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ส่วนที่ 1 

บทน า 

ประวัติ ความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2518 
ตามโครงสร้างของพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู โดยมีชื่อว่า ฝ่ายทะเบียนและวัดผล ต่อมามีภารกิจเพ่ิมขึ้น จึงได้
จัดตั้งเป็น ส านักส่งเสริมวิชาการ ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ตามมาตรา 7 ต่อมา
เมื่อมีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2538 และประกาศส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการสถาบันราชภัฏ ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2538 สถาบันราชภัฏ
นครสวรรค์ จึงได้แบ่งส่วนราชการเป็น ส านักส่งเสริมวิชาการ 

 ในปี พ.ศ. 2548 ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ มาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ จึงมีการแบ่งส่วนราชการใหม่เป็น ส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามกฎกระทรวง
จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ณ วันที่1 มีนาคม พ.ศ.
2548 ซึ่งปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 20 ก วันที่ 8 มีนาคม 2548 และมีการแบ่งส่วน
ราชการ เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
พ.ศ.2549 โดยให้แบ่งส่วนราชการเป็นส านักงานผู้อ านวยการ ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2549 
ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 74 ง วันที่ 3 สิงหาคม 2549  และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ในการประชุมครั้งที่ 12/2549 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 และครั้งที่ 13/2549 วันที่ 27 
ธันวาคม 2549 เห็นชอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย ของส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

ปรัชญา 
  “ส่งเสริมวิชาการ  รักษามาตรฐาน  บริการด้วยน้ าใจ” 

วิสัยทัศน์ 
“ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เป็นองค์กรที่ทันสมัย  ให้บริการถูกต้อง รวดเร็ว” 

พันธกิจส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 1.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
 2.  พัฒนาระบบงานการให้บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภารกิจส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 1.  บริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 2.  ให้บริการทางการศึกษาแก่คณาจารย์และนักศึกษา 
 3.  จัดสรรระบบและคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 
 4.  จัดวางระบบและด าเนินงานด้านหลักสูตรและแผนการเรียน 
 5.  จัดวางระบบและการด าเนินงาน ด้านทะเบียนและประมวลผล 
 6.  ด าเนินงานการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

อัตลักษณ์ของหน่วยงาน 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงาน และ
สนับสนุนงานด้านวิชาการ  และงานบริการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว กระชับ ฉับไว เทคโนโลยีทันสมัยในด้าน
วิชาการ 

โครงสร้างองค์กร 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์โดยขึ้นตรง
กับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มีโครงสร้างการบริหารจัดการส านัก ดังนี้ 

โครงสร้างการบริหารส่วนราชการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ ำนวยกำร 

คณะกรรมการประจ าส านัก 

รองผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 
 
 - งานจัดตารางเรียนและตาราง
สอบ 
 - งานประสานงานพัฒนาหลักสูตร 
 - งานวางแผนการเรียนการสอน 
 - งานพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและ 
      การสอน 
 - งานประเมนิการจดัการศึกษา 
 - งานสนับสนนุการจัดท าผลงาน
ทางวิชาการ 
 - งานบริการวิชาการด้านการเรียน
นอกแผน 
 - งานเอกสารหลกัสูตรและคูม่ือ
อาจารย์ 
 

กลุ่มงานบรหิารส านักงาน
ผู้อ านวยการ 
 
 - งานบริหารงานทั่วไป 
 - งานสารบรรณ 
 - งานพัสดุการเงิน 
 - งานบุคลากร 
 - งานข้อมูลสารสนเทศ 
 - งานประกนัคุณภาพ งาน กพร. 
 - งานแผนงานและงบประมาณ 
 - งานเลขานุการ สภาวิชาการ
และอนุกรรมการวิชาการ 

ส านักงานบัณฑิตวิทยาลยั 
 
 - งานบริหารทัว่ไป 
 - งานวิชาการบัณฑิตศึกษา 
 - งานบริการการศึกษา 
 - งานมาตรฐานการศกึษา 
หมายเหตุ ส านกังานบัณฑิต
วิทยาลัยเป็นหนว่ยงานอิสระ มี
ฐานะเทียบเท่ากลุม่งานในส านกั
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
จัดตั้งตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
 
 - งานรับนกัศึกษา 
 - งานทะเบียนนักศกึษา 
 - งานลงทะเบียนและประมวลผล 
     การเรียน 
 - งานเอกสารหลกัฐานการศกึษา 
 - งานตรวจสอบคุณวฒุ ิ
 - งานพระราชทานปริญญาบัตร 
 - งานข้อมูลสารสนเทศนกัศึกษา 
 - งานคู่มือนักศกึษา 
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ความเช่ือมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยกบัส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ประเด็นยุทธศาสตรส์ านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 1 

ส่งเสริมการ
พัฒนาหลักสูตร
อย่างเป็นระบบ
และเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 4 

ส่งเสริมศักยภาพ
การท าผลงาน
ทางวิชาการ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 2 

ส่งเสริมการ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 3 

การพัฒนางาน
การให้บริการ
ของหน่วยงานท่ี
มีประสิทธ-ิภาพ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 5 

พัฒนาระบบงาน
ประกันคณุภาพ 
 

ฟื้นฟูและสืบสาน
คุณค่า ความ
หลากหลายของ
วัฒนธรรมไทย 
ทั้งที่เป็นวิถีชีวิต 
ประเพณี ค่านิยม
ที่ดีงามภูมิปญัญา
ท้องถิ่นและ
สิ่งแวดล้อม
ท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยั 

สร้างโอกาสใน
การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
และการพัฒนา 
การเรยีน การ
สอนให้มี
คุณภาพสู่
มาตรฐานสากล 

สร้างความรู้และ
นวัตกรรมให้
สามารถตีพิมพ์
เผยแพร่ใน
ระดบัชาติและ
น าไปใช้ประโยชน์
ต่อบุคคล ชุมชน 
องค์กร และภาค
การผลิต 

ให้บริการ
วิชาการถ่ายทอด 
เทคโนโลยีที่มี
คุณภาพ และสบื
สานโครงการ
พระราชด าริ
ก่อให้เกิดการ
พัฒนาท่ียั่งยืน
ของท้องถิ่นไทย 

เพิ่มศักยภาพครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้
มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 

ก าหนดแนวทางการ
บริหารจดัการใหไ้ด้
มาตรฐาน เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมือง ท่ี
ด ี
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ส่วนที่2 
รายงานผลการด าเนินการ ปีงบประมาณ 2557 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
5.ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร 
5.1 หัวหน้าหน่วยงานชี้น าและท าให้องค์การ
มีความยั่งยืน 

     ผู้บริหารมีแนวทางในการด าเนินงานผ่านแผนกลยุทธ์ 
แผนการด าเนินงานด้านต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินงานของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นไปตามนโยบายและพันธกิจ
ของหน่วยงาน และสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ดังนี้ 
     1.มีกลยุทธ์ในการสนับสนุนการพัฒนา การด าเนินงานของ
กลุ่มงานต่าง ๆ ทั้งในด้านทรัพยากร และสมรรถนะของบุคลากร  
     2.มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และอ านาจในการ
ตัดสินใจ,อ านาจการบริหารงานตามสายงานและระดับของ
ต าแหน่งงานตามความเหมาะสม ผ่านสายการบังคับบัญชา  
     3.มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษาที่เกี่ยวข้อง
กับงานประจ าและทักษะด้านอื่น ๆ ที่สนใจ  
     4.ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศในการท างานที่ดีระหว่าง
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดผลการด าเนินงานที่ดี ส่งผล
ให้บรรลุพันธกิจของหน่วยงาน 
     5.ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานภายใต้กฎ ระเบียบ และ
ข้ อบั งคั บ ต่ า ง ๆ  อย่ างถู กต้ อ ง ถู กหลั กจริ ยธรรมและมี
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 
 

5.2 บุคลากรได้รับการสื่อสารและปฏิบัติงาน
ไปในทิศทางเดียวกัน 

     การสื่อสารแผนและผลการด าเนินการขององค์กรนั้น
ผู้บริหารระดับสูง มีวิธีการการสื่อสาร และสร้างความผูกพันกับ
ผู้ปฏิบัติงานทั้งสถาบัน การส่งเสริมการสื่อสาร เพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
เช่น การประชุมบุคลากรประจ าเดือน การมอบหมายงาน การ
ประชุมกลุ่มย่อย รวมถึงการจัดท าเอกสารเผยแพร่  
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
5.ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร (ต่อ) 
5.3 มีวิสั ยทัศน์ และแผนกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องกัน 

     ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนก าหนดวิสัยทัศน์เพ่ือ
มุ่งไปสู่ความเป็นเลิศในด้านการให้บริการที่สนับสนุนการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ภายใต้วิสัยทัศน์หน่วยงานที่ว่า 
“ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นองค์กรที่ทันสมัย
ให้บริการถูกต้อง รวดเร็ว” 
     จากวิสัยทัศน์ดังกล่าว ผู้บริหารและบุคลากรได้ร่วมกัน
ทบทวนแผนกลยุทธ์ และเป้าประสงค์ต่าง ๆ ให้มีความเชื่อมโยง
กับพันธกิจหน่วยงาน แนวนโยบายของมหาวิทยาลัย และ
สนับสนุนการด าเนินงานของส านักให้มุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ และ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ผ่านโครงการ 
กิจกรรมที่แสดงถึงการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 
 

5.4 มีผลลัพธ์การด าเนินงานตามวิสัยทัศน์
และแนวนโยบาย 

     ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ท าการทบทวนผล
การด าเนินงานในวงรอบปีงบประมาณท่ีผ่านมา (พ.ศ.2556) และ
ได้ทบทวนถึงกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน ให้แผนงานประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้  ผ่านโครงการ “ระดมความคิด
กับทิศทางการพัฒนา สนส.” มีการปรับปรุง ทบทวน กลยุทธ์
การด าเนินงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันในประเด็น
ต่าง ๆ ดังนี้ 
     1.มีการวิเคราะห์ ทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ
ภารงานหลักของหน่วยงาน จากเดิม 5 ประเด็นยุทธ์ ปรับลดลง 
เหลือ 4 ประเด็น  เรื่องที่ปรับลดคือ “การส่งเสริมการจัดท า
ผลงานวิชาการ”  
       สาเหตุของการปรับลดคือ การส่งเสริมการจัดท าผลงาน
วิชาการของคณาจารย์นั้น ปัจจุบันเป็นการด าเนินงานในระดับ
คณะ เพ่ือให้การพัฒนาตรงกับศาสตร์ในสาขาที่สังกัดของแต่ละ
คณะซึ่งจะส่งผลถึงการพัฒนาอย่างชัดเจน และตรงเป้าหมายมาก
ยิ่งขึ้น ในส่วนของเงินสนับสนุนในการจัดท าผลงานวิชาการเพ่ือ
ขอก าหนดต าแหน่งนั้น ยังคงไว้ให้มีการเบิกจ่ายที่ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
จากการทบทวนดังกล่าวด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ผ่านกิจกรรม/
โครงการต่าง ๆ ตามแผนการด าเนินงาน และการรับจัดสรร
งบประมาณ โดยมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
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พิจารณาจากการเบิก-จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนี้ 
     จ านวนโครงการ/กิจกรรม   14 โครงการ/กิจกรรม  
     ด าเนินการ     14 โครงการ/กิจกรรม 
     จ านวนตัวชี้วัด 22 ตัวชี้วัด  
     ตัวชี้วัดที่บรรลุ 19 ตัวชี้วัด 
     ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุ 3 ตัวชี้วัด 
     งบประมาณท่ีตั้ง 12,318,100   บาท 
     งบประมาณท่ีใช้ 10,506,617.20  บาท 
     งบประมาณคงเหลือ  1,811,482.80   บาท 
     คิดเป็นร้อยละ 85.29 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
5.ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร(ต่อ) 
5.5 หัวหน้าหน่วยงานได้รับการยอมรับและ
เป็นแบบอย่างที่ดีได้รับคะแนนความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าระดับ 3.51 

     ปีงบประมาณ 2557 ได้ท าการประเมินการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร(ผอ. และรองฯ) ตามแนว
ปฏิบัติการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จากบุคลากรภายใน
หน่วยงานทั้งหมด โดยมีผลการประเมินในภาพรวมดังนี้ 
 

ต าแหน่ง คะแนนประเมิน ระดับ 
ผู้อ านวยการฯ  ดี 
รองฯ ฝ่ายบริหาร  ดี 
รองฯ ฝ่ายวิชาการ  ดี 
รองฯ ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย  ดี 

 

 

6 ผลลัพธ์ด้านการเงินและงบประมาณ 
6.1 มีแผนการเงินและงบประมาณ(เสนอ
จัดตั้ง/จัดหารายได้) 

     ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ร่วมกัน
วิเคราะห์ SWOT ด้านการเงิน และพิจารณายุทธศาสตร์ทาง
การเงิน แนวทางการจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน ให้สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ของส านักฯ และเป็นไปตามกรอบการจัดสรร
งบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 
 

6.2 การจัดสรรงบประมาณเหมาะสมกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์ 

     ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเหมาะสมกับนโยบายและยุทธศาสตร์ คือ  
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอย่าง
เป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐาน ได้รับงบประมาณจัดสรร 
ร้อยละ 84.26 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ได้รับงบประมาณจัดสรร ร้อยละ 
0.82 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนางานการให้บริการของ
หน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ ได้รับงบประมาณจัดสรร ร้อยละ 
4.71 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมศักยภาพการท าผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ ได้รับงบประมาณจัดสรร ร้อยละ 9.64 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนางานประกันคุณภาพอย่างมี
ระบบ ได้รับงบประมาณจัดสรร ร้อยละ 0.57 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
6 ผลลัพธ์ด้านการเงินและงบประมาณ(ต่อ) 
6.3 มีการใช้จ่ายงบประมาณตรงตามแผน
และมีประสิทธิภาพ 

     ส านักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการใช้จ่ าย
งบประมาณตรงตามแผน มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีที่ก าหนดไว้ในแต่ละปี  

6.4 มีรายงานผลการใช้งบประมาณประจ าปี
ที่เน้นผลงาน 

     ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีรายงานผลการใช้
งบประมาณประจ าปีที่เน้นผลงาน คือ ครอบคลุมการด าเนินงาน
ตามพันธกิจทุกด้านของส านักฯ รวมถึงการพัฒนางานภายในและ
งานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจ และการพัฒนา
บุคลากร  

6.5 มีผลการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
และงบประมาณ 

- 

7.ผลลัพธ์ด้านการประกันคุณภาพ 
7.1  มี ผลลัพธ์ด้ านการประกั นคุณ ภาพ
การศึกษาภายในและภายนอกไม่น้อยกว่า
ระดับ 3.51 

     ปีการศึกษา 2557 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบ่งชี้ที่
รับผิดชอบ ทั้ งสิ้นจ านวน 12 ตัวบ่งชี้  มีผลการด าประเมินโดย
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)อยู่ใน
ระดับดี มีคะแนนจากการประเมินเท่ากับ 4.42 คะแนนจากคะแนน
เต็ม 5  และตัวบ่งชี้การประเมินภายนอก (สมศ.) จ านวน 5 ตัว
บ่งชี้ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี คะแนนการประเมินเท่ากับ 
4.21 จากคะแนนเต็ม 5  
 

7.2 มีผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
ของ ก.พ.ร. ไม่ต่ ากว่า 3.51 

     ปีงบประมาณ 2556  หน่วยงานได้จัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ระหว่างผู้อ านวยการ
ส านัก และ อธิการบดี  โดยมีตัวชี้วัดตามค ารับรองฯ ที่สอดคล้อง
กับการด าเนินงานของหน่วยงาน จ านวน 8 ตัวชี้วัด ส่วนของการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามค ารับรองฯ นั้น ในปัจจุบันไม่มี
การประเมินในระดับหน่วยงาน มีเพียงการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในค ารับรองการปฏิบัติราชการ
เท่านั้น 
 

7.3 มีผลการปฏิบัติงานเทียบเคียง( Bench 
Marketing) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืนและ
น าผลมาปรับปรุงพัฒนา(เทียบเคียงกับ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย) 

     ผลการประเมินคุณภาพคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ(บุคคลภายนอก) มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในของหน่วยงานอยู่ ในล าดับที่  2 เมื่อเปรียบเทียบกับ
หน่วยงานสนับสนุนหน่วยอ่ืน ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ดังปรากฏ
ในตาราง ดังนี้ 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
7.ผลลัพธ์ด้านการประกันคุณภาพ(ต่อ) 
  

หน่วยงาน คะแนน ระดับ 
ส านักงานอธิการบดี 3.75 ดี 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4.42 ดี 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.38 ดี 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 4.75 ดีมาก 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 4.10 ดี 

     จากการประเมินดังกล่าว หน่วยงานได้น าข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพของคณะกรรมการประเมินฯ มาจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ ในปีการศึกษา 2556  เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ต่อไป  
 

7.4 มีระบบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน 
(Best Practice) 

     ในการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพของหน่วยงานนั้น 
ได้จัดท าปฏิทินก าหนดช่วงเวลาไว้อย่างชัดเจน และมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพระดับ
หน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการก าหนด
ขั้นตอนในการด าเนินงานประกันคุณภาพไว้ในเล่มกระบวนงาน 
ด้านการประกันคุณภาพของส านัก 
 

7.5 มีการติดตาม ประเมินผลและพัฒนา
อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 

     ในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หน่วยงานนั้น มีการด าเนินงานดังนี้ 
     1.ได้มกีารมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการ 
     2.มีการติดตามการด าเนินงานเบื้องต้นโดยคณะผู้บริหารของ
ส านักฯ  
     3.จัดท ารายงานผลการด าเนินการประกันคุณภาพฯ รอบ 6 
เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน รายงานต่อมหาวิทยาลัย
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพฯ  
     4.จัดท ารายงานการประเมินตนเองเพ่ือรับการประเมินจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ โดยบุคคลภายนอก  
     5.น าข้อเสนอแนะที่ ได้จากการประเมิน มาทบทวนการ
ด าเนินงาน และจัดท าเป็นแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
8.การวางแผนการวางกลยุทธ์ 
8.1 มีผลการวิเคราะห์ SWOT ในการจัดท า
แผนกลยุทธ์ 

     ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการวิเคราะห์จุดแข็ง  
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ให้สอดคล้องการวิสัยทัศน์ของส านัก
ฯ  เป็นดังต่อไปนี้ 
จุดแข็ง 
1.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
สนับสนุนการบริหารจัดการและการให้บริการของหน่วยงาน 
2.  บุคลากรภายในองค์กรมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ และ
มีความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
3.  มีการกระจายอ านาจไปยังกลุ่มงานต่าง ๆ ท าให้สามารถ
วางแผนพัฒนางานที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 
4.  สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการศึกษา อบรม และศึกษาดูงาน 
5.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์และแผนงานสนับสนุนการขับเคลื่อน
งานตามยุทธศาสตร์ที่ดี 
6.  มีการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
7.  มีการสร้างเครือข่ายด้านวิชาการกับหน่วยงานภายนอกและมี
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
จุดอ่อน 
1.  ขาดระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิผล 
2.  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ 
3.  โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรยังขาดความชัดเจน 
4.  สัดส่วนภาระงานกับบุคลากรไม่สมดุลกัน 
5.  หน่วยงานมีลักษณะงานที่หลากหลาย  รูปแบบการปฏิบัติงาน
ต่างกัน  ท าให้เกิดช่องว่างในการบริหารจัดการให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
โอกาส 
1.  การพัฒนาหลักสูตร  ผลงานวิจัยและการบริการวิชาการที่ตรง
กับความต้องการ 
2.  ความต้องการในการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนที่มีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึน 
3.  มีแหล่งทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ที่มากข้ึน 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
8.การวางแผนการวางกลยุทธ์ (ต่อ) 
 อุปสรรค 

1.มีการเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์คุณภาพ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 
2.นโยบายทางการศึกษามีการเปลี่ยนแปลง ไม่เอ้ือต่อการ
ด าเนินงาน 
3.ขาดนโยบายเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรม
การให้บริการ 
4.การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มุ่งเน้นวัตถุนิยมเป็นหลัก 
5.มีการขยายศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัยใหญ่ ๆ ออกนอกเขต
พ้ืนที่ให้บริการ 
6.มีการแข่งขันในระดับบัณฑิตศึกษามากขึ้น 
 

8.2 มีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ  และ
ระบุเวลาที่จะบรรลุผล 

     ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการจัดท าแผนงาน
และโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์  ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2556  โดยก าหนดตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม  
ส าหรับการประเมินความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม  มี 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม รวมถึงระยะเวลากา ร
ด าเนินงานและงบประมาณที่ใช้ในแต่ละโครงการ/กิจกรรม และ
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม นั้นๆ 
 

8.3 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์มาเป็น
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีได้เหมาะสม 

- ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการถ่ายทอดนโยบาย  
แผนกลยุทธ์ของส านักฯ ผ่านสื่อต่างๆ คือ เอกสารรายงานประจ าปี
ของส านักฯ เว็บไซต์ส านัก (http://apr.nsru.ac.th)   
- มีการถ่ายทอดนโยบาย แผนกลยุทธ์ ในการประชุมบุคลากร
ประจ าส านัก เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้าใจในวิสัยทัศน์  
ค่านิยมและพันธกิจของส านักฯ ร่วมกัน 
- มีหั วหน้ากลุ่มงานท าหน้าที่ ในการก ากับดู แลควบคุมการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนกลยุทธ์ ของส านักฯ 
 

8.4 มีกลยุทธ์ที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตของมหาวิทยาลัย 

     ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีกลยุทธ์การ
ด าเนินงานที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักฯ และ
สนับสนุนกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
ดังต่อไปนี้ 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
8.การวางแผนการวางกลยุทธ์ (ต่อ) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็น

ระบบและเป็นไปตามมาตรฐาน  โดยมีกลยุทธ์ที่สนับสนุน
ยุทธศาสตร์ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ คือ 
     1.  สนับสนุนกระบวนการพัฒนาหลักสูตร  ให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐาน 
     2.  สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
     กลยุทธ์ดังกล่าวสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของ
มหาวิทยาลัย คือ  สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษาและ
การพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล โดย
หน่วยงานได้จัดโครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนการสร้างโอกาสและ
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย เช่น ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
หลักสูตรที่มีความหลากหลายตรงตามความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น เป็นต้น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  โดยมีกลยุทธ์ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์
ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ คือ 
     1.  พัฒนาการด าเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     2.  พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน 
     3.  พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านเทคโนโลยี 
     กลยุทธ์ดังกล่าวสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ของ
มหาวิทยาลัย คือ ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการให้ได้
มาตรฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี  โดยหน่วยงานมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การปฏิบัติงานด้านต่างๆ เช่น ระบบโปรแกรมส าเร็จรูปทะเบียน
และประมวลผล  มาใช้ในกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล  
ส าหรับเก็บข้อมูลทางด้านงานทะเบียนและประมวลผล  ระบบ
โปรแกรมส าเร็จรูปการจัดตารางเรียนตารางสอน  มาใช้ในกลุ่มงาน
ส่งเสริมวิชาการ เพื่อจัดท าตารางเรียนตารางสอนให้แก่คณาจารย์
และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงาน 
เพ่ือใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  ให้แก่คณาจารย์  นักศึกษา 
และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  รวมทั้งบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย  เป็นต้น 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
8.การวางแผนการวางกลยุทธ์ (ต่อ) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนางานให้บริการของ

หน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ  โดยมีกลยุทธ์ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์
ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ คือ 
     1.  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการที่เป็นเลิศ 
     2.  พัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการของบุคลากร 
     3.  สร้างนวัตกรรมกระบวนการให้บริการ 
     4.  ปรับปรุงกระบวนการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     กลยุทธ์ดังกล่าวสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ของ
มหาวิทยาลัย คือ ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการให้ได้
มาตรฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี  โดยหน่วยงานได้จัดโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมพัฒนาระบบ
การให้บริการของหน่วยงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ คือ เป็นองค์กร
ที่ทันสมัย ให้บริการถูกต้องรวดเร็ว เช่น การพัฒนาบุคลากรภายใน
หน่วยงานให้มีจิตบริการที่ดีให้เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้มาใช้บริการ เป็น
ต้น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนางานประกันคุณภาพอย่างเป็น
ระบบ  โดยมีกลยุทธ์ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ให้บรรลุตาม
เป้าประสงค์ คือ 
     1.  จัดท าระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพท่ีได้มาตรฐาน 
เอ้ืออ านวยต่อการบริหารทุกระดับ 
     2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพภายใน 
     3.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพท่ีสอดคล้องกับความเป็นเลิศ
ของหน่วยงาน 
     4.  พัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ 
     กลยุทธ์ดังกล่าวสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ของ
มหาวิทยาลัย คือ ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการให้ได้
มาตรฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี  โดยหน่วยงานมีการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนการ
พัฒนางานประกันคุณภาพของหน่วยงาน เช่น การอบรมเชิง
ปฏิบัติการในการจัดท าแผนกลยุทธ์ ฯลฯ ให้แก่บุคลากรภายใน
หน่วยงาน ท าให้บุคลากรสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  สร้าง
ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของหน่วยงาน  รวมทั้งแผนกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน  และสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามประเด็น
ยุทธ์ศาสตร์ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นต้น 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
8.การวางแผนการวางกลยุทธ์ (ต่อ) 
8.5 มีผลลัพธ์แสดงความสามารถในการน า
แผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

    ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ผ่าน
กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ตามแผนการด าเนินงาน และการรับ
จัดสรรงบประมาณ โดยมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้  
ดังต่อไปนี้ 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัดทั้งหมด 
-  จ านวนโครงการ/กิจกรรม   14 โครงการ/กิจกรรม 
-  จ านวนตัวชีว้ัด  22 ตัวชี้วัด 
การด าเนินการ 
-  ด าเนินการ  14 โครงการ/กิจกรรม 
-  จ านวนตัวชีว้ัด  22 ตัวชี้วัด 
-  บรรลุ   19 ตัวชี้วัด 
-  ไม่บรรลุ  3 ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
-  งบประมาณท่ีตั้ง  12,318,100   บาท 
-  งบประมาณท่ีใช้   10,811,482.80   บาท 
-  งบประมาณคงเหลือ  1,811,482.80 บาท 
-  คิดเป็นร้อยละ  85.29 
 

9.การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
9.1 มีความรับผิดชอบปรับปรุงงานอย่าง
ต่อเนื่องจนบรรลุผล 

     ผู้บริหารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มีการจัดท า
แผนกลยุทธ์   แผนปฏิบัติ ราชการประจ าปี   มีการก าหนด
ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน  มีกระบวนการปฏิบัติงาน  
และระบบงานที่เป็นมาตรฐาน  มีการติดตามและประเมินผล  และ
พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ   เพ่ือบรรลุตาม
นโยบายและเป้าหมาย  ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
     1. สร้างความรู้ความเข้าใจในแผนประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ
ในกระบวนการสร้างองค์ความรู้ในการบริหารให้กับผู้เกี่ยวข้อง 
     2. จัดท าแผนปฏิบัติการในระดับต่างๆ ให้เชื่อมโยงกัน 
     3. สร้างระบบการติดตามประเมินผล ก าหนดตัวชี้ วัด
ความส าเร็จ 
         - ก าหนดกลไกการติดตามประเมินผลให้เป็นระบบและมี
เอกภาพ 
         - พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลให้เชื่อมโยงกัน 
         - สรุปรายงาน ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
9.การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล (ต่อ) 
9.2 มีการมอบหมายงานสร้างการมีส่วน
ร่วมทุกพันธกิจทุกระดับ 

     ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการบริหารงานตาม
กฎกระทรวงว่าด้ วยการแบ่ งส่ วนราชการในม หาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย 4 กลุ่มงาน โดยมีการแต่งตัวหัวหน้ากลุ่มงาน เพ่ือ
ดูแลรับผิดชอบภารกิจของกลุ่มงาน  และมีการมอบอ านาจหน้าที่
ให้แก่รองผู้อ านวยการให้ก ากับดูแลการด าเนินงานของกลุ่มงาน
ต่างๆ  มีการแบ่งหน้าที่ต่างๆ ในกลุ่มงานให้แก่บุคลากรทุกคน  ให้
รับผิดชอบงานในแต่ละส่วนของกลุ่มงานนั้นๆ 
-  การให้บุคลากรเข้าร่วมเป็นกรรมการหรือคณะท างานต่างๆ ท า
ให้รับทราบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงและน ามาสื่อสารในหน่วยงาน  
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน  ท าให้การท างานเกิด
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  เมื่อมหาวิทยาลัยน านโยบาย
ดังกล่าวมาสู่การปฏิบัติส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น 
-  การมอบหมายบุคลากรในส านักฯ ให้ดูแลรับผิดชอบโครงการ
ต่างๆ  ภายใต้การก ากับดูแลการด าเนินงานของผู้อ านวยการและ
รองผู้อ านวยการ  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัด  และ
แผนการด าเนินงาน 
 

9.3 มีการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ  
และกฎหมายจนเกิดผลดี 

     ผู้บริหารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มีการ
บริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล  ตามความในมาตรา 3/1 ของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2545  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2546  และก ากับดูแลให้
ส านั กส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปฏิบัติ งานภายใต้
กฎระเบียบ  ข้อบังคับ  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ท า
ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสามารถปฏิบัติงาน
เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจและอัตลักษณ์ของส านักฯ ซึ่ง
มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

9.4 มีผลลัพธ์การบริหารการเงิน โปร่งใส  
และมีประสิทธิภาพ 

     ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการจัดท าแผนกลยุทธ์
ทางการเงินให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการของส านั กฯ รวมทั้ งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีการ
ด าเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการเงิน เป็นระบบ
บันทึกข้อมูลทางการเงินและบัญชีที่ ทันสมัยในการปฏิบัติงาน มี
การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานทางการเงินงบประมาณ และมีการ  
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
9.การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล (ต่อ) 
 จัดท ารายงานแสดงสถานะทางการเงิน ท าให้ผู้บริหารสามารถ

ตรวจสอบผลการเบิก – จ่ายงบประมาณให้ เป็นไปตามรอบ
ระยะเวลาที่วางแผนไว้ โดยในปีงบประมาณ 2556 
     หน่วยงานมีผลส าเร็จของการเบิก-จ่ายงบประมาณเป็นเงิน
จ านวน 10,506,617.20 บาท จากยอดเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 
12,318,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.29 
 

9.5 มีผลส าเร็จตามเป้าหมายการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

     ผลการด าเนินงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตามตัวชี้วัดของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  ดังต่อไปนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็น
ระบบและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานอย่างเป็นระบบ 
ตัวชี้วัดที่ 1 ทุกหลักสูตรได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)   
-  เป้าหมาย  48  หลักสูตร   
-  ผลการด าเนินงาน  48  หลักสูตร  บรรลุผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนอาจารย์ใหม่ปีการศึกษา 2555-2556 ที่เข้ารับ
การอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตาม
กรอบ TQF 
-  เป้าหมาย  ร้อยละ 80 
-  ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ 100  บรรลุผลการด าเนินงาน 
ตั วชี้ วัดที่  3  การจัดตารางเรีย นตารางสอน  เสร็จ เร็วกว่ า
ก าหนดเวลาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 
-  เป้าหมาย  7  วัน 
-  ผลการด าเนินงาน  15  วัน  บรรลุผลการด าเนินงาน 
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
ตัวชี้วัดที่  1 จ านวนห้องเรียนที่ได้รับการพัฒนาเป็นห้องเรียน
มาตรฐาน 
-  เป้าหมาย  20  ห้อง 
-  ผลการด าเนินงาน  35  ห้อง  บรรลุผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดโครงการเพชรราชภัฏและวิทยาศาสตร์ราชภัฏ จ านวนทุก
การศึกษาเพชรราชภัฏและวิทยาศาสตร์ราชภัฏที่มอบให้นักศึกษา
ใหม ่
-  เป้าหมาย 172 ทุน 
-  ผลการด าเนินงาน  125 ทุน  ไม่บรรลุผลการด าเนินงาน 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
9.การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล (ต่อ) 
 ตัวชี้วัดโครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ในประเทศ จ านวนทุนการศึกษาที่มอบให้นักศึกษาภาคใต้ ตลอด
หลักสูตร 
-  เป้าหมาย  การพิจารณาขึ้นอยู่กับ สกอ. 
-  ผลการด าเนินงาน  14  ทุน  บรรลุผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดโครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตภาคปกติ จ านวนนักศึกษา
ใหม่ภาคปกติท่ีรับเข้าปีการศึกษา 2556 
-  เป้าหมาย  3,555  คน 
-  ผลการด าเนินงาน  4,155  คน  บรรลุผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดโครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตภาค กศ.บป.  จ านวน
นักศึกษาใหม่ภาค กศ.บป. ที่รับเข้าปีการศึกษา 2556   
-  เป้าหมาย 1,240 คน 
-  ผลการด าเนินงาน  980  คน  ไม่บรรลุผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดโครงการส่งเสริมการเรียนการสอน  จ านวนอาจารย์ที่มี
ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning 
-  เป้าหมาย  ร้อยละ 80 
-  ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ 83.5  บรรลุผลการด าเนินงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่  1  ส่ งเสริมการพัฒ นาสมรรถนะด้ าน เทคโน โลยี
สารสนเทศของบุคลากรและมีระบบจัดเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนโปรแกรมท่ีได้รับการพัฒนา 
-  เป้าหมาย  2  โปรแกรม 
-  ผลการด าเนินงาน  3  โปรแกรม  บรรลุผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะทางด้าน
เทคโนโลยี 
-  เป้าหมาย  ร้อยละ 100 
-  ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ 100  บรรลุผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่ 3 มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลของนักศึกษา 
-  เป้าหมาย  1 งาน 
-  ผลการด าเนินงาน  1 งาน  บรรลุผลการด าเนินงาน 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
9.การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล (ต่อ) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานการให้บริการของหน่วยงาน

ที่มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่  1  สนับสนุนวัสดุ  อุปกรณ์  และเทคโนโลยีในการ
ด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่ 1  ร้อยละของการเบิก-จ่ายงบประมาณตามโครงการ
บริหารส านักงาน 
-  เป้าหมาย  ร้อยละ 75 
-  ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ 100  บรรลุผลการด าเนินงาน 
กลยุทธ์ที่ 2 ประสานงานระหว่างนักศึกษาและหน่วยงานเพ่ือสร้าง
ความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ใช้บริการจาก
หน่วยงาน 
-  เป้าหมาย  ระดับความพึงพอใจมากกว่า 3.51 
-  ผลการด าเนินงาน  ระดับความพึงพอใจ 3.54  บรรลุผลการ
ด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการ
ให้บริการ 
-  เป้าหมาย  ร้อยละ 75 
-  ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ 100  บรรลุผลการด าเนินงาน 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการปฏิบัติงานและระบบการจัดเก็บ
ข้อมูล และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง 
ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
-  เป้าหมาย  4 ช่องทาง 
-  ผลการด าเนินงาน  5 ช่องทาง  บรรลุผลการด าเนินงาน 
กลยุทธ์ที่ 4 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน 
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
-  เป้าหมาย  ร้อยละ 75 
-  ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ 100  บรรลุผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
-  เป้าหมาย  6  ครั้ง 
-  ผลการด าเนินงาน  6  ครั้ง  บรรลุผลการด าเนินงาน 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
9.การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล (ต่อ) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมศักยภาพการจัดท าผลงานทาง

วิชาการของอาจารย์ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าผลงาน
ทางวิชาการ 
ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนอาจารย์ได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดท า
ผลงานทางวิชาการ 
-  เป้าหมาย  120 คน 
-  ผลการด าเนินงาน  92 คน  ไม่บรรลุผลการด าเนินงาน 
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาผลงาน 
ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนอาจารย์ที่จัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอ
ต าแหน่ง ผศ.รศ. 
-  เป้าหมาย  10 คน 
-  ผลการด าเนินงาน  4  คน  ไม่บรรลุผลการด าเนินงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนางานประกันคุณภาพอย่างมีระบบ 
กลยุทธ์ที่ 1 ให้ความรู้ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพตามเกณฑ์ 
สกอ. 
ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนบุคลากรในหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ 
-  เป้าหมาย  ร้อยละ  80 
-  ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ 95  บรรลุผลการด าเนินงาน 
กลยุทธ์ที่ 2 ปฏิบัติงาน รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องเพ่ือ
จัดท าเป็นข้อมูลเผยแพร่ สารสนเทศ 
ตัวชี้วัดที่ 1  ผลการประเมินคุณภาพของหน่วยงาน 
-  เป้าหมาย  4.00 คะแนน 
-  ผลการด าเนินงาน  4.73 คะแนน  บรรลุผลการด าเนินงาน 

10.การบริหารจัดการความเสี่ยง 
10.1 มีโครงสร้างและผู้รับผิดชอบการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 

     ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เล็งเห็นถึงความส าคัญ
ของปัจจัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน ทั้ งนี้ ได้ส่ งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์ปัจจัยและประเมินโอกาส ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อการ
ด าเนินงาน  โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริการความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในระดับส านักฯ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลที่ได้จาก
กลุ่มงานต่าง ๆ มาจัดล าดับความส าคัญของประเด็นปัญหา และ
จัดท าแผนการจัดการความเสี่ยงรองรับเหตุดังกล่าว รวมทั้งท าการ
ติดตามและประเมินการจัดการความเสี่ยง ตามแบบ RM1 ,RM2 
และ RM3 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
10.การบริหารจัดการความเสี่ยง (ต่อ) 
10.2 มีกระบวนการและวัฒนธรรมองค์กรที่
เห็นความส าคัญของการจัดการความเสี่ยง 

     มีการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของ
บุคลากรและผู้บริหารภายในหน่วยงานทุกระดับ ให้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญในการลดมูลเหตุที่จะส่งผลกระทบต่องานตามหน้าที่
ของตนเอง และงานในส่วนรวมของหน่วยงาน รวมทั้ งการ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง ให้แก่บุคลากร
อย่างต่อเนื่อง 
 

10.3 มีเป้าหมายในการจัดการความเสี่ยงใน
หน่วยงานย่อยและมหาวิทยาลัย 

     การจัดการความเสี่ยงของส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนนั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาปัจจัยที่อาจก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน และค้นหา
กระบวนการเพ่ือขจัดมูลเหตุดังกล่าว หรือลดผลกระทบ ความ
เสียหายหากเกิดมูลเหตุดังกล่าว ด้วยหลักการจัดการความเสี่ยงที่ 
4 คือ การยอมรับความเสี่ยง การถ่ายโอนความเสี่ยง การลด/
ควบคุมความเสี่ยง และการยกเลิก โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
และผู้บริหาร 
 

10.4 มีการรายงานผลและปรับปรุงการ
จัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

     คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมีการ
ติดตามการจัดการความเสี่ยง และจัดท ารายงานผลการจัดการ
ความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ รายงานต่อ
คณะกรรมการประจ าส านัก เพ่ือรับทราบการด าเนินงานพร้อมให้
ข้อ เสนอแนะในปีต่อไป  และน ารายงานดั งกล่าวเสนอต่อ
มหาวิทยาลัย  
 

10.5 มีผลส าเร็จในการจัดการความเสี่ยงที่
เป็นแบบอย่างได ้

     จากรายงานผลการจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานใน
ปีงบประมาณ 2556 ที่ผ่านมา มีประเด็นความเสี่ยงบางประเด็นที่
หน่วยงานได้ท าการบริหารจัดการความเสี่ยง และพบว่าผลของการ
ด าเนินการดังกล่าว อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเมื่อเทียบกับการด าเนินการ
ก่อนท าการบริหารความเสี่ยง เช่น การตรวจสอบการลงทะเบียน
เรียนรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษา ผลลัพธ์ที่ได้คือ 
นักศึกษาที่มีปัญหาหน่วยกิตตามหมวดวิชาไม่ครบตามโครงสร้าง 
ลงทะเบียนเรียนให้ครบถ้วนตามโครงสร้างได้ทันเวลาและนักศึกษา
สามารถส าเร็จการศึกษาตามรอบระยะเวลา เป็นต้น 
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