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งานประกันคุณภาพ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 

 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านัก 
ในคราวประชุม คร้ังท่ี 1/2561  วันท่ี 10 มกราคม 2561 





บทท่ี 1 
บทน ำ 

1. ประวัติ ควำมเป็นมำและสภำพปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษา

ให้กับท้องถ่ินและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล สร้างความรู้และนวัตกรรม 
น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติทั้งระดับปัจเจกบุคคล  ชุมชน  องค์การและภาคการผลิต 
ให้บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถ่ินไทย พื้นฟูและ
สืบสานคุณค่าความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยที่เป็นวิถีชีวิตประเพณี มีค่านิยมที่ดีงามมีภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและสิ่งแวดล้อมท้องถ่ินรวมถึงเพิ่มศักยภาพและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
โดยมีระบบบริหารจัดการแบ่งส่วนงานในการก ากับควบคุมดูแลทั้งหมด 5 คณะและ 5 ส านัก/สถาบัน 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ก่อตั้งข้ึนเมื่อ พ.ศ. 
2518 ตามโครงสร้างของพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู โดยมีช่ือว่า “ฝ่ายทะเบียนและวัดผล” ต่อมามี
ภารกิจเพิ่มข้ึน จึงได้จัดต้ังเป็น ส านักส่งเสรมิวิชาการ 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 งานรบั
นักศึกษา งานทะเบียน งานประมวลผล งานหลักสูตร งานแผนการเรียน และบัณฑิตศึกษาเป็นต้น  
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โดยข้ึนตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มีโครงสร้างการบริหารงานภายใน ตามมติสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ ในการประชุมครั้งที่ 12 /2549 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 และครั้งที่ 13/2549 
วันที่ 27  ธันวาคม 2549  

ปี พ.ศ. 2558  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีมติเห็นชอบประกาศให้จัดต้ัง “บัณฑิต
วิทยาลัย”  เป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ แยกออกจากส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 วันที่ 26  มีนาคม  พ.ศ. 2558  ซึ่งเป็นไป
ตาม ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยส่วนงานภายในที่
จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 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 าเนนิงานด้านงานทะเบียนและประมวลผล 
 3. ให้บริการด้านวิชาการแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป 
 4. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 
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6. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนและแบ่งส่วนรำชกำร ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
(ตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ  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 สภาวิชาการและ 
   อนุกรรมการวิชาการ 

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

กลุ่มงำนส่งเสริมวชิำกำร 
- งานประสานงานพฒันาหลกัสูตร 
- งานวางแผนการเรียนการสอน 
- งานพฒันาคุณภาพหลกัสูตรและ 
    การสอน 
- งานประเมินการจดัการศึกษา 
- งานบริการวิชาการ 
- งานเอกสารหลกัสูตรและคูมื่อ 

ส ำนักงำนบัณฑติวทิยำลยั 
- งานบริหารทัว่ไป 
- งานวิชาการบณัฑิตศึกษา 
- งานบริการการศึกษา 
- งานมาตรฐานการศึกษา 
หมำยเหตุ ส านกังานบณัฑิต
วิทยาลยัเป็นหน่วยงานอิสระ มี
ฐานะเทียบเท่ากลุ่มงานในส านกั
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
จดัต ั้งตามประกาศของมหาวทิยาลยั 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

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

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

กลุ่มงำนส่งเสริมวชิำกำร 
- งานประสานงานพฒันาหลกัสูตร 
- งานวางแผนการเรียนการสอน 
- งานพฒันาคุณภาพหลกัสูตรและ 
    การสอน 
- งานประเมินการจดัการศึกษา 
- งานบริการวิชาการ 
- งานเอกสารหลกัสูตรและคูมื่อ 

ส ำนักงำนบัณฑติวทิยำลยั 
- งานบริหารทัว่ไป 
- งานวิชาการบณัฑิตศึกษา 
- งานบริการการศึกษา 
- งานมาตรฐานการศึกษา 
หมำยเหตุ ส านกังานบณัฑิต
วิทยาลยัเป็นหน่วยงานอิสระ มี
ฐานะเทียบเท่ากลุ่มงานในส านกั
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
จดัต ั้งตามประกาศของ
มหาวทิยาลยั 

ส านกังานผูอ้  านวยการ 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนปัจจุบัน (ภำยหลังสภำมหำวิทยำลัยฯ มีมติจัดตั้งบัณฑิตวิทยำลัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรปัจจุบัน (ภำยหลังสภำมหำวิทยำลยัฯ มีมติจัดตั้งบัณฑิตวิทยำลัย) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงำนส่งเสริมวชิำกำร 
- งานประสานงานพฒันาหลกัสูตร 
- งานวางแผนการเรียนการสอน 
- งานพฒันาคุณภาพหลกัสูตรและการสอน 
- งานประเมินการจดัการศึกษา 
- งานบริการวิชาการ 
- งานเอกสารหลกัสูตรและคูมื่อ 

ผู้อ ำนวยกำร 

คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก 

รองผู้อ ำนวยกำร 

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

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

ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบยีน 

กลุ่มงำนส่งเสริมวชิำกำร 
- งานประสานงานพฒันาหลกัสูตร 
- งานวางแผนการเรียนการสอน 
- งานพฒันาคุณภาพหลกัสูตรและการสอน 
- งานประเมินการจดัการศึกษา 
- งานบริการวิชาการ 
- งานเอกสารหลกัสูตรและคูมื่อ 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

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

กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล 
- งานรับนกัศึกษา 
- งานทะเบียนนกัศึกษา 
- งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน 
- งานเอกสารหลกัฐานการศึกษา 
- งานตรวจสอบคุณวฒิุ 
- งานพระราชทานปริญญาบตัร 
- งานขอ้มูลสารสนเทศนกัศึกษา 
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7. ท ำเนียบผู้บริหำร คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ และบุคลำกร 
     7.1 รำยชื่อผู้บริหำร 
 1.อาจารย์ปราณี  เนรมิต   ผู้อ านวยการส านัก 
 2.อาจารย์ ดร.บัณฑิตา  อินสมบัติ  รองผู้อ านวยการส านัก 
 3.อาจารย์ธนพัฒน์  วัฒนชัยธรรม  รองผู้อ านวยการส านัก 
 4.อาจารยเ์อกวิทย์  สิทธิวะ  รองผู้อ านวยการส านัก 
 5.นายธรรมนูญ  จูทา   รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 
 6.นางสาวขนิษฐา  พวงมณีนาค  รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารส านักงานฯ 
 7.นางสาวธิตยิา  หงษ์เวียงจันทร์  รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 

     7.2 รำยชื่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
1. อาจารย์ปราณี  เนรมิตร  ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.บัณฑิตา  อินสมบัต ิ รองประธานกรรมการ 
3. อาจารย์เอกวิทย์  สิทธิวะ  กรรมการ 
4. อาจารย์ธนพัฒน์  วัฒนชัยธรรม  กรรมการ 
5. รศ.ดร.ปกรณ์  ประจัญบาน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
6. นายชาติชาย  เกียรติพิริยะ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
7. ทพญ.พัชราวลัย  จงิสบืพงษ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
8. นายธรรมนูญ  จูทา   กรรมการและเลขานุการ 
9. นางสาวอรอมุา  ยองค ากาด  ผู้ช่วยเลขานุการ 
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     7.3 บุคลำกรประจ ำส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 บุคลากรในหน่วยงาน จ านวนทั้งหมด 18 คน(ไม่นับรวมผู้บริหารตามวาระ) ดังนี้ 

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

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

กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล 
6 น.ส.ธิติยา  หงษ์เวียงจันทร์ วท.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
7 นายนิโครธ  ช่างชัย ศษ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
8 นางศิราณี  จตุรทิศ ศศ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 
9 นายเสรี  ขุนจ านงค์ วท.ม. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
10 นางสาวอภิญญาศิริ  กวางแก้ว วท.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
11 นางสาวสิริพร  อรามรุณ วท.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
12 นายวิศรุต  พัฒนาพงษ์ วศ.บ. พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 
13 นายธรรมนูญ  จูทา ค.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 
14 นางกัญญ์ชพร  จันติวงค์ ค.บ. ลูกจ้างประจ า พนักงานพิมพ์ดีด 2 
15 น.ส.วริศนันท์  ทัดนุ่ม วท.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 
16 น.ส.กัญจนพร  จันทร์ด า วท.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
17 นายนิรันดร์   มุจรินทร์ นศ.ม. ลูกจ้างประจ า พนักงานห้องปฏิบัติการ 
18 นายพัทธ์ชยันภ์  ธนวัตรพลิน ค.ม. พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ข้อมูล ณ วันที่ 30  กันยายน  2560 
 

8. ทรัพยำกรอำคำร/ห้องเรียน/ห้องประชุม 

ชื่ออำคำร 
กำรใช้พื้นท่ี (ห้อง) 

ห้องเรียนท่ัวไป ห้องปฏิบัติกำร ห้องประชุม 
อำคำรอ ำนวยกำร (ตึก 14) 31 - - 

ช้ัน 4 8 - - 
ช้ัน 5 8 - - 
ช้ัน 6 8 - - 
ช้ัน 7 7 - - 

อำคำร 5 (ตึกปีกนก) 2 - - 
รวมท้ังสิ้น 33 - - 
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9. กำรเงินและงบประมำณ 
     9.1 ข้อมูลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแหล่งงบประมำณ  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
ล ำดับ แหล่งเงิน รับจัดสรร เบิกจ่ำย ร้อยละ 
1 งบประมาณแผ่นดิน 1,880,000 1,351,200.80 71.87 
2 งบประมาณเงินรายได้ 10,079,600* 9,549,843.70 94.74 
3 รายได้อื่นๆ - - - 

รวมเงินงบประมำณ 11,959,600 10,901,044.50 91.15 

 หมำยเหตุ   * ได้รับจัดสรรตาม สนว 2560 จ านวน 9,479,600 บาท และรับโอนเงินจาก
คณะทั้ง 5 คณะ จ านวน 600,000 บาท เพื่อสมทบเป็นเงินสนับสนุนการจัดโครงการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ (Active Learning) ทั้งในและต่างประเทศ 
 
     9.2 ข้อมูลด้ำนงบประมำณตำมประเด็นยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร 

งบแผ่นดิน งบรำยได ้ ร้อยละ 

1.ส่งเสริมการจัดการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา 

338,480 8,027,480 85.38 

2.ส่งเสริมการพัฒนางานบริการของหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพ 

- 547,600 5.59 

3.ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

691,520 193,520 9.03 

รวม 1,030,000 8,768,600 100 

รวมท้ังสิ้น 9,798,600 
 
 



บทท่ี 2 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร 

 
จากการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อให้การ

ด าเนินงานมีการพัฒนาที่ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จุดเน้น
และนโยบายจากสภามหาวิทยาลัย โดยการด าเนินการนั้นได้ระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกภาคส่วน เพื่อท าการวิเคราะห์ผลการของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา พร้อมทั้งการ
ประเมินสภาพการณ์ของมหาวิทยาลัย บริบทของส านักฯ และการวิเคราะห์สถานการณ์ของการพัฒนา
การศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อทิศทางการด าเนินงานทางยุทธศาสตร์ให้มีความสัมพันธ์กับการด าเนนิงาน
แบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานท าการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน วิเคราะห์ปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของ
หน่วยงาน และการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งเสริมเป็นโอกาสในการด าเนินงาน รวมทั้งปัจจัยภายนอก
ที่มีผลกระทบก่อให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงาน การวิเคราะห์ SWOT ดังกล่าวจะน ามาซึ่งการก าหนด
แผนการด าเนินงานในการรักษา ส่งเสริมจุดแข็ง หาแนวทางป้องกันแก้ไข สิ่งที่เป็นจุดอ่อน จากโอกาสที่มี
อยู่ เพื่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมายของแผนต่อไป โดยมีผลการวิเคราะห์ในแต่ละด้าน 
ดังต่อไปนี้ 

 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT 
จุดแข็ง (S) 

ท่ี จุดแข็ง 
น ้าหนัก 
(รวม=1) 

คะแนน 
(5 ระดับ) 

น ้าหนักXคะแนน 

1 บุคลากรส่วนใหญ่มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์
ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

0.2 3 0.6 

2 ระบบการบรหิารงานเน้นการมสี่วนร่วมของ
บุคลากร และกระจายอ านาจในการบรหิารงาน 

0.2 2 0.4 

3 ก าหนดภาระงานและความรบัผิดชอบแก่ผู้
ปฏิบัติอย่างชัดเจน 

0.1 2 0.2 

4 มีเครื่องมือ/ทรัพยากร/เทคโนโลยีสนบัสนุน
การปฏิบัตงิานที่ทันสมัย 

0.1 3 0.3 

5 บุคลากรส่วนใหญ่มีความขยัน อดทน และ
ท างานหนัก 

0.1 3 0.3 

6 มีการพฒันานวัตกรรมใหม่ ๆ และระบบงาน
ให้บรกิารมีความทันสมัย สอดคลอ้งกบั
ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย 

0.2 4 0.8 
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ท่ี จุดแข็ง 
น ้าหนัก 
(รวม=1) 

คะแนน 
(5 ระดับ) 

น ้าหนักXคะแนน 

7 มีช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานและ
ผู้รบับริการหลายช่องทาง 

0.1 2 0.4 

รวม = 3.0 เฉลี่ย =  0.43 
 
จุดอ่อน (W) 

ท่ี จุดอ่อน 
น ้าหนัก 
(รวม=1) 

คะแนน 
(5 ระดับ) 

น ้าหนักXคะแนน 

1 ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในงานบาง
ประเภท เช่น ประกาศด้านวิชาการ ระบบ
การใหบ้ริการ การใช้งานสารสนเทศ เป็นต้น 

0.2 4 0.8 

2 การสือ่สารระหว่างหน่วยงานภายในไม่มี
ประสิทธิภาพ 

0.1 3 0.3 

3 พื้นที่ใหบ้ริการและสภาพแวดล้อมภายในไมเ่อื้อ
ต่อการให้บริการ 

0.1 3 0.3 

4 งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาระบบการ
ให้บรกิารไมเ่พียงพอต่อความต้องการ 

0.1 4 0.4 

5 กระบวนการ ข้ันตอนการท างานตามระเบียบ 
ข้อบังคับ มีความซับซ้อน และใช้เวลาในการ
ด าเนินงานมาก 

0.2 3 0.6 

6 บุคลากรขาดทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 0.1 3 0.3 
7 บุคลากรด้านสารสนเทศไม่เพียงพอต่อการ

พัฒนาระบบงาน 
0.1 3 0.3 

8 ระบบการจัดเก็บเอกสารส าคัญ ยังไม่เป็น
ระบบ สืบค้นยาก และสูญหาย 

0.1 2 0.2 

รวม = 3.20  เฉลี่ย = 0.40 
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โอกาส (O) 

ที ่ โอกาส น ้าหนัก 
(รวม=1) 

คะแนน 
(5 ระดับ) น ้าหนักXคะแนน 

1 หน่วยงานภายนอกมีการประชุม อบรม ให้
ความรู้ในทักษะที่สามารถพฒันางานทีป่ฏิบตัิ
อย่างต่อเน่ือง 

0.3 3 0.9 

2 มีแหลง่ทรัพยากรและเทคโนโลยสีารสนเทศ
สนับสนุนการเรียนรู้ภายนอกมากขึ้น 

0.2 4 0.8 

3 แต่ละหน่วยงานมีอิสระในการบริหารงานภายใต้
นโยบายของมหาวิทยาลยั 

0.2 3 0.6 

4 การเพิ่มช่องทางการใหบ้ริการจากหน่วยงาน
ภายนอกที่หลากหลาย 

0.2 3 0.6 

5 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
ส่งผลทีด่ีต่อการพฒันางาน 

0.1 4 0.4 

รวม = 3.30 เฉลี่ย = 0.66 
 
อุปสรรค (T) 

ที ่ อุปสรรค น ้าหนัก 
(รวม=1) 

คะแนน 
(5 ระดับ) น ้าหนักXคะแนน 

1 การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากสถาบันการศึกษาทั้งใน
พื้นที่บริการและนอกพื้นที่บริการ 

0.2 3 0.6 

2 ทัศนคต ิมุมมองสงัคมภายนอกที่มีต่อบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภฏัในเชิงลบ 

0.1 3 0.3 

3 นโยบายและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
บริหารงานของรัฐบาล 

0.1 3 0.3 

4 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร สง่ผลให้
ประชากรวัยเรียนลดลง 

0.2 4 0.8 

5 กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย มีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อยคร้ัง และไม่เอ้ือต่อการ
ปฏิบตัิงาน ของหน่วยงานให้บรรลเุป้าหมาย 
เป้าหมาย ในสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น แนว
ปฏิบตัิในการขอลงทะเบียนเรียนย้อนหลงั แนว
ปฏิบตัิเร่ืองการเงินและงบประมาณ การ
บริหารงานพัสด ุประกาศระเบยีบการ
บริหารงานบคุคล 

0.2 3 0.6 

6 การเปลี่ยนแปลงระบบการรับสมัครนักศึกษา
ใหม่จากเดิม เป็นระบบ TCAS ของ ทปอ.  

0.2 2 0.4 

รวม = 3.0 เฉลี่ย = 0.50 
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ตารางการวิเคราะห์ SWOT และค่าน ้าหนัก 
 

SO (จุดแข็งและโอกาส) 
+บุคลากรส่วนใหญ่มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ใน
การพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง 

0.6 

+ระบบการบริหารงานเน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร และกระจายอ านาจในการบริหารงาน 

0.4 

+ก าหนดภาระงานและความรับผดิชอบแก่ผู้
ปฏิบตัิอย่างชดัเจน 

0.2 

+มีเคร่ืองมือ/ทรัพยากร/เทคโนโลยีสนับสนุนการ
ปฏิบตัิงานที่ทันสมัย 

0.3 

+บุคลากรส่วนใหญ่มีความขยัน อดทน และ
ท างานหนัก 

0.3 

+มีการพัฒนานวตักรรมใหม่ ๆ และระบบงาน
ให้บริการมีความทันสมัย สอดคล้องกับระเบยีบ 
ประกาศของมหาวิทยาลยั 

0.8 

+มีช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าว 
สารระหว่างหน่วยงานและผู้รับบริการหลายช่องทาง 

0.4 

รวม= 3.0 เฉลี่ย=0.43 

+หน่วยงานภายนอกมีการประชุม อบรม ให้
ความรู้ในทักษะที่สามารถพฒันางานทีป่ฏิบตัิ
อย่างต่อเน่ือง 

0.9 

+มีแหลง่ทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการเรียนรู้ภายนอกมากขึ้น 

0.8 

+แตล่ะหน่วยงานมีอิสระในการบริหารงานภายใต้
นโยบายของมหาวิทยาลยั 

0.6 

+ช่องทางการให้บริการจากหน่วยงานภายนอกมี
ความหลากหลาย 

0.6 

+การเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็วของเทคโนโลยี
ส่งผลต่อการพัฒนา 

0.4 

รวม=3.3 เฉลีย่=0.66 

ST (จุดแข็งและภัยคุกคาม) 
+บุคลากรส่วนใหญ่มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ใน
การพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง 

0.6 

+ระบบการบริหารงานเน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร และกระจายอ านาจในการบริหารงาน 

0.4 

+ก าหนดภาระงานและความรับผดิชอบแก่ผู้
ปฏิบตัิอย่างชดัเจน 

0.4 

+มีเคร่ืองมือ/ทรัพยากร/เทคโนโลยีสนับสนุนการ
ปฏิบตัิงานที่ทันสมัย 

0.3 

+บุคลากรส่วนใหญ่มีความขยัน อดทน และ
ท างานหนัก 

0.3 

+มีการพัฒนานวตักรรมใหม่ ๆ และระบบงาน
ให้บริการมีความทันสมัย สอดคล้องกับระเบยีบ 
ประกาศของมหาวิทยาลยั 

0.8 

+มีช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าว 
สารระหว่างหน่วยงานและผู้รับบริการหลายช่องทาง 

0.4 

รวม= 3.0 เฉลี่ย=0.43 

+การแขง่ขันที่เพิ่มขึ้นจากสถาบันการศึกษาทัง้ใน
พื้นที่บริการและนอกพื้นที่บริการ 

0.6 

+ทัศนคติ มุมมองสังคมภายนอกที่มีต่อบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภฏัในเชิงลบ 

0.3 

+นโยบายและการเปลีย่นแปลงรูปแบบการ
บริหารงานของรัฐบาล 

0.3 

+การเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากร ส่งผลให้
ประชากรวัยเรียนลดลง 

0.8 

+กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคับของมหาวิทยาลยั มีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อยคร้ัง และไม่เอ้ือต่อการ
ปฏิบตัิงาน ของหน่วยงานให้บรรลเุป้าหมาย 

0.4 

+การเปลีย่นแปลงระบบรับสมคัรนักศึกษาใหม่
จากเดิม เป็นระบบ TCAS ของ ทปอ. 

0.4 

รวม=3.0 เฉลีย่=0.50 

  



12 
 

WO (จุดอ่อนและโอกาส) 
+ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในงานบางประเภท
อย่างทั่วถึง เช่น ประกาศด้านวิชาการ ระบบการ
ให้บริการ การใช้งานสารสนเทศเป็นต้น 

0.8 

+การสื่อสารระหวา่งหน่วยงานภายในไม่มี
ประสิทธภิาพ 

0.3 

+พื้นที่ให้บริการ สภาพภูมิทศัน์และสภาพแวดล้อม
ภายในไม่เอ้ือต่อการใหบ้ริการ 

0.3 

+งบประมาณสนับสนุนการพฒันาระบบการ
ให้บริการไม่เพยีงพอต่อความต้องการ 

0.4 

+กระบวนการ ขั้นตอนการท างานตามระเบยีบ 
ข้อบงัคบั มีความซับซ้อน และใช้เวลาในการ
ด าเนินงานมาก 

0.6 

+บุคลากรขาดทักษะดา้นภาษาต่างประเทศ 0.3 
+บุคลากรด้านสารสนเทศไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
ระบบงาน 

0.3 

+ระบบการจดัเก็บเอกสารส าคญั ยงัไม่เป็นระบบ 
สืบค้นยาก และสูญหาย 

0.2 

รวม= 3.2 เฉลี่ย=0.40 

+หน่วยงานภายนอกมีการประชุม อบรม ให้
ความรู้ในทักษะที่สามารถพฒันางานทีป่ฏิบตัิ
อย่างต่อเน่ือง 

0.9 

+มีแหลง่ทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการเรียนรู้ภายนอกมากขึ้น 

0.8 

+แตล่ะหน่วยงานมีอิสระในการบริหารงานภายใต้
นโยบายของมหาวิทยาลยั 

0.6 

+ช่องทางการให้บริการจากหน่วยงานภายนอกมี
ความหลากหลาย 

0.6 

+การเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็วของเทคโนโลยี
ส่งผลต่อการพัฒนา 

0.4 

รวม=3.3 เฉลีย่=0.66 

WT (จุดอ่อนและภัยคุกคาม) 
+ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในงานบางประเภท 
อย่างทั่วถึง เช่น ประกาศด้านวิชาการ ระบบการ
ให้บริการ การใช้งานสารสนเทศเป็นต้น 

0.8 

+การสื่อสารระหวา่งหน่วยงานภายในไม่มี
ประสิทธภิาพ 

0.3 

+พื้นที่ให้บริการ สภาพภูมิทศัน์ภายในไม่เอ้ือต่อ
การใหบ้ริการ 

0.3 

+งบประมาณสนับสนุนการพฒันาระบบการ
ให้บริการไม่เพยีงพอต่อความต้องการ 

0.4 

+กระบวนการ ขั้นตอนการท างานตามระเบยีบ 
ข้อบงัคบั มีความซับซ้อน และใช้เวลาในการ
ด าเนินงานมาก 

0.6 

+บุคลากรขาดทักษะดา้นภาษาต่างประเทศ 0.3 
+บุคลากรดา้นสารสนเทศไม่เพยีงพอต่อการพฒันา
ระบบงาน 

0.3 

+ระบบการจดัเก็บเอกสารส าคญั ยงัไม่เป็นระบบ 
สืบค้นยาก และสูญหาย 

0.2 

รวม= 3.2 เฉลี่ย=0.40 

+การแขง่ขันที่เพิ่มขึ้นจากสถาบันการศึกษาทัง้ใน
พื้นที่บริการและนอกพื้นที่บริการ 

0.6 

+ทัศนคติ มุมมองสังคมภายนอกที่มีต่อบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภฏัในเชิงลบ 

0.3 

+นโยบายและการเปลีย่นแปลงรูปแบบการ
บริหารงานของรัฐบาล 

0.3 

+การเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากร ส่งผลให้
ประชากรวัยเรียนลดลง 

0.8 

+กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคับของมหาวิทยาลยั มีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อยคร้ัง และไม่เอ้ือต่อการ
ปฏิบตัิงาน ของหน่วยงานให้บรรลเุป้าหมาย 

0.4 

+การเปลีย่นแปลงระบบรับสมคัรนักศึกษาใหม่
จากเดิม เป็นระบบ TCAS ของ ทปอ. 

0.4 

รวม=3.0 เฉลีย่=0.50 
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 จากการวิเคราะห์ SWOT เพื่อใช้ในการก าหนดยทุธศาสตร์ของหน่วยงานน้ัน คณะกรรมการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ได้เลือกใช้ผลการวิเคราะห์ เพื่อน าเสนอกลยุทธ์ประกอบการก าหนดยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน จากผลการวิเคราะห์ ดังนี ้
 

ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์ตาม TOWS Matrix  ในด้าน WT 
 

ยุทธศาสตร์เชิงรับ (WT) 
W จุดอ่อนภายในองค์กร T อุปสรรคภายนอก 

1. ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในงานบาง
ประเภท เช่น ประกาศด้านวิชาการ ระบบการ
ให้บรกิาร การใช้งานสารสนเทศ เป็นต้น 
2. การสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในไม่มี
ประสิทธิภาพ 
3. พื้นที่ใหบ้รกิารและสภาพแวดลอ้มภายในไมเ่อือ้
ต่อการให้บริการ 
4. งบประมาณสนบัสนุนการพฒันาระบบการ
ให้บรกิารไมเ่พียงพอต่อความต้องการ 
5. กระบวนการ ข้ันตอนการท างานตามระเบียบ 
ข้อบังคับ มีความซบัซ้อน และใช้เวลาในการ
ด าเนินงานมาก 
6. บุคลากรขาดทกัษะด้านภาษาต่างประเทศ 
7. บุคลากรด้านสารสนเทศไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนาระบบงาน 
8. ระบบการจัดเกบ็เอกสารส าคัญ ยังไม่เป็น
ระบบ สืบค้นยาก และสญูหาย 

1. การแข่งขันที่เพิม่ขึ้นจากสถาบันการศึกษา
ทั้งในพื้นทีบ่ริการและนอกพื้นที่บริการ 
2. ทัศนคติ มุมมองสงัคมภายนอกทีม่ีต่อบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเชิงลบ 
3. นโยบายและการเปลี่ยนแปลงรปูแบบการ
บรหิารงานของรัฐบาล 
4. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ส่งผล
ให้ประชากรวัยเรียนลดลง 
5. กฎ ระเบียบ ข้อบงัคับของมหาวิทยาลัย มี
การเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง และไมเ่อื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน ของหน่วยงานให้บรรลเุป้าหมายใน
สถานการณ์ปจัจบุัน เช่น แนวปฏิบัติในการขอ
ลงทะเบียนเรียนย้อนหลัง แนวปฏิบัติเรื่อง
การเงินและงบประมาณ การบริหารงานพสัดุ 
ประกาศระเบียบการบรหิารงานบุคคล 
6. การเปลี่ยนแปลงระบบรับสมัครนกัศึกษา
ใหม่จากเดิม เป็นระบบ TCAS ของ ทปอ. 

ยุทธศาสตร์เชิงรับ (WT) 
กลยุทธ์ท่ีเสนอ 
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยใหเ้ข้มแข็ง 
2. เร่งพฒันาช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย กับชุมชนและท้องถ่ิน 
3. ปรับปรงุกระบวนงานใหม้ีความคล่องตัว ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
4. ปรับปรงุระบบบรหิารจัดการภายในหน่วยงานให้มสีภาพคล่องตัว ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
5. ลดความสิ้นเปลืองของการใช้ทรพัยากรโดยน าเทคโนโลยมีาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
(ด าเนินงานโดยมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม/ ลดเวลาและข้ันตอนในการปฏิบัติงาน) 
6. เพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มีความสามารถที่หลากหลาย ให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได ้
7. สร้างวัฒนธรรม 5ส ภายในหน่วยงาน 
8. มีคู่มือการจัดเกบ็เอกสาร หรอืจัดหา/สร้างระบบจัดเกบ็เอกสารอิเล็กทรอนิกส ์

 



15 
 

ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ตาม TOWS Matrix  ในด้าน WO 
 

ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา (WO) 
W จุดอ่อนภายในองค์กร O โอกาสภายนอก 

1. ขาดการประชาสมัพันธ์เชิงรกุ ในงานบาง
ประเภทอย่างทั่วถึง เช่น ประกาศด้านวิชาการ 
ระบบการใหบ้รกิาร การใช้งานสารสนเทศ เป็นตน้ 
2. การสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในไมม่ี
ประสิทธิภาพ 
3. พื้นที่ใหบ้รกิาร สภาพภูมิทัศน์และ
สภาพแวดลอ้มภายในไมเ่อือ้ต่อการใหบ้ริการ 
4. งบประมาณสนบัสนุนการพฒันาระบบการ
ให้บริการไม่เพียงพอตอ่ความต้องการ 
5. กระบวนการ ข้ันตอนการท างานตามระเบียบ 
ข้อบังคับ มีความซบัซอ้น และใช้เวลาในการ
ด าเนินงานมาก 
6. บุคลากรขาดทกัษะด้านภาษาต่างประเทศ 
7. บุคลากรด้านสารสนเทศไมเ่พียงพอต่อการ
พัฒนาระบบงาน 
8. ระบบการจัดเกบ็เอกสารส าคัญ ยังไม่เป็นระบบ 
สืบค้นยาก และสญูหาย 

1. หน่วยงานภายนอกมีการประชุม อบรม ให้
ความรู้ในทักษะทีส่ามารถพฒันางานที่ปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง 
2. มีแหล่งทรพัยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการเรียนรู้ภายนอกมากขึ้น 
3. แต่ละหน่วยงานมีอสิระในการบรหิารงาน
ภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัย 
4. ช่องทางการให้บริการจากหน่วยงาน
ภายนอกมีความหลากหลาย 
5. การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
ส่งผลที่ดตี่อการพัฒนางาน 

ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา (WO) 
กลยุทธ์ท่ีเสนอ 
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง 
2. พัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย กับชุมชนและท้องถ่ิน 
3. สร้างค่านิยมในการพฒันาตนเอง และสง่เสรมิใหบุ้คลากรปฏิบัติงานอย่างมีเป้าหมาย 
4. สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กร  
5. ส่งเสรมิการเรียนรู้ของบุคลากร ทั้งสมรรถนะหลกัและสมรรถนะประจ าสายงาน 
6. มีคู่มือการจัดเกบ็เอกสาร หรอืจัดหา/สร้างระบบจัดเกบ็เอกสารอิเล็กทรอนิกส ์
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ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ตาม TOWS Matrix  ในด้าน ST 
 

ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (ST) 
S จุดแข็งภายในองค์กร T อุปสรรคภายนอก 

1. บุคลากรส่วนใหญม่ีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
2. ระบบการบรหิารงานเน้นการมสี่วนร่วมของ
บุคลากร และกระจายอ านาจในการบริหารงาน 
3. ก าหนดภาระงานและความรับผิดชอบแก่ผู้
ปฏิบัติอย่างชัดเจน 
4. มีเครื่องมือ/ทรัพยากร/เทคโนโลยสีนบัสนุน
การปฏิบัตงิานที่ทันสมัย 
5. บุคลากรส่วนใหญม่ีความขยัน อดทน และ
ท างานหนัก 
6. มีการพฒันานวัตกรรมใหม่ ๆ และระบบงาน
ให้บรกิารมีความทันสมัย สอดคลอ้งกบัระเบียบ 
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
7. มีช่องทางการสือ่สารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานและผู้รบับริการ
หลายช่องทาง 

1. การแข่งขันที่เพิม่ขึ้นจากสถาบันการศึกษา
ทั้งในพื้นทีบ่ริการและนอกพื้นที่บริการ 
2. ทัศนคติ มุมมองสงัคมภายนอกทีม่ีต่อบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเชิงลบ 
3. นโยบายและการเปลี่ยนแปลงรปูแบบการ
บรหิารงานของรัฐบาล 
4. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ส่งผล
ให้ประชากรวัยเรียนลดลง 
5. กฎ ระเบียบ ข้อบงัคับของมหาวิทยาลัย มี
การเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง และไมเ่อื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน ของหน่วยงานให้บรรลเุป้าหมาย 
6. การเปลี่ยนแปลงระบบรับสมัครนกัศึกษา
ใหม่จากเดิม เป็นระบบ TCAS ของ ทปอ.  

ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (ST) 
กลยุทธ์ท่ีเสนอ 
1. เร่งพฒันาช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย กับชุมชนและท้องถ่ิน 
2. น าระบบสารสนเทศที่มีอยู่ มาใช้งานอย่างเตม็ประสทิธิภาพ (เช่น ช่องทางการสื่อสาร 
ประชาสมัพันธ์ ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ Application เป็นต้น) 
3. พัฒนารูปแบบการใหบ้รกิารให้มีความทันสมัย รองรบัการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ
สังคม รวมถงึวิถีชีวิตของผู้รับบรกิาร 
4. สร้างทัศนคติที่ดีในการใหบ้รกิาร แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน  
5. สร้างองค์ความรู้ในการพัฒนางานจากการจัดการความรูภ้ายในองค์กร 
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ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์ตาม TOWS Matrix  ในด้าน SO 
 

ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO) 
S จุดแข็งภายในองค์กร O โอกาสภายนอก 

1. บุคลากรส่วนใหญม่ีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
2. ระบบการบรหิารงานเน้นการมสี่วนร่วมของ
บุคลากร และกระจายอ านาจในการบริหารงาน 
3. ก าหนดภาระงานและความรับผิดชอบแก่ผู้
ปฏิบัติอย่างชัดเจน 
4. มีเครื่องมือ/ทรัพยากร/เทคโนโลยสีนบัสนุน
การปฏิบัตงิานที่ทันสมัย 
5. บุคลากรส่วนใหญม่ีความขยัน อดทน และ
ท างานหนัก 
6. มีการพฒันานวัตกรรมใหม่ ๆ และระบบงาน
ให้บรกิารมีความทันสมัย สอดคลอ้งกบัระเบียบ 
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
7. มีช่องทางการสือ่สารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานและผู้รบับริการ
หลายช่องทาง 

1. หน่วยงานภายนอกมีการประชุม อบรม ให้
ความรู้ในทักษะทีส่ามารถพฒันางานที่ปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง 
2. มีแหล่งทรพัยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการเรียนรู้ภายนอกมากขึ้น 
3. แต่ละหน่วยงานมีอสิระในการบรหิารงาน
ภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัย 
4. ช่องทางการให้บริการจากหน่วยงาน
ภายนอกมีความหลากหลาย 
5. การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
ส่งผลต่อการพฒันา 

ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO) 
กลยุทธ์ท่ีเสนอ 
1. พัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยน าเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาสนบัสนุนการด าเนินงานใน
ทุกข้ันตอน 
2. พัฒนาระบบงานและช่องทางการใหบ้ริการทีม่ีความหลากหลาย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
สนองความต้องการของผูร้ับบรกิาร 
3. พัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ทันสมัย เข้าถึงผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
4. ส่งเสรมิการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในทกัษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

 
จากการวิเคราะห์ TOWS Matrix  จากปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็ง-จุดอ่อน และปัจจัยภายนอก 

ที่เป็นโอกาส-อุปสรรค คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มีการน าเสนกลยุทธ์ที่สามารถปฏิบัติได้ ใน
กรณีต่าง ๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานสามารถด าเนินการให้
บรรลุเป้าหมาย คือยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ถือเป็นประเด็นที่สามารถมีโอกาสในการเสริมจุดอ่อนจากโอกาส
ที่มีให้กลายเป็นจุดแข็ง และสามารถขับเคลื่อนกลยุทธ์ในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพได้ดีกว่าประเดน็
อื่น ๆ คณะกรรมการฯ ได้น าประเด็นที่กล่าวไปแล้วข้างต้น มาใช้ในการจัดวางทิศทางของหน่วยงาน
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ยุทธศาสตร์ส าคัญที่มุ่งเน้นและต้องการพัฒนา ให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน ทางคณะกรรมการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ ได้น าประเด็นยุทธศาสตร์เดิมมาท าการทบทวนจุดเน้นที่ส าคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 4 ความสอดคล้องของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน น าผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก 
(SWOT) ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน มาเป็นข้อมูลในการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาหน่วยงานระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 (ปรับปรุง 2561) และปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน โดยคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ได้
วางทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของส านักฯ ด้วยการก าหนดองค์ประกอบของแผนกลยุทธ์ ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ 
ส านักสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบียน เป็นองค์กรที่ทันสมยั ให้บรกิารถูกต้อง รวดเร็ว 

ปรัชญา  
ส่งเสริมวิชาการ รักษามาตรฐาน  บริการด้วยน้ าใจ 
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พันธกิจ 
 1. ส่งเสรมิการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับปรญิญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

2. พัฒนาการบริการวิชาการ ระบบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษาให้มปีระสิทธิภาพ 
 

 องค์ประกอบข้างต้นที่ได้กล่าวมานั้น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน มีเป้าประสงค์หลักในภาพรวมของการเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คือ “ด้าเนินงานและให้บริการด้านหลักสูตรและแผนการเรียน  
งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์” ภายใต้การวางยุทธศาสตร์ แบบ Goals Approach ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ แบบ Vision 
Approach เป็นรูปแบบของยุทธศาสตร์ที่น าเอากลยุทธ์ในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมาด าเนินการ 
เพื่อความสอดคล้องและตอบสนองยุทธศาสตร์การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยได้อย่างชัดเจนควบคู่ไปกับ
การตอบสนองการพัฒนาองค์กรตามวิสัยทัศน์ ความสามารถและศักยภาพของหน่วยงาน ทั้งนี้ในการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 (ปรับปรุง 2561) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 
ข้อ 8 ให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และคู่มือแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ เพื่อการจัดท า
งบประมาณของส านักงบประมาณ ซึ่งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดท าให้สอดคล้องกับ 
ภารกิจของหน่วยงาน นโยบายและประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จากการ
ทบทวนยุทธศาสตร์และแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงาน ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การ
พัฒนาส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสู่ความเป็นเลิศ” ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม  2561 ซึ่งโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ  
 1. ทบทวนผลการปฏิบัติงานของส านักสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพฒันาส านักสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบียนสู่ความเป็นเลิศตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
 3. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2560-2564 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
และแผนปฏิบัติการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน กับหน่วยงานที่
ปฏิบัติงานในลกัษณะเดียวกัน 

จากการด าเนินโครงการดังกล่าว ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ทบทวนประเด็น
ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560-2564 (ทบทวน 2561) ดังนี ้

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมการพัฒนางานบริการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
         และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ 
1. เพื่อส่งเสริมการหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้มีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2. เพื่อพัฒนาห้องเรียนในความรับผิดชอบให้เป็นห้องเรียนมาตรฐาน 
3. เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัย 
4. ระบบให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
5. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านวิชาการ งานทะเบียนและประมวลผลให้มีความ

ทันสมัย ข้อมูลถูกต้องเช่ือถือได้ 
6. เพื่อสร้างมาตรฐานการให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน 
7. เพื่อให้การบริหารหน่วยงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล  
8. เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 สู่การ

เป็น Smart Organization  
9. เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานให้มีมาตรฐาน ตามเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
10. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ส้านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  พ.ศ.2560-2564 (ปรับปรุง 2561) 
 

ส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั งในระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา 

พัฒนาการบริการวิชาการ ระบบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ 

ส้านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริการถูกต้อง รวดเร็ว 

1. เพื่อส่งเสริมการหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้มีการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2. เพื่อพัฒนาห้องเรียนในความรับผิดชอบให้เป็นห้องเรียนมาตรฐาน 
3. เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มสีมรรถนะท่ีสอดคล้องกับนโยบายการ
จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

1. ระบบให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. เพื่อสร้างมาตรฐานการให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านวชิาการ งาน
ทะเบียนและประมวลผลให้มีความทันสมัย ข้อมูลถูกต้องเชื่อถือได้ 

1. เพื่อให้การบริหารหน่วยงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตาม
หลักธรรมาภิบาล  
2. เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สอดคล้อง
กับนโยบาย Thailand 4.0 สู่การเป็น Smart Organization  
3. เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
หน่วยงานให้มีมาตรฐาน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
4. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

1. สัดส่วนของหลักสูตรท่ีมีการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 
2. ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง 
3. สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ต่อด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
4. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาใหม่ ภายหลังการจองรายวิชาเรียน 
5. ระดับความส าเร็จของการปรับปรุง พัฒนาห้องเรียนมาตรฐาน ใน
ความรับผิดชอบ (อาคาร 14) 
6. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการใช้บริการห้องเรียนอาคาร
เรียนรวม (อาคาร 14) 
7. ร้อยละของอาจารย์ท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ตัวชี้วัดตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพ) 
8. อัตราส่วนของอาจารย์ท่ีได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการ
เรียนการสอน (ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย) 

1. ระดับความส าเร็จของการจัดท ามาตรฐานการให้บริการ 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน 
3. ร้อยละของงานท่ีมีการทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการท างาน 
4. ระดับคะแนนความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการ
รักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 
5. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของ
หน่วยงาน 
 

1. ผลประเมินการบริหารงานของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิ
บาล โดยบุคลากรภายในหน่วยงาน 
2. ผลการประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ 5.1 เกณฑ์ข้อ 4 
3. ผลกรประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงาน
สนับสนุน 
4. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ รายไตรมาส 
5. ระดับความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  
6. ระดับคะแนนความส าเร็จของการจัดการความเสี่ยง 
7. ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 
8. จ านวนระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 
9. ร้อยละของภาระงานตามโครงสร้างท่ีมีคู่มือปฏิบัติงาน 
 

ส่งเสริมการจัดการศึกษา ทั งระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ส่งเสริมการพัฒนางานการให้บริการของหน่วยงาน 
ที่มีประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ 

ตัวชี วัด 

พันธกิจหน่วยงาน 

วิสัยทัศน์หน่วยงาน 
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1. เพ่ือส่งเสริมการหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้มีการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ

สดัส่วนของหลกัสตูรท่ีมกีารด าเนินงานเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร

ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอน 
โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานจริง

สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับอุดมศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ ต่อด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาใหม่ ภายหลังการ
จองรายวิชาเรียน

2. เพื่อพัฒนาห้องเรียนในความรับผิดชอบให้เป็นห้องเรียนมาตรฐาน

ระดับความส าเร็จของการปรับปรุง พัฒนาห้องเรียน
มาตรฐานในความรับผิดชอบ(อาคาร 14)

ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการใช้บริการ
ห้องเรียนอาคารเรียนรวม (อาคาร 14)

3. เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับ
นโยบายการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

ร้อยละของอาจารย์ท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
(ตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ)

อัตราส่วนของอาจารย์ท่ีได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการจัดการเรียนการสอน (ตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษา ทั งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 

เป้าประสงค์ และตัวชี วัด 
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1. ระบบให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักใน
การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการ
ให้บริการของหน่วยงาน

2. เพ่ือสร้างมาตรฐานการให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน

ระดับความส าเร็จของการจัดท ามาตรฐานการ
ให้บริการ

ร้อยละของงานท่ีมีการทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน

3. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านวิชาการ งาน
ทะเบียนและประมวลผลให้มีความทันสมัยข้อมูลถูกต้องเชื่อถือ
ได้

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศของ
หน่วยงาน

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการพัฒนางานการให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 
 
รพัฒนางานการให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ และตัวชี วัด 
 
 
 
 
 
 
 
ละตัวชี วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ไดม้าตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
รพัฒนางานการให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ และตัวชี วัด 
 
 
 
 
 
 
 
ละตัวชี วัด 

1. เพ่ือให้การบริหารหน่วยงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตาม
หลักธรรมาภิบาล

ผลประเมินการบริหารงานของผู้บริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยบุคลากรภายในหน่วยงาน

ผลการประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ 5.1 ข้อ 4

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
รายไตรมาส

ระดับความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 

ระดับความส าเร็จของการจัดการความเสี่ยง

2. เพ่ือพัฒนาและเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สอดคล้องกับ
นโยบาย Thailand 4.0 สู่การเป็น Smart Organization 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะ

ร้อยละของงานตามโครงสร้างที่มีคู่มือ
ปฏิบัติงาน

3. เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
หน่วยงานให้มีมาตรฐาน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ของหน่วยงานสนับสนุน

4. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

จ านวนระบบสารสนเทศสนบัสนนุการ
ปฏิบตัิงานของบคุลากรท่ีได้รับการ
พฒันา



บทท่ี 3 
แผนงานและโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ส่งเสริมการจัดการศึกษาทัง้ระดบัปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
เป้าประสงค์ :   1. เพื่อส่งเสรมิการหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้มีการด าเนินงานตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 2. เพื่อพัฒนาห้องเรียนในความรับผิดชอบใหเ้ป็นห้องเรียนมาตรฐาน 
          3. เพื่อพัฒนาอาจารย์ผูส้อนให้มสีมรรถนะทีส่อดคลอ้งกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัด (KPI) โครงการ (Initiative) 
ปี พ.ศ. 

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

1 สัดส่วนของหลักสตูรที่มีการ
ด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 
 
2. ร้อยละของหลักสตูรที่มีการ
จัดการเรียนการสอน โดยเน้น
ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จาก
การปฏิบตัิงานจริง (ตัวชี้วดัตาม
แผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย) 

โครงการค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการหลักสูตร 
(กิจกรรมประสานงาน
หลักสูตร)  

            กลุ่มงานสง่เสริมวิชาการ 17,500 

โครงการสง่เสริมและ
พัฒนาอาจารย์ (กิจกรรม
อบรมปฏิบัติการแนว
ทางการพฒันาหลักสตูร
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2558 

            กลุ่มงานสง่เสริมวิชาการ 34,000 

โครงการสหกิจศึกษา Co-
Operative Education 

            กลุ่มงานสง่เสริมวิชาการ 100,000 
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ตัวชี้วัด (KPI) โครงการ (Initiative) 
ปี พ.ศ. 

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

1. สัดส่วนผู้เขา้เรียน
ระดับอุดมศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ ต่อด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(ตัวชี้วดัตามแผนยทุธศาสตร์
ของมหาวทิยาลัย) 
2. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
ใหม่ภายหลงัการจองรายวิชา
เรียน 

โครงการสง่เสริมการผลิต
บัณฑิต ภาคปกต ิ

            กลุ่มงานทะเบยีนและ
ประมวลผล 
กลุ่มงานบริหารส านักงาน 

1,076,600 

โครงการสง่เสริมการผลิต
บัณฑิต ภาค กศ.บป. 

            กลุ่มงานทะเบยีนและ
ประมวลผล 
กลุ่มงานบริหารส านักงาน 

4,751,040 

โครงการทุนวิทยาศาสตร์ 
ราชภัฏนครสวรรค ์

            กลุ่มงานบริหารส านักงาน 625,000 

3. ระดับความส าเร็จของการ
ปรับปรุง พัฒนาห้องเรียน
มาตรฐาน ในความรับผิดชอบ 
(อาคาร 14) 
4. ระดับความพงึพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อการใชบ้ริการ
ห้องเรียนอาคารเรียนรวม 
(อาคาร 14)  

โครงการบริหารส านักงาน 
(กิจกรรมบ ารุงรักษา
ห้องเรียนมาตรฐาน) 

            กลุ่มงานสง่เสริมวิชาการ 138,480 
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ตัวชี้วัด (KPI) โครงการ (Initiative) 
ปี พ.ศ. 

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

5. ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ (ตัวชี้วดั
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ)
6. อัตราสว่นของอาจารย์ที่
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้าน
การจัดการเรียนการสอน 
(ตัวชี้วดัตามแผนยทุธศาสตร์
ของมหาวทิยาลัย) 

โครงการสนับสนุนงาน
ด้านวิชาการ 

            กลุ่มงานบริหารส านักงาน 325,500 

โครงการตรวจอ่านผลงาน
ทางวิชาการ 

            กองการเจ้าหน้าที ่
ส านักงานอธิการบด ี

982,940 

โครงการสนับสนุนการ
จัดท าผลงานวิชาการ 

            กลุ่มงานบริหารส านักงาน 600,000 

โครงการค่าใช้จ่ายในการ
บริหารหลักสตูร 

            กลุ่มงานสง่เสริมวิชาการ 182,500 

โครงการสง่เสริมและ
พัฒนาอาจารย ์

            กลุ่มงานบริหารส านักงาน 
กลุ่มงานสง่เสริมวิชาการ 

50,500 

รวมงบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 8,703,580 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ส่งเสริมการพฒันางานใหบ้ริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ : 1. ระบบให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว สรา้งความพึงพอใจให้แกผู่้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
                 2. มีพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านวิชาการ งานทะเบียนและประมวลผลให้มีความทันสมัย ข้อมูลถูกต้อง เช่ือถือได้ 
                 3. เพื่อสร้างมาตรฐานการใหบ้รกิารตามพันธกิจของหน่วยงาน 

ตัวชี้วัด (KPI) โครงการ (Initiative) 
ปี พ.ศ. 

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

1. ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้
ข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน 
2. ระดับความส าเร็จของร้อย
ละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการ
รักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ให้บริการ 
3. ระดับความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
ของหน่วยงาน 

โครงการสง่เสริมและ
พัฒนาอาจารย์ (กิจกรรม
พัฒนาระบบ Mobile 
Application) 

            กลุ่มงานทะเบยีนและ
ประมวลผล 

4,500 

โครงการบริหารส านักงาน 
(กิจกรรมตู้อัตโนมัติ
ให้บริการนักศึกษา) 

            กลุ่มงานสง่เสริมวิชาการ 25,000 

4. ระดับความส าเร็จของการ
จัดท ามาตรฐานการให้บริการ 

กิจกรรมประชุม
แลกเปลีย่นเรียนรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงาน 

            กลุ่มงานบริหารส านักงาน ไม่ใช่
งบประมาณ 

5. ร้อยละของงานที่มีการ
ทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน 

โครงการค่าใช้จ่ายไป
ราชการ (กิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบตัิการสง่เสริมการ
จัดการความรู้ระดบัส านัก) 

            กลุ่มงานบริหารส านักงาน 30,000 

รวมงบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 367,500 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดี 
เป้าประสงค์ : 1. เพื่อให้การบรหิารหน่วยงานเป็นไปด้วยความโปรง่ใส ตามหลกัธรรมาภิบาล  
                  2. เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 สู่การเป็น Smart Organization  
                  3. เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานใหม้ีมาตรฐาน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
                  4. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ตัวชี้วัด (KPI) โครงการ (Initiative) 
ปี พ.ศ. 

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

1. ผลประเมินการบริหารงาน
ของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิ
บาล โดยบุคลากรภายใน
หน่วยงาน 
2. ผลการประเมินการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล ตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพ ตัวบ่งชี้ 5.1 ข้อ 4 

โครงการบริหารส านักงาน             กลุ่มงานบริหารส านักงาน 455,040 

โครงการค่าใช้จ่ายไป
ราชการ (กิจกรรมประชุม
เชิงปฏิบตัิการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ และ
จัดท าแผนปฏิบตัิราชการ) 

            กลุ่มงานบริหารส านักงาน 19,000 

3. ร้อยละความส าเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
4. ระดบัความส าเร็จการ
ด าเนินงานตามแผนปฏบิัติ
ราชการ  
5. ระดับคะแนนความส าเร็จ
ของการจัดการความเสี่ยง 

กิจกรรมพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

            กลุ่มงานทะเบยีนและ
ประมวลผล 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

กิจกรรมประชุม
แลกเปลีย่นเรียนรู้
บุคลากร 

            กลุ่มงานบริหารส านักงาน ไม่ใช้
งบประมาณ 
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ตัวชี้วัด (KPI) โครงการ (Initiative) 
ปี พ.ศ. 

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

6. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะ 
7. ร้อยละของงานตาม
โครงสร้างที่มีคู่มือปฏิบตังิาน 

โครงการค่าใช้จ่ายไป
ราชการ 

            กลุ่มงานบริหารส านักงาน 321,000 

โครงการค่าใช้จ่ายไป
ราชการ(กิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบตัิการพฒันา
สมรรถนะด้านการ
ปฏิบตัิงาน) 

            กลุ่มงานบริหารส านักงาน 30,000 

8. ผลกรประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของหน่วยงาน
สนับสนุน 

โครงการค่าใช้จ่ายในการ
ประกันคุณภาพ 

            กลุ่มงานบริหารส านักงาน 30,000 

9. จ านวนระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการปฏิบัตงิานของ
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 

กิจกรรมพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

            กลุ่มงานทะเบยีนและ
ประมวลผล 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

กิจกรรมประชุม
แลกเปลีย่นเรียนรู้
บุคลากร 

            กลุ่มงานบริหารส านักงาน ไม่ใช้
งบประมาณ 

รวมงบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 727,520 
 
 

 



บทท่ี 4 
การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้ก ำหนดตัวช้ีวัดในแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2560-2564 ให้ครอบคลุม ตำมพันธกิจของหน่วยงำน เพื่อให้แผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี เป็นแนวทำงให้ผู้บริหำรและบุคลำกรทุกระดับได้เข้ำใจทิศทำงในกำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ 
กำรก ำกับติดตำมตรวจสอบ และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ให้ได้ผลลัพธ์เป็นไปตำมเป้ำหมำย
และตัวช้ีวัดที่ได้ก ำหนด 

ส ำหรับตัวช้ีวัดตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564 ประกอบด้วย
ตัวช้ีวัดกำรประกันคุณภำพภำยใน กำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร และตัวช้ีวัดที่
เป็นอัตลักษณ์ที่แสดงจุดเน้นและ จุดเด่นของหน่วยงำน รวมทั้งหมด 22 ตัวช้ีวัด มีรำยละเอียดของ
กำรน ำตัวช้ีวัดไปสู่กำรปฏิบัติ และโครงกำร/กิจกรรม และรหัสเบิกจ่ำยงบประมำณดังนี้ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบด าเนินการ / ผู้จัดเก็บข้อมูล 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 
ส่งเสริมกำรจดักำรศึกษำทัง้ระดับปริญญำตรีและระดับบัณฑติศกึษำ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์(Goals) 
1. เพื่อพัฒนำหลักสตูรกำรศึกษำของมหำวทิยำลัย มีกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษำ 
2. เพื่อพฒันำห้องเรียนในควำมรับผิดชอบให้เป็นห้องเรียนมำตรฐำน 
3. เพื่อพัฒนำอำจำรย์ผู้สอนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับนโยบำยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย 

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ (KPI) ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

1 สัดส่วนของหลักสตูรที่มีกำรด ำเนินงำน
เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสตูร 

รองผู้อ ำนวยกำร 
(กลุ่มงำนสง่เสริมวิชำกำร) 

กลุ่มงำนสง่เสริมวิชำกำร 

2. ร้อยละของหลักสตูรที่มีกำรจดักำรเรียนกำร
สอน โดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้จำกกำร
ปฏิบตัิงำนจริง (ตัวชี้วดัตำมแผนยุทธศำสตร์
ของมหำวทิยำลัย) 

รองผู้อ ำนวยกำร 
(กลุ่มงำนสง่เสริมวิชำกำร) 

กลุ่มงำนสง่เสริมวิชำกำร 

3. สัดส่วนผู้เขำ้เรียนระดบัอุดมศึกษำด้ำน
วิทยำศำสตร์ ต่อด้ำนมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ (ตัวชี้วดัตำมแผนยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัย) 

รองผู้อ ำนวยกำร 
(กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนฯ) 

รองผู้อ ำนวยกำร 
(กลุ่มงำนทะเบยีนฯ) 

กลุ่มงำนทะเบยีนและ
ประมวลผล และ 
กลุ่มงำนบริหำร
ส ำนักงำน 

4. อัตรำกำรคงอยู่ของนักศึกษำใหม่ ภำยหลงั
กำรจองรำยวชิำเรียน 

รองผู้อ ำนวยกำร 
(กลุ่มงำนทะเบยีนฯ) 

กลุ่มงำนทะเบยีนและ
ประมวลผล 
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ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 
ส่งเสริมกำรจดักำรศึกษำทัง้ระดับปริญญำตรีและระดับบัณฑติศกึษำ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์(Goals) 
1. เพื่อพัฒนำหลักสตูรกำรศึกษำของมหำวทิยำลัย มีกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษำ 
2. เพื่อพฒันำห้องเรียนในควำมรับผิดชอบให้เป็นห้องเรียนมำตรฐำน 
3. เพื่อพัฒนำอำจำรย์ผู้สอนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับนโยบำยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย 

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ (KPI) ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

5. ระดบัควำมส ำเร็จของกำรปรับปรุง พัฒนำ
ห้องเรียนมำตรฐำนในควำมรับผดิชอบ 

รองผู้อ ำนวยกำร 
(กลุ่มงำนสง่เสริมวิชำกำร) 

กลุ่มงำนสง่เสริมวิชำกำร 

6. ระดับควำมพงึพอใจของผูเ้รียนที่มีต่อกำรใช้
บริกำรห้องเรียนอำคำรเรียนรวม (อำคำร 14) 

รองผู้อ ำนวยกำร 
(กลุ่มงำนสง่เสริมวิชำกำร) 

กลุ่มงำนสง่เสริมวิชำกำร 

7. ร้อยละของอำจำรย์ทีด่ ำรงต ำแหน่งทำงวชิำกำร 
(ตัวชี้วัดตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ) 

รองผู้อ ำนวยกำร 
(กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนฯ) 

กลุ่มงำนบริหำรส ำนักฯ 

8. อัตรำสว่นของอำจำรย์ที่ได้รับกำรพัฒนำ
สมรรถนะด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
(ตัวชี้วดัตำมแผนยทุธศำสตร์ของมหำวทิยำลัย) 

รองผู้อ ำนวยกำร 
(กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนฯ) 

กลุ่มงำนบริหำรส ำนักฯ 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 
ส่งเสริมกำรพฒันำงำนกำรให้บริกำรของหน่วยงำนที่มีประสิทธิภำพ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์(Goals) 
1. ระบบให้บริกำรมีควำมถูกต้อง รวดเร็ว สร้ำงควำมพึงพอใจใหแ้ก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
2. กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศสนับสนุนงำนด้ำนวิชำกำร งำนทะเบียนและประมวลผลให้มีควำมทันสมัย 
ข้อมูลถูกต้อง เชื่อถือได ้
3. เพื่อสร้ำงมำตรฐำนกำรใหบ้ริกำรตำมพันธกิจของหน่วยงำน 

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ (KPI) ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

1. ระดับควำมพงึพอใจของผู้ใช้ข้อมูล
สำรสนเทศของหน่วยงำน 

รองผู้อ ำนวยกำร 
(กลุ่มงำนทะเบยีนฯ) 

กลุ่มงำนทะเบยีนและ
ประมวลผล 

2. ระดับควำมพงึพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อ
กำรให้บริกำรของหน่วยงำน 

รองผู้อ ำนวยกำร 
(กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนฯ) 

กลุ่มงำนบริหำรส ำนักฯ 

3. ระดับคะแนนควำมส ำเร็จของร้อยละ เฉลีย่
ถ่วงน้ ำหนักในกำรรักษำมำตรฐำนระยะเวลำ
กำรให้บริกำร 

รองผู้อ ำนวยกำร 
(กลุ่มงำนทะเบยีนฯ) 

กลุ่มงำนทะเบยีนและ
ประมวลผล 
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ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 
ส่งเสริมกำรพฒันำงำนกำรให้บริกำรของหน่วยงำนที่มีประสิทธิภำพ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์(Goals) 
1. ระบบให้บริกำรมีควำมถูกต้อง รวดเร็ว สร้ำงควำมพึงพอใจใหแ้ก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
2. กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศสนับสนุนงำนด้ำนวิชำกำร งำนทะเบียนและประมวลผลให้มีควำมทันสมัย 
ข้อมูลถูกต้อง เชื่อถือได ้
3. เพื่อสร้ำงมำตรฐำนกำรใหบ้ริกำรตำมพันธกิจของหน่วยงำน 

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ (KPI) ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

4. ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำมำตรฐำน
กำรให้บริกำร 

รองผู้อ ำนวยกำร 
(กลุ่มงำนทะเบยีนฯ) 

กลุ่มงำนทะเบยีนและ
ประมวลผล 

5. ร้อยละของงำนที่มีกำรทบทวน/ปรับปรุง
กระบวนกำรท ำงำน 

รองผู้อ ำนวยกำร 
(กลุ่มงำนทะเบยีนฯ) 

กลุ่มงำนทะเบยีนและ
ประมวลผล 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 
ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรที่ได้มำตรฐำนและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองทีด่ี 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์(Goals) 
1. เพื่อให้กำรบริหำรหน่วยงำนเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส ตำมหลกัธรรมำภิบำล 
2. เพื่อพัฒนำและเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรให้สอดคล้องกับนโยบำย Thailand 4.0 สู่กำรเป็น Smart 
Organization 
3. เพื่อพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของหน่วยงำนใหมี้มำตรฐำน ตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน 
4. เพือ่พัฒนำระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรปฏิบัตงิำนของบคุลำกร 

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ (KPI) ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

1. ผลประเมินกำรบริหำรงำนของผูบ้ริหำรตำม
หลักธรรมำภิบำล โดยบุคลำกรภำยใน
หน่วยงำน 

รองผู้อ ำนวยกำร 
(กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนฯ) 

กลุ่มงำนบริหำรส ำนักฯ 

2. ผลกำรประเมินกำรบริหำรงำนตำมหลัก 
ธรรมำภิบำล ตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ 
ตัวบง่ชี้ 5.1 เกณฑ์ข้อ 4 

รองผู้อ ำนวยกำร 
(กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนฯ) 

กลุ่มงำนบริหำรส ำนักฯ 

3. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ รำยไตรมำส 

รองผู้อ ำนวยกำร 
(กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนฯ) 

กลุ่มงำนบริหำรส ำนักฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 
ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรที่ได้มำตรฐำนและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองทีด่ี 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์(Goals) 
1. เพื่อให้กำรบริหำรหน่วยงำนเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส ตำมหลกัธรรมำภิบำล 
2. เพือ่พัฒนำและเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรให้สอดคล้องกับนโยบำย Thailand 4.0 สู่กำรเป็น Smart 
Organization 
3. เพื่อพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของหน่วยงำนใหมี้มำตรฐำน ตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน 
4. เพื่อพัฒนำระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรปฏิบัตงิำนของบคุลำกร 

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ (KPI) ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

4. ระดับควำมส ำเร็จกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบตัิรำชกำร 

รองผู้อ ำนวยกำร 
(กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนฯ) 

กลุ่มงำนบริหำรส ำนักฯ 

5. ระดับคะแนนควำมส ำเร็จของกำรจัดกำร
ควำมเสีย่ง 

รองผู้อ ำนวยกำร 
(กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนฯ) 

กลุ่มงำนบริหำรส ำนักฯ 

6. ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพฒันำ
สมรรถนะ 

รองผู้อ ำนวยกำร 
(กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนฯ) 

กลุ่มงำนบริหำรส ำนักฯ 

7. ร้อยละของงำนตำมโครงสร้ำงที่มีคู่มือ
ปฏิบตัิงำน 

รองผู้อ ำนวยกำร 
(กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนฯ) 

กลุ่มงำนบริหำรส ำนักฯ 

8. ผลกำรประเมินคณุภำพกำรศึกษำภำยใน 
ของหน่วยงำนสนับสนุน 

รองผู้อ ำนวยกำร 
(กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนฯ) 

กลุ่มงำนบริหำรส ำนักฯ 

9. จ ำนวนระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำร
ปฏิบตัิงำนของบคุลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำ 

รองผู้อ ำนวยกำร 
(กลุ่มงำนทะเบยีนฯ) 

กลุ่มงำนทะเบยีนและ
ประมวลผล 

 

ระบบและกลไกลการน าไปสู่การปฏิบัติ 
1. ส ำนักสง่เสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน จัดท ำแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 

คู่มือกำรประกันคุณภำพภำยใน และค ำรับรองกำรปฏิบัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 
2.ถ่ำยทอดแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปี ไปยังบุคลำกรภำยใน

หน่วยงำน เพื่อน ำไปเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน 
3. กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ ประเภทเงินแผ่นดิน และเงินรำยได้ 
4. พัฒนำศักยภำพกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรภำยในหน่วยงำน เพื่อเพิ่มระดับคุณภำพของ

กำรด ำเนินตำมแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปงีบประมำณ 
5. กำรวำงแผนและบริหำรโครงกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ให้บรรลุ

เป้ำหมำยตำมตัวช้ีวัดและตัวบ่งช้ี ตำมกระบวนกำรและข้ันตอน ดังนี้ 
 5.1 ทบทวน/ตรวจสอบผลกำรด ำเนินโครงกำรที่ผ่ำนมำ 
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 5.2 ต่อยอดโครงกำรเดิม/ริเริ่มโครงกำรใหม่และวิเครำะหเ์บือ้งต้น 
 5.3 วิเครำะห์และวำงแผนรำยละเอียดโครงกำร 
 5.4 วิเครำะห์และจัดท ำค ำของบประมำณ 
 5.5 ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินโครงกำร 
 5.6 ประเมินผลกำรใช้งำน และกำรติดตำม/ปรับปรุง/แก้ไข 
6. น ำยุทธศำสตร์แปลงไปสู่กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนต่ำง ๆ โดยมุ่งเน้นให้มีควำม

เช่ือมโยงสอดคลอ้งของแผนปฏิบัติกำรกับแผนยุทธศำสตร์ ได้แก่ 
 6.1 ควำมเช่ือมโยงระหว่ำงแผนยุทธศำสตร์ 5 ปี กับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
 6.2 ควำมเช่ือมโยงระหว่ำงแผนยุทธศำสตร์ 5 ปี กับแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 
 6.3 ควำมเช่ือมโยงระหว่ำงแผนยุทธศำสตร์ 5 ปี กับแผนพฒันำบุคลำกรประจ ำปี 
 6.4 ควำมเช่ือมโยงระหว่ำงแผนยุทธศำสตร์ 5 ปี กับแผนบรหิำรควำมเสี่ยง 

 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
 กำรติดตำมควำมคืบหน้ำตำมแผนปฏิบัติกำรและแผนงบประมำณ เป็นส่วนหนึ่งของกำร
ควบคุมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร ให้บรรลุเปำ้หมำยตำมที่ก ำหนดไว้ โดยกำรติดตำมควรด ำเนินงำน
อย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้สำมำรถแก้ไขปัญหำได้อย่ำงทันท่วงที และเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนส ำเร็จได้ตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรตำมกระบวนกำรติดตำม  ดังนี้ 

1.ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนที่ได้ปฏิบัตจิรงิ ณ เวลำปจัจบุัน เปรียบเทียบกบัแผนปฏิบัติกำรที่
ก ำหนดไว้ 

2.ติดตำมโครงกำรเร่งด่วนที่ต้องด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จทันเวลำ 
3.ทบทวน/ปรับเปลี่ยนกำรด ำเนินงำน ตำมปัญหำ อุปสรรคกำรใช้งบประมำณในรอบ

ระยะเวลำ  
6 เดือน และ 12 เดือน 

4.ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนประจ ำปีและรำยงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำร
ในรูปแบบต่ำงๆ  ดังนี ้
    4.1 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (ก.พ.ร.) 
    4.2 รำยงำนประเมินตนเอง (SAR) ตำมคู่มือกำรประกันคุณภำพภำยใน 
    4.3 รำยงำนประจ ำป ี
    4.4 รำยงำนกำรเบิก – จ่ำยงบประมำณประจ ำปงีบประมำณ 
    4.5 รำยงำนวิเครำะหโ์ครงกำร ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
    4.6 รำยงำนระดับควำมพงึพอใจของผู้บริกำร 
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    4.7 รำยงำนสถำนะทำงกำรเงินของหน่วยงำน ผ่ำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรส ำนัก
ฯ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน และคณะกรรมกำรบริหำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
 5. ประเมินผลกำรด ำเนินงำนเพื่อปรบัปรุง/แก้ไขโดยกำร 
    5.1 ประเมินผลผลิตและกระบวนกำรบรหิำรจัดกำรผลผลติ 
    5.2 ประเมินผลลัพธ์และควำมพึงพอใจของกลุม่เป้ำหมำย 
    5.3 ติดตำมผลกระทบ/กำรเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดข้ึนทัง้ทำงบวกและลบ 
    5.4 สรุปปญัหำที่เกิดข้ึนจำกกำรใช้งำน แนวทำงกำรแก้ไขในปีงบประมำณต่อไป 

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

 



ภาคผนวก



ค ำสั่งส ำนักสง่เสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน 
ที่ ๐๒๒ / ๒๕๖๐ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำป ี
______________________ 

ด้วยส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ต้องด ำเนินกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี และแผนปฏิบัติกำรต่ำงๆ 
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ และเป็นไปตำมกรอบแผนอุดมศึกษำ
ระยะยำว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) และสอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้อง ส ำหรับใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ต่อไป 

เพื่อให้กำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบยีน (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี และแผนปฏิบัติกำรต่ำงๆ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์
และเป้ำหมำย จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้  

๑. อำจำรยป์รำณี  เนรมิตร ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์ ดร.บัณฑิตำ  อินสมบัต ิ รองประธำนกรรมกำร 
๓. อำจำรย์ธนพัฒน์   วัฒนชัยธรรม กรรมกำร 
๔. อำจำรยเ์อกวิทย์   สิทธิวะ  กรรมกำร 
๕. นำงสำวขนิษฐำ   พวงมณีนำค  กรรมกำร 
๖. นำงสำวธิติยำ   หงษ์เวียงจันทร ์ กรรมกำร 
๗. นำงสำวสุทธิลักษณ์  ศรีสวัสดิ ์  กรรมกำร 
๘. นำงสำววรำงคณำ   เขียวแก้ว  กรรมกำร 
๙. นำยธรรมนูญ   จูทำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๐. นำงสำวณฤนรรณ   เอี่ยมม ี  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าท่ี 
๑. ก ำหนดนโยบำย กรอบแนวทำง และทิศทำงกำรด ำเนินงำนในกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ 

แผนปฏิบัติรำชกำร และแผนปฏิบัติกำรต่ำง ๆ ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
๒. ด ำเนินกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน และภำยนอก รวมถึงปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในกำร

ก ำหนดยุทธศำสตร์ระยะยำวของหน่วยงำน 
๓. ด ำเนินกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี และแผนปฏิบัติกำรต่ำง ๆ 

จำกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ และสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอก ตำมขั้นตอนและวิธีกำรให้
เป็นไปตำมข้ันตอนและวิธีกำร กรอบเวลำของกำรด ำเนินกำรที่ก ำหนด โดยมีรำยละเอียดที่ประกอบด้วย 
เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ มำตรกำร กิจกรรม/โครงกำร และตัวช้ีวัดกำรด ำเนินงำนอย่ำงครบถ้วน 

ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

สั่ง   ณ   วันที่  ๓๐  ตุลำคม   ๒๕๖๐ 

(อำจำรยป์รำณี   เนรมิตร) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 


	Blank Page
	Blank Page

