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งานประกันคุณภาพ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 

 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านัก 
ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2562  วันที่ 31 ตุลาคม 2562 





บทท่ี 1 
บทน ำ 

1. ประวัติ ควำมเป็นมำและสภำพปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนเพ่ือเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับท้องถิ่น

และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล สร้างความรู้และนวัตกรรม น าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่การปฏิบัติทั้งระดับปัจเจกบุคคล  ชุมชน  องค์การและภาคการผลิต  ให้บริการวิชาการถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย พ้ืนฟูและสืบสานคุณค่าความหลากหลายของ
วัฒนธรรมไทยที่เป็นวิถีชีวิตประเพณี มีค่านิยมที่ดีงามมีภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นรวมถึงเพ่ิม
ศักยภาพและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน  โดยมีระบบบริหารจัดการแบ่งส่วนงานในการก ากับ
ควบคุมดูแลทั้งหมด 5 คณะและ 5 ส านัก/สถาบัน 

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

ในปี พ.ศ. 2548 ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ มาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ จึงมีการแบ่งส่วนราชการใหม่เป็น “ส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” ตามกฎกระทรวง
จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ณ วันที่ 1  มีนาคม พ.ศ.
2548 ซึ่งปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 20 ก วันที่ 8  มีนาคม 2548  และมีการแบ่งส่วน
ราชการเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
พ.ศ. 2549 โดยให้แบ่งส่วนราชการเป็นส านักงานผู้อ านวยการ ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 23  มิถุนายน พ.ศ. 2549 
ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 74 ง วันที่  3  สิงหาคม 2549 และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ในการประชุมครั้งที่ 12 /2549 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 และครั้งที่ 13/2549 วันที่ 27  
ธันวาคม 2549 เห็นชอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยของส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารส านักงานผู้อ านวยการ  กลุ่มงานทะเบียนและ
ประมวลผล  กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มีหน้าที่ในการรับผิดชอบ งานรับนักศึกษา 
งานทะเบียน งานประมวลผล งานหลักสูตร งานแผนการเรียน และบัณฑิตศึกษาเป็นต้น  โดยขึ้นตรงกับรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ มีโครงสร้างการบริหารงานภายใน ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการ
ประชุมครั้งที่ 12 /2549 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 และครั้งที่ 13/2549 วันที่ 27  ธันวาคม 2549  
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ปี พ.ศ. 2558  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีมติเห็นชอบประกาศให้จัดตั้ง “บัณฑิตวิทยาลัย”  
เป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ แยกออกจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ใน
คราวประชุมครั้งที่ 4/2558 วันที่ 26  มีนาคม  พ.ศ. 2558  ซึ่งเป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยส่วนงานภายในที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2554  

ปี พ.ศ. 2561 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีมติยุบเลิกบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 
2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จากมติสภามหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าว โดยให้ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน รับโอนงาน ทรัพย์สิน บุคลากรและอัตราก าลัง รวมถึงงานด้านงบประมาณ โดยมีการ
บริหารงานแบบควบรวม 

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.อาจารย์ปราณี  เนรมิตร   ผู้อ านวยการส านัก 
 2.อาจารย์ ดร.บัณฑิตา  อินสมบัติ  รองผู้อ านวยการส านัก 
 3.อาจารย์ธนพัฒน์  วัฒนชัยธรรม  รองผู้อ านวยการส านัก 
 4.อาจารย์เอกวิทย์  สิทธิวะ  รองผู้อ านวยการส านัก 
 5.นายธรรมนูญ  จูทา   รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

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

     7.2 รำยช่ือคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
1. อาจารย์ปราณี  เนรมิตร  ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.บัณฑิตา  อินสมบัติ  รองประธานกรรมการ 
3. อาจารย์เอกวิทย์  สิทธิวะ  กรรมการ 
4. อาจารย์ธนพัฒน์  วัฒนชัยธรรม  กรรมการ 
5. ศ. ดร.ปกรณ์  ประจัญบาน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายชาติชาย  เกียรติพิริยะ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. ทพญ.พัชราวลัย  จิงสืบพงษ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายธรรมนูญ  จูทา   กรรมการและเลขานุการ 
9. นางสาวอรอุมา  ยองค ากาด  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

     7.3 บุคลำกรประจ ำส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 บุคลากรในหน่วยงาน จ านวนทั้งหมด 19 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 
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ที ่ ชื่อ - สกุล กำรศึกษำ ต ำแหน่งวิชำกำร ต ำแหน่งบริหำร 
กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล (ต่อ) 
11 นางสาวสิริพร  อรามรณุ วท.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
12 นายวิศรุต  พัฒนาพงษ์ วศ.บ. พนักงานราชการ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
13 น.ส.วิลัยลักษณ์  ถ้ าทองพัฒนา บธ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 
14 น.ส.อ าภาพร  กอนตน บธ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 
15 นายธรรมนญู  จูทา ค.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 
16 นางกัญญ์ชพร  จันติวงค ์ ค.บ. ลูกจ้างประจ า พนักงานพิมพ์ดีด 2 
17 น.ส.วริศนันท์  ทัดนุ่ม คศ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 
18 น.ส.กัญจนพร  จันทร์ด า วท.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
19 นางวรรฒนา  ไวยมติรา ศษ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 
ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 

 

8. กำรเงินและงบประมำณ 
     8.1 ข้อมูลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแหล่งงบประมำณ  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ล ำดับ แหล่งเงิน รับจัดสรร เบิกจ่ำย ร้อยละ 
1 งบประมาณแผ่นดิน 457,000 453,772 99.29 
2 งบประมาณเงินรายได ้ 12,413,159.10 10,284,085.08 82.85 
3 รายได้อ่ืนๆ - - - 

รวมเงินงบประมำณ 12,870,159.10 10,737,857.08 83.43 
หมำยเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 การเบิกจ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีการขอกันเงินงบประมาณรายได้ 
 

     8.2 ข้อมูลด้ำนงบประมำณตำมประเด็นยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 

งบแผ่นดิน งบรำยได้ ร้อยละ 

1.ส่งเสริมการจัดการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา 

- 3,816,700 50.16 

2.ส่งเสริมการพัฒนางานบริการของหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพ 

- - - 

3.ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

- 3,792,700 49.84 

รวมทั้งสิ้น 7,609,400 
หมำยเหตุ พิจารณาจากจ านวนเงินงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย (เฉพาะเงินรายได้) 



บทท่ี 2 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร 

 
จากการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือให้การด าเนินงานมี

การพัฒนาที่ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จุดเน้นและนโยบายจากสภา
มหาวิทยาลัย โดยการด าเนินการนั้นได้ระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพ่ือท าการ
วิเคราะห์ผลการของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา พร้อมทั้งการประเมินสภาพการณ์ของมหาวิทยาลัย 
บริบทของส านักฯ และการวิเคราะห์สถานการณ์ของการพัฒนาการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือทิศทางการ
ด าเนินงานทางยุทธศาสตร์ให้มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน วิเคราะห์
ปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของหน่วยงาน และการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งเสริมเป็นโอกาสใน
การด าเนินงาน รวมทั้งปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบก่อให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงาน การวิเคราะห์ SWOT 
ดังกล่าวจะน ามาซึ่งการก าหนดแผนการด าเนินงานในการรักษา ส่งเสริมจุดแข็ง หาแนวทางป้องกันแก้ไข สิ่งที่
เป็นจุดอ่อน จากโอกาสที่มีอยู่ เพ่ือความส าเร็จในการปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมายของแผนต่อไป โดยมีผลการ
วิเคราะห์ในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้ 

 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT 
จุดแข็ง (S) 

ที ่ จุดแข็ง 
น ้าหนัก 
(รวม=1) 

คะแนน 
(5 ระดับ) 

น ้าหนักX
คะแนน 

1 ระบบการบริหารงานเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร และกระจาย
อ านาจในการบริหารงาน 

0.1 4 0.4 

2 ก าหนดภาระงานและความรับผิดชอบแก่ผู้ปฏิบัติอย่างชัดเจน 0.1 4 0.4 
3 มีเครื่องมือ/ทรัพยากร/เทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ทันสมัย 0.1 4 0.4 
4 บุคลากรส่วนใหญ่มีความขยัน อดทน รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ

มอบหมาย 
0.1 3 0.3 

5 มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ และระบบงานให้บริการมีความ
ทันสมัย สอดคล้องกับระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย 

0.2 4 0.8 

6 มีกระบวนการลดขั้นตอนการให้บริการ และใช้เวลาในการ
ด าเนินงานลดลง 

0.2 4 0.8 

7 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประสานรับส่งข้อมูลกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว 

0.2 4 0.8 

รวม = 3.90 เฉลี่ย =  0.55 
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จุดอ่อน (W) 

ที ่ จุดอ่อน 
น ้าหนัก 
(รวม=1) 

คะแนน 
(5 ระดับ) 

น ้าหนักX
คะแนน 

1 กระบวนการสื่อสารไปยังผู้รับบริการไม่ครอบคลุม 0.1 3 0.3 
2 พ้ืนที่ให้บริการและสภาพแวดล้อมภายในไม่เอ้ือต่อการให้บริการ 0.1 3 0.3 
3 บุคลากรขาดทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 0.1 3 0.3 
4 บุคลากรด้านสารสนเทศไม่เพียงพอต่อการพัฒนาระบบงานใหม่ ๆ 0.2 4 0.8 
5 การจัดตารางเรียนตารางสอน ไม่รองรับรูปแบบการจัดการเรียน

การสอนในยุคปัจจุบัน 
0.1 4 0.4 

6 ไม่มีก าหนดระยะเวลามาตรฐานในการประสานงานการพัฒนา
หลักสูตรอย่างเป็นระบบ 

0.1 3 0.3 

7 การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน
และผู้รับบริการไม่หลายช่องทาง 

0.2 4 0.8 

8 ขาดแผนการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบสารสนเทศส าหรับ
ให้บริการ 

0.1 3 0.3 

รวม = 3.50  เฉลี่ย = 0.47 
 
โอกาส (O) 

ที ่ โอกาส 
น ้าหนัก 
(รวม=1) 

คะแนน 
(5 ระดับ) 

น ้าหนักX
คะแนน 

1 หน่วยงานภายนอกมีการจัดประชุม อบรม ให้ความรู้ในทักษะที่
สามารถพัฒนางานที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

0.15 3 0.45 

2 มีแหล่งทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู้
ภายนอกมากข้ึน 

0.15 4 0.6 

3 แต่ละหน่วยงานมีอิสระในการบริหารงานภายใต้นโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

0.14 2 0.28 

4 การเพ่ิมช่องทางการให้บริการจากหน่วยงานภายนอกที่
หลากหลาย 

0.14 3 0.42 

5 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีส่งผลที่ดีต่อการ
พัฒนางาน 

0.12 3 0.42 

6 การเพ่ิมช่องทางการให้บริการผ่าน E-Service 0.1 3 0.42 
7 การเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพ่ือเพ่ิมความ

คล่องตัวในการบริหารจัดการในการรับนักศึกษา 
0.1 3 0.42 

8 มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาอ่ืน 0.1 2 0.28 
รวม = 3.29 เฉลี่ย = 0.41 
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อุปสรรค (T) 

ที ่ อุปสรรค 
น ้าหนัก 
(รวม=1) 

คะแนน 
(5 ระดับ) 

น ้าหนักX
คะแนน 

1 การแข่งขันที่เพ่ิมขึ้นจากสถาบันการศึกษาท้ังในพ้ืนที่บริการและ
นอกพื้นที่บริการ 

0.14 4 0.56 

2 สังคมยังให้การยอมรับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏน้อย 

0.13 3 0.39 

3 นโยบายและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารงานของรัฐบาล 0.14 3 0.42 
4 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ส่งผลให้ประชากรวัยเรียน

ลดลง 
0.14 4 0.56 

5 ปัญหาสภาวะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง เช่น ราคาพืชผล
การเกษตร การว่างงาน 

0.15 4 0.6 

6 งบประมาณ/การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยลดลง 0.15 4 0.6 
7 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของผู้เรียน 
0.15 4 0.6 

รวม = 3.73 เฉลี่ย = 0.53 
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 จากการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือใช้ในการก าหนดยุทธศาสตร์ของหน่วยงานนั้น คณะกรรมการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ได้เลือกใช้ผลการวิเคราะห์ เพ่ือน าเสนอกลยุทธ์ประกอบการก าหนดยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน จาก
ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์ตาม TOWS Matrix  ในด้าน WT 
ยุทธศาสตร์เชิงรับ (WT) 

W จุดอ่อนภายในองค์กร T อุปสรรคภายนอก 
1.กระบวนการสื่อสารไปยังผู้รับบริการไม่ครอบคลุม 
2.พ้ืนที่ให้บริการและสภาพแวดล้อมภายในไม่เอ้ือต่อ
การให้บริการ 
3.บุคลากรขาดทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 
4.บุคลากรขาดความสามารถด้านการพัฒนาด้าน
สารสนเทศและระบบงานใหม่ ๆ 
5.การจัดตารางเรียนตารางสอน ไม่รองรับรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน 
6.ไม่มีก าหนดระยะเวลามาตรฐานในการประสานงาน
การพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบ 
7.การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างหน่วยงานและผู้รับบริการไม่หลายช่องทาง 
8.ขาดแผนการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบสารสนเทศ
ส าหรับให้บริการ 

1.การแข่งขันที่เพ่ิมข้ึนจากสถาบันการศึกษาทั้งใน
พ้ืนที่บริการและนอกพ้ืนที่บริการ 
2.สังคมยังให้การยอมรับบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏน้อย 
3.นโยบายและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
บริหารงานของรัฐบาล 
4.การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ส่งผลให้
ประชากรวัยเรียนลดลง 
5.ปัญหาสภาวะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง เช่น 
ราคาพืชผลการเกษตร การว่างงาน 
6.งบประมาณ/การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยลดลง 
7.ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์เชิงรับ (WT) 
กลยุทธ์ที่เสนอ 
1. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีความช านาญด้านสารสนเทศให้เข้มแข็ง 
2. เพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสารไปยังผู้รับบริการ 
3. ปรับปรุงกระบวนงานให้มีความคล่องตัว ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
4. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
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ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ตาม TOWS Matrix  ในด้าน WO 
ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา (WO) 

W จุดอ่อนภายในองค์กร O โอกาสภายนอก 
1. กระบวนการสื่อสารไปยังผู้รับบริการไม่ครอบคลุม 
2. พ้ืนที่ให้บริการและสภาพแวดล้อมภายในไม่เอ้ือต่อ
การให้บริการ 
3. บุคลากรขาดทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 
4. บุคลากรด้านสารสนเทศไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
ระบบงานใหม่ ๆ 
5. การจัดตารางเรียนตารางสอน ไม่รองรับรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน 
6. ไม่มีก าหนดระยะเวลามาตรฐานในการ
ประสานงานการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบ 
7. ขาดแผนการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบสารสนเทศ
ส าหรับให้บริการ 

1. หน่วยงานภายนอกมีการจัดประชุม อบรม ให้
ความรู้ในทักษะที่สามารถพัฒนางานที่ปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. มีแหล่งทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการเรียนรู้ภายนอกมากขึ้น 
3. แต่ละหน่วยงานมีอิสระในการบริหารงานภายใต้
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
4. การเพ่ิมช่องทางการให้บริการจากหน่วยงาน
ภายนอกที่หลากหลาย 
5. การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
ส่งผลที่ดีต่อการพัฒนางาน 
6. การเพ่ิมช่องทางการให้บริการผ่านE-Service 
7. การเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารจัดการในการ
รับนักศึกษา 

ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา (WO) 
กลยุทธ์ที่เสนอ 
1. จัดอบรมพัฒนาเพ่ิมทักษะบุคคลากรในหน่วยงาน 
2. สร้างกระบวนงานการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบ 
3. จัดท าแผนแผนการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 
4. เพ่ิมช่องทางการให้บริการผ่านE-Service 
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ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ตาม TOWS Matrix  ในด้าน ST 
ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (ST) 

S จุดแข็งภายในองค์กร T อุปสรรคภายนอก 
1.ระบบการบริหารงานเน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร และกระจายอ านาจในการบริหารงาน 
2. ก าหนดภาระงานและความรับผิดชอบแก่ผู้ปฏิบัติ
อย่างชัดเจน 
3. มีเครื่องมือ/ทรัพยากร/เทคโนโลยีสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานที่ทันสมัย 
4. บุคลากรส่วนใหญ่มีความขยัน อดทน รับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
5. มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ และระบบงาน
ให้บริการมีความทันสมัย สอดคล้องกับระเบียบ 
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
6. มีกระบวนการลดขั้นตอนการให้บริการ และใช้
เวลาในการด าเนินงานลดลง 
7. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประสานรับส่ง
ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าให้ได้ข้อมูลที่
ถูกต้องและรวดเร็ว 

1.การแข่งขันที่เพ่ิมข้ึนจากสถาบันการศึกษาทั้งใน
พ้ืนที่บริการและนอกพ้ืนที่บริการ  
2.สังคมยังให้การยอมรับบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏน้อย 
3.นโยบายและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
บริหารงานของรัฐบาล 
4.การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ส่งผลให้
ประชากรวัยเรียนลดลง 
5.ปัญหาสภาวะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง เช่น 
ราคาพืชผลการเกษตร การว่างงาน 
6.งบประมาณ/การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยลดลง 
7.ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (ST) 
กลยุทธ์ที่เสนอ 
1.ปรับปรุงกระบวนการรับสมัครนักศึกษาให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้เรียน 
2.ปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 
3.การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับนโยบายการให้เงินกับกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา และได้รับ
สนับสนุนการการให้ทุนการศึกษา 
4. พัฒนานวัตกรรมโดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการท างานเพ่ือลดขั้นตอนและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของหน่วยงาน  
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ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์ตาม TOWS Matrix  ในด้าน SO 
ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO) 

S จุดแข็งภายในองค์กร O โอกาสภายนอก 
1. ระบบการบริหารงานเน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร และกระจายอ านาจในการบริหารงาน 
2. ก าหนดภาระงานและความรับผิดชอบแก่ผู้ปฏิบัติ
อย่างชัดเจน 
3. มีเครื่องมือ/ทรัพยากร/เทคโนโลยีสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานที่ทันสมัย 
4. บุคลากรส่วนใหญ่มีความขยัน อดทน รับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
5. มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ และระบบงาน
ให้บริการมีความทันสมัย สอดคล้องกับระเบียบ 
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
6. มีกระบวนการลดขั้นตอนการให้บริการ และใช้
เวลาในการด าเนินงานลดลง 
7. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประสานรับส่ง
ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าให้ได้ข้อมูลที่
ถูกต้องและรวดเร็ว 

1. หน่วยงานภายนอกมีการจัดประชุม อบรม ให้
ความรู้ในทักษะที่สามารถพัฒนางานที่ปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. มีแหล่งทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการเรียนรู้ภายนอกมากขึ้น 
3. แต่ละหน่วยงานมีอิสระในการบริหารงานภายใต้
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
4. การเพ่ิมช่องทางการให้บริการจากหน่วยงาน
ภายนอกที่หลากหลาย 
5. การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
ส่งผลที่ดีต่อการพัฒนางาน 
6. การเพ่ิมช่องทางการให้บริการผ่าน E-Service 
7. การเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารจัดการในการ
รับนักศึกษา 
8. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาอ่ืน 

ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO) 
กลยุทธ์ที่เสนอ 
1. พัฒนาระบบงานให้บริการให้ทันสมัยและรวดเร็ว 
2. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

 
จากการวิเคราะห์ TOWS Matrix  จากปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็ง-จุดอ่อน และปัจจัยภายนอก 

ที่เป็นโอกาส-อุปสรรค คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มีการน าเสนกลยุทธ์ที่สามารถปฏิบัติได้ในกรณีต่าง ๆ 
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานสามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย คือ
ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน ถือเป็นประเด็นที่สามารถมีโอกาสในการเสริมจุดแข็งจากโอกาสที่มีให้สามารถขับเคลื่อน
กลยุทธ์ในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพได้ดีกว่าประเด็นอ่ืน ๆ คณะกรรมการฯ ได้น าประเด็นที่กล่าวไปแล้ว
ข้างต้น มาใช้ในการจัดวางทิศทางของหน่วยงานยุทธศาสตร์ส าคัญที่มุ่งเน้นและต้องการพัฒนา ให้สอดคล้องกับ
การด าเนินงาน ทางคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ได้น าประเด็นยุทธศาสตร์เดิมมาท าการทบทวนจุดเน้น
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ที่ส าคัญ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีกระบวนการ
วางแผนกลยุทธ์ ดังนี้ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 4  ความสอดคล้องการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน น าผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก 
(SWOT) ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน มาเป็นข้อมูลในการก าหนดทิศทางการพัฒนา
หน่วยงานระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 และท าการทบทวนปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้อง
กับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน โดยคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ได้วางทิศทางการพัฒนา
และการด าเนินงานของส านักฯ ด้วยการก าหนดองค์ประกอบของแผนกลยุทธ์ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริการถูกต้อง รวดเร็ว 

 

ปรัชญา 
ส่งเสริมวิชาการ รักษามาตรฐาน  บริการด้วยน้ าใจ 
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พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

2. พัฒนาการบริการวิชาการ ระบบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 

 องค์ประกอบข้างต้นที่ได้กล่าวมานั้น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มีเป้าประสงค์หลักในภาพรวมของการเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ คือ “ด าเนินงานและให้บริการด้านหลักสูตรและแผนการเรียน งานทะเบียนและประมวลผล
การศึกษา เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์” ภายใต้การวางยุทธศาสตร์ แบบ 
Goals Approach ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ แบบ Vision Approach เป็นรูปแบบของยุทธศาสตร์ที่น ากลยุทธ์
ในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมาด าเนินการ เพ่ือความสอดคล้องและตอบสนองยุทธศาสตร์การด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยได้อย่างชัดเจนควบคู่ไปกับการตอบสนองการพัฒนาองค์กรตามวิสัยทัศน์ ความสามารถและ
ศักยภาพของหน่วยงาน ทั้งนี้ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2560-2564) ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 
ข้อ 8 ให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และคู่มือแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือการจัดท างบประมาณของ
ส านักงบประมาณ ซึ่งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดท าให้สอดคล้องกับ ภารกิจของหน่วยงาน 
นโยบายและประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จากการทบทวนยุทธศาสตร์และแนว
ทางการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ทบทวนผลการปฏิบัติงานของส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสู่ความเป็นเลิศตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย 
 3. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2560-2564 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
แผนปฏิบัติการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน กับหน่วยงานที่
ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน 

จากการด าเนินโครงการดังกล่าว ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์
การด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560-2564 (ปรับปรุง 2563) ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมการพัฒนางานบริการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
         และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ 
1.มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2. มีระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน 
3. ระบบให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว  ได้มาตรฐาน สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4. ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านวิชาการ มีความทันสมัย ข้อมูลถูกต้อง 
5. การบริหารหน่วยงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
6. พัฒนาและเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 และท างานอย่าง

มีความสุข 
7. ระบบการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานให้มีมาตรฐาน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
8. มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 

ตัวชี วัดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. ร้อยละของหลักสูตรที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  
2. ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
3. จ านวนระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ได้ประสิทธิภาพ 
4. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติ  

งานจริง (ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย) 
5. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงาน 
6. ร้อยละของการบริการที่ได้รับบริการตรงตามมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงาน 
7. จ านวนระบบสารสนเทศที่มีการปรับปรุงพัฒนา 
8. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน 
9. ผลประเมินการบริหารของผู้บริหารตามหลักธรรมภิบาลระดับมหาวิทยาลัย 
10. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะ 
11. ระดับความส าเร็จของการจัดการความเสี่ยง 
12. ผลการประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
13. จ านวนระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
14. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
15. ระดับความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ส้านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  พ.ศ.2560-2564 (ปรับปรุง 2563) 
 

ส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั งในระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา 

พัฒนาการบริการวิชาการ ระบบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ 

ส้านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริการถูกต้อง รวดเร็ว 

1.มีหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2. มีระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ีได้
มาตรฐาน 

1. ระบบให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว  ได้มาตรฐาน สร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านวิชาการ มีความทันสมัย 
ข้อมูลถูกต้อง 

1. การบริหารหน่วยงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตามหลัก
ธรรมาภิบาล  
2. พัฒนาและเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สอดคล้อง
กับนโยบาย Thailand 4.0 และท างานอย่างมีความสุข 
3. ระบบการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานให้มี
มาตรฐาน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
4. มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 

1. ร้อยละของหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  
2. ร้อยละของหลักสูตรท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
3. จ านวนระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ีได้
ประสิทธิภาพ 
4. ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง (ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย) 

1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของ
หน่วยงาน 
2. ร้อยละของการบริการท่ีได้รับบริการตรงตามมาตรฐานการ
ให้บริการของหน่วยงาน 
3. จ านวนระบบสารสนเทศท่ีมีการปรับปรุงพัฒนา 
4. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน 

1. ผลประเมินการบริหารของผู้บริหารตามหลักธรรมภิบาลระดับ
มหาวิทยาลัย 
2. ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะ 
3. ระดับความส าเร็จของการจัดการความเสี่ยง 
4. ผลการประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
5. จ านวนระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร
ท่ีได้รับการพัฒนา 
6. ร้อยละความส าเรจ็ของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
7. ระดับความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

ส่งเสริมการจัดการศึกษา ทั งระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ส่งเสริมการพัฒนางานการให้บริการของหน่วยงาน 
ที่มีประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 

ตัวชี วัด
เป้าประสงค์ 

พันธกิจหน่วยงาน 

วิสัยทัศน์หน่วยงาน 



1. ระบบให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บรกิารของหน่วยงาน

2. เพื่อสร้างมาตรฐานการให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน

ร้อยละของการบริการที่ได้รบับริการตรงตามมาตรฐานการให้บริการของ
หน่วยงาน 

1. มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ร้อยละของหลักสูตรที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ

ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ

2. มีระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน

จ านวนระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ได้
ประสิทธิภาพ

 

 

 

 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 

เป้าประสงค์ และตัวชี วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 

รพัฒนางานการให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพเป้าประสงค์ และตัวชี วัด 
 

ละตัวชี วัด



 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
รพัฒนางานการให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ และตัวชี วัด 

ละตัวชี วัด

1. การบริหารหน่วยงานเป็นไปด้วย
ความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล

ผลประเมินการบรหิารงานของผู้บรหิารตามหลกั
ธรรมาภิบาล โดยบุคลากรภายในหน่วยงาน

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
รายไตรมาส

ระดับความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 

ระดับความส าเร็จของการจัดการความเสีย่ง

2. บุคลากรมีสมรรถนะสอดคลอ้งกับนโยบาย
Thailand 4.0 สู่การเป็น Smart Organization 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ

ร้อยละของงานตามโครงสร้างที่มีคู่มอืปฏิบัติงาน

3. ระบบการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน
ให้มีมาตรฐาน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ของหน่วยงานสนับสนุน

4. มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

จ านวนระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา



บทท่ี 3 
แผนงานและโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการจัดการศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
เป้าประสงค์ :   1.มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 2. มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน 
 

โครงการ (Initiative) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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. 

โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑติ ภาคปกติ  
(รับสมัคร) 

            กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

220,300 

โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑติ ภาค กศ.บป. 
(รับสมัคร) 

            กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 25,000 

โครงการทุนวิทยาศาสตร์ราชภฏันครสวรรค์             กลุ่มงานบริหารส านักงาน 200,000 
โครงการตรวจอ่านผลงานทางวชิาการ             กลุ่มงานบริหารส านักงาน 1,456,800 
โครงการจัดการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา             กลุ่มงานบริหารส านักงาน 1,544,600 
โครงการเงินสมทบกองทุนวารสารวิชาการและ
วิจัยสังคมศาสตร์ฯ 

            กลุ่มงานบริหารส านักงาน 
กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 

300,000 

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2563 

            กลุ่มงานบริหารส านักงาน 70,000 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน             กลุ่มงานบริหารส านักงาน ไม่ใช้งบประมาณ 

รวมงบประมาณ 3,816,700 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการพัฒนางานให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ : 1. ระบบให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว  ได้มาตรฐาน สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2. ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านวิชาการ มีความทันสมัย ข้อมูลถูกต้อง

โครงการ (Initiative) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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. 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน กลุ่มงานบริหารส านักงาน ไม่ใช้งบประมาณ 

โครงการประชุมเชงิปฏบิัติการพฒันาสมรรถนะ
ด้านการปฏิบัติงาน 

กลุ่มงานบริหารส านักงาน ไม่ใช้งบประมาณ 

รวมงบประมาณ - 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เป้าประสงค์ : 1. การบริหารหน่วยงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 

2. พัฒนาและเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 และท างานอย่างมีความสุข
3. ระบบการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานให้มีมาตรฐาน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
4. มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร

โครงการ (Initiative) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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. 

โครงการบริหารส านักงาน กลุ่มงานบริหารส านักงาน 215,000 
โครงการจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ สนับสนุนการ
ด าเนินงานและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

กลุ่มงานบริหารส านักงาน 70,000 

โครงการค่าใช้จ่ายไปราชการ (สนส.) กลุ่มงานบริหารส านักงาน 103,000 

โครงการค่าใช้จ่ายไปราชการ (บัณฑิต) กลุ่มงานบริหารส านักงาน 70,000 

โครงการค่าใช้จ่ายในการประกนัคุณภาพ กลุ่มงานบริหารส านักงาน 30,000 

โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑติ ภาคปกติ 
(จ้างพิมพ์เอกสาร) 

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 79,700 

โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑติ ภาค กศ.บป. 
(ค่าด าเนนิการ) 

กลุ่มงานบริหารส านักงาน 3,225,000 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน กลุ่มงานบริหารส านักงาน ไม่ใช้งบประมาณ 

รวมงบประมาณ 3,792,700 



บทท่ี 4 
การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้ก ำหนดตัวชี้วัดในแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564 (ปรับปรุง 2563) ให้ครอบคลุม ตำมพันธกิจของ
หน่วยงำน เพ่ือให้แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี เป็นแนวทำงให้ผู้บริหำรและบุคลำกรทุกระดับได้เข้ำใจทิศทำงในกำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ กำรก ำกับติดตำมตรวจสอบ และ
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ให้ได้ผลลัพธ์เป็นไปตำมเป้ำหมำยและตัวชี้วัดที่ได้ก ำหนด 

ส ำหรับตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้มีกำรทบทวนปรับปรุงรำยละเอียดของแผน และตัวชี้วัดภำยในแผนให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561-2579 (ระยะที่ 1 พ.ศ. 2561-2564) ประกอบกับหน่วยงำนด ำเนินกำรทบทวนพันธกิจตำมบริบท ให้สอดคล้องกับ
สภำพกำรณ์ปัจจุบัน จึงก ำหนดตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำนขึ้นใหม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดกำรประกันคุณภำพภำยใน กำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร และตัวชี้วัด
ที่เป็นอัตลักษณ์ที่แสดงจุดเน้นและ จุดเด่นของหน่วยงำน ซึ่งมีตัวชี้วัดรวมทั้งสิ้น 18 ตัวชี้วัด มีรำยละเอียดของกำรน ำตัวชี้วัดไปสู่กำรปฏิบัติ และมอบหมำยผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทั้งระดบัปริญญำตรีและระดบับัณฑิตศกึษำ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
1. มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับทิศทำงกำรพฒันำประเทศและเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
2. มีระบบสำรสนเทศทีส่นบัสนนุกำรจดักำรเรียนกำรสอนทีไ่ดม้ำตรฐำน

ตัวชี้วัดเปา้ประสงค์เชิงยทุธศาสตร ์
1. ร้อยละของหลักสูตรที่สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ
2. ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดบัอุดมศึกษำแห่งชำติ
3. จ ำนวนระบบสำรสนเทศที่สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ไดป้ระสิทธิภำพ
4. ร้อยละของหลักสูตรที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยเนน้ให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติงำนจริง (ตัวชี้วัดตำมแผนยทุธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย)



กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

1. ส่งเสริมกำรพัฒนำ/
ปรับปรุงหลักสูตร ให้
สอดคล้องกับนโยบำย
สนับสนนุกำรศึกษำของ
รัฐบำล 

1. จ ำนวนหลักสูตรที่สอดคล้องกับนโยบำยกำรกู้ยืม
เพื่อกำรศึกษำตำม 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย 

ไม่น้อยกว่ำ 5 หลักสูตร 1. โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตบณัฑิต
ภำคปกติ (รับสมัคร) 
2. โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตบณัฑิต
ภำค กศ.บป. (รับสมัคร) 

กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 
กลุ่มงำนทะเบียนฯ 

2. ร้อยละหลักสูตรที่ได้รับกำรปรับปรุงพัฒนำให้
ตอบสนองต่อกำรพัฒนำชุมชน ท้องถิ่น และ
ประเทศชำติ และผ่ำนเกณฑ์รับรองมำตรฐำนใน
ระดับดี (ตัวชี้วัดตำมแผนฯ ของมหำวิทยำลัย) 

ร้อยละ 100 

3. จ ำนวนช่องทำงกำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่องทำง 

2. สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ
ให้แก่นักเรียน นักศึกษำ เพื่อ
กำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงทั่วถึง 
(กลยุทธ์มหำวิทยำลัย) 

4. ผลกำรประเมินประสิทธิภำพกระบวนกำรรับ
สมัครนักศึกษำ 

ไม่น้อยกว่ำ 3.51 
คะแนน 

1. โครงกำรทุนวิทยำศำสตร์รำชภัฏ
นครสวรรค์ 
2. โครงกำรจัดกำรศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำ 

กลุ่มบริหำรส ำนักงำนฯ 
กลุ่มงำนทะเบียนฯ 

5. ร้อยละของผู้เข้ำเรียนระดับอุดมศึกษำเพิ่มข้ึน
(ตัวชี้วัดตำมแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย) 

มำกกว่ำร้อยละ 5 

3. ปรับปรุงและพฒันำช่อง
ทำงกำรสื่อสำรกำร
ประชำสัมพนัธ์ และกำรสร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมือ 

6. จ ำนวนช่องทำงกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ จ ำนวน 5 ช่องทำง 1. โครงกำรเงินสมทบกองทนุ
วำรสำรวชิำกำรและวิจัยสงัคมศำสตร์ฯ 
2. โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ
ทำงวชิำกำรระดบับัณฑิตศึกษำ ปี 2563 
3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กลุ่มบริหำรส ำนักงำนฯ 
กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 
กลุ่มงำนทะเบียนฯ 7. ผลส ำเร็จของกำรด ำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่ำง

หน่วยงำน /โรงเรียน /สถำบันเครือข่ำย 
ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 60 

4. สนับสนุนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนของมหำวิทยำลัย 

8. จ ำนวนระบบสำรสนเทศสนบัสนนุกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน ที่ได้รบักำรปรับปรุง พัฒนำ 

ไม่น้อยกว่ำ 5 ระบบ 1. โครงกำรตรวจอ่ำนผลงำนทำงวิชำกำร
2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กลุ่มบริหำรส ำนักงำนฯ 
กลุ่มงำนทะเบียนฯ 

9. ร้อยละของอำจำรย์ที่ได้รับต ำแหน่งทำงวิชำกำร
(ตัวชี้วัดของมหำวิทยำลัย) 

ร้อยละ 3 (ผศ.) 
ร้อยละ 2 (รศ.) 

จ านวน  9  ตัวชี้วดั 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมกำรพัฒนำงำนกำรให้บริกำรของหน่วยงำนที่มีประสิทธิภำพ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. ระบบให้บริกำรมีควำมถูกต้อง รวดเร็ว ได้มำตรฐำน สร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. ระบบสำรสนเทศสนับสนุนงำนด้ำนวิชำกำร มีควำมทันสมัย ข้อมูลถูกต้อง

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
1. ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของหน่วยงำน
2. ร้อยละของกำรบริกำรที่ได้รับบริกำรตรงตำมมำตรฐำนกำรให้บริกำรของหน่วยงำน
3. จ ำนวนระบบสำรสนเทศที่มีกำรปรับปรุงพัฒนำ
4. ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลสำรสนเทศของหน่วยงำน

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

1. พัฒนำนวัตกรรมโดยกำร
น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำ
ใช้ในกำรท ำงำนเพื่อลด
ขั้นตอน หรือเพ่ิม
ประสิทธิภำพของหน่วยงำน 

1. จ ำนวนงำนที่ด ำเนินกำรลดขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำน/เพิ่มประสิทธิภำพของหน่วยงำน 

ไม่น้อยกว่ำ 5 
กระบวนงำน 

1. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำ
สมรรถนะด้ำนกำรปฏิบตัิงำน 
2. โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยใน
หน่วยงำน 

กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 
กลุ่มงำนทะเบียนฯ 
กลุ่มบริหำรส ำนักงำนฯ 

2. ระดับควำมส ำเร็จของกำรปรับปรุงพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศของหน่วยงำน 

ระดับ 4 

2. สร้ำงมำตรฐำนกำร
ให้บริกำรตำมพันธกิจของ
หน่วยงำน 

3. ร้อยละของกระบวนงำนให้บริกำรที่
ปรับปรุงกำรให้บริกำรแบบออนไลน์ 

ร้อยละ 80 

4. ระดับควำมส ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้ ำหนักในกำรรักษำมำตรฐำนระยะเวลำกำร
ให้บริกำร 

ไม่น้อยกว่ำ 4.51 
คะแนน 

จ านวน  4  ตัวชี้วัด 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรที่ได้มำตรฐำนและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์(Goals) 
1. กำรบริหำรหน่วยงำนเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส ตำมหลักธรรมำภิบำล
2. พัฒนำและเตรยีมควำมพร้อมของบุคลำกรให้สอดคล้องกับนโยบำย Thailand 4.0 และท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข
3. ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของหน่วยงำนให้มีมำตรฐำน ตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
4. มีระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
1. ผลประเมินกำรบริหำรของผู้บริหำรตำมหลักธรรมภิบำลระดับมหำวิทยำลัย (ผลกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรก ำกับติดตำมฯ)
2. ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะ
3. ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
4. ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
5. จ ำนวนระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำ
6. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผน
7. ระดับควำมส ำเร็จกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

1. บริหำรจัดกำรเชิงรุกอย่ำงมี
ธรรมำภิบำล 

1. ผลกำรประเมินกำรบริหำรงำนตำมหลักธรร
มำภิบำล ตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพฯ 

ผ่ำนเกณฑป์ระเมิน 1. โครงกำรบริหำรส ำนักงำน
2. โครงกำรจัดหำวัสดุ/ครุภัณฑ์ สนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนฯ 
3. โครงกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรประกันคุณภำพ
4. โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตบณัฑิต ภำคปกติ
5. โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตบณัฑิต ภำค
กศ.บป. 

กลุ่มบริหำรส ำนักงำนฯ 

2. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ รำยไตรมำส 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 94 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรที่ได้มำตรฐำนและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์(Goals) 
1. กำรบริหำรหน่วยงำนเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส ตำมหลักธรรมำภิบำล
2. พัฒนำและเตรยีมควำมพร้อมของบุคลำกรให้สอดคล้องกับนโยบำย Thailand 4.0 และท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข
3. ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของหน่วยงำนให้มีมำตรฐำน ตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
4. มีระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
1. ผลประเมินกำรบริหำรของผู้บริหำรตำมหลักธรรมภิบำลระดับมหำวิทยำลัย (ผลกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรก ำกับติดตำมฯ)
2. ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะ
3. ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
4. ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
5. จ ำนวนระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำ
6. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผน
7. ระดับควำมส ำเร็จกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

2. พัฒนำระบบสำรสนเทศ
สนับสนนุกำรปฏบิัติงำนของ
บุคลำกรภำยในหน่วยงำน 

3. จ ำนวนระบบสำรสนเทศสนบัสนนุกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกรที่ได้รบักำรพัฒนำ 

อย่ำงน้อย 2 ระบบ 1. โครงกำรแลกเปลีย่นเรยีนรู้ภำยในหนว่ยงำน
2. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำ
สมรรถนะด้ำนกำรปฏิบตัิงำน 

กลุ่มงำนทะเบียนและ
ประมวลผล 

3. ส่งสริมกำรพัฒนำทักษะที่
จ ำเป็นต่อกำรพฒันำงำนของ
บุคลำกรที่สอดคล้องกับหน้ำที่ 
ควำมรับผิดชอบ 

4. ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำ
สมรรถนะที่ตรงกับสำยงำน 

ร้อยละ 100 1. โครงกำรค่ำใช้จ่ำยไปรำชกำร (สนส.)
2. โครงกำรค่ำใช้จ่ำยไปรำชกำร (บัณฑิต)

กลุ่มบริหำรส ำนักงำนฯ 

5. ร้อยละของงำนตำมโครงสร้ำงที่มีกำรจัดท ำ
คู่มือปฏิบัติงำน 

ร้อยละ 94 

จ านวน  5  ตัวชี้วัด 



ระบบและกลไกลการน าไปสู่การปฏิบัติ 
1. ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ คู่มือกำรประกันคุณภำพภำยใน และค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี

งบประมำณ 
2.ถ่ำยทอดแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ไปยังบุคลำกรภำยในหน่วยงำน เพ่ือน ำไปเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน
3. กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ ประเภทเงินแผ่นดิน และเงินรำยได้
4. พัฒนำศักยภำพกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรภำยในหน่วยงำน เพื่อเพ่ิมระดับคุณภำพของกำรด ำเนินตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ
5. กำรวำงแผนและบริหำรโครงกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ให้บรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดและตัวบ่งชี้ ตำมกระบวนกำรและขั้นตอน ดังนี้

5.1 ทบทวน/ตรวจสอบผลกำรด ำเนินโครงกำรที่ผ่ำนมำ 
5.2 ต่อยอดโครงกำรเดิม/ริเริ่มโครงกำรใหม่และวิเครำะห์เบื้องต้น 
5.3 วิเครำะห์และวำงแผนรำยละเอียดโครงกำร 
5.4 วิเครำะห์และจัดท ำค ำของบประมำณ 
5.5 ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินโครงกำร 
5.6 ประเมินผลกำรใช้งำน และกำรติดตำม/ปรับปรุง/แก้ไข 

6. น ำยุทธศำสตร์แปลงไปสู่กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนต่ำง ๆ โดยมุ่งเน้นให้มีควำมเชื่อมโยงสอดคล้องของแผนปฏิบัติกำรกับแผนยุทธศำสตร์ ได้แก่
6.1 ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนยุทธศำสตร์ 5 ปี กับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
6.2 ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนยุทธศำสตร์ 5 ปี กับแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 
6.3 ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนยุทธศำสตร์ 5 ปี กับแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี 
6.4 ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนยุทธศำสตร์ 5 ปี กับแผนบริหำรควำมเสี่ยง 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
กำรติดตำมควำมคืบหน้ำตำมแผนปฏิบัติกำรและแผนงบประมำณ เป็นส่วนหนึ่งของกำรควบคุมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร ให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ โดย

กำรติดตำมควรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือให้สำมำรถแก้ไขปัญหำได้อย่ำงทันท่วงที และเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนส ำเร็จได้ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรตำมกระบวนกำรติดตำม  ดังนี้ 



1. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนที่ได้ปฏิบัติจริง เปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติกำรที่ก ำหนดไว้
2. ติดตำมโครงกำรเร่งด่วนที่ต้องด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จทันเวลำ
3. ทบทวน/ปรับเปลี่ยนกำรด ำเนินงำน ตำมปัญหำ อุปสรรคกำรใช้งบประมำณในรอบระยะเวลำ 6 เดือน และ 12 เดือน
4. ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนประจ ำปีและรำยงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรในรูปแบบต่ำง ๆ ดังนี้

4.1 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (ก.พ.ร.)
4.2 รำยงำนประเมินตนเอง (SAR) ตำมคู่มือกำรประกันคุณภำพภำยใน
4.3 รำยงำนประจ ำปี
4.4 รำยงำนกำรเบิก – จ่ำยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ
4.5 รำยงำนวิเครำะห์โครงกำร ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
4.6 รำยงำนระดับควำมพึงพอใจของผู้บริกำร
4.7 รำยงำนสถำนะทำงกำรเงินของหน่วยงำนผ่ำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน และคณะกรรมกำรบริหำร มหำวิทยำลัยรำช

ภัฏนครสวรรค ์
5. ประเมินผลกำรด ำเนินงำนเพ่ือปรับปรุง/แก้ไขโดยกำร

5.1 ประเมินผลผลิตและกระบวนกำรบริหำรจัดกำรผลผลิต
5.2 ประเมินผลลัพธ์และควำมพึงพอใจของกลุ่มเป้ำหมำย
5.3 ติดตำมผลกระทบ/กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทำงบวกและลบ
5.4 สรุปปัญหำที่เกิดข้ึนจำกกำรใช้งำน แนวทำงกำรแก้ไขในปีงบประมำณต่อไป
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