
ค ำน ำ 
 

ตามบทบญัญติัของพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546  มาตรา 16 ก าหนดใหส่้วนราชการจดัท าแผนปฏิบติัราชการ เป็นแผน 4 ปี ท่ีสอดคลอ้ง
กบันโยบาลของรัฐ แผนยทุธศาสตร์ของหน่วยงานหลกั และใหจ้ดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปี
ในแต่ละปีงบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน  เพื่อใหค้วามเห็นชอบ โดยใหร้ะบุ
สาระส าคญัเก่ียวกบันโยบายการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของงาน 
รวมทั้งประมาณการรายไดแ้ละรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนท่ีจะตอ้งใช ้

ดงันั้นเพื่อใหก้ารปฏิบติัราชการของหน่วยงานเป็นไปตามบทบญัญติัของกฎหมาย ส านกั
ส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนจึงไดจ้ดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปี พ.ศ. 2556 ข้ึน โดนน า
แผนยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์พ.ศ. 2555-2559 แผนยทุธศาสตร์ส านกัส่งเสริม
วชิาการและงานทะเบียน(4 ปี ) พ.ศ. 2552 – 2556 มาใชเ้ป็นกรอบของการด าเนินงาน ซ่ึง
สาระส าคญัของแผนปฏิบติัราชการประจ าปี พ.ศ.2556 ฉบบัน้ีจะแสดงใหเ้ห็นยทุธศาสตร์ เป้าหมาย 
ผลผลิต/แผนงาน/โครงการท่ีหน่วยงานจะด าเนินการ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ต่อการพฒันาการศึกษา  นอกจากน้ียงัใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการประสานงาน บูรณา
การการท างานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและนอกส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  
ตลอดจนใชเ้ป็นกรอบในการติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานของส านกัส่งเสริม
วชิาการและงานทะเบียน  
 ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนขอขอบคุณผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีใหค้วามร่วมมือใน
การจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปี พ.ศ.2556 จนส าเร็จไดเ้ป็นอยา่งดี และหวงัเป็นอยา่งยิง่
บุคลากรของหน่วยงานจะรวมพลงัอยา่งเตม็ความสามารถท่ีจะปฏิบติัใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้
ในแผนฯต่อไป  
 
 
      ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  

กนัยายน 2555 
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บทน ำ 
 

ตามบทบญัญติัของพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546  มาตรา 16 ก าหนดใหส่้วนราชการจดัท าแผนปฏิบติัราชการ เป็นแผน 4 ปี ท่ีสอดคลอ้ง
กบัแผนการบริหารราชการแผน่ดิน และใหจ้ดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีในแต่ละปีงบประมาณ 
เสนอต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน  เพื่อใหค้วามเห็นชอบ โดยให้ระบุสาระส าคญัเก่ียวกบั
นโยบายการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของงาน รวมทั้งประมาณการ
รายไดแ้ละรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนท่ีจะตอ้งใช ้เพื่อใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานของ
หน่วยงานใหบ้รรลุตามเป้าหมาย และเป็นแนวทางในการบริหารจดัการงบประมาณให้เป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการติดตามประเมินผล 

ส านกัคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดก้ าหนดแผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 
11 (พ.ศ. 2555-2559) เพื่อพฒันาชาติอยา่งย ัง่ยนื สร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต บทพื้นฐานปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  มีจุดเนน้การผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ มีศกัยภาพตรงตามความตอ้งการของ
สังคม  ดงันั้น มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์จึงไดก้ าหนดแผนยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555 – 2559  อนัเป็นแนวทางในการด าเนินการของมหาวทิยาลยัไปสู่
เป้าหมาย  

ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนซ่ึงเป็นหน่วยงานหน่ึงในมหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรคไ์ดด้ าเนินการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ ท่ีสอดคลอ้งเช่ือมโยงกบัแผนยทุธศาสตร์ของ
มหาวทิยาลยั  และตอ้งด าเนินการจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีในแต่ละปีงบประมาณ โดย
แผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไดผ้า่นการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ าส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  โดยจดัท ารายละเอียดการด าเนินการตามภารกิจ 
ยทุธศาสตร์ เป้าหมาย ของหน่วยงานท่ีมุ่งหวงัใหบ้รรลุผลส าเร็จในปีงบประมาณ  2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 1 
 

ยุทธศำสตร์ มหำวทิยำลยัรำชภัฏนครสวรรค์ 
  

 ในการจดัการศึกษาของมหาวทิยาลยัปัจจุบนั ไดจ้ดัการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ ดา้นวทิยาศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ประยกุต ์มีสัดส่วนนกัศึกษาสาขาวทิยาศาสตร์ต่อ
สาขาสังคมศาสตร์ เป็นร้อยละ 23.77  และคณาจารยว์ฒิุระดบัปริญญาเอก ประมาณร้อยละ 15 เม่ือ
น าขอ้มูลทั้งหมดไปเปรียบเทียบกบัหลกัการและเกณฑ ์ในการจดักลุ่มมหาวทิยาลยัตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ และการจดัสถาบนัอุดมศึกษา ตามจุดเนน้ของพนัธกิจทางสถาบนัอุดมศึกษา
ต่อส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์จดั
อยูใ่นกลุ่ม ข เป็นสถาบนัท่ีเนน้การผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรี ท่ีสามารถผลิตบณัฑิตระดบั
ปริญญาโท/เอกได ้ส าหรับการพฒันามหาวทิยาลยัในอนาคตตามแผนพฒันาการศึกษา ตอ้งการให้
มหาวทิยาลยัมีความเช่ียวชาญดา้นการผลิต และพฒันาครู ดา้นสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ดา้น
วทิยาศาสตร์และวทิยาศาสตร์ประยกุต ์ใหมี้ประสิทธิภาพ ไดม้าตรฐาน ช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับใน
ระดบัชาติ โดยมีกรอบความส าเร็จ และภาพลกัษณ์ท่ีดีใหเ้กิดข้ึน ตามแผนยทุธศาสตร์ของ
มหาวทิยาลยั ดงัน้ี 

1. เป็นมหาวทิยาลยัท่ีมีผลงานทางวชิาการโดดเด่น ในแต่ละสาขาวชิา ท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ไดจ้ริง 

2. นกัศึกษา เป็นคนดี คนเก่ง ท างานเป็นทีม ช านาญเทคโนโลย ีซ่ือสัตยสุ์จริต จิต
สาธารณะต่อชุมชนและทอ้งถ่ิน เม่ือส าเร็จการศึกษาแลว้ไดง้านท า และสามารถสร้าง
งานไดด้ว้ยตนเอง  

3. มีหลกัสูตรใหม่ท่ีทนัสมยั มีความพร้อม เป็นท่ีตอ้งการของประเทศ แลภาคการผลิตจริง  
4. อาจารยมี์ช่ือเสียง ดา้นการสร้างองคค์วามรู้ และนวตักรรมใหม่ ตลอดจนต่อยอดภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน สู่มาตรฐานสากล 
5. แสดงบทบาทท่ีส าคญัในการช้ีน าสังคม สร้างความรู้ และนวตักรรมท่ีสามารถน าไป

ประยกุตใ์ชต่้อการสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน  
6. ความเป็นสากล (Internationalization) บทพื้นฐานของศกัยภาพของพื้นท่ีและบริบทของ

มหาวทิยาลยั  
7. การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ  

 
 



 
ประเด็นยุทธศำสตร์  

1. สร้างโอกาสในการศึกษาระดบัอุดมศึกษา และพฒันาการเรียนการสอนใหมี้คุณภาพ สู่
มาตรฐานสากล 

2. สร้างความรู้และนวตักรรมใหส้ามารถตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติ และน าไปใช้
ประโยชน์ต่อการพฒันาทอ้งถ่ิน  

3. ใหบ้ริการวชิาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยท่ีีมีคุณภาพ และสืบสานโครงการพระราชด าริ
ใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของทอ้งถ่ินไทย 

4. ฟ้ืนฟู และสืบสานคุณค่า ความหลากหลายของวฒันธรรมไทย ทั้งท่ีเป็นวถีิชีวติ 
ประเพณี ค่านิยมท่ีดีงาม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและส่ิงแวดลอ้มทอ้งถ่ิน  

5. เพิ่มศกัยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมี้คุณภาพและมาตรฐาน  
6. ก าหนดแนวทางการบริหารจดัการใหไ้ดม้าตรฐานเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ

บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
1. บณัฑิต มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามเป็นท่ียอมรับของสังคม  
2. มีผลงานวจิยัระดบัชาติ และนานาชาติ ต่อยอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
3. บุคลากร และหน่วยงานทอ้งถ่ินไดรั้บบริการวชิาการท่ีมีคุณภาพเหมาะสมและทัว่ถึง 

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  
4. การอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาชาวบา้น ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม

ทอ้งถ่ิน เพื่อการเรียนรู้และการสร้างสรรค ์ 
5. ครู และบุคลการทางการศึกษา มีคุณภาพไดม้าตรฐาน  
6. มีระบบบริหารจดัการท่ีดี ไดม้าตรฐาน ยดึหลกัธรรมาภิบาล  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่2  ทศิทำงกำรพฒันำ 
 

 การจดัท าแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559) ของส านกัส่งเสริมวชิาการและงาน
ทะเบียน เป็นไปตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการจดัท าแผนการบริหารราชการแผน่ดิน 
พ.ศ. 2547 ขอ้ 8 ใหส่้วนราชการตอ้งจดัท าแผนปฏิบติัราชการตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกา
วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี  ซ่ึงส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน
ไดจ้ดัท าใหส้อดคลอ้งกบั ภารกิจของหน่วยงาน นโยบายและประเด็นยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั
ราชภฏันครสวรรค ์  ดงัน้ี  

แผนยุทธศำสตร์ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน  (พ.ศ.2555-2559) 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 1 

1. ส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตรอยา่งเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐาน 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 2 

2. ส่งเสริมการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 

3. ส่งเสริมการพฒันางานการใหบ้ริการของหน่วยงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 4 

4. เพิ่มศกัยภาพการท าผลงานทางวชิาการ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 5 

5. พฒันางานประกนัคุณภาพอยา่งมีระบบ  
 

เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ 
1. มีหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานอุดมศึกษา 
2. อาจารยมี์ความรู้ความเขา้ใจดา้นหลกัสูตรตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
3. มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
4. มีขอ้มูลข่าวสารท่ีครบถว้นถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั 
5. ผูรั้บบริการและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจในงานใหบ้ริการ 
6. อาจารยมี์ความรู้ความเขา้ใจในการท าผลงานทางวชิาการและมีผลงานทางวชิาการเพิ่ม

สูงข้ึน 
7. มีระบบกลไกการประกนัคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพและมีผลการประเมินท่ีสูงข้ึน 
8. บุคลากรส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนไดรั้บการพฒันาความรู้สามารถ

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
9. พฒันานวตักรรมการบริการใหท้นัสมยั ถูกตอ้ง รวดเร็ว 



ควำมเช่ือมโยงระหว่ำงวสัิยทศัน์ ประเด็นยุทธศำสตร์ 
และเป้ำประสงค์หลกัเชิงยุทธศำสตร์ 

วสัิยทศัน์ 
             ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียนเป็นองค์กรที่ทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว 
 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
1. ส่งเสริมกำร
พฒันำหลกัสูตร
อย่ำงเป็นระบบ
และเป็นไปตำม
มำตรฐำนกำร
อุดมศึกษำ 

2. ส่งเสริมกำร
พฒันำระบบ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศทีม่ี
ประสิทธิภำพ 

3.ส่งเสริมกำรพฒันำ
งำนกำรให้บริกำรของ
หน่วยงำนทีม่ี
ประสิทธิภำพ 

4. เพิม่ศักยภำพ
กำรท ำผลงำน
ทำงวชิำกำร 

5.พฒันำงำน
ประกนัคุณภำพ
อย่ำงมีระบบ 

 
 

เป้ำประสงค์หลกั 
เชิงยุทธศำสตร์ 
1. มีหลกัสูตรท่ี
สอดคลอ้งกบั
มาตรฐาน
อุดมศึกษา 
 

2. อาจารยมี์
ความรู้ความเขา้ใจ
ดา้นหลกัสูตรตาม
มาตรฐานการ
อุดมศึกษา 
 

1.มีระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

 

2.มีขอ้มูลข่าวสาร
ท่ีครบถว้นถูกตอ้ง
และเป็นปัจจุบนั 
3.พฒันา
นวตักรรมการ
บริการใหท้นัสมยั 
ถูกตอ้ง รวดเร็ว 
 

1.ผูรั้บบริการและผูท่ี้
เก่ียวขอ้งมีความพึง
พอใจในงานใหบ้ริการ 
 

2.บุคลากรส านกั
ส่งเสริมวชิาการและ
งานทะเบียนไดรั้บ
การพฒันาความรู้
สามารถปฏิบติังานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

1.อาจารยมี์ความรู้
ความเขา้ใจในการ
ท าผลงานทาง
วชิาการและมี
ผลงานทาง
วชิาการเพิ่มสูงข้ึน 
 
 

1.มีระบบกลไก
การประกนั
คุณภาพท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
มีผลการประเมินท่ี
สูงข้ึน 
 
 



แผนปฏบิัติรำชกำร ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน ประจ ำปีงบประมำณ 2556 
 

 ปรัชญำหรือปณธิำน 
  ส่งเสริมวชิาการ  รักษามาตรฐาน   บริการดว้ยน ้าใจ 

วสัิยทัศน์  
  ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนเป็นองคก์รท่ีทนัสมยั ใหบ้ริการถูกตอ้ง รวดเร็ว 

พนัธกจิ  
1.                 การศึกษา ของมหาวทิยาลยั ทั้งในระดบัปริญญาตรี และ
บณัฑิตศึกษา   

  2. พฒันาระบบงานการใหบ้ริการวชิาการอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 ภำรกจิ 
  1.ส่งเสริมการจดัการ                                                      

    ฐ  ระดบัอุดมศึกษา 
  2. ด าเนินงานดา้นงานทะเบียนและประมวลผล 
  3. ใหบ้ริการดา้นวชิาการแก่นกัศึกษา คณาจารย ์และบุคคลทัว่ไป 
  4. ด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพ 
 เป้ำหมำยของส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คือ เป็นองคก์รท่ีมีคุณภาพในการท างาน 
มุ่งเนน้การใหบ้ริการ  

การบริหารงานของส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน ไดม้อบหมายพนัธกิจ แบ่งการ
บริหารงานเป็น 4 กลุ่มงาน  ดงัน้ี 
 

1. พนัธกจิของกลุ่มงำนบริหำร 
 1. งานบริหารงานทัว่ไป 
 2. งานสารบรรณ 
 3. งานพสัดุการเงิน 
 4. งานบุคลากร 
 5. งานขอ้มูลสารสนเทศ 
 6. งานประกนัคุณภาพ 

7. งานแผนงานและงบประมาณ 
 8. งานเลขานุการ อนุกรรมการวชิาการ สภามหาวทิยาลยัและกรรมการวชิาการ สภาวชิาการ 



2. พนัธกจิของกลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล 
 1. งานรับนกัศึกษา 
 2. งานทะเบียนนกัศึกษา 
 3. งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน 
 4. งานเอกสารหลกัฐานการศึกษา 
 5. งานตรวจสอบคุณวฒิุ 
 6. งานพระราชทานปริญญาบตัร 
 7. งานขอ้มูลสารสนเทศนกัศึกษา 
 8. งานคู่มือนกัศึกษา 
3. พนัธกจิของกลุ่มงำนส่งเสริมวชิำกำร 
 1. งานจดัตารางเรียนและตารางสอบ 
 2. งานประสานงานพฒันาหลกัสูตร 
 3. งานวางแผนการเรียนการสอน 
 4. งานพฒันาคุณภาพหลกัสูตรและการสอน 
 5. งานประเมินการจดัการศึกษา 
 6. งานสนบัสนุนการจดัท าผลงานทางวชิาการ 
 7. งานบริการวชิาการดา้นการเรียนนอกแผน 
 8. งานเอกสารหลกัสูตรและคู่มืออาจารย ์
4. พนัธกจิ ส ำนักงำนบัณฑิตวทิยำลยั 

1. งานบริหารทัว่ไป 
2. งานวชิาการบณัฑิตศึกษา 
3. งานบริการการศึกษา 
4. งานมาตรฐานการศึกษา 
 

หมำยเหตุ ส านกังานบณัฑิตวิทยาลยัเป็นหน่วยงานอิสระ มีฐานะเทียบเท่ากลุ่มงานในส านกั
ส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนจดัตั้งตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศำสตร์ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 1 

1. ส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ อยา่งมีคุณภาพและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 2 

2. ส่งเสริมการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 

3. การพฒันางานการใหบ้ริการของหน่วยงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 4 

4. ส่งเสริมศกัยภาพการท าผลงานทางวชิาการ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 5 

5. พฒันาระบบงานประกนัคุณภาพ  



แผนผงัควำมเช่ือมโยงระหว่ำงประเดน็ยุทธศำสตร์มหำวทิยำลยักบัประเดน็ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ และกลยุทธ์ ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
ปีงบประมำณ 2556 

             ประเด็นยุทธศำสตร์            เป้ำประสงค์                      กลยุทธ์ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเดน็ยุทธศำสตร์ 1 
ส่งเสริมกำรพฒันำหลักสูตรและกำร
จัดกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเป็นไปตำม
เกณฑ์มำตรฐำน 

1. มีหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบั
กรอบมาตรฐานระดบัอุดมศึกษา 

2. อาจารยมี์การจดัการเรียนการสอน
เป็นไปอยา่งมีคุณภาพ 

1. มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. มีขอ้มูลสารสนเทศของนกัศึกษาท่ี
ครบถว้นถูกตอ้ง สอดคลอ้งนโยบาย 

ประเดน็ยุทธศำสตร์ 3 
กำรพฒันำงำนกำรให้บริกำรของ
หน่วยงำนที่มีประสิทธิภำพ 

ประเดน็ยุทธศำสตร์ 5 
พฒันำระบบงำนประกนัคุณภำพ 

ยุทธศำสตร์ 

มหำวทิยำลยัรำชภัฏนครสวรรค์ 

 สนบัสนุนกระบวนการพฒันาหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามกรอบมาตรฐาน 

พฒันาระบบการใหบ้ริการท่ีมีประสิทธิภาพ 
ธิ 

สร้างโอกาสในการศึกษาระดบัอุดมศึกษา
และการพฒันา การเรียน การสอนใหมี้
คุณภาพ สู่มาตรฐานสากล 

ใหบ้ริการวชิาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยท่ีี
มีคุณภาพ และสืบสานโครงการ
พระราชด าริใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื
ของทอ้งถ่ินไทย 
 

เพ่ิมศกัยภาพครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ใหมี้คุณภาพและมาตรฐาน  
 

1.ผูรั้บบริการและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมี
ความพึงพอใจในงานใหบ้ริการ 
 
2. มีนวตักรรมการใหบ้ริการ 

พฒันาสมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของบุคลากร 

เพ่ิมขีดความสามารถในการพฒันางานของบุคลากร 

ประเดน็ยุทธศำสตร์ 2 
ส่งเสริมกำรพฒันำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศท่ีมีประสิทธิภำพ 

สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนใหมี้คุณภาพ 

พฒันาระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 จดัหาวสัดุอุปกรณ์เทคโนโลยใีหเ้พียงพอและมีประสิทธิภาพ 

พฒันาระบบการจดัเก็บขอ้มูลใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั 

พฒันาบุคลิกภาพและจิตส าหรับการใหบ้ริการ 
 

ประเดน็ยุทธศำสตร์ 4 
ส่งเสริมศักยภำพกำรท ำผลงำนทำง
วชิำกำร 
ของอำจำรย์ 

 
 

2. มีผลกรประเมินคุณภาพอยูใ่น
ระดบัดี  

สนบัสนุนเงินทุนในการพฒันาผลงาน 

 ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท าผลงานทางวชิาการ 

1.มีระบบกลไกการประกนั
คุณภาพ  ท่ีชดัเจน  

 
 

1. อาจารยมี์ความรู้ความเขา้ใจและ
มีผลงานทางวชิาการเพ่ิมสูงข้ึน 
 
 

 พฒันางานประกนัคุณภาพ ฯ ใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจและการประเมินของ สกอ. 

ใหค้วามรู้ความเขา้ใจการปฏิบติังานตามแผนการประกนัคุณภาพ 

พฒันาระบบการจดัเก็บขอ้มูลการประกนัคุณภาพอยา่งมีประสิทธิภาพ 

สร้างความร่วมมือในการปฏิบติังานของบุคลากร 

สร้างความรู้และนวตักรรมใหส้ามารถ
ตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติ และ
น าไปใชป้ระโยชนต์่อการพฒันาทอ้งถ่ิน  
 

ก าหนดแนวทางการบริหารจดัการให้
ไดม้าตรฐานเป็นไปตามหลกัเกณฑ์

และวธีิการบริหารกิจการบา้นเมือง
ท่ีดี 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียนโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน   

ผู้อ ำนวยกำร 

  รองผู้อ ำนวยกำร 

 กลุ่มงำนบริหำรส ำนกังำนผู้อ ำนวยกำร 

  - งานบริหารงานทัว่ไป 
  - งานสารบรรณ 
  - งานพสัดุการเงิน 
  - งานบุคลากร 
  - งานขอ้มูลสารสนเทศ 
   - งานแผนงานและงบประมาณ 
  - งานประกนัคุณภาพ  
  - งานเลขานุการ กรรมการวชิาการ สภา 

วชิาการและอนุกรรมการฝ่ายวชิาการ  
 
    
 
     
 

   
 

 กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล 

  - งานรับนกัศึกษา 
  - งานทะเบียนนกัศึกษา 
  - งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน 
  - งานเอกสารหลกัฐานการศึกษา 
  - งานตรวจสอบคุณวฒิุ 
  - งานพระราชทานปริญญาบตัร 
  - งานขอ้มูลสารสนเทศนกัศึกษา 
   - งานคู่มือนกัศึกษา 
 
 
    

 

 กลุ่มงำนส่งเสริมวชิำกำร 

   - งานจดัตารางเรียนและตารางสอบ 
   - งานพฒันาคุณภาพหลกัสูตร และการสอน 
   - งานวางแผนการเรียนการสอน 
   - งานประเมินการจดัการศึกษา 
   - งานสนบัสนุนการจดัท าผลงานทาง

วชิาการ 
   - งานบริการวชิาการดา้นการเรียนนอกแผน 
   - งานเอกสารหลกัสูตรและคู่มืออาจารย ์
 
 
 

   
 

 ส ำนักงำนบณัฑิตวทิยำลยั 

  - งานบริหารทัว่ไป 
  - งานวชิาการบณัฑิตศึกษา 
  - งานบริการการศึกษา 
  - งานมาตรฐานการศึกษา 
หมำยเหตุ ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยัเป็นหน่วยงาน
อิสระ มีฐานะเทียบเท่ากลุ่มงานในส านกัส่งเสริม
วชิาการและงานทะเบียน จดัตั้งตามประกาศของ
มหาวทิยาลยั 
 

 

คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ โดยอนุมติัสภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ โดยอนุมติัสภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์  คร้ังท่ีคร้ังท่ี  12/254912/2549  วนัท่ี 30 พฤวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2549ศจิกายน 2549 
 



 อำจำรย์ ดร.สุธำทิพย์   งำมนิล 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 

อำจำรย์ภทัริณี    คงชู 
รองผู้อ ำนวยกำร 

1 อำจำรย์ ดร.ภริตำ  พมิพนัธ์ุ 
รองผู้อ ำนวยกำร 

อำจำรย์ ดร.บัณฑติำ  อินทร์สมบัต ิ
รองผู้อ ำนวยกำร 

 

นำยมงคล  แพทองค ำ 
หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล กลุ่มงำนส่งเสริมวชิำกำร ส ำนักงำนบัณฑติวทิยำลัย 

นำงสำวขนิษฐำ  พวงมณีนำค 
รักษำกำรหัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

 

นำงสำวสุทธิลักษณ์  ศรีสวสัดิ์ 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

 

นำงศิรำณี  จตุรทิศ 
รักษำกำรหัวหน้ำกลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล 

 

นำยธรรมนูญ  จูทำ 
รักษำกำรหัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมวชิำกำร 

 

นำงกัญญ์ชพร  จนัตวิงค์ 
พนักงำนพมิพ์ดีดช้ัน  2  

นำงสำววริศนันท์  ทัดนุ่ม 
นักวชิำกำรศึกษำ 

นำงสำวกัญจนพร  จนัทร์ด ำ 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

นำงนวลศรี  ดีวนันะ 
พนักงำนพมิพ์ดีดช้ัน 2 

 

นำยนิโครธ  ช่ำงชัย 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

 

นำงสำวภทัรำนิษฐ์  ประดับ 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

นำงสำวภชัญำภำ  ประสิทธิกำร 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

 

นำงสำวธิตยิำ  หงษ์เวยีงจนัทร์ 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

 
นำงสำวศุภำลักษณ์  มลฑบ 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

 

นำยเสรี  ขุนจ ำนงค์ 
นักวชิำกำรศึกษำ 

 

นำงวรรฒนำ  ไวยมิตรำ 
รักษำกำรหัวหน้ำส ำนักงำนบัณฑติวทิยำลัย 

อำจำรย์อนงค์นำรถ  ยิม้ช้ำง 
ผู้ช่วยหัวหน้ำส ำนกังำนบัณฑติวทิยำลยั 

 

นำยพทัธ์ชยนัภ์   ธนวตัพลิน 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

 

นำงสำวณฤนรรณ  เอี่ยมมี 
นักวิชำกำรศึกษำ  

 

นำงสำวณัฐชนันท์  สำลี 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

 

นำงสำววรำงคณำ  เขียวแก้ว 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

 

นำงสำววลิัยลักษณ์   ถ ้ำทองพฒันำ 
นักวชิำกำรศึกษำ 

นำยนิรันดร์   มุจรินทร์ 
พนักงำนห้องปฏิบัตกิำร 

นำงสำวรำณี   ศรีประเทศ 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

 

นำงสำวอ ำภำพร    กอนตน 
เจ้ำหน้ำที่คอมพวิเตอร์ 



แผนปฏิบัติกำร ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน ประจ ำปี 2556 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เกณฑ์เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
1. ส่งเสริมการพัฒนา
หลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
 
 
 

1.1 สนับสนุน
กระบวนการพัฒนาหลักสตูร
ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน 
 

1.2 สนับสนุนการจดัการเรียน
การสอนให้มีคณุภาพ 
 
 

1. หลักสูตรที่มีการพัฒนาเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา 
2. จ านวนอาจารย์ใหม่ปีการศึกษา 
2555-2556 ท่ีเข้ารับการอบรม
พัฒนาความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 
3.จ านวนห้องเรียนมาตรฐานท่ีได้รบั
การพัฒนา 
4. ระยะเวลาการจัดตารางเรียน 
ตารางสอน และตารางสอบแล้วเสร็จ  

1. ทุกหลักสูตรที่ไดร้ับการพัฒนา  
 
 
2.ร้อยละ 80 ของอาจารย์ใหม่  
 
 
 
3. ไม่น้อยกว่า 20 ห้องเรียน ไดร้บั
การปรับปรุง 
4. ก่อนเวลาตามตารางที่ก าหนดไม่
น้อยกว่า 1 สัปดาห์  

1.โครงการการส่งเสริมประสิทธิภาพ หลักสูตรและการจดัการ
เรียนการสอน 
     1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาทักษะการคดิ 
หลักสตูรการพัฒนา CLA performance Tasks ของ  CAE 
กับ Active Learning (แก้ไขเป็นประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสตูร) 
      1.2 อบรมอาจารย์ใหม่ พัฒนาความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ตามกรอบ TQF  
      1.3 จัดท าตารางเรยีนตารางสอนและตารางสอบ  
2. โครงการจัดหาครภุัณฑ์ห้องเรียนมาตรฐาน 
3. โครงการเพชรราชภัฏและวิทยาศาสตร์ราชภฏั  
4. โครงการส่งเสรมิการผลติบัณฑติ ภาค ปกต ิ
5. โครงการส่งเสรมิการผลติบัณฑติ ภาค กศ.บป 
6. โครงการส่งเสรมิการเรียนการสอน 
7. โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีใน
ประเทศ (นักศึกษาภาคใต้)  

2. ส่งเสริมการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ 
 
 

2.1 พัฒนาระบบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.2. พัฒนาสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
บุคลากร 
2.3 พัฒนาระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน 
 

5.จ านวนโปรแกรมที่ได้พัฒนา
ปรับปรุง  
6.จ านวนบุคลากรทีไ่ดร้ับการพัฒนา
สมรรถนะด้านเทคโนโลยี  
 
7.มีการพัฒนาระบบการจดัเก็บ
ข้อมูลของนักศึกษา 

5. จ านวนไม่น้อยกว่า 2 โปรแกรม 
 
6. ร้อยละ 100 ของจ านวนบุคลากร 
 
 

 
7. มีการพัฒนาอย่างน้อย 1 ข้ันตอน 

1.โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
     1.1 จัดหาครุภณัฑส์นับสนุนการด าเนินงาน 
     1.2 ปรับปรุงโปรแกรมงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
3. โครงการใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ  
4. กิจกรรมการประมวลข้อมลูการประเมินผลการจดัการ
เรียนรู้ทางอินเตอร์เนต็  

 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติกำร ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน ประจ ำปี 2556   (ต่อ) 
ประเดน็ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั เกณฑ์เป้ำหมำย โครงกำร/กจิกรรม 

3. พฒันางานการ
ใหบ้ริการของหน่วยงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.พฒันาบุคลิกภาพและจิต
ส าหรับการใหบ้ริการ 
 
 
2. พฒันาระบบการใหบ้ริการ
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
3.เพ่ิมขีดความสามารถในการ
พฒันางานของบุคลากร 
 

8. จ านวนบุคลากรท่ีไดรั้บการ
พฒันาบุคลิกภาพดา้นบริการและจิต
บริการ   
 
9.ระดบัความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ  
 
10.จ านวนช่องทางการเผยแพร่
ข่าวสารท่ีเพ่ิมข้ึน 
 
11.จ านวนผลงานการพฒันา
นวตักรรม/งานวจิยั  

8. ร้อยละ 100 ของจ านวนบุคลากร 
 
 
 
9. ไม่นอ้ยกวา่ 3.51 จากคะแนน 5 
(ระดบั ดี)  
 
10. เพ่ิมข้ึนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่องทาง  
 
 
11. ไม่นอ้ยกวา่  1 ผลงาน  

1. โครงการบริหารส านกังาน  
2. โครงการค่าใชจ่้ายการไปราชการ  
3. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพดา้นการใหบ้ริการ 
4. โครงการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคุณภาพ   
5. โครงการพฒันาระบบเทคโนโลย ี 

4. ส่งเสริมศกัยภาพการ
ท าผลงานทางวชิาการ
ของอาจารย ์
 

1.ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการจดัท าผลงานทาง
วชิาการ 
 
2.สนบัสนุนเงินทุนในการ
พฒันาผลงาน 
 

12. จ านวนอาจารยท่ี์เขา้ร่วมกบั
ประชุมปฏิบติัการการท าผลงานทาง
วชิาการ  
13. จ านวนอาจารยท่ี์ส่งผลงานทาง
วชิาการ เพ่ือของก าหนดต าแหน่ง 
ผศ. หรือ รศ.  
14. จ านวนผลงานการเผยแพร่
บทความทางวชิาการ 

12. จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 30 คน  
 
 
13. ไม่นอ้ยวา่  3 คน  
 
 
14. ไม่นอ้ยกวา่  5 เร่ือง  
 
 

1. โครงการส่งเสริมการจดัท าผลงานทาง  
     วชิาการ 
   1.1 ประชุมปฏิบติัการการจดัท าผลงานทางวชิาการ(ระยะ
กลาง ) 
   1.2 สนบัสนุนการจดัท าผลงานทางวชิาการ 
    1.3 สนบัสนุนการเผยแพร่บทความทางวชิาการ 

 
 



 
แผนปฏิบัติกำร ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน ประจ ำปี 2556   (ต่อ) 

ประเดน็ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั เกณฑ์เป้ำหมำย โครงกำร/กจิกรรม 
  5. พฒันาระบบงาน
ประกนัคุณภาพ 

1.สร้างความร่วมมือในการ
ปฏิบติังานของบุคลากร 

 
2. พฒันางานประกนัคุณภาพ ฯ 
ใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจและการ
ประเมินของ สกอ. 
 

3.ใหค้วามรู้ความเขา้ใจการ
ปฏิบติังานตามแผนการ
ประกนัคุณภาพ 
 

4.พฒันาระบบการจดัเก็บ
ขอ้มูลการประกนัคุณภาพ
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

 

15. จ านวนคร้ังของการประชุม       
บุคลาการของหน่วยงานท่ีมีวาระ
การประกนัคุณภาพ  
16. จ านวนบุคลากรแกนน าดา้นการ
ประกนัคุณภาพท่ีไดรั้บการพฒันา
ดา้นการประกนัคุณภาพ  
17. ระดบัผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน  
 

15. ไม่นอ้ยกวา่  5 คร้ัง/ 
ปีงบประมาณ 
 
16. ร้อยละ 100 ของบุคลากรแกนน า
ดา้นการประกนัคุณภาพ  
 
17. ไม่นอ้ยกวา่  4.25 จากคะแนนเตม็ 
5  

1. โครงการพฒันาสมรรถนะดา้นการประกนัคุณภาพ  
    1.1 พฒันาบุคลากรแก่นน าดา้นการประกนัคุณภาพ 
   1.2 จดัท าขอ้มูลพ้ืนฐานเพ่ืองานประกนัคุณภาพ  
2. โครงการใชจ่้ายการเดินทางไปราชการ  
3. จดัประชุมบุคลากรของหน่วยงาน  และคณะกรรมการ
ประจ าส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  

 
 
 

 
 



ปฏทินิกำรด ำเนินกจิกรรม / โครงกำร ตำมแผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  2556 
ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 

 

กจิกรรม/โครงกำร 

ปีงบประมำณ  2556 

ผู้รับผดิชอบ หมำยเหตุ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

55 55 55 56 56 56 56 56 56 56 56 56 
1.โครงกำรจดัหำวัสดุครุภัณฑ์ห้องเรียนมำตรฐำน              นายนิรันดร์  มุจรินทร์  
2.โครงกำรอุดหนุนเป็นค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนทุนกำรศึกษำต่อ
ระดบัปริญญำตรีในประเทศ 

            น.ส.กญัจนพร  จนัทร์ด า  

3.โครงกำรบริหำรส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน             น.ส.วรางคณา  เขียวแกว้  
4.โครงกำรเพชรรำชภัฏและวทิยำศำสตร์รำชภัฏ             น.ส.สุทธิลกัษณ์  ศรีสวสัด์ิ  
5. โครงกำรส่งเสริมกำรผลติบัณฑิต ภำค ปกต ิ               
        5.1.ค่าด าเนินการจดัการศึกษานกัศึกษา ภาคปกติ (ฤดู

ร้อน) 
            น.ส.สุทธิลกัษณ์  ศรีสวสัด์ิ  

       5.2.ประชาสมัพนัธ์หลกัสูตรและด าเนินการคดัเลือก
นกัศึกษา ภาค ปกติ 

            นายธรรมนูญ      จูทา  

6. โครงกำรส่งเสริมกำรจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำร               
        6.1.ประชุมปฏิบติัการจดัท าผลงานทางวิชาการ             นางสาวพรสิริ     เอ่ียมแกว้  
        6.2.สนบัสนุนการจดัท าผลงานทางวิชาการ             นางสาวพรสิริ      เอ่ียมแกว้  
        6.3.สนบัสนุนการเผยแพร่บทความทางวิชาการ             นางสาวพรสิริ      เอ่ียมแกว้  

 
 



ปฏทินิกำรด ำเนินกจิกรรม / โครงกำร ตำมแผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  2556 (ต่อ) 
 

กจิกรรม/โครงกำร 

ปีงบประมำณ  2556 

ผู้รับผดิชอบ หมำยเหตุ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

55 55 55 56 56 56 56 56 56 56 56 56 
7. โครงกำรส่งเสริมกำรผลติบัณฑิต ภำค กศ.บป.               
          7.1.จดัการศึกษาภาค กศ.บป.             น.ส.วริศนนัท ์ ทดันุ่ม  
         7. 2.ประชาสมัพนัธ์หลกัสูตรและด าเนินการคดัเลือก    

นกัศึกษาภาค กศ.บป. 
            นางศิราณี  จตุรทิศ  

8. โครงกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร               
9. โครงกำรส่งเสริมประสิทธิภำพหลกัสูตรและกำรจดักำร
เรียนกำรสอน 

              

1.ประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรในการบริหาร
หลกัสูตรและจดัการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 

            อาจารยพ์รสิริ     เอ่ียมแกว้  

2.อบรมอาจารยใ์หม่ ใหมี้ความรู้ความสามารถในการ
จดัการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 

            อาจารยพ์รสิริ     เอ่ียมแกว้  

3.จดัท าตารางเรียน-ตารางสอบเพ่ือใชใ้นการจดัการ
เรียนการสอน 

            นางกญัญช์พร จนัติวงค ์  

10. โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน             น.ส.สุทธิลกัษณ์  ศรีสวสัด์ิ  
11. โครงกำรพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

              

1. จดัหาครุภณัฑส์นบัสนุนการด าเนินงาน             นายธรรมนูญ   จูทา  
2.ปรับปรุงโปรแกรมส าเร็จรูปงานทะเบียนและ
ประมวลผล 

            นายมงคล   แพทองค า  



 
 
 

ปฏทินิกำรด ำเนินกจิกรรม / โครงกำร ตำมแผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  2556 (ต่อ) 

กจิกรรม/โครงกำร 

ปีงบประมำณ  2556 

ผู้รับผดิชอบ หมำยเหตุ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

55 55 55 56 56 56 56 56 56 56 56 56 
12. โครงกำรพฒันำสมรรถนะบุคลำกรด้ำนกำรประกนั
คุณภำพ 

              

1.พฒันาบุคลากรแกนน าดา้นงานประกนัคุณภาพ             น.ส.ณฤนรรณ   เอ่ียมมี  
2.จดัท าขอ้มลูพ้ืนฐานเพ่ืองานประกนัคุณภาพ             น.ส.ณฤนรรณ   เอ่ียมมี  

13.โครงกำรเพิม่ประสิทธิภำพด้ำนกำรให้บริกำร               
1.ศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้ Best Practice
ดา้นการใหบ้ริการ 

            อาจารยป์ราณี  เนรมิตร  

2.อบรมเชิงปฏิบติัการบุคลากรดา้นจิตบริการ             อาจารยป์ราณี  เนรมิตร  

 
  

 

 
 
 

 



ปฏิทนิกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ   2556 
ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 
กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล 

 

กจิกรรม/โครงกำร 

ปีงบประมำณ  2556 

ผู้รับผดิชอบ ผู้เกีย่วข้อง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

55 55 55 56 56 56 56 56 56 56 56 56 
1 งานรับสมคัรนกัศึกษา             บุคลากรส านกัส่งเสริมฯ  
2 งานทะเบียนนกัศึกษา             ศุภาลกัษณ์   มณฑบ บุคลากรกลุ่มงานฯ 
3 งานลงทะเบียน             ศิราณี          จตุรทิศ  
4 งานประมวลผลการเรียน             นิโครธ       ช่างชยั ศุภาลกัษณ์   มณฑบ 
5 งานตรวจโครงสร้างหลกัสูตร             นวลศรี      ดีวนันะ ภทัรานิษฐ ์ ประดบั 
6 งานส าเร็จการศึกษา             ภทัรานิษฐ ์ ประดบั ธิติยา   หงส์เวยีงจนัทร์ 
7 งานพระราชทานปริญญาบตัร             บุคลากรส านกัส่งเสริมฯ  
8 งานพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา             ภิชญาภา   ประสิทธิการ  
9 งานตรวจสอบคุณวฒิุ             ภิชญาภา   ประสิทธิการ  
10 งานเอกสารหลกัฐานการศึกษา(ใบแทน)             ธิติยา   หงส์เวยีงจนัทร์  
11 งานขอ้มูลสารสนเทศนกัศึกษา             ธรรมนูญ     จูฑา บุคลากรส านกัส่งเสริมฯ 
12 งานบริการหนา้เคาน์เตอร์             นิโครธ   ภิชญาภา  

 ศุภาลกัษณ์ 
บุคลากรส านกัส่งเสริมฯ 

 
 
 



ปฏิทนิกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ   2556 
ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 
กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

 

กจิกรรม/โครงกำร 

ปีงบประมำณ  2556 

ผู้รับผดิชอบ ผู้เกีย่วข้อง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

55 55 55 56 56 56 56 56 56 56 56 56 
1 จดัตั้งงบประมาณ             สุทธิลกัษณ์  ศรีสวสัด์ิ  
2 รายงานผลการใชง้บประมาณ             สุทธิลกัษณ์  ศรีสวสัด์ิ  
3 เอกสารอนุมติัเบิก-จ่ายเงิน             วรางคณา  เขียวแกว้ สุทธิลกัษณ์  ศรีสวสัด์ิ 
4 งานประกนัคุณภาพการศึกษา(SAR)             ณฤนรรณ  เอ่ียมมี บุคลากรส านกัส่งเสริมฯ 
6 รายงานการปฏิบติังานประจ าปี             ณฤนรรณ  เอ่ียมมี บุคลากรส านกัส่งเสริมฯ 
7 งานประชุมสภาวชิาการและอนุกรรมการวิชาการ             วรางคณา  เขียวแกว้ สุทธิลกัษณ์  ศรีสวสัด์ิ 
8 งานสารบรรณ(หนงัสือรับ–ออก / ประกาศ / ค  าสั่ง)             ขนิษฐา  พวงมณีนาค บุคลากรส านกัส่งเสริมฯ 

9 งานตรวจสอบคุณวฒิุ             ขนิษฐา  พวงมณีนาค บุคลากรส านกัส่งเสริมฯ 

10 เอกสารการประชุมท่ีเก่ียวขอ้ง             ขนิษฐา  พวงมณีนาค บุคลากรส านกัส่งเสริมฯ 

11 รับสมคัรและรับรายงานตวันกัศึกษาภาคปกติ             ขนิษฐา  พวงมณีนาค บุคลากรส านกัส่งเสริมฯ 

12 รับสมคัรและรับรายงานตวันกัศึกษาภาค กศ.บป.             ขนิษฐา  พวงมณีนาค บุคลากรส านกัส่งเสริมฯ 

                
 
 
 
 



ปฏิทนิกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ   2556 
ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 

กลุ่มงำนส่งเสริมวชิำกำร 

กจิกรรม/โครงกำร 

ปีงบประมำณ  2556 

ผู้รับผดิชอบ ผู้เกีย่วข้อง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

55 55 55 56 56 56 56 56 56 56 56 56 
1 จดัท าแผนการเรียนนกัศึกษาใหม่             กญัจนพร  จนัทร์ด า  
2 จดักลุ่มวชิาศึกษาทัว่ไป             กญัจนพร  จนัทร์ด า  
3 จดักลุ่มวชิาเลือกเสรี             กญัจนพร  จนัทร์ด า  
4 จดัตารางเรียนภาคปกติ             กญัญช์พร   จนัติวงค ์ บุคลากรส านกัส่งเสริม 

5 จดัตารางเรียนภาคกศ.บป.             วริศนนัท ์ ทดันุ่ม บุคลากรส านกัส่งเสริม 

6 รับค าร้องขอลงเพิ่มรายวชิา             บุคลากรส านกัส่งเสริม  
7 จดัตารางสอบนกัศึกษาภาคปกติ             กญัญช์พร   จนัติวงค ์ บุคลากรส านกัส่งเสริม 

8 จดัตารางสอบนกัศึกษาภาคกศ.บป.             วริศนนัท ์ ทดันุ่ม บุคลากรส านกัส่งเสริม 

9 รับค าร้องเทียบโอน ยกเวน้รายวชิา             กญัจนพร  จนัทร์ด า  
10 บริการนกัศึกษาติดต่อสอบถาม             บุคลากรส านกัส่งเสริม  
11 ส ารวจความตอ้งการใชว้สัดุส านกังาน             วรางคณา  เขียวแกว้  
12 จดัซ้ือ – จดัจา้ง เบิกจ่ายการใชว้สัดุส านกั             วรางคณา เขียวแกว้  
13 จดัซ้ือ – จดัจา้งเบิกจ่ายการใชว้สัดุและการจา้งงาน

ตามงบประมาณในโครงการจดัท าผลงานทางวชิาการ 
            วรางคณา  เขียวแกว้  

14 จดัซ้ือ – จดัจา้งเบิกจ่ายการใชว้สัดุและการจา้งงาน
ตามงบประมาณในโครงการผลการพฒันาผูเ้รียน
หมวดศึกษาทัว่ไป 

            วรางคณา  เขียวแกว้  



 
รำยละเอยีดงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 2556 

ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 
 

โครงกำร 
เงินงบประมำณ 

หมำยเหตุ 
รหัสเบิกจ่ำย จ ำนวนเงิน 

1 โครงการจดัหาวสัดุครุภณัฑ์หอ้งเรียนมาตรฐาน 
202156100001 
302156100001 

215,500 
240,000  

2 
 

โครงการอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายสนบัสนุนทุนการศึกษาต่อ
ระดบัปริญญาตรีในประเทศ 401056100006 640,000  

3 โครงการบริหารส านกัส่งเสริมวชิาการ 202156100021 300,000  

4 โครงการเพชรราชภฏันครสวรรค์ 402156100002 1,000,000  
5 โครงการส่งเสริมการผลิตบณัฑิต ภาคปกติ 202156100003 580,000  
 

6 
 

โครงการส่งเสริมการจดัท าผลงานทางวชิาการ 
 

202156100009 
202156100010 
402156100009 

16,200 
467,800 
703,800 

 

7 โครงการส่งเสริมการผลิตบณัฑิตภาค กศ.บป 202256100004 6,403,200  
8 โครงการค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 202156100008 50,000  

9 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพหลกัสูตรและการเรียนการ
สอน 

202156100007 100,000  

10 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน 202156100005 100,000  

11 โครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากรดา้นการประกนั
คุณภาพ 

202156100023 
302156100023 

15,000 
85,000 

 

12 โครงการพฒันาบุคลากรดา้นการประกนัคุณภาพ 202156100022 70,000  

13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพดา้นการใหบ้ริการ 20215610011 230000  

 
 

 
 
 

 
 



 
ส่วนที ่3 

แนวทำง มำตรกำรกำรด ำเนินงำนและกำรถ่ำยทอดตัวช้ีวัด 
 
แนวทำงด ำเนินงำนตำมจุดเน้นทีส่ ำคัญ  

1. สนบัสนุนพฒันาหลกัสูตรใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานของ สกอ. 
2. มุ่งเนน้พฒันาบุคลากรดา้นการบริการ จิตบริการ 
3. ส่งเสริมใหน้ าเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีทนัสมยั สะดวก มาใชใ้นการปฏิบติังาน 

              4. พฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากรอยา่งต่อเน่ืองตามความตอ้งการ  
              5. พฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากรดา้นการประกนัคุณภาพ 
 

มำตรกำรด้ำนกำรเงินและงบประมำณ 
1. ปรับปรุงระบบบริหารงานดา้นการวางแผนงบประมาณท่ีชดัเจน  
2. วเิคราะห์ศกัยภาพความสามารถในการปฏิบติัภารกิจ 
3. น าเทคโนโลยสีารสนเทศ และเทคนิคการจดัการ รูปแบบใหม่มาใช ้เพื่อลดตน้ทุนการผลิต 
4. ปรับปรุงระบบบญัชีไปสู่ระบบท่ีสามารถรายงานค่าใชจ่้าย ต่อหน่วย 
5. ลดรายจ่ายการบริหารจดัการท่ีไม่จ  าเป็น 
6. รายงานการใชจ่้ายงบประมาณท่ีมีความชดัเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้ 
7. วเิคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน และรายงานต่อผูบ้ริหารอยา่งต่อเน่ือง 

 

มำตรกำรด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
1. กระบวนการจดัสรรงบประมาณใหเ้ป็นไปตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน เพื่อพฒันา

คุณภาพการศึกษาและการแกปั้ญหา จุดท่ีควรพฒันาตามผลการประเมินการประกนัคุณภาพภายใน ผลการ
ประเมินภายนอกและเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 

2. การจดัสรรงบประมาณเนน้ความถูกตอ้ง สมเหตุ สมผล เป็นธรรม กบัหน่วยงานและเกิดความ
คุม้ค่าเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการพฒันาคุณภาพนกัศึกษา 

3. การวเิคราะห์ การจดัท าโครงการ และการจดัท าค าของบประมาณใหห้น่วยงานด าเนินการบน
พื้นฐานของหลกัการเหตุผลและขั้นตอนการวางแผนและบริหารโครงการตามแนวทางของส านกังบประมาณ 
โดยใหส้อดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัตามค ารับรองการปฏิบติัราชการของ กพร. และตวับ่งช้ีการประกนัคุณภาพภายใน
ปีการศึกษา 2556 

4. การจดัท าโครงการของหน่วยงาน ใหน้ าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด าเนินการวางแผน
และบริหารโครงการใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยมีหลกัการส าคญั ดงัน้ี 

4.1 หลกัความพอดี พอประมาณ โดยค านึงถึงความสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของหน่วยงาน 
       และสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม 



4.2 หลกัความมีเหตุผล โดยใชค้วามรู้ท่ีถูกหลกัวชิาการดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงั 
4.3 หลกัการมีภูมิคุม้กนั โดยใหค้  านึงถึงความสมดุลของผลการด าเนินงานและการมีพลวตั 
      พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลง 
4.4 หลกัการมีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม โดยใหค้  านึงถึงการมีส่วนร่วมของคนใน 
       สังคม ความซ่ือสัตยสุ์จริตในการด าเนินงาน 
 

กำรถ่ำยทอดตัวช้ีวดัตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 
 ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนไดก้ าหนดตวัช้ีวดัในแผนปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ให้สอดคลอ้งกบัประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั ท่ีเนน้การผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ การวิจยั
และการบริการวิชาการท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน ตลอดจนการท านุบ ารุง 
เผยแพร่ศิลปะและวฒันธรรมท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กบันกัศึกษา และประชาชนทัว่ไป และตอ้งการให้
แผนปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ เป็นแนวทางใหค้ณาจารย ์และบุคลากรทุกฝ่าย ให้เห็นภาพรวม และ
ทิศทางในการปฏิบติัราชการให้ได้ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ขณะเดียวกันก็สามารถใช้เป็น
แนวทางในการก ากบัติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยโดยมีการระบุให้ผูบ้ริหาร  เป็นผูก้  ากบัดูแล
ตวัช้ีวดั และบุคลาการต่าง ๆ  ท าหนา้ท่ีจดัเก็บขอ้มูลและรับผดิชอบด าเนินการ 
 

 ส าหรับตวัช้ีวดัท่ีก าหนดในแผนปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จะครอบคลุมตวัช้ีวดั 
ตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้
ก าหนดตวัช้ีวดัทั้งส้ิน จ านวน 17 ตวัช้ีวดั ซ่ึงการก าหนดผูก้  ากบัดูแล ผูจ้ดัเก็บขอ้มูล และผูรั้บผิดชอบตวัช้ีวดั
ไว ้ดงัต่อไปน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ก ำกบัดูแลตัวช้ีวดั ผู้จัดเกบ็ข้อมูลและผู้รับผดิชอบ 
 



เป้ำประสงค์/ตัวช้ีวดั ผู้ก ำกบัดูแลตัวช้ีวดั 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูลและ 

ผู้รับผดิชอบ
ด ำเนินกำร 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 1.  ส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ใหมี้คุณภาพเป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐาน 

ต.ช.  1. หลกัสูตรท่ีมีการพฒันาเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานระดบัอดุมศึกษ 

2. จ านวนอาจารยใ์หม่ปีการศึกษา 2555-2556 ท่ี
เขา้รับการอบรมพฒันาความรู้ความสามารถ
ในการจดัการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 

3.จ านวนหอ้งเรียนมาตรฐานท่ีไดรั้บการพฒันา 
4. ระยะเวลาการจดัตารางเรียน ตารางสอน และ

ตารางสอบแลว้เสร็จ 

อ.พรสิริ   เอ่ียมแกว้ 
 
อ.พรสิริ   เอ่ียมแกว้ 
 
 
นายนิรันดร์  มุจรินทร์ 
น.ส.กญัจนพร  จนัทร์ด า 

กลุ่มงานส่งเสริมวชิาการ 
 
บุคลากร สนส. 
 
 
กลุ่มงานส่งเสริมวชิาการ 
กลุ่มงานส่งเสริมวชิาการ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 2.  ส่งเสริมการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
ต.ช.  5.จ านวนโปรแกรมท่ีไดพ้ฒันาปรับปรุง  

6.จ านวนบุคลากรท่ีไดรั้บการพฒันาสมรรถนะ
ดา้นเทคโนโลย ี 

7.มีการพฒันาระบบการจดัเก็บขอ้มูลของ
นกัศึกษา 

นายมงคล  แพทองค า 
นายธรรมนูญ     จูฑา 
 
นางศิราณี  จตุรทิศ 

กลุ่มงานทะเบียนฯ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 3.  . พฒันางานการใหบ้ริการของหน่วยงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

ต.ช. 8. จ านวนบุคลากรท่ีไดรั้บการพฒันาบุคลิกภาพ
ดา้นบริการและจิตบริการ   

9.ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ  
10.จ านวนช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารท่ีเพ่ิมข้ึน 
11.จ านวนผลงานการพฒันานวตักรรม/งานวจิยั  

อ.ปราณี   เนรมิต 
 
น.ส.ณฤนรรณ   เอ่ียมมี 
น.ส.ณฤนรรณ   เอ่ียมมี 
นางพรรณี  เหมะสถล 

กลุ่มงานส่งเสริมวชิาการ 
 
กลุ่มงานบริหาร 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 4   ส่งเสริมศักยภำพกำรท ำผลงำนทำงวชิำกำรของอำจำรย์ 
ตช  12. จ านวนอาจารยท่ี์เขา้ร่วมกบัประชุม

ปฏิบติัการการท าผลงานทางวชิาการ  
13. จ านวนอาจารยท่ี์ส่งผลงานทางวชิาการ เพ่ือ
ของก าหนดต าแหน่ง ผศ. หรือ รศ.  
14. จ านวนผลงานการเผยแพร่บทความทาง
วชิาการ 

อ.พรสิริ   เอ่ียมแกว้ 
 
อ.พรสิริ   เอ่ียมแกว้ 
 
อ.พรสิริ   เอ่ียมแกว้ 
 

กลุ่มงานส่งเสริมวชิาการ 
กลุ่มงานบริหาร  

  ประเด็นยุทธศำสตร์ 5. พฒันาระบบงานประกนัคุณภาพ 



เป้ำประสงค์/ตัวช้ีวดั ผู้ก ำกบัดูแลตัวช้ีวดั 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูลและ 

ผู้รับผดิชอบ
ด ำเนินกำร 

ตช  15. จ านวนคร้ังของการประชุมบุคลาการของ
หน่วยงานท่ีมีวาระการประกนัคุณภาพ  

16. จ านวนบุคลากรแกนน าดา้นการประกนั
คุณภาพท่ีไดรั้บการพฒันาดา้นการประกนั
คุณภาพ  

17. ระดบัผลการประเมินคุณภาพภายใน  
 
 

น.ส.ณฤนรรณ   เอ่ียมมี 
 
อ.ปราณี   เนรมิต 
 
 
น.ส.ณฤนรรณ   เอ่ียมมี 
 

กลุ่มงานบริหาร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที ่4 
ระบบและกลไกกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล 

 

ระบบและกลไกลกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติ 
1. ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน จดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ คู่มือการ

ประกนัคุณภาพภายใน และค ารับรองการปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ 
2.ถ่ายทอดแนวทางการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปี ค  ารับรองปฏิบติัราชการประจ าปี

งบประมาณ 2555 ไปยงับุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน 
3. การจดัท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ประเภทเงินแผน่ดิน และเงินรายได ้
4. พฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานของบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อเพิ่มระดบัคุณภาพของการด าเนิน

ตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ 
5. การวางแผนและบริหารโครงการส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน ใหบ้รรลุเป้าหมายตาม

ตวัช้ีวดัและตวับ่งช้ี ตามกระบวนการและขั้นตอน ดงัน้ี 
 5.1 ทบทวน/ตรวจสอบผลการด าเนินโครงการท่ีผา่นมา 
 5.2  ต่อยอดโครงการเดิม / ริเร่ิมโครงการใหม่และวเิคราะห์เบ้ืองตน้ 
 5.3 วเิคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ 
 5.4 วเิคราะห์และจดัท าค าของบประมาณ 
 5.5 ติดตามความกา้วหนา้ของการด าเนินโครงการ 
 5.6 ประเมินผลการใชง้าน และการติดตาม/ปรับปรุง/แกไ้ข 

 

กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล 
 การติดตามความคืบหนา้ตามแผนปฏิบติัการและแผนงบประมาณ เป็นส่วนหน่ึงของการควบคุมการ
ด าเนินงานตามโครงการ ให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว ้ โดยการติดตามควรด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง
เพื่อใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งทนัท่วงที และเพื่อให้การปฏิบติังานส าเร็จไดต้ามแผนปฏิบติัราชการตาม
กระบวนการติดตาม  ดงัน้ี 

1. ติดตามผลการด าเนินงานท่ีไดป้ฏิบติัจริง ณ เวลา ปัจจุบนั เปรียบเทียบกบัแผนปฏิบติัการท่ี
ก าหนดไว ้

2. ติดตามโครงการเร่งด่วนท่ีตอ้งด าเนินงานใหแ้ลว้เสร็จทนัเวลามิฉะนั้นอาจก่อใหเ้กิดความเสียหาย 
3. ทบทวน/ปรับเปล่ียนการด าเนินงาน ตามปัญหา อุปสรรคการใชง้บประมาณในรอบระยะเวลา 6 

เดือน และ 12 เดือน 
4.    ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานประจ าปีและรายงานการประเมินผลการด าเนินการใน 
       รูปแบบต่าง  ดงัน้ี 

     4.1 รายงานผลการปฏิบติังานตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ (กพร.) 
     4.2 รายงานประเมินตนเอง (SAR) ตามคู่มือการประกนัคุณภาพภายใน 



    4.3 รายงานประจ าปี 
    4.4 รายงานการเบิก – จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2555 
    4.5 รายงานวเิคราะห์โครงการ ตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปี 
    4.6 รายงานระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริการ 
    4.7 รายงานสถานะทางการเงินของหน่วยงาน ผา่นการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัฯ   
          รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน และคณะกรรมการบริหาร มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์  

        ทุกเดือน 
 5. ประเมินผลการใชง้านเพื่อปรับปรุง/แกไ้ขโดยการ 
  5.1 ประเมินผลผลิตและกระบวนการบริหารจดัการผลผลิต 
  5.2 ประเมินผลลพัธ์และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 
  5.3 ติดตามผลกระทบ/การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทั้งทางบวกและลบ 
  5.4 สรุปปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชง้าน แนวทางการแกไ้ขในปีงบประมาณต่อไป 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


