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แบบรายงานที ่2.1

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จ านวนกิจกรรมหลัก เป้าหมายจ านวนกิจกรรมหลัก จ านวนกิจกรรมหลัก ร้อยละจ านวนกิจกรรมหลัก

ทัง้หมด ตามแผนทีต่อ้งแล้วเสร็จ ทีแ่ล้วเสร็จ ทีแ่ล้วเสร็จ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาท้องถ่ิน 17 17 16 94.12

แผนงาน : พืน้ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 8 8 8 100.00

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพือ่ความยั่งยืน 4 4 4 100.00

แผนงาน : บูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม 5 5 4 80.00

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่2 การผลิตและพัฒนาครู 9 9 7 77.78

แผนงาน : พืน้ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 3 3 3 100.00

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพือ่ความยั่งยืน 6 6 4 66.67

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่3 การยกระดบัคุณภาพการศึกษา 61 61 60 98.36

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ 2 2 2 100.00

แผนงาน : พืน้ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 49 49 48 97.96

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพือ่ความยั่งยืน 10 10 10 100.00

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 23 23 19 82.61

แผนงาน : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 23 23 19 82.61

ความเห็นเพ่ิมเตมิ

ส่วนที ่2 ดา้นผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัตกิารของมหาวิทยาลัย

1.1 มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญต่อการด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ทีว่างไว้

1.2 มีการก าหนดนโยบายสู่การน าไปปฏิบัติส าหรับหน่วยงานทีช่ัดเจน

ผลการด าเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ระยะสิ้นปี (ขอ้มลูตั้งแตว่ันที ่1 ตลุาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ดงัน้ี

1. ปัจจัยทีส่่งผลตอ่ความส าเร็จในการด าเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแผนทีต่ั้งไว้ 
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2.3 ตารางเวลาและการประสานงานในการด าเนินงานบางโครงการมีปรับเปล่ียนตามข้อจ ากัดต่างๆ จึงท าให้การด าเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนทีก่ าหนดไว้

2.4 ไม่สามารถควบคุมปัจจัยภายนอกการจัดกิจกรรมได้

1.6 มีการติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานเป็นประจ าทุกเดือน

1.3 มหาวิทยาลัยมีการก าหนดให้หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทีต้ั่งไว้

1.4 การจัดท าแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีการก าหนดแผนการปฏิบัติงานไว้ชัดเจน

2.2 ภาระหน้าทีค่วามรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนมีหลายด้าน ซ่ึงบางคร้ังอาจท าให้ต้องเล่ือนการจัดโครงการ

2.1 บางหน่วยงานยังไม่มีความเชี่ยวชาญ และยังไม่มีประสบการณ์ในการด าเนินงาน จึงอาจท าให้การด าเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานทีก่ าหนดไว้

1.5 มีระบบ กลไกและการวางแผนทีช่ัดเจนท าให้มีการด าเนินงานเป็นไปตามแผน

2. สาเหตหุรือปัญหาทีท่ าให้การด าเนินงานไมป่ระสบผลส าเร็จ 

1.7 มีคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามงบประมาณการด าเนินงานของหน่วยงานเพือ่ให้การจัดกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว้
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จ ำนวน เป้าหมายตวัชี้วัด จ านวนตวัชี้วัด ร้อยละจ านวนตวัชี้วัด

แผนงาน / ผลผลิต / โครการ ตวัชี้วัดทัง้หมด ทีต่อ้งบรรลุ ทีบ่รรลุเป้าหมาย ทีบ่รรลุเป้าหมาย

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาท้องถ่ิน 7                 7                                2                                  28.57                           

แผนงาน : ยทุธศาสตร์พฒันาการศึกษาเพือ่ความยั่งยนื 3                  3                                 2                                   66.67                            

แผนงาน : บูรณาการการวิจยัและนวัตกรรม 4                  4                                 -                                -                                

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่2 การผลิตและพัฒนาครู 4                 4                                3                                  75.00                           

แผนงาน : ยทุธศาสตร์พฒันาการศึกษาเพือ่ความยั่งยนื 4                  4                                 3                                   75.00                            

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 32                32                              11                                34.38                           

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ 1                  1                                 1                                   100.00                           

แผนงาน : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 29                29                                9                                   31.03                            

แผนงาน : ยทุธศาสตร์พฒันาการศึกษาเพือ่ความยั่งยนื 2                  2                                 1                                   50.00                            

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 5                 5                                3                                  60.00                           

แผนงาน : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 5                  5                                 3                                   60.00                            

รวมทัง้สิ้น 48                48                              19                                39.58                           

ความเห็นเพ่ิมเตมิ

1.1.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ ทีบ่รรลุเป้าหมายนั้นเนื่องจาก เป็นตัวชี้วัดทีเ่กี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายบุคลากรทีม่ีการจ่ายงบประมาณเป็นประจ าทุกเดือน

ส่วนที ่2 ดา้นผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัตกิารของมหาวิทยาลัย

แบบรายงานที ่2.2

การบรรลุเป้าหมายตามตวัชี้วัดในแผนปฏิบัตริาชการ แยกตามประเดน็ยุทธศาสตร์ ระยะสิ้นปี (ขอ้มลูตั้งแตว่ันที ่1 ตลุาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ดงัน้ี

1. ปัจจัยทีส่่งผลตอ่การด าเนินงานทีบ่รรลุเป้าหมาย ตามตวัชี้วัดในแผนปฏิบัตริาชการ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระยะสิ้นปี

2. สาเหตหุรือปัญหาทีท่ าให้การด าเนินงานไมบ่รรลุเป้าหมาย 

 1.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1
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2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 การผลิตและพัฒนาครู

2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

2.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
2.4.1 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทีย่ังไม่บรรลุเป้าหมายเนื่องจาก การเก็บข้อมูลความพึงพอใจคุณภาพการบริหารจัดการของนักศึกษา บุคลากร

และผู้รับบริการอยู่ในระหว่างการด าเนินการ ซ่ึงท าให้ยังไม่สามารถระบุผลการด าเนินการว่าบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่

2.2.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพือ่ความยั่งยืน ทีย่ังไม่บรรลุเป้าหมายเนื่องจาก ตัวชี้วัดจ านวนโรงเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการ (โครงการอ่านออกเขียนได้ฯ) ซ่ึงเป็น

ตัวชี้วัดกลางทีท่าง ทปอ. ก าหนด ได้มีการประชุมเพือ่หารือปรับลดจ านวนลงจาก 60 โรงเรียน เหลือเพียง 45 โรงเรียน หลังจากมหาวิทยาลัยได้จัดส่งค าของบประมาณไปยัง

ส านักส านักงบประมาณแล้ว และพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ระบุเป็น 60 โรงเรียน

2.1.2 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ทีไ่ม่บรรลุเป้าหมายเนื่องจาก เป้าหมายโครงการเดิมระบุโครงการวิจัยใหม่ไว้ 12 โครงการ แต่หลังจากการชี้แจงต่อ

คณะกรรมการธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแล้วได้ถูกปรับลดเหลือเพียง 10 โครงการ เนื่องจากอีก 2 โครงการเป็นงานวิจัยทีด่ าเนินการนอกพืน้ทีท่ีม่หาวิทยาลัย

รับผิดชอบ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัยได้ถูกด าเนินการจัดท าไปก่อนแล้วและไม่ได้ขอปรับลดต่อสภามหาวิทยาลัย และในขณะเดียวกันโครงการ

วิจัยทัง้ 10 โครงการ ยังอยู่ในระหว่างการด าเนินการโครงการวิจัย

2.3.1 แผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทีย่ังไม่บรรลุเป้าหมายเนื่องจาก จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวนนักศึกษาทีเ่ข้าใหม่ และจ านวนนักศึกษาที่

คงอยู่ การจบการศึกษาของนักศึกษาไม่เป็นตามทีห่ลักสูตรก าหนด ไม่เป็นตามเป้าหมายทีก่ าหนด และตัวชี้วัดนักศึกษาทีไ่ด้งานท า นักศึกษาทีไ่ด้งานท าตรงสาขา และความพึง

พอใจของนายจ้าง ไม่ได้มีการเก็บข้อมูลระดับมหาวิทยาลัยในปีการศึกษาทีผ่่านมา เนื่องมาจากยังไม่ได้มีการรับรายงานตัวบัณฑิตในการศึกษาปี 2561 ซ่ึงข้อมูลนักศึกษาทีไ่ด้

งานท าและความพึงพอใจของนายจ้างจะใช้ฐานข้อมูลเดียวกันกับฐานข้อมูลการรับรายงานตัวบัณฑิตโดยการตอบแบบสอบถามเป็นแบบออนไลน์  ท าให้ถ้ายังไม่มีการรายงานตัว

บัณฑิตในปีการศึกษา 2561 ก็จะไม่มีข้อมูลนักศึกษาทีไ่ด้งานท าและความพึงพอใจของนายจ้างด้วย
2.3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพือ่ความยั่งยืน ทีย่ังไม่บรรลุเป้าหมายเนื่อง จากจ านวนของนักเรียนทีเ่ข้าใหม่ของโรงเรียนสาธิตทัง้ 2 แห่ง ไม่เป็นไปตามแผน

การรับ

2.1.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพือ่ความยั่งยืน ทีไ่ม่บรรลุเป้าหมายเนื่องจาก ตัวชี้วัดรายได้ของชุมชนทีเ่ข้าร่วมโครงการเพิม่ขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 (โครงการ

แก้ปัญหาความยากจน) ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดกลางทีท่าง ทปอ.ก าหนด ยังไม่สามารถวัดผลการด าเนินโครงการได้ในระยะเวลาเพียง 1 ปีงบประมาณ

2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาท้องถิ่น
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แบบรายงานที่ 2.3

ไดร้ับจดัสรร เปา้หมาย ใชไ้ป ไดร้ับจดัสรร เปา้หมาย ใชไ้ป ไดร้ับจดัสรร ใชไ้ป

ทัง้ปี การด าเนินการ  (*ร้อยละ) ทัง้ปี การด าเนินการ (*ร้อยละ) ทัง้ปี (ร้อยละ)

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาทอ้งถ่ิน 32,602,809.35    32,602,809.35    30,002,518.47   981,000.00        981,000.00        830,657.88      33,583,809.35    30,833,176.35   

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน 3,600,000.00       3,600,000.00       3,567,978.57      -                    -                    -                  3,600,000.00       3,567,978.57      

(99.11) (0.00) (99.11)

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความ

ยัง่ยืน 16,166,409.35     16,166,409.35     16,165,419.90    -                    -                    -                  16,166,409.35     16,165,419.90    

(99.99) (0.00) (99.99)
แผนงาน : บรูณาการการวิจัยและนวัตกรรม 12,836,400.00     12,836,400.00     10,269,120.00    981,000.00         981,000.00         830,657.88       13,817,400.00     11,099,777.88    

(80.00) (84.67) (80.33)

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่2 การผลติและพัฒนาครู 12,961,526.00    12,961,526.00    12,585,378.37   4,782,145.00     4,782,145.00     4,057,813.72    17,743,671.00    16,643,192.09   

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน 196,400.00         196,400.00         196,400.00         201,500.00         201,500.00         201,500.00       397,900.00         397,900.00        

(100.00) (100.00) (100.00)

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความ

ยัง่ยืน 12,765,126.00     12,765,126.00     12,388,978.37    4,580,645.00       4,580,645.00       3,856,313.72     17,345,771.00     16,245,292.09    

(97.05) (84.19) (93.66)

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่3 การยกระดบัคุณภาพ

การศึกษา 318,309,944.37  318,309,944.37  313,345,946.07 35,921,625.00    35,921,625.00    27,565,837.10  354,231,569.37  340,911,783.17 

รวมเงินทัง้สิน้จ านวนเงินงบประมาณแผ่นดนิ จ านวนเงินรายได้

ส่วนที่ 2 ด้านผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์ แผนปฏิบัติการของมหาวทิยาลัย

ประเดน็ยทุธศาสตร์/แผนงาน

รายงานผลการบริหารงบประมาณ ระยะส้ินปี (ขอ้มูลต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กนัยายน 2562)

ได้รับการจดัสรรงบประมาณ  เป้าหมายการด าเนินการ และใช้จา่ยงบประมาณ จ าแนกตามยทุธศาสตร์ และแผนงาน ดังต่อไปนี้

(ล้านบาท)
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ไดร้ับจดัสรร เปา้หมาย ใชไ้ป ไดร้ับจดัสรร เปา้หมาย ใชไ้ป ไดร้ับจดัสรร ใชไ้ป

ทัง้ปี การด าเนินการ  (*ร้อยละ) ทัง้ปี การด าเนินการ (*ร้อยละ) ทัง้ปี (ร้อยละ)

รวมเงินทัง้สิน้จ านวนเงินงบประมาณแผ่นดนิ จ านวนเงินรายได้

ประเดน็ยทุธศาสตร์/แผนงาน

แผนงาน : บคุลากรภาครัฐ 244,451,600.00   244,451,600.00   243,733,943.32   25,854,010.00     25,854,010.00     17,619,034.17   270,305,610.00   261,352,977.49   

(99.71) (68.15) (96.69)

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน 54,540,179.72     54,540,179.72     50,314,637.47    9,274,772.00       9,274,772.00       9,173,498.93     63,814,951.72     59,488,136.40    

(92.25) (98.91) (93.22)

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความ

ยัง่ยืน 19,318,164.65     19,318,164.65     19,297,365.28    792,843.00         792,843.00         773,304.00       20,111,007.65     20,070,669.28    

(99.89) (97.54) (99.80)

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาระบบการ

บริหารจดัการ 315,378,820.28  315,378,820.28  314,984,920.28 63,577,950.00    63,577,950.00    51,876,881.55  378,956,770.28  366,861,801.83 

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน 315,378,820.28   315,378,820.28   314,984,920.28   63,577,950.00     63,577,950.00     51,876,881.55   378,956,770.28   366,861,801.83   

(99.88) (81.60) (96.81)
รวมทัง้สิน้ 679,253,100.00  679,253,100.00  670,918,763.19 105,262,720.00  105,262,720.00  84,331,190.25  784,515,820.00  755,249,953.44 

ความเห็นเพ่ิมเติม

1.7 บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ ความเขา้ใจในการด าเนินโครงการ

1.3 มีคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามงบประมาณเพื่อติดตามการใช้จา่ยงบประมาณ 

1.4 รายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณเต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิ์นเป็นประจ าทุกเดือน

1.5 มหาวิทยาลัยมีระบบเบิกจา่ยงบประมาณที่ดี

1.6 การประสานงานระหว่างหน่วยงานได้รับความร่วมมือที่ดีต่อกนั

1.1 มีการวางแผนการใช้จา่ยงบประมาณอยา่งชัดเจน

1.2 มีการกระจายอ านาจในการบริหารงบประมาณลงไปยงัหน่วยงานซ่ึงท าให้การบริหารงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารงบประมาณ ระยะสิน้ปี
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ไดร้ับจดัสรร เปา้หมาย ใชไ้ป ไดร้ับจดัสรร เปา้หมาย ใชไ้ป ไดร้ับจดัสรร ใชไ้ป

ทัง้ปี การด าเนินการ  (*ร้อยละ) ทัง้ปี การด าเนินการ (*ร้อยละ) ทัง้ปี (ร้อยละ)

รวมเงินทัง้สิน้จ านวนเงินงบประมาณแผ่นดนิ จ านวนเงินรายได้

ประเดน็ยทุธศาสตร์/แผนงาน

2.4 ในบางโครงการหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการกบัหน่วยงานเบิกจา่ยงบประมาณเป็นคนละหน่วยงานกนั

2.5 มีการเปล่ียนแปลงกระทรวงใหม่ท าให้การเบิกจา่ยต้องหยดุชะงักไปช่วงระยะเวลาหนึง่

2.6 การจดัซ้ือครุภัณฑ์ของหน่วยงานที่มีราคาเกนิ 500,000 บาท ต้องด าเนินการตามระเบียบพัสดุ และต้องให้พัสดุกลางของมหาวิทยาลัยเป็นผู้จดัซ้ือซ่ึงมีหลายรายการอาจท าให้เกดิความล่าช้าได้

2.1 การด าเนินโครงการในบางโครงการมีการเปล่ียนแปลงระยะเวลาการจดัโครงการ

2.2 การด าเนินโครงการบางโครงการไม่สามารถเบิกค่าใช้จา่ยในบางรายการได้

2.3 หลักเกณฑ์การเบิกจา่ยงบประมาณ ยงัไม่ชัดเจน และยงัทราบไม่ทั่วถงึกนั

2. สาเหตุหรือปัญหาที่ท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 


