
    
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลสรุปรายงานการติดตามและประเมินผล  
แผนปฏิบัติงานสํานักงานอธิการบดีแผนปฏิบัติงานสํานักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจําปีงบประมาณประจําปีงบประมาณ  พพ..ศ. ศ. 22556644  ::    รอบ รอบ 1212  เดือนเดือน              

( ตุลาคม ( ตุลาคม 25256633  ––  กันยายนกันยายน  25256644  ))  
 

คณะกรรมการประจําสาํนักงานอธกิารบดี พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 วันที่ 5 พฤศจกิายน 2564 



หน้าที่ 1 

 
สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติงานสาํนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
 
  สํานักงานอธิการบดีได้จัดทําแผนปฏิบัติงานสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ซึ่งได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดีในการประชุม ครั้งที่ 11/2563  เมื่อวันที่  6 พฤศจิกายน 2563  โดยแผนปฏิบัติงานสํานักงานอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย  2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 เป้าประสงค์  9 กลยุทธ์  9 ตัวชี้วัดและ 14 โครงการ สําหรับการติดตามและประเมินผลกําหนดให้หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
รายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ตามรอบของการติดตามผลการดําเนินงาน 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน  
  การรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานสํานักงานอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) แบ่งเป็น  
2 แนวทาง ดังนี้ 
  1. การรายงานผลประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัด เป็นการประเมินที่พิจารณาจากผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(รอบ 12 เดือน) ว่ามีการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว้หรือไม่ และการบรรลุผลตามเป้าหมายตัวชี้วัด 
  2. การรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป็นการติดตามความก้าวหน้าของการนําแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานต่าง ๆ รับผิดชอบนําไปดําเนินการว่ามีการดําเนินการหรือไม่ มีความก้าวหน้าหรือไม่ พบปัญหา อุปสรรค และมีข้อเสนอแนะ   
  สรุปผลการดําเนินงาน 
  ก. ผลการดําเนินงานในภาพรวม 

1. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานสํานักงานอธิการบดี  รอบ 12 เดือน  ตัวชี้วัดทั้งหมด  9  ตัวชี้วัด  มีการดําเนินการ  9  ตัวชี้วัด  
คิดเป็นร้อยละ 100.00  บรรลุ 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 77.87 และไม่บรรลุ 2  ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 22.22 
     2. ผลการดําเนินงานตามโครงการของแผนปฏิบัติงานสํานักงานอธิการบดี  รอบ 12 เดือน  โครงการทั้งหมด 14  โครงการ มีการดําเนินการ 11 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 78.57 ไม่มีการดําเนินการ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.43 
 



หน้าที่ 2 

    ข. ผลการดําเนินงานจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์        
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน : ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด และ 6 โครงการ ดังนี้ 

(1)  ผลการดําเนนิการตามตัวชี้วัด : มีการดําเนินการ 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00 บรรลุ 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00 ดังนี้ 
KPI-1  ร้อยละของกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้รับการปรับปรุงให้มีประสทิธิภาพ เป้าหมาย ร้อยละ 82 ผลการดําเนินงาน ร้อยละ 83.82 
KPI-2  มีรูปเลม่มาตรฐานการให้บริการที่ประกาศใช้จริง เป้าหมาย มีเลม่มาตรฐานการให้บริการเพิ่มขึ้น ผลการดําเนินงาน มีมาตรฐานการใช้   
         บริการ 18 เรื่อง/ชิ้นงาน 
KPI-3  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานอธิการบดี เป้าหมาย ระดับ 3 ผลการดําเนินงาน 
     ระดับ 3 
KPI-4 จํานวนองค์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการจัดการความรู้  เป้าหมาย 4 เรื่อง  ผลการดําเนินงาน  4  เรื่อง 

(2) ผลการดําเนนิการตามโครงการ :  มีการดําเนินการ 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ดังนี้ 
   P1  โครงการปรับปรุงโครงสร้าง/กระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสทิธิภาพ 
      ผลการดําเนินงาน  หน่วยงานในสํานักงานอธิการบดีปรับปรุงกระบวนงาน 3 กระบวนงาน 
   P2  โครงการสร้าง/ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับแนวปฏิบัติให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      ผลการดําเนินงาน  หน่วยงานในสํานักงานอธิการบดีปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบัติแล้วเสร็จ 1 หน่วยงาน คือ ส่วนวินัยและกฎหมาย
   P3  โครงการพัฒนามาตรฐานการบริการ 
        ผลการดําเนินงาน  หน่วยงานในสํานักงานอธิการบดี มีการปรับปรุงการพัฒนามาตรฐานการให้บรกิาร รวมทั้งสิ้น 18 เรื่อง ดังนี้ 

1) มาตรฐานการเงินพัสดุ และทรัพย์สิน 3 เรื่อง 
2) มาตรฐานการให้บริการด้านอื่นๆ 9 เรื่อง 
3) มาตรฐานการให้บริการด้านกายภาพ ยานพาหนะ และความปลอดภัย 1 เรื่อง 
4) มาตรฐานการให้บริการนิสิต 5 เรื่อง 

 



หน้าที่ 3 

 
 P4  โครงการพัฒนาการสื่อสารองค์กร 
    ผลการดําเนินงาน   หน่วยงานในสํานักงานอธิการบดี มีการพัฒนาการสื่อสารองค์กร 4 กิจกรรม 
 P5  โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารองค์กร 
    ผลการดําเนินงาน  หน่วยงานในสํานักงานอธิการบดี มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร ดังนี้ 

1) แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานอธิการบดี 
2) ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร 
3) มีแนวทางการปรับปรุงเว็บไซต์สํานักงานอธิการบดี 
4) สํารวจเว็บไซต์สํานักงานอธิการบดีและเว็บไซต์หน่วยงานภายใน 
5) จัดอบรมการจัดเว็บไซต์ สําหรับผู้ดูแลเว็บไซต์สัปดาห์ละครั้ง 

      P6  โครงการจัดการความรู้ (KM) สํานักงานอธิการบดี 
            ผลการดําเนินงาน  หน่วยงานในสํานักงานอธิการบดี ดําเนินการจัดการความรู้เสร็จเรียบร้อยแลว้ 4 เรื่อง ดังนี้  

1) การชดใช้ทุนกรณีผิดสญัญาศกึษา และสัญญารับทุนของส่วนวินัยและกฎหมาย 
2) การบริหารจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยของส่วนพัฒนาความยั่งยืน 
3) การเตรียมรับการรับรองคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ของฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
4) การใช้งานระบบบริหารข้อมูลทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ ของฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรให้มีคุณภาพ : ประกอบด้วย  5  ตัวชี้วัด และ  8  โครงการ ดังนี ้
(1)   ผลการดําเนนิการตามตัวชี้วัด : มีการดําเนินการ  5  ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00 บรรลุ 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 60.00 ไม่บรรล ุ2 ตัวชี้วัด  

คิดเป็นร้อยละ 40.00 ดังนี้ 
- บรรลุ 3 ตัวชีว้ัด ดังนี้ 
 



หน้าที่ 4 

1)  KPI-5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรสํานักงานอธิการบดี   
เป้าหมาย ร้อยละ 90  ผลการดําเนินงานร้อยละ 92.26     

2)  KPI-8 ระดับความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรสํานักงานอธิการบดีที่มีต่อองค์กร  
เป้าหมาย ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 3.7  ผลการดําเนินงาน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 3.88 

3)  KPI-9 อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสํานักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 96  ผลการดําเนินงาน ร้อยละ 98.26 

- ไม่บรรลุ 2 ตัวชี้วัด คือ 
1)  KPI–6  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านความรู้ความสามารถของบุคลากร  
    เป้าหมาย ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4  ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 3.87 ต่ํากว่าเป้าหมาย 
2)  KPI–7  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านบุคลากร/เจ้าหน้าที่   
    เป้าหมายคา่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4   ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 3.78  ต่ํากว่าเป้าหมาย 

 2. ผลการดําเนินการตามโครงการ : มีการดําเนินการ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.50 และยังไม่ดําเนินการ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.50  ดังนี้ 
    -  มีการดําเนนิโครงการ   
       P8   โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรสํานักงานอธิการบดี 2564 
       ผลการดําเนินงาน   บุคลากรสํานักงานอธิการบดีทั้งสิ้น 323 คน ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร จํานวน 298 คน (รอ้ยละ 92.26) 
       P9   โครงการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน/สายงาน (ของแต่ละหน่วยงาน) 
        ผลการดําเนินงาน   บุคลากรในสํานักงานอธิการบดีได้รับการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน จํานวน 15 หน่วยงาน 
       P13  โครงการ/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรักและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อสาํนักงานอธิการบดี 
          



    หน้าที่ 5 

       ผลการดําเนินงาน   มีการจัดกิจกรรมเสรมิสร้างความรักความผูกพันของบุคลากรที่มตี่อสํานักงานอธิการบดีในระดับสํานักงานอธิการบดี 
       กิจกรรมวันสงกรานต์ของสํานักงานอธิการบดี วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 
       P14  โครงการพัฒนามาตรฐานการเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นของสายปฏิบัติการ 
       ผลการดําเนินงาน   จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานเพื่อขอเลื่อนระดับชํานาญการ และระดับชํานาญงาน สําหรบัพนักงาน 
       มหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ สํานักงานอธิการบดี ดังนี้ 

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทําผลงานจากงานประจํา เพื่อประกอบการขอเลื่อนระดับตําแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย 
        สายปฏิบัติการ ณ คณะศกึษาศาสตร์ มศว 

2) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนผลงานเพื่อขอเลื่อนระดับชํานาญการและชํานาญงาน สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ 
สํานักงานอธิการบดี 

3) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทําผลงานจากงานประจําเพื่อประกอบการเลื่อนระดับตําแหน่งที่สูงขึ้นระดับชํานาญการพิเศษ ระดับชํานาญ
งานพิเศษ 

      P15  โครงการพัฒนาสภาพกายภาพสํานักงานอธิการบดี 
        ผลการดําเนินงาน ส่วนพัฒนากายภาพได้ปรับปรุงสภาพกายภาพส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาและป้ายภายในอาคารสํานักงานอธิการบดี  
        ประจําปีงบประมาณ 2564 

 -   ไม่มีการดําเนนิโครงการ 
    P10  โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสําหรับบุคลากรสํานักงานอธิการบดี ทั้งนี้ มีแผนการจัดโครงการวันที่ 23 – 25     
      มิถุนายน 2564 แต่เนื่องจากเกิดเหตุสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงเลื่อนการจัดโครงการ 

  P11   โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและจิตใจรักในงานด้านบริการ (Service mind) และเป็นไปตามมาตรฐานการบริการ ยังไม่มกีารจัดโครงการ 
      เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 



 
หน้าที่ 6 

  P12  โครงการอบรมการเสริมสร้างความรักและความผูกพันต่อองค์กรสําหรับผู้บริหารปฏิบัติการ  ยังไม่มีการจัดโครงการเนื่องจากได้รับผลกระทบ  
         จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 
 

       
 
      
 



ดําเนินการ ไม่ดําเนินการ บรรลุ ไม่บรรลุ ดําเนินการ ไม่ดําเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :
     การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 4 4 4 4 0 4 - 6 6 0
     ให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และ
     มีมาตรฐาน (ร้อยละ) (100.00) (0.00) (100.00) - (ร้อยละ) (100.00) (0.00)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :
    การพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะ
    บุคลากรให้มีคุณภาพ (ร้อยละ) (100.00) (0.00) (60.00) (40.00) (ร้อยละ) (62.50) (37.50)

รวมทั้งสิ้น
2 ประเด็นยุทธศาสตร์

(ร้อยละ) (100.00) (100.00) (77.78) (22.22) (ร้อยละ) (78.57) (21.43)

 

3 2 8 5 3

7 2 14 11 3

สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและโครงการตามแผนปฏิบัติงานสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

โครงการ
ผลการดําเนินงานตามโครงการ 
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