
งานประกันคุณภาพ สาํนักสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบียน
ได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสาํนักฯ
ในคราวประชุมครั �งที� 1/2560 วนัที� 1 กุมภาพันธ์ 2560





บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1. ประวัติ ควำมเป็นมำและสภำพปัจจุบัน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนเพ่ือเปิดโอกาสทางการศึกษา
ให้กับท้องถิ่นและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล สร้างความรู้และนวัตกรรม 
น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติทั้งระดับปัจเจกบุคคล  ชุมชน  องค์การและภาคการผลิต  
ให้บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย พื้นฟูและ
สืบสานคุณค่าความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยที่เป็นวิถีชีวิตประเพณี มีค่านิยมที่ดีงามมีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นรวมถึงเพ่ิมศักยภาพและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน  
โดยมีระบบบริหารจัดการแบ่งส่วนงานในการก ากับควบคุมดูแลทั้งหมด 5 คณะและ 5 ส านัก/สถาบัน 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ก่อตั้งขึ้นเม่ือ พ.ศ. 
2518 ตามโครงสร้างของพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู โดยมีชื่อว่า “ฝ่ายทะเบียนและวัดผล” ต่อมามี
ภารกิจเพ่ิมข้ึน จึงได้จัดตั้งเป็น ส านักส่งเสริมวิชาการ ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2527 ตามมาตรา 7 ต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2538 และประกาศ
ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการสถาบันราชภัฏ ประกาศ ณ วันที่ 
25 ตุลาคม พ.ศ. 2538 สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ จึงได้แบ่งส่วนราชการเป็น “ส านักส่งเสริม
วิชาการ” 
 ในปี พ.ศ. 2548 ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ มาเป็นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ จึงมีการแบ่งส่วนราชการใหม่เป็น “ส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” 
ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2548 ณ วันที่ 1  มีนาคม พ.ศ.2548 ซึ่งปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 20 ก วันที่ 8  
มีนาคม 2548  และมีการแบ่งส่วนราชการเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2549 โดยให้แบ่งส่วนราชการเป็นส านักงาน
ผู้อ านวยการ ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 23  มิถุนายน พ.ศ. 2549 ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 
ตอนที่ 74 ง วันที่ 3  สิงหาคม 2549 และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการประชุมครั้งที่ 
12 /2549 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 และครั้งที่ 13/2549 วันที่ 27  ธันวาคม 2549 เห็นชอบ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดย
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารส านักงานผู้อ านวยการ  กลุ่มงานทะเบียนและ
ประมวลผล  กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มีหน้าที่ในการรับผิดชอบ งานรับ
นักศึกษา งานทะเบียน งานประมวลผล งานหลักสูตร งานแผนการเรียน และบัณฑิตศึกษาเป็นต้น 
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โดยขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มีโครงสร้างการบริหารงานภายใน ตามมติสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ ในการประชุมครั้งที่ 12 /2549 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 และครั้งที่ 13/2549 
วันที่ 27  ธันวาคม 2549  

ปี พ.ศ. 2558  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีมติเห็นชอบประกาศให้จัดตั้ง “บัณฑิต
วิทยาลัย”  เป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ แยกออกจากส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 วันที่ 26  มีนาคม  พ.ศ. 2558  ซึ่งเป็นไป
ตาม ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้ งส่วนงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยส่วนงานภายในที่
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2554  

จากมติสภามหาวิทยาลัย ส่งผลให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการ และโครงสร้างการบริหารงาน ในปัจจุบันเพียง 3 กลุ่มงาน 
 
2. ปรัชญำ 
 ส่งเสริมวิชาการ  รักษามาตรฐาน  บริการด้วยน้ าใจ 

3. วิสัยทัศน์ 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริการถูกต้อง รวดเร็ว 

4. พันธกิจ 
 1.ส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
 2.พัฒนาการบริการวิชาการ ระบบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

5. ภำรกิจ 
 1. ส่งเสริมการจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานระดับอุดมศึกษา 
 2. ด าเนินงานด้านงานทะเบียนและประมวลผล 
 3. ให้บริการด้านวิชาการแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป 
 4. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 
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6. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนและแบ่งส่วนรำชกำร ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
(ตามมตสิภามหาวิทยาลัยฯ  ในการประชุมครั้งที่ 12 /2549 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549) 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผู้อ ำนวยกำร 

คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก 

รองผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร 
- งานบริหารงานทัว่ไป 
- งานสารบรรณ 
- งานพสัดุการเงิน 
- งานบุคลากร 
- งานขอ้มูลสารสนเทศ 
- งาน ก.พ.ร. 
- งานประกนัคุณภาพ 
– งานแผนงานและงบประมาณ 
- งานเลขานุการ สภาวชิาการและ 
   อนุกรรมการวชิาการ 

กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล 
- งานรับนกัศึกษา 
- งานทะเบียนนกัศึกษา 
- งานลงทะเบียนและประมวลผล 
   การเรียน 
- งานเอกสารหลกัฐานการศึกษา 
- งานตรวจสอบคุณวฒุิ 
- งานพระราชทานปริญญาบตัร 
- งานขอ้มูลสารสนเทศนกัศึกษา 

กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 
- งานประสานงานพฒันาหลกัสูตร 
- งานวางแผนการเรียนการสอน 
- งานพฒันาคุณภาพหลกัสูตรและ 
    การสอน 
- งานประเมินการจดัการศึกษา 
- งานบริการวชิาการ 
- งานเอกสารหลกัสูตรและคู่มือ 

ส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย 
- งานบริหารทัว่ไป 
- งานวชิาการบณัฑิตศึกษา 
- งานบริการการศึกษา 
- งานมาตรฐานการศึกษา 
หมำยเหตุ ส านกังานบณัฑิต
วทิยาลยัเป็นหน่วยงานอิสระ มี
ฐานะเทียบเท่ากลุ่มงานในส านกั
ส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
จดัตั้งตามประกาศของมหาวิทยาลยั 

ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 

กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร 
- งานบริหารงานทัว่ไป 
- งานสารบรรณ 
- งานพสัดุการเงิน 
- งานบุคลากร 
- งานขอ้มูลสารสนเทศ 
- งานประกนัคุณภาพ 
- งาน ก.พ.ร. 
– งานแผนงานและงบประมาณ 
- งานเลขานุการ สภาวชิาการและ 
   อนุกรรมการวชิาการ 

กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล 
- งานรับนกัศึกษา 
- งานทะเบียนนกัศึกษา 
- งานลงทะเบียนและประมวลผล 
   การเรียน 
- งานเอกสารหลกัฐานการศึกษา 
- งานตรวจสอบคุณวฒุิ 
- งานพระราชทานปริญญาบตัร 
- งานขอ้มูลสารสนเทศนกัศึกษา 
 

กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 
- งานประสานงานพฒันาหลกัสูตร 
- งานวางแผนการเรียนการสอน 
- งานพฒันาคุณภาพหลกัสูตรและ 
    การสอน 
- งานประเมินการจดัการศึกษา 
- งานบริการวชิาการ 
- งานเอกสารหลกัสูตรและคู่มือ 

ส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย 
- งานบริหารทัว่ไป 
- งานวชิาการบณัฑิตศึกษา 
- งานบริการการศึกษา 
- งานมาตรฐานการศึกษา 
หมำยเหตุ ส านกังานบณัฑิต
วทิยาลยัเป็นหน่วยงานอิสระ มี
ฐานะเทียบเท่ากลุ่มงานในส านกั
ส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
จดัตั้งตามประกาศของ
มหาวทิยาลยั 

ส านกังานผูอ้  านวยการ 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนปัจจุบัน (ภำยหลังสภำมหำวิทยำลัยฯ มีมติจัดตั้งบัณฑิตวิทยำลัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรปัจจุบัน (ภำยหลังสภำมหำวิทยำลัยฯ มีมติจัดตั้งบัณฑิตวิทยำลัย) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 
- งานประสานงานพฒันาหลกัสูตร 
- งานวางแผนการเรียนการสอน 
- งานพฒันาคุณภาพหลกัสูตรและการสอน 
- งานประเมินการจดัการศึกษา 
- งานบริการวชิาการ 
- งานเอกสารหลกัสูตรและคู่มือ 

ผู้อ ำนวยกำร 

คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก 

รองผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
- งานบริหารงานทัว่ไป 
- งานสารบรรณ 
- งานพสัดุการเงิน 
- งานบุคลากร 
- งานขอ้มูลสารสนเทศ 
- งาน ก.พ.ร. 
- งานประกนัคุณภาพ 
– งานแผนงานและงบประมาณ 
- งานเลขานุการ สภาวชิาการและ 
   อนุกรรมการวชิาการ 

กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล 
- งานรับนกัศึกษา 
- งานทะเบียนนกัศึกษา 
- งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน 
- งานเอกสารหลกัฐานการศึกษา 
- งานตรวจสอบคุณวฒุิ 
- งานพระราชทานปริญญาบตัร 
- งานขอ้มูลสารสนเทศนกัศึกษา 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 
- งานประสานงานพฒันาหลกัสูตร 
- งานวางแผนการเรียนการสอน 
- งานพฒันาคุณภาพหลกัสูตรและการสอน 
- งานประเมินการจดัการศึกษา 
- งานบริการวชิาการ 
- งานเอกสารหลกัสูตรและคู่มือ 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
- งานบริหารงานทัว่ไป 
- งานสารบรรณ 
- งานพสัดุการเงิน 
- งานบุคลากร 
- งานขอ้มูลสารสนเทศ 
- งาน ก.พ.ร. 
- งานประกนัคุณภาพ 
– งานแผนงานและงบประมาณ 
- งานเลขานุการ สภาวชิาการและ 
   อนุกรรมการวชิาการ 

กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล 
- งานรับนกัศึกษา 
- งานทะเบียนนกัศึกษา 
- งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน 
- งานเอกสารหลกัฐานการศึกษา 
- งานตรวจสอบคุณวฒุิ 
- งานพระราชทานปริญญาบตัร 
- งานขอ้มูลสารสนเทศนกัศึกษา 
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7. ท ำเนียบผู้บริหำร คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ และบุคลำกร 
     7.1 รำยช่ือผู้บริหำร 
 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์  งามนิล  ผู้อ านวยการส านัก 
 2.อาจารย์ ดร.สุพัฒนา  หอมบุปผา   รองผู้อ านวยการส านัก 
 3.อาจารย์ ดร.ภริตา  พิมพันธุ์   รองผู้อ านวยการส านัก 
 4.อาจารย์ธนพัฒน์  วัฒนชัยธรรม   รองผู้อ านวยการส านัก 
 5.นายธรรมนูญ  จูทา    รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม- 
วิชาการ 

 6.นางสาวขนิษฐา  พวงมณีนาค   รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร- 
       ส านักงานผู้อ านวยการ 
 7.นางสาวธิติยา  หงษ์เวียงจันทร์   รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและ- 
       ประมวลผล 
 
     7.2 รำยช่ือคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์  งามนิล  ประธานกรรมการ 
2.อาจารย์ ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา  รองประธานกรรมการ 
3.นายสมเจตน์  พรหมบุญตา  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.นายประสพชัย  ชาญธัญกรณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  สนธิรักษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6.อาจารย์ ดร.ภริตา พิมพันธุ์   กรรมการ 
7.อาจารย์ ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ  กรรมการ 
8.อาจารย์ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม  กรรมการและเลขานุการ 
9.นางสาวอภิญญาศิริ กวางแก้ว  ผู้ช่วยเลขานุการ 
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     7.3 บุคลำกรประจ ำส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 บุคลากรในหน่วยงาน จ านวนทั้งหมด 18 คน(ไม่นับรวมผู้บริหารตามวาระ) ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ - สกุล กำรศึกษำ ต ำแหน่งวิชำกำร ต ำแหน่งบริหำร 
กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

1 น.ส.ขนิษฐา  พวงมณีนาค ศษ.ม. พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
2 น.ส.สุทธิลักษณ์  ศรสีวัสดิ์ บธ.ม. พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
3 น.ส.ณฤนรรณ  เอี่ยมม ี บธ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 
4 น.ส.วรางคณา  เขียวแก้ว ศศ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
5 นางสาวอรอุมา  ยองค ากาด บธ.ม. พนักงานราชการ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล 
6 น.ส.ธิติยา  หงษ์เวียงจันทร ์ วท.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
7 นายนิโครธ  ช่างชัย ศษ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
8 นางศิราณ ี จตุรทิศ ศศ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 
9 นายเสรี  ขุนจ านงค์ วท.ม. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
10 นางสาวอภิญญาศิริ  กวางแก้ว วท.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
11 นางสาวสิริพร  อรามรณุ วท.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
12 นายวิศรุต  พัฒนาพงษ์ วศ.บ. พนักงานราชการ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 
13 นายธรรมนญู  จูทา ค.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 
14 นางกัญญ์ชพร  จันติวงค ์ ค.บ. ลูกจ้างประจ า พนักงานพิมพ์ดีด 2 
15 น.ส.วริศนันท์  ทัดนุ่ม วท.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 
16 น.ส.กัญจนพร  จันทร์ด า วท.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
17 นายนิรันดร์   มุจรินทร ์ นศ.ม. ลูกจ้างประจ า พนักงานห้องปฏิบัติการ 
18 นายพัทธ์ชยันภ์  ธนวัตรพลิน ค.ม. พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

ข้อมูล ณ วันที่ 30  กันยายน  2559 
 
8. ทรัพยำกรอำคำร/ห้องเรียน/ห้องประชุม 

ชื่ออำคำร 
กำรใช้พื้นที่ (ห้อง) 

ห้องเรียนทั่วไป ห้องปฏิบัติกำร ห้องประชุม 

อำคำรอ ำนวยกำร (ตึก 14) 31 - - 
ชั้น 4 8 - - 
ชั้น 5 8 - - 
ชั้น 6 8 - - 
ชั้น 7 7 - - 

อำคำร 5 (ตึกปีกนก) 2 - - 
รวมทั้งสิ้น 33 - - 
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9. กำรเงินและงบประมำณ 
     9.1 ข้อมูลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแหล่งงบประมำณ  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
ล ำดับ แหล่งเงิน รับจัดสรร เบิกจ่ำย ร้อยละ 
1 งบประมาณแผ่นดิน 1,880,000 1,571,336.5 83.58 
2 งบประมาณเงินรายได ้ 9,202,000 8,462,872.9 93.82 
3 รายได้อ่ืนๆ - - - 

รวมเงินงบประมำณ 10,900,000 10,034,209.4 92.06 
 
     9.2 ข้อมูลด้ำนงบประมำณตำมประเด็นยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 

งบแผ่นดิน งบรำยได้ ร้อยละ 

1.ส่งเสริมการจัดการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา 

600,000 9,462,500 88.58 

2.ส่งเสริมการพัฒนางานบริการของหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพ 

500,000 - 4.40 

3.ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

780,000 17,100 7.02 

รวม 1,880,000 9,479,600 100 

รวมทั้งสิ้น 11,359,600 
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บทท่ี 2 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร 

 
 หน่วยงานท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน โดยการจัดท า 
SWOT นั่นคือการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน ของหน่วยงาน และการวิเคราะห์
ปัจจัยภายนอกที่ส่งเสริมเป็นโอกาสในการด าเนินงาน รวมทั้งปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบก่อให้เกิด
อุปสรรคในการด าเนินงาน การวิเคราะห์ SWOT ดังกล่าวจะน ามาซึ่งการก าหนดแผนการด าเนินงาน
ในการรักษา ส่งเสริมจุดแข็ง หาแนวทางป้องกันแก้ไข สิ่งที่ เป็นจุดอ่อน จากโอกาสที่มีอยู่ เพ่ือ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมายของแผนต่อไป 
 
จุดแข็ง (S) 
ปัจจัยภายในองค์กรที่ท าให้เกิดความเข้มแข็งหรือเป็นจุดแข็งขององค์กรที่จะน าไปสู่การได้เปรียบ 

ที ่ จุดแข็ง 
น ้าหนัก 
(รวม=1) 

คะแนน 
(5 

ระดับ) 
น ้าหนักXคะแนน 

1 บุคลากรส่วนใหญ่มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่อย่างต่อเนื่อง 

0.2 3 0.6 

2 ระบบการบริหารงานเน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร และกระจายอ านาจในการบริหารงาน 

0.2 2 0.4 

3 ก าหนดภาระงานและความรับผิดชอบแก่ผู้ปฏิบัติ
อย่างชัดเจน 

0.2 2 0.4 

4 มีเครื่องมือ/ทรัพยากรที่สนับสนุนการปฏิบัติงานที่
ทันสมัย 

0.1 3 0.3 

5 บุคลากรส่วนใหญ่มีศักยภาพสูง มีความขยัน 
อดทน ท างานหนัก 

0.1 3 0.3 

6 มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ และระบบงาน
ให้บริการมีความทันสมัย สอดคล้องกับระเบียบ 
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

0.2 4 0.8 

รวม = 2.8  เฉลี่ย = 0.47 
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จุดอ่อน (W) 
ปัจจัยภายในองค์กรที่ท าให้เกิดความอ่อนแอหรือเป็นจุดอ่อนน าไปสู่การเสียเปรียบคู่แข่ง 

ที ่ จุดอ่อน 
น ้าหนัก 
(รวม=1) 

คะแนน 
(5 

ระดับ) 
น ้าหนักXคะแนน 

1 ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในงานให้บริการ 0.2 4 0.8 
2 การสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในไม่มี

ประสิทธิภาพ 
0.2 3 0.6 

3 พ้ืนที่ให้บริการและสภาพแวดล้อมภายในแออัด 0.2 3 0.6 
4 งบประมาณสนับสนุนการให้บริการไม่เพียงพอ 0.2 4 0.8 
5 กระบวนการ ขั้นตอนการท างานตามระเบียบ 

ข้อบังคับ มีความซับซ้อน และใช้เวลาในการ
ด าเนินงานมาก 

0.2 4 0.8 

รวม = 3.6  เฉลี่ย = 0.72 
 
โอกาส (O) 
ปัจจัยภายนอกองค์กรที่เอ้ือประโยชน์ให้ซึ่งเป็นโอกาสที่ช่วยส่งเสริมการด าเนินการ 

ที ่ โอกาส 
น ้าหนัก 
(รวม=1) 

คะแนน 
(5 

ระดับ) 
น ้าหนักXคะแนน 

1 หน่วยงานภายนอกมีการประชุม อบรม เพื่อ
พัฒนางานที่ท าอยู่อย่างต่อเนื่อง 

0.2 3 0.6 

2 ความต้องการสมัครเข้าเรียนในบางสาขามี
แนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน 

0.2 3 0.6 

3 มีแหล่งทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการเรียนรู้ภายนอกมากขึ้น 

0.2 4 0.8 

4 มหาวิทยาลัยให้แต่ละหน่วยงานมีอิสระในการ
บริหารงานภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัย 

0.2 3 0.6 

5 การเพ่ิมช่องทางการให้บริการจากหน่วยงาน
ภายนอก 

0.1 3 0.3 

6 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี 0.1 4 0.4 
รวม = 3.3  เฉลี่ย = 0.55 
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อุปสรรค (T) 
ปัจจัยภายนอกองค์กรที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน เป็นข้อจ ากัดท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก 

ที ่ อุปสรรค 
น ้าหนัก 
(รวม=1) 

คะแนน 
(5 ระดับ) 

น ้าหนักXคะแนน 

1 การแข่งขันที่เพ่ิมขึ้นจากสถาบันการศึกษาท้ังใน
พ้ืนที่บริการและนอกพ้ืนที่บริการ 

0.3 3 0.9 

2 ทัศนคติ มุมมองสังคมภายนอกท่ีมีต่อบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเชิงลบ 

0.2 3 0.6 

3 นโยบายและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
บริหารงานของรัฐบาล 

0.2 3 0.6 

4 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ส่งผลให้
ประชากรวัยเรียนลดลง 

0.3 4 1.2 

รวม = 3.3  เฉลี่ย = 0.83 
 
ตารางการวิเคราะห์ SWOT และค่าน ้าหนัก 

SO (จุดแข็งและโอกาส) 
+บุคลากรส่วนใหญ่มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่อย่างต่อเนื่อง 

0.6 

+ระบบการบริหารงานเนน้การมีส่วนร่วมของ
บุคลากร และกระจายอ านาจในการบริหารงาน 

0.4 

+ก าหนดภาระงานและความรับผิดชอบแก่ผู้
ปฏิบัติอย่างชัดเจน 

0.4 

+มีเครื่องมือ/ทรัพยากรที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานทีท่ันสมัย 

0.3 

+บุคลากรส่วนใหญ่มีศักยภาพสงู มีความขยัน 
อดทน ท างานหนัก 

0.3 

+มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ และระบบงาน
ให้บริการมีความทันสมัย สอดคล้องกับระเบียบ 
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

0.8 

รวม=2.8 เฉลี่ย=0.47 

+หน่วยงานภายนอกมีการประชุม อบรม เพื่อ
พัฒนางานที่ท าอยู่อย่างต่อเนื่อง 

0.6 

+ความต้องการสมัครเข้าเรียนในบางสาขามี
แนวโน้มเพิ่มมากข้ึน 

0.6 

+มีแหล่งทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนนุการเรียนรู้ภายนอกมากข้ึน 

0.8 

+มหาวิทยาลัยให้แต่ละหนว่ยงานมีอิสระในการ
บริหารงานภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลยั 

0.6 

+การเพิ่มช่องทางการให้บริการจากหน่วยงาน
ภายนอก 

0.3 

+การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี 0.4 
รวม=3.3 เฉลี่ย=0.55 
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ST (จุดแข็งและภัยคุกคาม) 
+บุคลากรส่วนใหญ่มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่อย่างต่อเนื่อง 

0.6 

+ระบบการบริหารงานเนน้การมีส่วนร่วมของ
บุคลากร และกระจายอ านาจในการบริหารงาน 

0.4 

+ก าหนดภาระงานและความรับผิดชอบแก่ผูป้ฏิบัติ
อย่างชัดเจน 

0.4 

+มีเครื่องมือ/ทรัพยากรที่สนับสนุนการปฏบิัติงานที่
ทันสมัย 

0.3 

+บุคลากรส่วนใหญ่มีศักยภาพสงู มีความขยัน 
อดทน ท างานหนัก 

0.3 

+มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ และระบบงาน
ให้บริการมีความทันสมัย สอดคล้องกับระเบียบ 
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

0.8 

รวม 2.8 เฉลี่ย=0.46 

+การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากสถาบนัการศึกษาทั้งใน
พื้นที่บริการและนอกพื้นทีบ่ริการ 

0.9 

+ทัศนคติ มุมมองสังคมภายนอกที่มีต่อบัณฑิต
มหาวิทยาลยัราชภัฏในเชงิลบ 

0.6 

+นโยบายและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
บริหารงานของรัฐบาล 

0.6 

+การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งประชากร ส่งผลให้
ประชากรวัยเรียนลดลง 

1.2 

รวม 3.3 เฉลี่ย=0.83 

 

WO (จุดอ่อนและโอกาส) 
+ขาดการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก ในงานให้บริการ 0.8 
+การสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในไม่มี
ประสิทธิภาพ 

0.6 

+พื้นที่ให้บริการและสภาพแวดล้อมภายในแออัด 0.6 
+งบประมาณสนบัสนุนการให้บริการไม่เพียงพอ 0.8 
+กระบวนการ ขั้นตอนการท างานตามระเบียบ 
ข้อบังคับ มีความซับซ้อน และใช้เวลาในการ
ด าเนินงานมาก 

0.8 

รวม 3.6 เฉลี่ย=0.72 

+หน่วยงานภายนอกมีการประชุม อบรม เพื่อ
พัฒนางานที่ท าอยู่อย่างต่อเนื่อง 

0.6 

+ความต้องการสมัครเข้าเรียนในบางสาขามี
แนวโน้มเพิ่มมากข้ึน 

0.6 

+มีแหล่งทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนนุการเรียนรู้ภายนอกมากข้ึน 

0.8 

+มหาวิทยาลัยให้แต่ละหนว่ยงานมีอิสระในการ
บริหารงานภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลยั 

0.6 

+การเพิ่มช่องทางการให้บริการจากหน่วยงาน
ภายนอก 

0.3 

+การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี 0.4 
รวม=3.3 เฉลี่ย=0.55 
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WT (จุดอ่อนและภัยคุกคาม) 
+ขาดการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก ในงานให้บริการ 0.8 
+การสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในไม่มี
ประสิทธิภาพ 

0.6 

+พื้นที่ให้บริการและสภาพแวดล้อมภายในแออัด 0.6 
+งบประมาณสนบัสนุนการให้บริการไม่เพียงพอ 0.8 
+กระบวนการ ขั้นตอนการท างานตามระเบียบ 
ข้อบังคับ มีความซับซ้อน และใช้เวลาในการ
ด าเนินงานมาก 

0.8 

รวม 3.6 เฉลี่ย=0.72 

+การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากสถาบนัการศึกษาทั้งใน
พื้นที่บริการและนอกพื้นทีบ่ริการ 

0.9 

+ทัศนคติ มุมมองสังคมภายนอกที่มีต่อบัณฑิต
มหาวิทยาลยัราชภัฏในเชงิลบ 

0.6 

+นโยบายและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
บริหารงานของรัฐบาล 

0.6 

+การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งประชากร ส่งผลให้
ประชากรวัยเรียนลดลง 

1.2 

รวม 3.3 เฉลี่ย=0.83 
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 จากการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือใช้ในการก าหนดยุทธศาสตร์ของหน่วยงานนั้น คณะกรรมการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ได้เลือกใช้ผลการวิเคราะห์ และเสนอกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ ดังนี้  
 

ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์ตาม TOWS Matrix  ในด้าน WT 
 

ยุทธศาสตร์เชิงรับ (WT) 
W จุดอ่อนภายในองค์กร T อุปสรรคภายนอก 

1. ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในงาน
ให้บริการ 
2. การสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในไม่มี
ประสิทธิภาพ 
3. พ้ืนที่ให้บริการและสภาพแวดล้อมภายใน
แออัด 
4. งบประมาณสนับสนุนการให้บริการไม่
เพียงพอ 
5. กระบวนการ ขั้นตอนการท างานตามระเบียบ 
ข้อบังคับ มีความซับซ้อน และใช้เวลาในการ 

1. การแข่งขันที่เพ่ิมข้ึนจากสถาบันการศึกษา
ทั้งในพื้นที่บริการและนอกพ้ืนที่บริการ 
2. ทัศนคติ มุมมองสังคมภายนอกที่มีต่อบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเชิงลบ 
3. นโยบายและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย และรัฐบาล 
4. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ส่งผล
ให้ประชากรวัยเรียนลดลง 
 

ยุทธศาสตร์เชิงรับ (WT) 
กลยุทธ์ที่เสนอ 
     1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้
เข้มแข็ง 
     2. เร่งพัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย กับชุมชนและท้องถิ่น 
     3. ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีความคล่องตัว ลดระยะเวลาการปฏิบัติ 
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ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ตาม TOWS Matrix  ในด้าน WO 
 

ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา (WO) 
W จุดอ่อนภายในองค์กร O โอกาสภายนอก 

1. ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในงาน
ให้บริการ 
2. การสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในไม่มี
ประสิทธิภาพ 
3. พ้ืนที่ให้บริการและสภาพแวดล้อมภายใน
แออัด 
4. งบประมาณสนับสนุนการให้บริการไม่
เพียงพอ 
5. กระบวนการ ขั้นตอนการท างานตามระเบียบ 
ข้อบังคับ มีความซับซ้อน และใช้เวลาในการ 

1. หน่วยงานภายนอกมีการประชุม อบรม เพ่ือ
พัฒนางานที่ท าอยู่อย่างต่อเนื่อง 
2. ความต้องการสมัครเข้าเรียนในบางสาขามี
แนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน 
3. มีแหล่งทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการเรียนรู้ภายนอกมากขึ้น 
4. มหาวิทยาลัยให้แต่ละหน่วยงานมีอิสระใน
การบริหารงานภายใต้นโยบายของ
มหาวิทยาลัย 
5. การเพ่ิมช่องทางการให้บริการจากหน่วยงาน
ภายนอก 
6. การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี 

ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา (WO) 
กลยุทธ์ที่เสนอ 
     1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง 
     2. เร่งพัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย กับชุมชนและท้องถิ่น 
     3. สร้างค่านิยมในการพัฒนาตนเอง และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีเป้าหมาย 
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ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ตาม TOWS Matrix  ในด้าน ST 
 

ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (ST) 
S จุดแข็งภายในองค์กร T อุปสรรคภายนอก 

1. บุคลากรส่วนใหญ่มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
สิ่งใหม่อย่างต่อเนื่อง 
2. ระบบการบริหารงานเน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร และกระจายอ านาจในการบริหารงาน 
3. ก าหนดภาระงานและความรับผิดชอบแก่ผู้
ปฏิบัติอย่างชัดเจน 
4. มีเครื่องมือ/ทรัพยากรที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานที่ทันสมัย 
5. บุคลากรส่วนใหญ่มีศักยภาพสูง มีความขยัน 
อดทน ท างานหนัก 
6. มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ และระบบงาน
ให้บริการมีความทันสมัย สอดคล้องกับระเบียบ 
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

1. การแข่งขันที่เพ่ิมข้ึนจากสถาบันการศึกษา
ทั้งในพื้นที่บริการและนอกพ้ืนที่บริการ 
2. ทัศนคติ มุมมองสังคมภายนอกที่มีต่อบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเชิงลบ 
3. นโยบายและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย และรัฐบาล 
4. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ส่งผล
ให้ประชากรวัยเรียนลดลง 
 

ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (ST) 
กลยุทธ์ที่เสนอ 
     1. เร่งพัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย กับชุมชนและท้องถิ่น 

 

ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์ตาม TOWS Matrix  ในด้าน SO 
 

ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO) 
S จุดแข็งภายในองค์กร O โอกาสภายนอก 

1. บุคลากรส่วนใหญ่มีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์สิ่งใหม่อย่างต่อเนื่อง 
2. ระบบการบริหารงานเน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร และกระจายอ านาจในการบริหารงาน 
3. ก าหนดภาระงานและความรับผิดชอบแก่ผู้
ปฏิบัติอย่างชัดเจน 
4. มีเครื่องมือ/ทรัพยากรที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานที่ทันสมัย 

1. หน่วยงานภายนอกมีการประชุม อบรม เพ่ือ
พัฒนางานที่ท าอยู่อย่างต่อเนื่อง 
2. ความต้องการสมัครเข้าเรียนในบางสาขามี
แนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน 
3. มีแหล่งทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการเรียนรู้ภายนอกมากขึ้น 
4. มหาวิทยาลัยให้แต่ละหน่วยงานมีอิสระใน 
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ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO) (ต่อ) 
S จุดแข็งภายในองค์กร O โอกาสภายนอก 

5. บุคลากรส่วนใหญ่มีศักยภาพสูง มีความขยัน 
อดทน ท างานหนัก 
6. มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ และระบบงาน
ให้บริการมีความทันสมัย สอดคล้องกับระเบียบ 
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

การบริหารงานภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัย 
5. การเพ่ิมช่องทางการให้บริการจากหน่วยงาน
ภายนอก 
6. การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี 

ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO) 
กลยุทธ์ที่เสนอ 
     1. พัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการด าเนินงาน
ในทุกขั้นตอน 
     2. พัฒนาระบบงานให้บริการที่มีความหลากหลาย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ 
     3. พัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัตงิานที่ทันสมัย เข้าถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
จากการวิเคราะห์ TOWS Matrix  จากปัจจัยภายในที่ เป็นจุดแข็ง-จุดอ่อน และปัจจัย

ภายนอกที่เป็นโอกาส-อุปสรรค  คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มีการน าเสนกลยุทธ์ที่สามารถ
ปฏิบัติได้ในกรณีต่าง ๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกยุทธศาสตร์ที่หน่วยงาน
สามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย คือยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ถือเป็นประเด็นที่สามารถมีโอกาสใน
การเสริมจุดอ่อนจากโอกาสที่มีให้กลายเป็นจุดแข็ง และสามารถขับเคลื่อนกลยุทธ์ในการด าเนินงานให้
มีประสิทธิภาพได้ดีกว่าประเด็นอ่ืน ๆ คณะกรรมการฯ ได้น าประเด็นที่กล่าวไปแล้วข้างต้น มาใช้ใน
การจัดวางทิศทางของหน่วยงานยุทธศาสตร์ส าคัญที่มุ่งเน้นและต้องการพัฒนา ให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินงาน ทางคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ได้น าประเด็นยุทธศาสตร์เดิมมาท าการทบทวน
จุดเน้นที่ส าคัญ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
มีกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ดังนี้ 
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 จากกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานตามแผนภาพ คณะกรรมการฯ ได้วางทิศทางของ
ส านักด้วยการก าหนดองค์ประกอบของแผนกลยุทธ์ ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริการถูกต้องรวดเร็ว 
ปรัชญา  

ส่งเสริมวิชาการ รักษามาตรฐาน  บริการด้วยน้ าใจ 
พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

2. พัฒนาการบริการวิชาการ ระบบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

 องค์ประกอบข้างต้นที่ได้กล่าวมานั้น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน มีเป้าประสงค์หลักในภาพรวมของการเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คือ “ให้บริการด้านงานหลักสูตรและแผนการเรียน งานทะเบียนและ
ประมวลผลการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์” ภายใต้
การวางยุทธศาสตร์ แบบ Goals Approach เป็นรูแปแบบของยุทธศาสตร์ที่น าเอากลยุทธ์ในแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมาด าเนินการ เพ่ือความสอดคล้องและตอบสนองยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2560-2564) 



18 
 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดท า
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 ข้อ 8 ให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการตาม
มาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และคู่มือ
แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือการจัดท างบประมาณ  ของส านักงบประมาณ ซึ่งส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดท าให้สอดคล้องกับ ภารกิจของหน่วยงาน นโยบายและประเด็น
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จากการทบทวนยุทธศาสตร์และแนวทางการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนสู่ความเป็นเลิศ” ระหว่างวันที่ 28-30  พฤศจิกายน  2559 ซึ่งโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ  
 1. ทบทวนผลการปฏิบัติงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสู่ความเป็นเลิศ
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 3. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2560-2564 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนปฏิบัติการ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน กับหน่วยงาน
ที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน 
 

จากการด าเนินโครงการดังกล่าว ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ทบทวนประเด็น
ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ส าหรับปีงบประมาณ 2560-2564 ดังนี้  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ส่งเสริมการจัดการศกึษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมการพัฒนางานบริการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
         และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ 

1. หลักสูตรการศึกษามีการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
2. มีความพร้อมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
3. ระบบให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4. ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านวิชาการ งานทะเบียนและประมวลผลมีความทันสมัย 

ข้อมูลถูกต้องเชื่อถือได้ 
5. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล 
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กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 
15 ปี ฉบับที ่2(พ.ศ. 2551-2565) 

พระราชบัญญัติสถาบัน นโยบายของสภาสถาบัน ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ปรัชญาหรือปณิธาน ยุทธศาสตร์ส้านัก 

สาระส าคัญของแผน : เป้าหมาย
ของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
ฉบับที่ 2 เม่ือสิ้นสุดแผนในปีพ.ศ. 
2565 คือการ “ยกระดับคุณภาพ
อุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและพัฒนา
บุคลากรที่มีคณุภาพสู่ตลาดแรงงาน 
และพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาใน
การสร้างความรู้และนวัตกรรม เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขัน
ของประเทศในยุคโลกาภิวัตน์
รวมทั้งสนับสนนุการพัฒนาที่ย่ังยืน
ของท้องถิ่นไทยโดยใช้กลไกของธรร
มาภิบาลการเงิน การก ากบั
มาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษา 
บนพื้นฐานของ เสรีภาพทาง
วิชาการ ความหลากหลายและ
เอกภาพเชงิระบบ” 

“มหาวิทยาลัยเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพือ่การ
พัฒนาท้องถิ่นทีเ่สริมสร้าง
พลังปัญญาของแผ่นดิน 
ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชู
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น โดยมี
วัตถุประสงค์ให้การศึกษา 
ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ
ชั้นสูง ท าการสอน วิจัย 
ให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม  ปรับปรงุ ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี 
ทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ผลิตครูและ
ส่งเสริมวิทยฐานะครู มี
หน้าที่ตามมาตรา 8 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมการพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับให้ได้
มาตรฐานสากล  
  กลยุทธ์ที่ 3.4 ส่งเสริมการ
พัฒนาหลักสูตร และการสร้าง
หลักสูตรและการประเมิน
หลักสูตรให้ตรงกบั
ตลาดแรงงานในประเทศ และ
ภูมิภาคอาเซียน 
  กลยุทธ์ที่ 3.7 สนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารส าหรับการ
บริหารจัดการ การเรียนการ
สอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การยก
คุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑติที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพฒันา
คุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสู่
มาตรฐานสากล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การยก
มาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่การน้อมน า
แนวพระราชด าริให้ตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้สนองตอบกับ
ความต้องการของทอ้งถิน่และสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การยก
คุณภาพมาตรฐานอาจารย์ และ
บุคลากรสู่สากล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  การยก
ระบบริหารจัดการให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน โปร่งใสด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ปรัชญามหาวิทยาลัย :  
มหาวิทยาลัยที่เป็นพลังของ
แผ่นดิน ในการพัฒนาท้องถิ่น 
 
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ เป็น
สถาบันอุดมศึกษาชั้นน าเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น  
 
ปรัชญาหน่วยงาน :  
ส่งเสริมวิชาการ รกัษา
มาตรฐาน บริการด้วยน้ าใจ 
 
วิสัยทัศน์หน่วยงาน :  
ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน เป็นองค์กรที่ทันสมัย 
ให้บริการถูกต้องรวดเร็ว 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาทัง้
ระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศกึษา 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมการพัฒนางานบริการ
ของหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมการบรหิารจัดการที่ได้
มาตรฐานและเป็นไปตาม
หลักเกณฑแ์ละวธิีการบรหิาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายต่าง ๆ กับกรอบแนวคิดในการจัดท้ายุทธศาสตร์ส้านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ส้านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ปรับปรุง พ.ศ.2560-2564 
 

1.โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหลักสูตร 
2.โครงการเพชรราชภัฏและวิทยาศาสตร์ราชภัฏ 
3.โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิต ภาค ปกติ 
4.โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิต ภาค กศ.บป 
5.โครงการตรวจผลงานทางวิชาการ 
6.โครงการส่งเสริมการจัดท าผลงานวิชาการ 
7.กิจกรรมพัฒนาคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้  
8.โครงการค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
9.โครงการจัดท าคู่มือนักศึกษา 
10.โครงการสนับสนุนการจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัย 

ส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั งในระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา 

พัฒนาการบริการวิชาการ ระบบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ 

ส้านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริการถูกต้อง รวดเร็ว 

1. หลักสูตรการศึกษามีการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา 
2. มีความพร้อมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

1.ระบบให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้แก่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านวิชาการ งานทะเบียนและ
ประมวลผลมีความทันสมัย ข้อมูลถูกต้องเชื่อถือได้ 

หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน 
 ยึดหลักธรรมาภิบาล 

1. ส่งเสริมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร และสิ่งสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2. สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรณ์มนุษย์ในท้องถิ่น
อย่างทั่วถึง 
3. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพท่ีได้มาตรฐาน 

1. ปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน 
2. พัฒนาช่องทางการสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับผู้รับบริการ 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยและการด าเนินงานของหน่วยงาน 
4. เสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการท่ีเป็นเลิศ 

1.บริหารจัดการงบประมาณอย่างเป็นระบบ 
2.พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะท่ีสูงขึ้น 
3.สร้างมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
หน่วยงาน 
4. บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีธรรมาภิบาล 
5. สร้างวัฒนธรรมในการแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการท่ี
หลากหลาย 

1.กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์เพื่อบริการนักศึกษา 
2.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 
3.โครงการค่าใช้จ่ายการไปราชการ กิจกรรมอบรม 

1.โครงการบริหารส านักงาน  
2.โครงการค่าใช้จ่ายการไปราชการ กิจกรรมไปราชการ 
3.โครงการค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา 

ส่งเสริมการจัดการศึกษา ทั งระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ส่งเสริมการพัฒนางานการให้บริการของหน่วยงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ 

โครงการ 

พนัธกิจหน่วยงาน 

วิสัยทัศน์หน่วยงาน 
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ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษา ทั้งระดับปริญญา
ตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
 

1. หลักสูตรการศึกษามีการพัฒนาตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
2. มีความพร้อมในการสนับสนุนการจัด
การศึกษา 

1. ส่งเสริมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร และสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
เพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2. สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 
3. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ได้
มาตรฐาน 

2.ส่งเสริมการพัฒนางานบริการของหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพ 
 

1. ระบบให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว 
สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านวิชาการ 
งานทะเบียนและประมวลผลมีความทันสมัย 
ข้อมูลถูกต้องเชื่อถือได้ 

1. ปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน 
2. พัฒนาช่องทางการสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับผู้รับบริการ 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยและการด าเนินงานของหน่วยงาน 
4. เสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการที่เป็นเลิศ 

3.ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน 
ยึดหลักธรรมาภิบาล 

1.บริหารจัดการงบประมาณอย่างเป็นระบบ 
2.พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะท่ีสูงขึ้น 
3.สร้างมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน 
4. บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีธรรมาภิบาล 
5. สร้างวัฒนธรรมในการแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการที่หลากหลาย 
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บทท่ี 3 
แผนงานและโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการจัดการศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
เป้าประสงค์ : 1. หลักสูตรการศึกษามีการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

       2. มีความพร้อมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ตัวชี วัด        1. ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง (ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย)  ร้อยละ 85 

       2. สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ : ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย)  คิดเป็น 33 : 67 คน 
       3. การเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเทียบกับปีที่ผ่านมา (เกณฑ์การประกันคุณภาพ 2553-2556)  ร้อยละ 4.8 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี วัด (KPIs) 

และค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 2560 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จดัการหลักสูตร 
  1.กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ใหม่/ปรับปรุง 
 
  2.กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การทวนสอบฯ 
 
  3.กิจกรรมอบรมอาจารย์ใหมฯ่ 
 
 
  4.ประสานงานหลักสูตร 

 
 
1.พัฒนาหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF 
จ านวน 10 หลักสูตร 
2.อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วม
การอบรมปฏิบัติการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ฯ ไม่น้อยกว่า 300 คน 
3.อาจารย์ใหม่ จ านวน 20 คน 
เข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนรู้
ตามกรอบ TQF  

            600,000 
 

กลุ่มงานส่งเสริม
วิชาการ 
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โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี วัด (KPIs) 

และค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 2560 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

โครงการวิทยาศาสตร์ราชภัฏ
นครสวรรค์ 

จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการฯ ภาพรวมไม่น้อยกว่า 
20 คน 

            360,000 กลุ่มงานบริหารฯ 

โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิต
ภาคปต ิ

1.จ านวนนักศึกษาใหม่ที่เป็นไป
ตามแผนรับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 
2.ร้อยละความส าเร็จของการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
การรับสมัครนักศึกษา ไม่น้อย
กว่า 85 
3.อัตราการเพ่ิมขึ้นของนักศึกษา 
ภาคปกติ (ใช้เกณฑ์ประกัน) 

            582,900 กลุ่มงานทะเบียน
และประมวลผลฯ 

โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิต
ภาค กศ.บป. 

อัตราการเพ่ิมขึ้นของนักศึกษา 
ภาค กศ.บป.(ใช้เกณฑ์ประกัน) 

            6,600,000 กลุ่มงานทะเบียน
และประมวลผล 

โครงการค่าบัตรประจ าตัว
นักศึกษา 

ระดับความส าเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณโครงการ 
เป็นไปตามแผนงาน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

            184,600 กลุ่มงานทะเบียน
และประมวลผล 

โครงการคู่มือนักศึกษา ระดับความส าเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณโครงการ 
เป็นไปตามแผนงาน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

            235,000 กลุ่มงานทะเบียน
และประมวลผล 
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โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี วัด (KPIs) 

และค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 2560 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

โครงการส่งเสริมการจัดท า
ผลงานวิชาการ 

อัตราการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน
การจัดท าผลงานวิชาการ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

            600,000 กลุ่มงานบริหารฯ 

โครงการตรวจผลงานทาง
วิชาการ 

อัตราการเพ่ิมขึ้นของการยื่นขอ
ผลงานวิชาการ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 

            600,000 กลุ่มงานบริหารฯ 

โครงการสนับสนุนงานด้าน
วิชาการ 
  1.กิจกรรม Active Learning 
 
 
  2.สนับสนุนการจัดการความรู้
ระดับมหาวิทยาลัย 

 
 
ร้อยละของคณาจารย์ที่เข้าร่วม
กิจกรรม Active Learning ทั้งใน
และต่างประเทศ เป็นร้อยละ 100 
ระดับความส าเร็จของการจัดการ
ความรู้ในหน่วยงาน คิดเป็น 4 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 

    
 
 
 
 
 
 

         
 

203,500 
 
 

50,00 

กลุ่มงานบริหารฯ 

งบประมาณรวมตามยุทธศาสตร์ 10,016,000 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการพฒันางานให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ : 1.ระบบให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
        2. ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านวิชาการ งานทะเบียนและประมวลผลมีความทันสมัย ข้อมูลถูกต้องเชื่อถือได้ 
ตัวชี วัด  1. ระดับความพึงพอใจการให้บริการในภาพรวม  3.50 คะแนน 

2. ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการ  ร้อยละ 94 
3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศ  3.50 คะแนน 
4. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาให้บริการ  ร้อยละ 80 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี วัด (KPIs) 

และค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 2560 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

โครงการสนับสนุนงานด้าน
วิชาการ 
  1.กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือ
บริการนักศึกษา 

ร้อยละความส าเร็จของการ
จัดหาครุภัณฑ์ตามแผน คิดเป็น 
ร้อยละ 100 

            46,500 กลุ่มงานทะเบียน
และประมวลผล 

โครงการค่าใช้จ่ายไปราชการ 
    - กิจกรรมไปราชการ 

 

1.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 100 
2.ร้อยละความส าเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือการ
พัฒนาบุคลากร ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

            282,700 กลุ่มงานบริหารฯ 

งบประมาณรวมตามยุทธศาสตร์ 329,200 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เป้าประสงค์ : หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี วัด  1. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม  ร้อยละ 80 

2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา  ร้อยละ 90 
3. ผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  4.00 คะแนน 
4. ระดับความส าเร็จของการจัดการความเสี่ยง  3.51 คะแนน 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี วัด (KPIs) 

และค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 2560 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

โครงการบริหารส านักส่งเสริมฯ ร้อยละความส าเร็จของการ
จัดหาครุภัณฑ์ตามแผน  
ร้อยละ 100 

            767,100 กลุ่มงานบริหารฯ 

โครงการค่าใช้จ่ายไปราชการ 
  1.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดท าแผนกลยุทธ์ 
  2.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และศึกษาดูงาน 

 

 
1.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 100 
2.ร้อยละความส าเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือการ
พัฒนาบุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

  
 

     
 
 
 
 

     217,300 กลุ่มงานบริหารฯ 

โครงการค่าใช้จ่ายในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน คิดเป็น 4.00 
คะแนน 

            30,000 กลุ่มงานบริหารฯ 

งบประมาณรวมตามยุทธศาสตร์ 1,014,400 
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บทท่ี 4 
การน้าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ก าหนดตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ให้ครอบคลุม ตามพันธกิจของหน่วยงาน เพ่ือให้แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี เป็นแนวทางให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับได้เข้าใจทิศทางในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
การก ากับติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ได้ผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมาย
และตัวชี้วัดที่ได้ก าหนด 

ส าหรับตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายใน การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดที่
เป็นอัตลักษณ์ที่แสดงจุดเน้นและ จุดเด่นของหน่วยงาน รวมทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด มีรายละเอียดของ
การน าตัวชี้วัดไปสู่การปฏิบัติ และโครงการ/กิจกรรม และรหัสเบิกจ่ายงบประมาณดังนี้ 

 

ผู้ก้ากับดูแลตัวชี วัด และผู้รับผิดชอบด้าเนินการ / ผู้จัดเก็บข้อมูล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการจัดการศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. หลักสูตรการศึกษามีการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
2. มีความพร้อมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ตัวชี วัด ผู้ก้ากับดูแลตัวชี วัด ผู้รับผิดชอบด้าเนินการ 
1. ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการ
เรียนการสอน โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้จาก
การปฏิบัติงานจริง (ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย) 

รองผู้อ านวยการ 
(งานวิชาการ) 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

2. สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับอุดมศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ : ด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย) 

รองผู้อ านวยการ (งาน
ทะเบียนและประมวลผล) 

กลุ่มงานทะเบียนและ
ประมวลผล 

3. การเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเทียบกับปีที่ผ่านมา 
(เกณฑ์การประกันคุณภาพ 2553-2556) 

รองผู้อ านวยการ 
(งานบริหาร) 

กลุ่มงานบริหาร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการพัฒนางานให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1.ระบบให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านวิชาการ งานทะเบียนและประมวลผลมีความทันสมัย ข้อมูลถูกต้อง
เชื่อถือได้ 

ตัวชี วัด ผู้ก้ากับดูแลตัวชี วัด ผู้รับผิดชอบ 
1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ รองผู้อ านวยการ 

(งานบริหาร) 
กลุ่มงานบริหาร 

2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากร
ด้านการให้บริการ 

รองผู้อ านวยการ 
(งานบริหาร) 

กลุ่มงานบริหาร 

3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศ รองผู้อ านวยการ (งาน
ทะเบียนและประมวลผล) 

กลุ่มงานทะเบียนและ
ประมวลผล 

4. ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา
ให้บริการ 

รองผู้อ านวยการ (งาน
ทะเบียนและประมวลผล) 

กลุ่มงานทะเบียนและ
ประมวลผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี วัด ผู้ก้ากับดูแลตัวชี วัด ผู้รับผิดชอบ 
1.ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่าย
งบประมาณภาพรวม 

รองผู้อ านวยการ 
(งานบริหาร) 

กลุ่มงานบริหาร 

2.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา รองผู้อ านวยการ 
(งานบริหาร) 

กลุ่มงานบริหาร 

3.ผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

รองผู้อ านวยการ 
(งานบริหาร) 

กลุ่มงานบริหาร 

4. ระดับความส าเร็จของการจัดการความเสี่ยง รองผู้อ านวยการ 
(งานบริหาร) 

กลุ่มงานบริหาร 
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ระบบและกลไกลการน้าไปสู่การปฏิบัติ 
1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 

คู่มือการประกันคุณภาพภายใน และค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
2.ถ่ายทอดแนวทางการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ไปยังบุคลากรภายใน

หน่วยงาน เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
3. การจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ประเภทเงินแผ่นดิน และเงินรายได้ 
4. พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อเพ่ิมระดับคุณภาพของ

การด าเนินตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
5. การวางแผนและบริหารโครงการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้บรรลุ

เป้าหมายตามตัวชี้วัดและตัวบ่งชี้ ตามกระบวนการและขั้นตอน ดังนี้ 
 5.1 ทบทวน/ตรวจสอบผลการด าเนินโครงการที่ผ่านมา 
 5.2 ต่อยอดโครงการเดิม/ริเริ่มโครงการใหม่และวิเคราะห์เบื้องต้น 
 5.3 วิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ 
 5.4 วิเคราะห์และจัดท าค าของบประมาณ 
 5.5 ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ 
 5.6 ประเมินผลการใช้งาน และการติดตาม/ปรับปรุง/แก้ไข 
6. น ายุทธศาสตร์แปลงไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นให้มีความ

เชื่อมโยงสอดคล้องของแผนปฏิบัติการกับแผนยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 6.1 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี กับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 6.2 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี กับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 6.3 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี กับแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
 6.4 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี กับแผนบริหารความเสี่ยง 

 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
 การติดตามความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ เป็นส่วนหนึ่งของการ
ควบคุมการด าเนินงานตามโครงการ ให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ โดยการติดตามควรด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที  และเพ่ือให้การปฏิบัติงานส าเร็จได้ตาม
แผนปฏิบัติราชการตามกระบวนการติดตาม  ดังนี้ 

1.ติดตามผลการด าเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง ณ เวลา ปัจจุบัน เปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติการที่
ก าหนดไว้ 

2.ติดตามโครงการเร่งด่วนที่ต้องด าเนินงานให้แล้วเสร็จทันเวลา 
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3.ทบทวน/ปรับเปลี่ยนการด าเนินงาน ตามปัญหา อุปสรรคการใช้งบประมาณในรอบ
ระยะเวลา  
6 เดือน และ 12 เดือน 

4.ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานประจ าปีและรายงานการประเมินผลการด าเนินการ
ในรูปแบบต่างๆ  ดังนี้ 
    4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) 
    4.2 รายงานประเมินตนเอง (SAR) ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน 
    4.3 รายงานประจ าปี 
    4.4 รายงานการเบิก – จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
    4.5 รายงานวิเคราะห์โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
    4.6 รายงานระดับความพึงพอใจของผู้บริการ 
    4.7 รายงานสถานะทางการเงินของหน่วยงาน ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก
ฯ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน และคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 5. ประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือปรับปรุง/แก้ไขโดยการ 
    5.1 ประเมินผลผลิตและกระบวนการบริหารจัดการผลผลิต 
    5.2 ประเมินผลลัพธ์และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 
    5.3 ติดตามผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทางบวกและลบ 
    5.4 สรุปปัญหาที่เกิดข้ึนจากการใช้งาน แนวทางการแก้ไขในปีงบประมาณต่อไป 

 
........................................... 
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