
    

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลสรุปรายงานการติดตามและประเมินผล  
แผนปฏิบัติงานสํานักงานอธิการบดีแผนปฏิบัติงานสํานักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจําปีงบประมาณประจําปีงบประมาณ  พพ..ศ. ศ. 22556611  ::    รอบ รอบ 1212  เดือนเดือน              

( ตุลาคม ( ตุลาคม 25256060  ––  กันยายนกันยายน  25256161  ))  



  
สรุปราสรุปรายงานยงานการการติดตามและประเมินผลแผนติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติงานสาํนักงานอธิการบดี ปฏิบัติงานสาํนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25256161  ::  รอบ รอบ 1212  เดือนเดือน  ((ตุลาคม ตุลาคม 25256060  ––  กันยายน 2561กันยายน 2561))  
 
  สํานักงานอธิการบดีได้จัดทําแผนปฏิบัติงานสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  และในการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ได้อนุมัติแผนปฏิบัติงานสํานักงานอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 5 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 8 กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 11 ตัวชี้วัด และโครงการ 11 โครงการ  โดยกําหนดให้
มีการติดตามผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน โดยให้หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการ
แจ้งเตือนและติดตามงานของแต่ละหน่วยงาน    
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  สํานักงานอธิการบดีมีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานสํานักงานอธิการบดีในรอบ  12  เดือน 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ตัวชี้วัดตามแผนปี 2561 จํานวน 11 ตัวชี้วัด และโครงการตามแผนปี 2561 จํานวน 11 โครงการ  
  การรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานสํานักงานอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 
แบ่งเป็น  2 แนวทาง ดังนี้ 
  1. การรายงานผลประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัด เป็นการประเมินที่พิจารณาจากผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(รอบ 12 เดือน) ว่ามีการดําเนินการตามตัวชี้วัด/ยังไม่มีการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว้หรือไม่  
  2. การรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป็นการติดตามความก้าวหน้าของการนําแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานต่าง ๆ รับผิดชอบนําไปดําเนินการว่ามีการดําเนินการหรือไม่ มีความก้าวหน้าหรือไม่ พบปัญหา อุปสรรค และมีข้อเสนอแนะ   
 
 
 
 

หน้าที่ 1 



 

 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและโครงการของแผนปฏิบัติงานสํานักงานอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  (รอบ 12 เดือน) รายงานผล
การดําเนินงานในภาพรวม  ดังนี้ 

1. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานสํานักงานอธิการบดี  รอบ 12 เดือน   ตัวชี้วัดทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด มีการดําเนินการ 11 ตัวชี้วัด  คิดเป็น
ร้อยละ 100 บรรลุ 9 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 81.82 และไม่บรรลุ 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 18.18 
 2. ผลการดําเนินงานตามโครงการของแผนปฏิบัติงานสํานักงานอธิการบดี  รอบ 12 เดือน  โครงการทั้งหมด 11 โครงการ มีการดําเนินการ 11 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 100  
จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์        
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรให้มีคุณภาพ  : ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด และ 4 โครงการ ดังนี้ 

1. ผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด : มีการดําเนินการ 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100  และไม่บรรลุ 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.33 คือ  
(1) ตัวชี้วัด สนอ.1 : ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนาความรู้ ความสามารถทักษะและทัศนคติ  

(เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 98.11 ต่ํากว่าเป้าหมาย)  
    2. ผลการดําเนินการตามโครงการ : มีการดําเนินการครบทั้ง 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนากระบวนการปฏิบตัิงานและการบริการที่มีคุณภาพ : ประกอบด้วย  8  ตัวชี้วัด และ  7  โครงการ ดังนี ้

1. ผลการดําเนนิการตามตัวชี้วัด : มีการดําเนินการ 8 ตัวชี้วัด คดิเป็นร้อยละ 100  และ ไม่บรรลุ 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 12.50 คือ 
(1) ตัวชี้วัด สนอ.6 : ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติงานของส่วน/ฝ่าย/หน่วย  
  (เป้าหมายร้อยละ 100 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 42.86 ต่ํากว่าเป้าหมาย)  

    2. ผลการดําเนินการตามโครงการ : มีการดําเนินการครบทั้ง  7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 
     ดังมีรายละเอียดข้อมูลผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานสํานักงานอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน)    
     
 

หน้าที่ 2 



หน้าที่ 3

ดําเนินการ ไม่ดําเนินการ บรรลุ ไม่บรรลุ ดําเนินการ ไม่ดําเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : 3 3 0 2 1 4 4 0
     การพัฒนาและเสริมสร้าง 2 3 ร้อยละ 100.00 0.00 66.67 33.33 ร้อยละ 100.00 0.00
     สมรรถนะบุคลากรให้มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : 8 8 0 7 1 7 7 0
    การพัฒนากระบวนการ 3 5 ร้อยละ 100.00 0.00 87.50 12.50 ร้อยละ 100.00 0.00
     ปฏิบัติงานและการบริการที่มีคุณภาพ

รวมทั้งสิ้น 5 8 11 11 0 9 2 11 11 0
2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ร้อยละ 100.00 0.00 81.82 18.18 ร้อยละ 100.00 0.00

ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

โครงการ
ผลการดําเนินงานตามโครงการ 

สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและโครงการตามแผนปฏิบัติงานสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์


