุล 

12.1 เพื่อให้บคุลากรมีความรู้และทักษะที่เหมาะสม 
กับการปฏิบัติงานตามหลักสมรรถนะ (Competency) 
12.2 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสามารถนำความรู้และทักษะ
ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานจรงิ 

อยู่ในระหวา่งการดำเนินการ  โดยได้ดำเนินการดังนี ้
1. นำเสนอผู้บริหาร/ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำสำนักฯ 
และได้ให้ความเห็นชอบให้มีการจัดการสัมมนาบุคลากรประจำปี 
2563 ระหว่างวันที่ 10 -12 กรกฎาคม 2563 
2. แจ้งเวียนบคุลากรเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นในการเลือกสถานที่
จัดสัมมนา   โดยสามารถสรุปได้คือ  เขาใหญ่  จังหวัดนครราชสมีา 
 

แตเ่นื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของ เชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19)  จึงต้องเลื่อนการจัดโครงการออกไป   จนกว่า
สถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ 

13. การบรรลุเป้าหมายของโครงการ  

  13.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ :   

  13.2 ผลการจัดกิจกรรม :  

ตัวชี้วัดกิจกรรม ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

ตัวชี้วัดผลผลิต Output  
90 

 
อยู่ในระหว่างการดำเนินการ               
 

ร้อยละของบคุลากรที่ได้รบัการพฒันาความรู้
และทักษะของบุคลากรตามหลักสมรรถนะ 



ตัวชี้วัดกิจกรรม ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ Outcome 
-  

                     - 

 
- 

 
- 

ตัวชี้วัดระดับฝ่าย/งาน ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

KPI6.2 ร้อยละของบคุลากรได้รบัการพัฒนา 
ให้มีความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการ
ทำงาน 

100 อยู่ในระหวา่งการดำเนินการ               

ตัวชี้วัดระดับองค์กร ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

KPI6 ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขในภาพรวมของ
บุคลากร 

68 อยู่ในระหวา่งการดำเนินการ               

14. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงาน และแนวทางแก้ไข และพัฒนา :   

15. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ :  

16. บันทึกการอ้างอิง/ นำไปใช้ของรายงานการประเมินผลโครงการ :  



  รหัสโครงการ สทป.63 – A3.02 

  ปีงบประมาณ 2563 

การรายงานการประเมินผลโครงการ 

1. กิจกรรม : การพัฒนาระบบขุมความรู้สำนักทะเบียนและประมวลผล 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : ST3 : ส่งเสริมบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง (โครงการพัฒนาบคุลากร) 
3. วิธีการ/แผนงานเริ่มต้น : ST3-I2 ผลักดันให้มีการจัดการความรูแ้ละแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
4. มุมมอง : INPUT 
5. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : PC3 : Optimize Human Resources 
6. กระบวนการ : MP 4.1 กระบวนการจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ : คณะทำงานขุมความรู้สำนักทะเบียนและประมวลผล 
8. ผู้ตรวจสอบและประเมินผล : ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล    
9. วัน/เวลา การจัดกิจกรรม :  ปีงบประมาณ 2563 
10. งบประมาณที่เสนอขอตั้ง :  -ไม่มี- 
11. ค่าใช้จ่ายจริง :  -ไม่มี- 
12. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ : 

วัตถุประสงค์ การบรรลุวัตถุประสงค์และเหตผุล 

เพื่อให้มีโปรแกรมการบนัทึกองคค์วามรู้ในงาน
ของสำนักทะเบียนและประมวลผลอย่างเป็น
ระบบ สามารถสืบค้นได ้

 

อยู่ในระหวา่งการดำเนินการ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีการ
ดำเนินการ ดังนี ้

1. มีการประชุมคณะทำงานขุมความรู้สำนักทะเบียนและประมวลผล 
จำนวน 3 ครัง้  ครั้งที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 16 ตุลาคม / ครัง้ที่ 2/2562  เม่ือ
วันที่ 20 พฤศจิกายน  และครัง้ที ่1/2563  เม่ือวันที่ 11 มีนาคม 2563  

 

2. ผลการประชุมคณะทำงาน ได้มีข้อสรุปเกี่ยวกับ ขอ้มูลที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการ  การออกแบบระบบ และ ขั้นตอนการทำงานของระบบ   
 

3. มีการรายงานความคืบหน้าของการพัฒนาโปรแกรม ในการประชมุ
ครั้งที่ 2/2562  และ  3/2562  เพื่อให้คณะทำงานได้ให้ขอ้เสนอแนะ  และ
ปรับปรุงโปรแกรม  

13. การบรรลุเป้าหมายของโครงการ  
  13.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ :   
  13.2 ผลการจัดกิจกรรม :  

ตัวชี้วัดกิจกรรม ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

ตัวชี้วัดผลผลิต Output  
1 โปรแกรม 

 
อยู่ในระหว่างการดำเนินการ มีโปรแกรมการบนัทึกองคค์วามรู ้



ตัวชี้วัดกิจกรรม ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ Outcome  

- 

 
- -  

ตัวชี้วัดระดับฝ่าย/งาน ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

KPI6.2 ร้อยละของบคุลากรได้รบัการพัฒนา 
ให้มีความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการ
ทำงาน 

100 อยู่ในระหว่างการดำเนินการ 
 

ตัวชี้วัดระดับองค์กร ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

KPI6 ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขในภาพรวมของ
บุคลากร 

68 อยู่ในระหว่างการดำเนินการ 
 

14. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงาน และแนวทางแก้ไข และพัฒนา :   
15. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ :  
16. บันทึกการอ้างอิง/ นำไปใช้ของรายงานการประเมินผลโครงการ :  



รหัสโครงการ สทป.63 – A3.03 
ปีงบประมาณ 2563 

      

การรายงานประเมินผลโครงการ 
 

1. กิจกรรม :  การพัฒนาบุคลากรด้วยระบบหมุนเวียนงาน 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ :  ST3 ส่งเสริมบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง (โครงการพัฒนาบคุลากร) 
3. วิธีการ/แผนงานเริ่มต้น : ST3-I2 ผลักดันให้มีการจัดการความรูแ้ละการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4. มุมมอง :  INPUT 
5. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ :  IP3 : Optimize Human Resources 
6. กระบวนการ : CP 3.2 กระบวนการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษา 
7. ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ :  ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศกึษา 
8. ผู้ตรวจสอบและประเมินผล :  ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 
9. วัน/เวลา การจัดกิจกรรม :  1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
10.  งบประมาณที่เสนอขอตั้ง :   -ไม่มี- 
11.  ค่าใช้จ่ายจริง :   -ไม่มี- 
12.  การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ :  

วัตถุประสงค์ การบรรลุวัตถุประสงค์และเหตผุล 

เพื่อให้บคุลากรฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษาได้
หมุนเวียนงาน และสามารถปฏิบตัิงานอื่นนอกเหนือจาก 
งานที่รับผิดชอบได้จริง เพิ่มขึ้นอย่างน้อยคนละ 1-5 งาน   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

อยู่ในระหวา่งการดำเนินการ  บคุลากรในฝ่ายหมุนเวียนไป
เรียนรู้งานอืน่นอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบ  ตามแผนการ
ดำเนินงาน  ในแต่ละรอบภาคการศึกษา    และอยู่ระหว่าง
หมุนเวียนงานที่ไดเ้รียนรู้ในบางคนบางงาน   มาปฏิบัติจริง 
เป็นภาระงานหลกั 

13.  การบรรลุเป้าหมายของโครงการ 
  13.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ  : บุคลากรฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา จำนวน 5 คน 
  13.2 ผลการจัดกิจกรรม  : 

ตัวชี้วัดกิจกรรม ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

ตัวชี้วัดผลผลิต Output  
อย่างน้อยคนละ 

 1-5 งาน 

 
อยู่ในระหวา่งการดำเนินการ บุคลากรได้เรียนรู้งานในฝ่ายและสามารถ

ปฏิบัติงานได้จริง 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ Outcome  
- 

 
- - 



ตัวชี้วัดระดับฝ่าย/งาน ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

KPI 6.2 ร้อยละของบคุลากรได้รบัการพัฒนาให้
มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงาน 

100 อยู่ในระหวา่งการดำเนินการ 

ตัวชี้วัดระดับองค์กร ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

KPI 6 ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขในภาพรวมของ
บุคลากร 

68 อยู่ในระหวา่งการดำเนินการ 

14. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงาน และแนวทางแก้ไข และพัฒนา :  เนื่องจากภาระงานหลกัที่ต้องรับผิดชอบ ทำให้มีเวลา
ในการเรียนรู้งานอื่นนอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบได้จริง ได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร และบางงานมีช่วงระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
เพียงภาคการศกึษาหรือปีการศกึษาละ 1 ครั้ง ทำให้ต้องรอถึงชว่งเวลาปฏิบัติงานจริงเพื่อได้เรียนรูใ้นสถานการณ์จริง 

15. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ : กำกับดูแลบุคลากรใหแ้บง่เวลาในการเรียนรูง้านอื่นนอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบได้จริง ให้
ได้รับความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และสามารถหมุนเวียนงานที่ได้เรยีนรู้ในบางคนบางงาน มา
ปฏิบัติจริงเป็นภาระงานหลัก และให้ความรู้พื้นฐานในงานที่มีช่วงระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพียงภาคการศึกษาหรือปกีารศึกษา
ละ 1 ครั้ง ก่อนที่จะถึงชว่งเวลาปฏิบัติงานจริงเพื่อได้เรียนรู้ในสถานการณ์จริงอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

16. บันทึกการอ้างอิง/ นำไปใช้ของรายงานการประเมินผลโครงการ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  รหัสโครงการ สทป.63 – A4.01 

  ปีงบประมาณ 2563 

การรายงานการประเมินผลโครงการ 

1. กิจกรรม : การนำเครื่องมือคุณภาพมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานสู่การเป็นองค์กรคุณภาพ 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : ST4 : บรหิารจัดการองคก์รที่ดี (โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร) 
3. วิธีการ/แผนงานเริ่มต้น :  ST4-I1 สร้างการมีส่วนรว่มของบุคลากรในการบริหารองค์กรตามแนวทาง EdPEx 
4. มุมมอง :  INPUT 
5. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : IP3 : Optimize Human Resources 
6. กระบวนการ : MP1  กระบวนการด้านการนำองคก์ร 
7. ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ : หน่วยนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ งานบริหารทัว่ไป 
8. ผู้ตรวจสอบและประเมินผล : ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 
9. วัน/เวลา การจัดกิจกรรม :  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
10. งบประมาณที่เสนอขอตั้ง :  150,000 บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) 
11. ค่าใช้จ่ายจริง :  -ไม่มี- 
12. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ : 

วัตถุประสงค์ การบรรลุวัตถุประสงค์และเหตผุล 

เพื่อให้บคุลากรมีความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกับ
เครื่องมือคณุภาพ  และสามารถนำมาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนากระบวนการทำงานให้ 
มุ่งสู่ความเปน็องค์กรคุณภาพต่อไป 

อยู่ในระหวา่งการดำเนินการ และเป็นไปตามรายละเอียดขั้นตอน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบตัิการ  โดยจะเริ่มกระบวนการใน 
เดือนพฤษภาคม 2563  และจะรายงานผลในรอบครึง่ปีหลงัต่อไป 

13. การบรรลุเป้าหมายของโครงการ  
  13.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ : ผู้บรหิารและบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล 
  13.2 ผลการจัดกิจกรรม :  

ตัวชี้วัดกิจกรรม ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

ตัวชี้วัดผลผลิต Output  
ร้อยละ 80 

 
อยู่ในระหวา่งการดำเนินการ   ร้อยละของบคุลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

เครื่องมือคณุภาพในระดับมากขึ้นไป 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ Outcome  
- 

 
- -  

ตัวชี้วัดระดับฝ่าย/งาน ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

KPI4.2 จำนวนองค์ความรู้ที่บุคลากรได้รับจากการ
ฝึกอบรมถูกนำไปใช้ในการพัฒนางานอย่างเปน็
รูปธรรม 

2 องคค์วามรู ้ อยู่ในระหวา่งการดำเนินการ   



ตัวชี้วัดระดับองค์กร ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

KPI4 จำนวนองค์ความรู้ที่ถูกเก็บอย่างเป็นระบบ 4 องคค์วามรู ้ อยู่ในระหวา่งการดำเนินการ   

14. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงาน และแนวทางแก้ไข และพัฒนา :   
15. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ :  
16. บันทึกการอ้างอิง/ นำไปใช้ของรายงานการประเมินผลโครงการ :  



  รหัสโครงการ สทป.63 – A4.02 

  ปีงบประมาณ 2563 

การรายงานการประเมินผลโครงการ 

1. กิจกรรม : การพัฒนาระบบอัตโนมัติควบคุมอาคารเรียนรวม 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : ST4 บริหารจัดการองค์กรที่ดี  (โครงการพฒันาระบบการบริหารจัดการองค์กร) 
3. วิธีการ/แผนงานเริ่มต้น :  ST4-I3 ปรับปรงุอาคารและสภาพแวดล้อมในการให้บริการงานทะเบียนการศึกษาและ

อาคารเรียนรวม 
4. มุมมอง :  PROCESS  
5. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : PC1 : Improve and Develop Effective & Efficient Operations 
6. กระบวนการ : MP6 กระบวนการด้านระบบปฏิบัติการ 
7. ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ : คณะทำงานโครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติควบคุมอาคารเรียนรวม 
8. ผู้ตรวจสอบและประเมินผล : ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 
9. วัน/เวลา การจัดกิจกรรม :  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
10. งบประมาณที่เสนอขอตั้ง :  1,500,000 บาท (งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย) 
11. ค่าใช้จ่ายจริง :  -ไม่มี- 
12. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ : 

วัตถุประสงค์ การบรรลุวัตถุประสงค์และเหตผุล 

เพื่อพัฒนาระบบอัตโนมัติสำหรับควบคุม
อาคารเรียนรวม ได้แก่ ระบบไฟฟ้าและ
เครื่องปรับอากาศ ภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์  ประธานคณะทำงานฯ ได้นำเสนอความกา้วหน้าต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำสำนักฯ  ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2562  
เม่ือวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562  ดังนี้  จากการประสานงานกบับริษัทที่เสนอ
ราคา    พบว่า  ในการเสนอราคาของบริษัทไม่ครอบคลุมระบบควบคุมไฟฟ้า 
และเครือ่งปรบัอากาศ  ราคาที่เสนอมาเป็นเพียงระบบควบคุมประตู    ซ่ึงไม่
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่ต้ังไว้ หากจะดำเนินการ 
ให้ครบตามวัตถุประสงค์จะต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติม และต้องมีงบประมาณ 
ในการบำรุงรักษาระบบดังกล่าว ปีละ 250,000 บาท  อาจจะเป็นการลงทุนที ่
ไม่คุ้มค่า   ซ่ึงที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกแผนปฏิบัติการประจำปี  2563 
กิจกรรมการพัฒนาระบบอัตโนมตัิควบคุมอาคารเรียนรวม 

13. การบรรลุเป้าหมายของโครงการ  
  13.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ :   
  13.2 ผลการจัดกิจกรรม :  

ตัวชี้วัดกิจกรรม ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

ตัวชี้วัดผลผลิต Output  
1 ระบบ 

 
ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

มีระบบอัตโนมัติใช้ในการควบคุมอาคารเรียนรวม 



ตัวชี้วัดกิจกรรม ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ Outcome  
- 

 
- -  

ตัวชี้วัดระดับฝ่าย/งาน ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

KPI7.2 จำนวนกระบวนการในระบบงาน (Work 
System) ทีไ่ด้มีการพัฒนาให้ดีขึ้น 

6 - 
 

ตัวชี้วัดระดับองค์กร ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

KPI7 ระดับความสำเร็จในการบรกิารงานทะเบียน
การศึกษา 

5 - 
 

14. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงาน และแนวทางแก้ไข และพัฒนา :   
15. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ :  
16. บันทึกการอ้างอิง/ นำไปใช้ของรายงานการประเมินผลโครงการ :  



  รหัสโครงการ สทป.63 – A4.03 

  ปีงบประมาณ 2563 

การรายงานการประเมินผลโครงการ 

1. กิจกรรม : การส่งเสริมบุคลากรที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : ST 4 : บริหารจัดการองคก์รที่ด ี
3. วิธีการ/แผนงานเริ่มต้น : ST4-I1 สร้างการมีส่วนรว่มของบุคลากรในการบริหารองค์กรตามแนวทาง EdPEx  
4. มุมมอง : INPUT 
5. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : IP4 : Motivate & Inspire staff   
6. กระบวนการ : MP5 กระบวนการด้านบุคลากร / SP1.4 กระบวนการบริหารงานบุคคล 
7. ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ : หน่วยบรหิารงานบคุคล งานบริหารทัว่ไป 
8. ผู้ตรวจสอบและประเมินผล : ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล    
9. วัน/เวลา การจัดกิจกรรม :  ปีงบประมาณ 2563 
10. งบประมาณที่เสนอขอตั้ง :  100,000 บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-) 
11. ค่าใช้จ่ายจริง :  -ไม่มี- 
12. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ : 

วัตถุประสงค์ การบรรลุวัตถุประสงค์และเหตผุล 

12.1 เพื่อส่งเสริมบุคลากรที่มีผลการดำเนินงาน
โดดเด่น 
12.2 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรใน
การปฏิบัติงาน 

อยู่ในระหวา่งการดำเนินการ  โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ไดมี้การ
ดำเนินการ ดังนี ้

1. มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ    ในการประชุมร่วมระหว่าง 
เลขานุการสำนัก  หัวหน้าฝ่าย  และหัวหน้างาน  จำนวน 2 ครั้ง  เพื่อ 
พิจารณารูปแบบการดำเนินโครงการ  เม่ือวันที่ 25 พฤศจิกายน  และ  
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 

 

2. นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำสำนัก  ในคราว
ประชุมครั้งที่ 13/2562   เม่ือวนัที่ 26 ธันวาคม 2562   ซ่ึงที่ประชุมได้
พิจารณาเห็นชอบตามเสนอ 
 

3. เลขานุการสำนักได้นำเสนอรายละเอียดโครงการ  เพื่อขออนุมัติ
ดำเนินโครงการ ซ่ึงได้รับการอนมัุติเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 
 

4. สื่อสารไปยังหวัหน้าฝ่าย หัวหน้างาน  ในการประชุมร่วมระหว่าง 
เลขานุการสำนัก หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน  เพื่อสื่อสารกับบคุลากรใน
สังกัดในการเตรียมนำเสนอหัวขอ้การพัฒนางานหรอืนวัตกรรมดีเด่น เมื่อ
วันที่ 8 มกราคม 2563  

 



13. การบรรลุเป้าหมายของโครงการ  
  13.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ :   
  13.2 ผลการจัดกิจกรรม :  

ตัวชี้วัดกิจกรรม ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

ตัวชี้วัดผลผลิต Output  
1 โครงการ 

 
อยู่ในระหว่างการดำเนินการ มีโครงการสง่เสริมบคุลากรที่มีผลการ

ดำเนินงานโดดเด่น 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ Outcome  
ร้อยละ 80 

 
อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร 

ต่อกิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับฝ่าย/งาน ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

KPI6.3 ความพึงพอใจในการทำงานและ 
การพัฒนาตนเองของบุคลากร 

ร้อยละ 80 อยู่ในระหว่างการดำเนินการ 
 

ตัวชี้วัดระดับองค์กร ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 

KPI6 ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขในภาพรวม 
ของบคุลากร 

68 อยู่ในระหว่างการดำเนินการ 
 

14. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงาน และแนวทางแก้ไข และพัฒนา :   
15. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ :  
16. บันทึกการอ้างอิง/ นำไปใช้ของรายงานการประเมินผลโครงการ :  


