
แผนปฏิบัติราชการ
ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2566
สาํนักสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน    มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
T H E  O F F I C E  O F  A C A D E M I C  P R O M O T I O N  A N D  R E I S T R A T I O N



บทน ำ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับ
ท้องถิ่น และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล สร้างความรู้และนวัตกรรม น าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ ทั้งระดับปัจเจกบุคคล ชุมชน องค์การและภาคการผลิต ให้บริการ
วิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย พื้นฟูและสืบสานคุณค่า
ความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยที่เป็นวิถีชีวิตประเพณี มีค่านิยมที่ดีงามมีภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่นรวมถึงเพิ่มศักยภาพและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดยมีระบบ
บริหารจัดการแบ่งส่วนงานในการก ากับควบคุมดูแลทั้งหมด 5 คณะ และ 5 ส านัก/สถาบัน 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 
2518 ตามโครงสร้างของพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู โดยมีชื่อว่า “ฝ่ายทะเบียนและวัดผล” ต่อมามีภารกิจ
เพิ่มขึ้น จึงได้จัดตั้งเป็น “ส านักส่งเสริมวิชาการ” ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 
ตามมาตรา 7 และเมื่อมีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2538 และประกาศส านักงานสภา
สถาบันราชภัฏ เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการสถาบันราชภัฏ ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 
2538 สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ จึงได้แบ่งส่วนราชการเป็น “ส านักส่งเสริมวชิาการ” 

 ในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการยกฐานะ และเปลี่ยนแปลงสถานภาพจากสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ มา
เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงมีการแบ่งส่วนราชการใหม่เป็น “ส านักงานส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน” ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2548 ณ วันที่ 1  มีนาคม พ.ศ.2548 ซึ่งปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 20 ก วันที่ 8  
มีนาคม 2548  และมีการแบ่งส่วนราชการเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2549 โดยให้แบ่งส่วนราชการเป็นส านักงานผู้อ านวยการ 
ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 23  มิถุนายน 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 เห็นชอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ภายในมหาวิทยาลัยของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่ม
งานบริหารส านักงานผู้อ านวยการ  กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล  กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ และ
ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มีหน้าที่ในการรับผิดชอบงานรับนักศึกษา  งานทะเบียน  งานประมวลผล  งาน
หลักสูตร  งานแผนการเรียน และบัณฑิตศึกษาเป็นต้น โดยขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มี
โครงสร้างการบริหารงานภายใน ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการประชุมครั้งที่  
12/2549 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 และครั้งที่ 13/2549 วันที่ 27  ธันวาคม 2549  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2558  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีมติเห็นชอบประกาศให้จัดตั้ง 
“บัณฑิตวิทยาลัย” เป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ แยกออกจากส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 วันที่ 26  มีนาคม  2558  ซึ่งเป็นไปตามประกาศ
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คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยส่วนงานภายในที่จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติ 

การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
พ.ศ. 2554 จากมติสภามหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. 2561 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีมติยุบ
เลิกบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 จากมติสภา
มหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าว โดยให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับโอนงาน ทรัพย์สิน บุคลากรและ
อัตราก าลัง รวมถึงงานด้านการเงินและงบประมาณ ส่งผลให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มี
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและโครงสร้างการบริหารงาน 3 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหารส านักงาน
ผู้อ านวยการ  กลุ่มงานสง่เสริมวิชาการ  และกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล  

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
ได้รับการแบ่งส่วนการบริหารงานและแบ่งส่วนราชการ จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 12/2549  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2549 โดยมีโครงสร้างองค์กร ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภำพที่ 1  โครงสร้างองค์กรอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่12/2549 
                                    เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 
 

ผู้อ ำนวยกำร 

รองผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่มงำนส่งเสรมิวิชำกำร 
 - งานจัดตารางเรยีนและตารางสอบ 
 - งานประสานงานพัฒนาหลักสูตร 
 - งานวางแผนการเรยีนการสอน 
 - งานพัฒนาคณุภาพหลกัสูตรและ 
      การสอน 
 - งานประเมินการจัดการศึกษา 
 - งานสนับสนุนการจัดท าผลงานทาง
วิชาการ 
 - งานบริการวิชาการดา้นการเรยีน
นอกแผน 
 - งานเอกสารหลักสูตรและคู่มอื
อาจารย ์

กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร 
 - งานบริหารงานทั่วไป 
 - งานสารบรรณ 
 - งานพัสดุการเงิน 
 - งานบุคลากร 
 - งานข้อมลูสารสนเทศ 

   - งานประกันคณุภาพ งานกพร. 
 - งานแผนงานและงบประมาณ 
 - งานเลขานุการ สภาวชิาการและ 
   อนุกรรมการวิชาการ 

ส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย 
 - งานบริหารทั่วไป 
 - งานวิชาการบัณฑิตศกึษา 
 - งานบริการการศึกษา 
 - งานมาตรฐานการศึกษา 

หมำยเหต ุ ส านักงานบณัฑิต
วิทยาลัยเป็นหน่วยงานอิสระ มีฐานะ
เทียบเทา่กลุ่มงานในส านักส่งเสรมิ
วิชาการและงานทะเบียน จัดตั้งตาม
ประกาศของมหาวทิยาลัย 

กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล 
 - งานรับนักศึกษา 
 - งานทะเบยีนนักศึกษา 
 - งานลงทะเบียนและประมวลผล 
     การเรียน 
 - งานเอกสารหลักฐานการศึกษา 
 - งานตรวจสอบคุณวฒุ ิ
 - งานพระราชทานปรญิญาบัตร 
 - งานข้อมลูสารสนเทศนักศึกษา 
 - งานคู่มอืนักศึกษา 
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จากมติสภามหาวิทยาลัย ส่งผลให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการ และโครงสร้างการบริหารงาน ในปัจจุบันเพียง 3 กลุ่มงาน ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภำพที่ 2  โครงสร้างการบริหารงาน ภายหลังสภามหาวิทยาลัยฯ มีมติจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภำพที่ 3  โครงสร้างการบริหารงานปัจจุบัน  

กลุ่มงานส่งเสริมวชิาการ 
- งานประสานงานพฒันาหลกัสูตร 
- งานวางแผนการเรียนการสอน 
- งานพฒันาคุณภาพหลกัสูตรและการสอน 
- งานประเมินการจดัการศึกษา 
- งานบริการวิชาการ 
- งานเอกสารหลกัสูตรและคู่มือ 

ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการประจ าส านัก 

รองผู้อ านวยการ 

กลุ่มงานบริหารส านักงานผู้อ านวยการ 
- งานบริหารงานทัว่ไป 
- งานสารบรรณ 
- งานพสัดุการเงิน 
- งานบุคลากร 
- งานขอ้มูลสารสนเทศ 
- งาน ก.พ.ร. 
- งานประกนัคุณภาพ 
– งานแผนงานและงบประมาณ 
- งานเลขานุการ สภาวชิาการและ 
   อนุกรรมการวิชาการ 

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

ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

กลุ่มงานส่งเสริมวชิาการ 
- งานประสานงานพฒันาหลกัสูตร 
- งานวางแผนการเรียนการสอน 
- งานพฒันาคุณภาพหลกัสูตรและการสอน 
- งานประเมินการจดัการศึกษา 
- งานบริการวิชาการ 
- งานเอกสารหลกัสูตรและคู่มือ 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

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

กลุ่มงานบริหารส านักงานผู้อ านวยการ 
- งานบริหารงานทัว่ไป 
- งานสารบรรณ 
- งานพสัดุการเงิน 
- งานบุคลากร 
- งานขอ้มูลสารสนเทศ 
- งาน ก.พ.ร. 
- งานประกนัคุณภาพ 
– งานแผนงานและงบประมาณ 
- งานเลขานุการ สภาวชิาการและ 
   อนุกรรมการวิชาการ 
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การด าเนินงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มีการก าหนดเป้าหมายของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไว้ คือ เป็นองค์กรที่มีคุณภาพในการท างานและเน้นการให้บริการแบบ  
Service mind โดยแบ่งกลุ่มงานต่างๆ เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการออกเป็น 
3 กลุ่มงาน ดังนี ้

 กลุ่มงานบริหารส านักงานผู้อ านวยการ ดูแลรับผิดชอบงานด้านธุรการ การเบิก-จ่ายงบประมาณ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ งานประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งงานด้านวิชาการ จากคณะกรรมการบริหารชุดต่าง ๆ  
 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล ดูแลรับผิดชอบงานด้านสารสนเทศงานทะเบียนนักศึกษา การ
ประมวลผลการเรียน ระบบงานส าหรับคณาจารย์ เป็นต้น 
 กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ ดูแลประสานงานด้านการพัฒนาหลักสูตร การวางแผนการเรียนการสอน 
การจัดตารางเรียนตารางสอบ งานเอกสารหลักสูตรและคู่มืออาจารย์ นักศึกษา ฯลฯ 
 โดยมีการบริหารงานภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจ า
ส านักฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังแผนภาพ 

 

แผนภำพที่ 4  รายช่ือผู้บริหารส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
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แผนภำพที่ 5  รายช่ือคณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

 

แผนภำพที่ 6  โครงสร้างบุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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กำรเงินและงบประมำณ 

     ข้อมูลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแหล่งงบประมำณ  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ล ำดับ แหล่งเงิน รับจัดสรร เบิกจ่ำย ร้อยละ 

1 งบประมาณแผ่นดิน 1,260,000 1,240,102 98.42 
2 งบประมาณเงินรายได้ 6,223,430 5,083,339.05 81.68 
3 รายได้อื่น ๆ 444,000 443,992 100 

รวมเงินงบประมำณ 7,927,430 6,767,433.05 85.37 
 
    ข้อมูลด้ำนงบประมำณตำมประเด็นยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

ประเดน็ยุทธศำสตร ์
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 

งบแผ่นดิน งบรำยได ้ ร้อยละ 

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษา ทั้งระดับปริญญา
ตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

773,350 - 10.88 

2. ส่งเสริมการพัฒนางานบริการของหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพ 

- 584,790 8.23 

3. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

- 5,515,210 77.61 

4. โครงการความร่วมมือทางวิชาการ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีฯ 

- 232,800 3.28 

รวม 773,350 6,332,800 100 

รวมทั้งสิ้น 7,106,150 
 

 



บทที่ 2 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร 

 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีแนวทำงกำรทบทวนเพื่อให้กำรด ำเนินงำนมีกำรพัฒนำ 

ที่ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  จุดเน้นและนโยบำยจำกสภำ
มหำวิทยำลัย โดยกำรด ำเนินกำรนั้นได้ระดมควำมคิดเห็นจำกผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภำคส่วน เพื่อท ำกำร
วิเครำะห์ผลกำรของกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ผ่ำนมำ พร้อมทั้งกำรประเมินสภำพกำรณ์ของมหำวิทยำลัย 
บริบทของส ำนักฯ และกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของกำรพัฒนำกำรศึกษำที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่ อทิศทำงกำร
ด ำเนินงำนทำงยุทธศำสตร์ให้มีควำมสัมพันธ์กับกำรด ำเนินงำนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องน ำไปปฏิบัติได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยหน่วยงำนท ำกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน วิเครำะห์
ปัจจัยภำยในที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของหน่วยงำน และกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอกที่ส่งเสริมเป็นโอกำสใน
กำรด ำเนินงำน รวมทั้งปัจจัยภำยนอกที่มีผลกระทบก่อให้เกิดอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน กำรวิเครำะห์ SWOT 
ดังกล่ำวจะน ำมำซึ่งกำรก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนในกำรรักษำ ส่งเสริมจุดแข็ง หำแนวทำงป้องกันแก้ไข สิ่งที่
เป็นจุดอ่อน จำกโอกำสที่มีอยู่ เพื่อควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนที่บรรลุเป้ำหมำยของแผนต่อไป โดยมีผลกำร
วิเครำะห์ในแต่ละด้ำน ดังต่อไปนี ้

 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT 
INTERNAL STRENGTHS 

จุดแข็ง 
ผลกระทบ 
ต่องาน 

ค่าน ้าหนัก 
(0.01-1.00) 

ค่าผลกระทบ 

บุคลำกรมีภำระงำน ขั้นตอนปฏิบัติและคู่มือปฏิบัติงำนที่ชัดเจน 3 0.1 0.3 

บุคลำกรสำยสนับสนุนส่วนใหญ่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำม
ช ำนำญในกำรปฏิบัติงำน แก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำได้ มีควำมคิด
ริเริ่ม สร้ำงสรรค์สิ่งใหม่อย่ำงต่อเนื่อง 

4 0.2 0.8 

มีบุคลำกรที่สำมำรถพัฒนำระบบงำนสำรสนเทศใหร้องรับควำม
ต้องกำรของนกัศึกษำและอำจำรย์ 

4 0.1 0.4 

ระบบกำรบริหำรงำนเน้นกำรมสี่วนร่วมของบุคลำกร และ
กระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรงำน 

3 0.1 0.3 

มีกำรพัฒนำนวตักรรมใหม่ ๆ และระบบงำนให้บริกำรมีควำม
ทันสมัย และปลอดภัย สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัย 

4 0.2 0.8 
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INTERNAL STRENGTHS 

จุดแข็ง 
ผลกระทบ 
ต่องาน 

ค่าน ้าหนัก 
(0.01-1.00) 

ค่าผลกระทบ 

มีระบบสนับสนุนกำรให้บรกิำร และกำรปฏิบัติงำนที่คล่องตัว 
เช่น จัดตำรำงเรียนและตำรำงสอน/ตำรำสอบ ระบบงำน
นักศึกษำ-อำจำรย์ และบุคคลภำยนอก 

4 0.1 0.4 

เป็นแหล่งสนับสนุนข้อมูลด้ำนวิชำกำร เช่น หลักสูตร เกณฑ์
มำตรฐำนต่ำง ๆ ระเบียบที่เกี่ยวข้องทำงกำรศึกษำ 

3 0.1 0.3 

สำมำรถสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ได้อย่ำง
รวดเร็วผ่ำนเว็บไซต์และส่ือสังคมออนไลน์ 

3 0.1 0.3 

รวมคะแนน 1 3.6 
 

INTERNAL WEAKNESSSES 

จุดอ่อน 
ผลกระทบ 
ต่องาน 

ค่าน ้าหนัก 
(0.01-1.00) ค่าผลกระทบ 

บุคลำกรมีภำระงำนหลักมำกส่งผลต่อกำรพัฒนำงำนด้ำนอื่น ๆ
และบำงส่วนยังไม่สำมำรถปฏิบตัิงำนทดแทนกนัได้ 

3 0.1 0.3 

บุคลำกรขำดทักษะด้ำนใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 3 0.1 0.3 
บุคลำกรที่มีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำระบบ ไม่เพียงพอ 3 0.2 0.6 
ช่องทำงกำรสื่อสำรภำยในและภำยนอกหน่วยงำนยังไม่ถูกใช้
งำนอย่ำงเต็มประสิทธิภำพ 

4 0.1 0.4 

ขำดระบบรองรบัข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกำรกำรจัดตำรำงเรียน สอน 
สอบ ที่ครอบคลุมทุกขั้นตอน เช่น กำรรับ-ส่งรำยกำรจัดสอน  
กำรจดัตำรำงสอนหมู่เรียนพิเศษ กำรจัดสอบ/กำรรับอำจำรยผ์ู้
ควบคุม ในรูปแบบ online  

3 0.1 0.3 

มีหน่วยให้บรกิำรสองแห่งท ำใหก้ำรบริกำรของหน่วยงำนมี
ประสิทธิภำพลดลงเนื่องจำกจ ำนวนบุคลำกรในกำรให้บริกำรไม่
เพียงพอกับหนว่ยให้บริกำรส่วนย่อย 

3 0.2 0.6 

กระบวนกำรท ำงำนระหว่ำงหน่วยงำนยังไม่รองรับเทคโนโลยีที่
ทันสมัยตลอดกระบวนกำร 

3 0.1 0.3 

คุณลักษณะของเครื่องแม่ข่ำยไม่เพียงพอกับปริมำณขอ้มูล ท ำให้
ประสิทธิภำพในกำรประมวลผลช้ำลง 

4 0.1 0.4 

รวมคะแนน 1 3.2 
  



10 
 

 
EXTERNAL OPPORTUNITIES 

โอกาส 
ผลกระทบ
ต่องาน 

ค่าน ้าหนัก 
(0.01-1.00) 

ค่า
ผลกระทบ 

นโยบำยกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศทีท่ันสมัยมำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน กำรบริหำรจัดกำรที่เอื้อต่อกำร ให้บริกำรที่รวดเร็ว
และมีประสิทธิภำพ 

3 0.2 0.6 

มีแหล่งเรียนรู้ ทรัพยำกรและเทคโนโลยีสำรสนเทศภำยนอกที่
สนับสนุนกำรเรยีนรู้ที่สำมำรถพัฒนำงำนที่ปฏบิัติอย่ำงต่อเนื่อง 

3 0.2 0.6 

นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรยีนรู้ตลอดชีวิต ส่งผลดีต่อ
กำรขยำยฐำนผูเ้รียนให้เพิ่มมำกขึ้น 

3 0.2 0.6 

รูปแบบกำรใช้ชวีิตในของประชำกรในสังคมที่เปล่ียนไป ใช้ 
smart device มำกยิ่งชึ้น 

4 0.2 0.8 

องค์กรเห็นควำมส ำคัญในกำรพัฒนำบุคลำกร เปิดโอกำสและ
สนับสนุนให้บุคลำกรได้พัฒนำด้ำนกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น 

4 0.1 0.4 

มีกำรเชือ่งโยงขอ้มูลข่ำวสำรของหน่วยงำนผ่ำนสื่อสังคม
ออนไลน์มำกขึ้น เช่น เว็บไซต์ เว็บเพจ ไลน์ กูเกิลแชท 

3 0.1 0.3 

รวมคะแนน 1 3.3 
 

EXTERNAL THREATS 

อุปสรรค 
ผลกระทบ 
ต่องาน 

ค่าน ้าหนัก 
(0.01-1.00) 

ค่าผลกระทบ 

นโยบำยของมหำวิทยำลัยในกำรจัดกำรศึกษำสองแห่งสง่ผลต่อ
กำรบริหำรงำน 

4 0.1 0.4 

กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกร ส่งผลให้ประชำกรวัยเรยีน
ลดลงไม่เป็นไปตำมแผนกำรรับ 

4 0.1 0.4 

ทัศนคติ มุมมองสังคมภำยนอกที่มีต่อบัณฑิตมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏในเชิงลบ 

3 0.1 0.3 

ภำวะเศรษฐกิจตกต ่ำ ท ำให้นกัศึกษำไม่ช ำระคำ่ลงทะเบียนเรยีน
ตำมระยะเวลำก ำหนดส่งผลตอ่กำรด ำเนินงำนอื่น ๆ ของส ำนัก 

4 0.1 0.4 

กำรแขง่ขันที่เพิ่มขึ้นจำกสถำบันกำรศึกษำทัง้ในพื้นที่บริกำรและ
นอกพื้นที่บรกิำร 

4 0.1 0.4 
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EXTERNAL THREATS 

อุปสรรค 
ผลกระทบ 
ต่องาน 

ค่าน ้าหนัก 
(0.01-1.00) 

ค่าผลกระทบ 

กำรด ำเนินงำนส่งสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนต้องอำศัยควำม
ร่วมมือกับหน่วยงำนและบุคคลที่เกี่ยวข้องหลำยฝ่ำย ซึ่งอำจมี
อุปสรรคเกิดขึ้นจำกกำรติดต่อประสำนงำน/และนโยบำยของ
มหำวิทยำลัย 

3 0.2 0.6 

ขำดแรงจูงใจที่จะท ำให้เกิดกำรพัฒนำศักยภำพของเจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนร่วมกับหน่วยงำนภำยในอื่น ๆ 

3 0.1 0.3 

ผู้รับบริกำรขำดควำมรู้ควำมเขำ้ใจ กฏระเบียบ ข้อบังคับ ของ
มหำวิทยำลัยฯ 

3 0.1 0.3 

งบประมำณที่ได้รับจัดสรรในกำรจัดหำสิ่งสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนมีแนวโน้มลดลง 

4 0.1 0.4 

รวมคะแนน 1 3.5 
 

กราฟวิเคราะห์ต้าแหน่งยทุธศาสตรส์้านักส่งเสริมวิชการและงานทะเบียน 

 

 จำกกำรวิเครำะห์ SWOT เพื่อใช้ในกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนนั้น คณะกรรมกำรจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์ได้เลือกใช้ผลกำรวิเครำะห์ เพื่อน ำเสนอกลยุทธ์ประกอบกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน จำก
ผลกำรวิเครำะห์ ดังนี ้  
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ตารางที่ 1 กำรวิเครำะห์ตำม TOWS Matrix  ในด้ำน WT 
ยุทธศาสตร์เชิงรับ (WT) 

W จุดอ่อนภายในองค์กร T อุปสรรคภายนอก 
1. บุคลำกรมีภำระงำนหลักมำกส่งผลต่อกำรพฒันำงำน
ด้ำนอื่น ๆ และบำงส่วนยังไม่สำมำรถปฏิบัตงิำนทดแทน
กันได ้
2. บุคลำกรขำดทักษะด้ำนใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
3. บุคลำกรที่มีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำระบบ ไม่เพียงพอ 
4. ช่องทำงกำรสื่อสำรภำยในและภำยนอกหนว่ยงำนยงัไม่
ถูกใช้งำนอย่ำงเต็มประสิทธิภำพ 
5. ขำดระบบรองรับข้อมูล ที่เกีย่วข้องกำรกำรจัดตำรำง
เรียน สอน สอบ ที่ครอบคลุมทุกขั้นตอน เช่น กำรรับ-ส่ง
รำยกำรจัดสอน  กำรจัดตำรำงสอนหมู่เรียนพิเศษ กำรจัด
สอบ/กำรรับอำจำรย์ผู้ควบคุม ในรูปแบบ online  
6. มีหน่วยให้บริกำรสองแหง่ท ำให้กำรบรกิำรของ
หน่วยงำนมีประสิทธิภำพลดลงเนื่องจำกจ ำนวนบุคลำกร
ในกำรให้บริกำรไม่เพียงพอกับหน่วยให้บรกิำรส่วนย่อย 
7. กระบวนกำรท ำงำนระหว่ำงหน่วยงำนยังไม่รองรับ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดกระบวนกำร 
8. คุณลักษณะของเครื่องแม่ข่ำยไม่เพียงพอกับปริมำณข้อมูล 
ท ำให้ประสิทธิภำพในกำรประมวลผลช้ำลง 

1. นโยบำยของมหำวิทยำลัยในกำรจดักำรศึกษำสองแห่ง
ส่งผลต่อกำรบริหำรงำน 
2. กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกร ส่งผลให้
ประชำกรวัยเรยีนลดลงไม่เป็นไปตำมแผนกำรรับ 
3. ทัศนคติ มุมมองสังคมภำยนอกที่มตี่อบัณฑิต
มหำวิทยำลัยรำชภัฏในเชิงลบ 
4. ภำวะเศรษฐกิจตกต ่ำ ท ำใหน้ักศึกษำไม่ช ำระ
ค่ำลงทะเบียนเรียนตำมระยะเวลำก ำหนดส่งผลต่อกำร
ด ำเนินงำนอื่น ๆ ของส ำนัก 
5. กำรแขง่ขันที่เพิ่มขึ้นจำกสถำบันกำรศึกษำทั้งในพื้นที่
บริกำรและนอกพื้นที่บริกำร 
6. กำรด ำเนินงำนส่งสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนต้อง
อำศัยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
หลำยฝ่ำย ซึ่งอำจมีอุปสรรคเกดิขึ้นจำกกำรติดต่อ
ประสำนงำน/และนโยบำยของมหำวิทยำลัย 
7. ขำดแรงจูงใจที่จะท ำให้เกิดกำรพัฒนำศักยภำพของ
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนร่วมกับหน่วยงำนภำยในอื่นๆ 
8. ผู้รับบริกำรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ กฏระเบียบ 
ข้อบังคับ ของมหำวิทยำลัยฯ 
9. งบประมำณที่ได้รับจัดสรรในกำรจดัหำสิ่งสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนมีแนวโน้มลดลง 

ยุทธศาสตร์เชิงรับ (WT) 

กลยทุธท์ี่เสนอ 
1. ปรับปรงุระเบียบ ข้อบงัคับ ประกำศให้ ทันสมัย เอื้อต่อกำรด ำเนินงำน 
2. พัฒนำบุคลำกรให้เป็นนกับรกิำรมืออำชีพ  
3. ทบทวน ปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำร เพื่อลดภำระงำน 
4. เลือกใช้ชอ่งทำงกำรสื่อสำร และกำรประชำสัมพันธ์ที่เหมำะสมและครอบคลุมเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย 
5. สร้ำงเอกภำพในกำรสื่อสำร และควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล 
6. สร้ำงแรงจูงใจให้บุคลำกรเกิดควำมต้องกำรในกำรเรียนรู้และพัฒนำงำน ด้วยกลไกกำรส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน 
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ตารางที่ 2 กำรวิเครำะห์ตำม TOWS Matrix  ในด้ำน WO 
ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา (WO) 

W จุดอ่อนภายในองค์กร O โอกาสภายนอก 
1. บุคลำกรมีภำระงำนหลักมำกส่งผลต่อกำรพฒันำงำน
ด้ำนอื่น ๆ และบำงส่วนยังไม่สำมำรถปฏิบัตงิำนทดแทน
กันได ้
2. บุคลำกรขำดทักษะด้ำนใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
3. บุคลำกรที่มีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำระบบ ไม่เพียงพอ 
4. ช่องทำงกำรสื่อสำรภำยในและภำยนอกหนว่ยงำนยงั
ไม่ถูกใช้งำนอยำ่งเต็มประสิทธิภำพ 
5. ขำดระบบรองรับข้อมูล ที่เกีย่วข้องกำรกำรจัดตำรำง
เรียน สอน สอบ ที่ครอบคลุมทุกขั้นตอน เช่น กำรรับ-ส่ง
รำยกำรจัดสอน  กำรจัดตำรำงสอนหมู่เรียนพิเศษ กำร
จัดสอบ/กำรรับอำจำรย์ผู้ควบคุม ในรูปแบบ online  
6. มีหน่วยให้บริกำรสองแหง่ท ำให้กำรบรกิำรของ
หน่วยงำนมีประสิทธิภำพลดลงเนื่องจำกจ ำนวนบุคลำกร
ในกำรให้บริกำรไม่เพียงพอกับหน่วยให้บรกิำรส่วนย่อย 
7. กระบวนกำรท ำงำนระหว่ำงหน่วยงำนยังไม่รองรับ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดกระบวนกำร 
8. คุณลักษณะของเครื่องแม่ข่ำยไม่เพียงพอกับปริมำณ
ข้อมูล ท ำให้ประสิทธิภำพในกำรประมวลผลช้ำลง 

1. นโยบำยกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศทีท่ันสมัยมำใช้
ในกำรปฏิบัติงำน กำรบริหำรจดักำรที่เอื้อต่อกำร 
ให้บริกำรที่รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 
2. มีแหล่งเรียนรู้ ทรัพยำกรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ภำยนอกที่สนับสนุนกำรเรียนรู้ที่สำมำรถพัฒนำงำนที่
ปฏิบัติอย่ำงตอ่เนื่อง 
3 นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรูต้ลอดชีวิต 
ส่งผลดีต่อกำรขยำยฐำนผู้เรียนให้เพิ่มมำกขึ้น 
4. รูปแบบกำรใช้ชีวิตในของประชำกรในสงัคมที่
เปลี่ยนไป ใช้ smart device มำกยิ่งชึ้น 
5. องค์กรเห็นควำมส ำคัญในกำรพัฒนำบุคลำกร เปิด
โอกำสและสนับสนุนให้บุคลำกรได้พัฒนำด้ำนกำรเข้ำสู่
ต ำแหน่งที่สงูขึน้ 
6. มีกำรเชื่องโยงข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำนผ่ำนสื่อสังคม
ออนไลน์มำกขึ้น เช่น เว็บไซต์ เว็บเพจ ไลน์ กูเกิลแชท 

ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา (WO) 

กลยทุธท์ี่เสนอ 
1.สนับสนุนให้บคุลำกรทบทวน ปรับปรงุกระบวนกำร ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตำมภำระงำนที่ไดร้ับมอบหมำยและ
จัดท ำเป็นคู่มือปฏิบัติงำน  
2.พัฒนำสมรรถนะ ทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำนสนเทศที่จ ำเป็นตอ่กำรปฏิบัติงำนตำมภำระงำนที่ได้รับมอบหมำย
ให้แก่บุคลำกร  
3.จดัท ำระบบให้บริกำรทีเ่กี่ยวข้องกับนักศกึษำ อำจำรย์โดยตรงให้อยู่ในรูป แพลตฟอร์มออนไลน์   
4.ประชำสัมพันธ์ข้อมูล ข่ำวสำร กระบวนงำนที่มีกำรพัฒนำ ผ่ำน smart device  sms fb  line  
5. แสวงหำเครือข่ำย หรือแนวร่วมในกำรปรับปรุง พัฒนำระบบงำนให้มีควำมเชื่อมโยงสำมำรถด ำเนินงำนได้ภำยใต้
ระบบงำนเดยีวกัน  
6. เพิ่มประสิทธภิำพอุปกรณ์ เครื่องมือ ระบบปฏิบัติงำน โดยกำรจัดหำเครื่องมือ อุปกรณ์เพิ่มเติม  
7. สร้ำงแรงจูงใจและส่งเสริมให้บุคลกรพัฒนำสมรรถนะตนเอง และพัฒนำผลงำนเพื่อเข้ำสูต่ ำแหน่งงำนที่สูงขึ้น  
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ตารางที่ 3 กำรวิเครำะห์ตำม TOWS Matrix  ในด้ำน ST 
ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (ST) 

S จุดแขง็ภายในองค์กร T อุปสรรคภายนอก 
1. บุคลำกรมีภำระงำน ขั้นตอนปฏิบัติและคู่มือ
ปฏิบัติงำนที่ชัดเจน 
2. บุคลำกรสำยสนับสนุนส่วนใหญ่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
และควำมช ำนำญในกำรปฏิบัตงิำนแก้ไขปัญหำเฉพำะ
หน้ำได้ มีควำมคิดริเริ่ม สร้ำงสรรค์สิ่งใหม่อย่ำงต่อเนือ่ง 
3. มีบุคลำกรทีส่ำมำรถพัฒนำระบบงำนสำรสนเทศให้
รองรับควำมต้องกำรของนักศึกษำและอำจำรย ์
4. ระบบกำรบริหำรงำนเน้นกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร 
และกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรงำน 
5. มกีำรพัฒนำนวัตกรรมใหม่ ๆ และระบบงำนให้บริกำร
มีควำมทันสมัย และปลอดภัย สอดคล้องกับนโยบำยของ
มหำวิทยำลัย 
6. มรีะบบสนับสนุนกำรให้บรกิำร และกำรปฏบิัติงำนที่
คล่องตัว เช่น จัดตำรำงเรยีนและตำรำงสอน/ตำรำสอบ 
ระบบงำนนักศกึษำ-อำจำรย์ และบุคคลภำยนอก 
7. เป็นแหลง่สนับสนุนข้อมูลด้ำนวิชำกำร เช่น หลักสูตร 
เกณฑ์มำตรฐำนต่ำง ๆ ระเบียบที่เกี่ยวข้องทำงกำรศึกษำ 
8. สำมำรถสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ 
ได้อย่ำงรวดเร็วผ่ำนเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ 

1. นโยบำยของมหำวิทยำลัยในกำรจดักำรศึกษำสอง
แห่งส่งผลต่อกำรบริหำรงำน 
2. กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกร สง่ผลให้
ประชำกรวัยเรยีนลดลงไม่เป็นไปตำมแผนกำรรับ 
3. ทัศนคติ มุมมองสังคมภำยนอกที่มตี่อบัณฑิต
มหำวิทยำลัยรำชภัฏในเชิงลบ 
4. ภำวะเศรษฐกิจตกต ่ำ ท ำใหน้ักศึกษำไม่ช ำระ
ค่ำลงทะเบียนเรียนตำมระยะเวลำก ำหนดส่งผลต่อกำร
ด ำเนินงำนอื่น ๆ ของส ำนัก 
5. กำรแขง่ขันที่เพิ่มขึ้นจำกสถำบันกำรศึกษำทัง้ในพื้นที่
บริกำรและนอกพื้นที่บริกำร 
6. กำรด ำเนินงำนส่งสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนต้อง
อำศัยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
หลำยฝ่ำย ซึ่งอำจมีอุปสรรคเกดิขึ้นจำกกำรติดต่อ
ประสำนงำน/และนโยบำยของมหำวิทยำลัย 
7. ขำดแรงจงูใจที่จะท ำใหเ้กิดกำรพัฒนำศกัยภำพของ
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนร่วมกับหนว่ยงำนภำยในอื่น  ๆ
8. ผู้รับบริกำรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ กฏระเบียบ 
ข้อบังคับ ของมหำวิทยำลัยฯ 
9. งบประมำณที่ได้รับจัดสรรในกำรจดัหำสิ่งสนับสนุน
กำรปฏิบัตงิำนมีแนวโน้มลดลง 

ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (ST) 

กลยทุธท์ี่เสนอ 
 1. ปรับปรงุกระบวนงำนให้มีควำมกระชับ ทันสมัย ให้บริกำรให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์  
2. ทบทวนประกำศ แนวปฏิบัติต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน และกำรให้บริกำรให้มคีวำมทันสมัย สอดคล้อง
กับสภำพสังคมปัจจุบัน  
3. ทบทวน ปรับปรุงกระบวนกำรและช่องทำงกำรสื่อสำร ประชำสัมพันธ์ทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน ให้มี
ควำมชัดเจน น่ำเชื่อถือ  
4. สร้ำงแรงจูงใจในกำรพัฒนำตนเอง และพัฒนำงำนเพื่อควำมก้ำวหน้ำของตนเอง  
5. ยกระดับกำรบริหำรจัดกำรภำยใน ด้วยกำรสร้ำงบรรยำกำศกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำหน่วยงำนจำกบุคลำกรภำยใน 
6. ปรับปรงุรูปแบบกำรเรียนรู้ทีห่ลำกหลำย เพื่อขยำยฐำนผู้เรยีนให้เพิ่มมำกขึ้น และเข้ำถึงกลุ่มคนที่หลำกหลำย  
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ตารางที่ 4 กำรวิเครำะห์ตำม TOWS Matrix  ในด้ำน SO 
ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO) 

S จุดแขง็ภายในองค์กร O โอกาสภายนอก 
1. ระบบกำรบริหำรงำนเน้นกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร และ
กระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรงำน 
2. ก ำหนดภำระงำนและควำมรับผิดชอบแก่ผูป้ฏิบัติอย่ำง
ชัดเจน 
3. มีเครื่องมือ/ทรัพยำกร/เทคโนโลยีสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนทีท่ันสมัย 
4. บุคลำกรส่วนใหญ่มีควำมขยัน อดทน รับผดิชอบต่องำนที่
ได้รับมอบหมำย 
5. มีกำรพัฒนำนวัตกรรมใหม่ ๆ และระบบงำนให้บริกำรมี
ควำมทันสมัย สอดคล้องกับระเบียบ ประกำศของ
มหำวิทยำลัย 
6. มีกระบวนกำรลดขั้นตอนกำรให้บริกำร และใช้เวลำใน
กำรด ำเนินงำนลดลง 
7. มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรประสำนรับส่งขอ้มูล
กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ท ำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว 

1. หน่วยงำนภำยนอกมกีำรจดัประชุม อบรม ให้ควำมรู้
ในทกัษะที่สำมำรถพัฒนำงำนที่ปฏิบัติอย่ำงตอ่เนื่อง 
2. มีแหล่งทรัพยำกรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สนับสนุนกำรเรยีนรู้ภำยนอกมำกขึ้น 
3. แต่ละหน่วยงำนมีอิสระในกำรบริหำรงำนภำยใต้
นโยบำยของมหำวิทยำลัย 
4. กำรเพิ่มช่องทำงกำรให้บริกำรจำกหน่วยงำน
ภำยนอกที่หลำกหลำย 
5. กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเรว็ของเทคโนโลยสี่งผลที่
ดีต่อกำรพัฒนำงำน 
6. กำรเพิ่มช่องทำงกำรให้บริกำรผ่ำน E-Service 
7. กำรเปลี่ยนแปลงวิธีกำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ เพื่อเพิ่ม
ควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำรในกำรรับนักศึกษำ 
8. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับ
สถำบันกำรศกึษำอื่น 

ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO) 
กลยทุธท์ี่เสนอ 
1. สร้ำงระบบให้บริกำรโดยใช้เทคโนโลยีมำใช้ online  
2. พัฒนำอำจำรย์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
3. ยกระดับคุณภำพกระบวนกำรรับสมัครนักศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  
4. ต่อยอดกำรพัฒนำแอพพลิเคชั่นสนับสนุนกำรให้บริกำรและกำรปฏิบัติงำน  
5. ทบทวนกระบวนกำรให้บริกำรให้มกีระบวนกำรที่เหมำะสม สำมำรถพัฒนำน ำไปสู่กำรให้บริกำรบนระบบ 
แพลตฟอร์มดิจทิัล 
6. ยกระดับคุณภำพกำรปฏิบัตงิำนและกำรใหบ้ริกำรด้วย digital innovation platform  
7. พัฒนำศัพยภำพบุคลำกรใหม้ีทักษะ สมรรถนะที่เหมำะสมสอดคล้องกับกำรพัฒนำระบบงำน เพื่อเตรียมควำมพร้อม
สู่กำรเป็นองค์กรดิจิทัล  
8. ส่งเสริมให้บคุลำกรพัฒนำตนเอง พัฒนำงำน น ำไปสู่งำนวิจัยจำกงำนประจ ำเพื่อเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สงูขึ้น  
9. ยกระดับกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรด้ำนวิชำกำร และกำรใชง้ำนระบบงำนต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับ life style ของ
ผู้รับบริกำรในปจัจุบัน  
10. สร้ำงควำมน่ำเชื่อถือในข้อมุลข่ำวสำรด้ำนวิชำกำร ที่เผยแพร่ภำยใต้แพลตฟอร์มต่ำง ๆ ให้มีมำตรฐำนเดียวกัน  
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จำกกำรวิเครำะห์ TOWS Matrix  จำกปัจจัยภำยในที่เป็นจุดแข็ง-จุดอ่อน และปัจจัยภำยนอก 
ที่เป็นโอกำส-อุปสรรค คณะกรรมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ มีกำรน ำเสนกลยุทธ์ที่สำมำรถปฏิบัติได้ในกรณีต่ำง ๆ 
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรฯ ร่วมกันพิจำรณำคัดเลือกยุทธศำสตร์ที่หน่วยงำนสำมำรถด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย คือ
ยุทธศำสตร์เชิงป้องกัน ถือเป็นประเด็นที่สำมำรถมีโอกำสในกำรเสริมจุดแข็งจำกโอกำสที่มีให้สำมำรถขับเคลื่อน
กลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพได้ดีกว่ำประเด็นอื่น ๆ คณะกรรมกำรฯ ได้น ำประเด็นที่กล่ำวไปแล้ว
ข้ำงต้น มำใช้ในกำรจัดวำงทิศทำงของหน่วยงำนยุทธศำสตร์ส ำคัญที่มุ่งเน้นและต้องกำรพัฒนำ ให้สอดคล้องกับ
กำรด ำเนินงำน ทำงคณะกรรมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ได้น ำประเด็นยุทธศำสตร์เดิมมำท ำกำรทบทวนจุดเน้น
ที่ส ำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย มีกระบวนกำร
วำงแผนกลยุทธ์ ดังน้ี 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน น ำผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน และภำยนอก 
(SWOT) ที่คำดว่ำจะส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน มำเป็นข้อมูลในกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำ
หน่วยงำนระยะ 5 ปี และท ำกำรทบทวนปรับปรุงกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน  ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 คณะกรรมกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปี ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำและกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ ด้วยกำรก ำหนดองค์ประกอบของ
แผนกลยุทธ์ ดังนี ้

วิสัยทัศน ์
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย 

ด้วยเทคโนโลยีสู่นวัตกรรมกำรให้บริกำร 
 

ปรัชญา 
ส่งเสริมวิชำกำร     รักษำมำตรฐำน 
บริกำรด้วยน้ ำใจ    ทันสมัยในเทคโนโลย ี

 

พันธกิจ 
 1. สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ระดับบัณฑิตศึกษำ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2. พัฒนำระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้ทันสมัยรองรับกำรให้บริกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

3. ยกระดับกำรให้บริกำรด้วยเทคโนโลยีสูน่วัตกรรมกำรให้บริกำร 
 

 องค์ประกอบข้ำงต้นที่ได้กล่ำวมำนั้น กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน มีเป้ำประสงค์หลักในภำพรวมของกำรเป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏนครสวรรค์ คือ “ด ำเนินงำนและให้บริกำรด้ำนหลักสูตรและแผนกำรเรียน งำนทะเบียนและประมวลผล
กำรศึกษำ เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์” ภำยใต้กำรวำงยุทธศำสตร์ แบบ 
Goals Approach ผสมผสำนกับยุทธศำสตร์ แบบ Vision Approach เป็นรูปแบบของยุทธศำสตร์ที่น ำกลยุทธ์
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ในแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยมำด ำเนินกำร เพื่อควำมสอดคล้องและตอบสนองยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำน
ของมหำวิทยำลัยได้อย่ำงชัดเจนควบคู่ไปกับกำรตอบสนองกำรพัฒนำองค์กรตำมวิสัยทัศน์ ควำมสำมำรถและ
ศักยภำพของหน่วยงำน ทั้งนี้ในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 5 ปี  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เป็นไป
ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2547 ข้อ 8 ให้ส่วน
รำชกำรต้องจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรตำมมำตรำ 16 แห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
จัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี และคู่มือแนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร เพื่อกำรจัดท ำงบประมำณของส ำนัก
งบประมำณ ซึ่งส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนได้จัดท ำให้สอดคล้องกับ ภำรกิจของหน่วยงำน นโยบำย
และประเด็นยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ จำกกำรทบทวนยุทธศำสตร์และแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 1. ทบทวนผลกำรปฏิบัติงำนของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนสู่ควำมเป็นเลิศตำมนโยบำย
ของมหำวิทยำลัย 
 3. ทบทวนแผนยุทธศำสตร์ 5 ปี แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ และแผนปฏิบัติกำรอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 
 4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในกำรให้บริกำรตำมพันธกิจของหน่วยงำน กับหน่วยงำนที่
ปฏิบัติงำนในลักษณะเดียวกัน 

จำกกำรด ำเนินโครงกำรดังกล่ำว ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีประเด็นยุทธศำสตร์กำร
ด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2566 ดังนี ้
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยทุธ ์
ก ำ ร จั ด ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ข อ ง
มหำวิทยำลัย มีมำตรฐำน
เป็นที่ยอมรับในระดับชำติ
และนำนำชำติ 

1. สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ ำ ต รี  ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษำ และกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

1. ปฏิรูปหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนรู้ ทั้งหลักสูตร
ระดับปริญญำ (Degree) และหลักสูตรระยะสั้น 
(non-degree) ด้วยกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ เชิง
ประสบกำรณ์ (Experiential Education) และกำรบูร
ณำกำรกั บกำรท ำงำน (Work Based Leaning) 
เพื่อให้สอดคล้อง กับนโยบำยกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning) 
2. สร้ำงโอกำสกำรรับรู้ข้อมูลทำงวิชำกำร ด้ำน
หลักสูตรกำรเรียนรู้ และควำมสำมำรถเข้ำถึง
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 
3. ยกระดับกำรพัฒนำอำจำรย์ และบุคลำกรให้มี
สมรรถนะสูงและมีควำมเป็นมืออำชีพ เพื่อรองรับ
กำรเปลี่ยนแปลง และกำรพัฒนำประเทศ 
4. พัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน สิ่งสนับสนุน
กำรเรียนรู้และเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำร
พัฒนำผู้เรียนและผู้สอนเพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยทุธ ์
ระบบกำรให้บริกำรของ
หน่วยงำน มีควำมถูกตอ้ง 
รวดเร็ว ได้มำตรฐำน สร้ำง
ควำมพึงพอใจให้แก่
ผู้รับบริกำร 

2. พัฒนำกระบวนกำรให้บริกำร 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยเทคโนโลยีสู่
นวัตกรรมกำรให้บริกำร 

1. กำรยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำร ใน
รูปแบบที่หลำกหลำย 
2. สนับสนุนกำรน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ใน
กำรให้บริกำร 
3. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
ภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย เพื่อกำร
พัฒนำสำรสนเทศของหน่วยงำน 

พัฒนำหน่วยงำนเพื่อไปสู่
องค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
(High Performance 
Organization: HPO) ที่มี
ควำมคล่องตัว และมี
ประสิทธิภำพ 

3. ยกระดับควำมเป็นธรรมำภิบำล
และกำรจัดกำรองค์กรที่มีคุณภำพ 

1. กำรพัฒนำโครงสร้ำง กระบวนกำรบริหำร
จัดกำรเพื่อสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กร
ดิจิทัล (Digital organization) 
2. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร เพื่อสร้ำง
สมรรถนะและศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนให้เป็น
บุคลำกรที่มีสมรรถนะสูง และมีควำมสำมำรถใน
กำรปฏิบัติงำนสู่กำรเป็น Smart Organization 
3. ปฏิรูประบบงบประมำณ และกำรจัดสรร
งบประมำณ 

 



 

แผนผังแสดงความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย กับ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ20 ปี

ยุทธศาสตร์ที่  1  การผลิตบัณฑิต และพัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะและศักยภาพสูง  
เพื่อรองรับการทํางานในอนาคต (Future of work) และการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่  2  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตามกรอบ
การพัฒนเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า  (Value-Based Economy) 
และสร้างระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่  3  การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศกึษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่  5  แสวงหารายได้และสร้างความมั่นคง
ทางการเงินของมหาวิทยาลัยในระยะยาว (Future of 
Revenue Model)

วิสัยทัศน์สํานักฯ

หน่วยงาน

ผลสัมฤทธิ์มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมและสร้างสรรค์พลังชุมชนเพื่อผลิกโฉมและขับเคลื่อนชุมชนสู่ความมั่นคงและยั่งยืน ภายในปี 2570

ยุทธศาสตร์ที่  4  การยกระดับความเป็นธรรมาภิบาลและการจัดการแบบพลิกโฉม
มหาวิทยาลัยใหม่  (Re-inventing) เพื่อสร้างสัมฤทธิผลและความคุ้มค่าต่อการลงทุน
ด้านการบริหารจัดการ  (System  based  Transformation)

กลยุทธ์
1. เสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะสูง  เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศและ
ทักษะที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 (Transferable Skill)
2. ปฏิรูปหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  ทั้งหลักสูตรระดับปริญญา  (Degree)  และ
หลักสูตรระยะสั้น  (Non-degree)  ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
(Experiential Education)  และการบูรณาการ  กับการทํางาน  (Work   Based 
Leaning)  เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศBCG Model และการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต  (Lifelong Learning) 
3. ยกระดับการพัฒนาอาจารย์  และบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง  และมีความเป็นมือ
อาชีพ  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง  และการพัฒนาประเทศ
4. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และเครือข่ายความร่วมมือ
ในการพัฒนาผู้เรียนและผู้สอน เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5. พัฒนาระบบนิเวศเพื่อการเรียนรูต้ลอดชีวิต โดยการร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาแหล่ง

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : บัณฑิตทุกกลุ่ม/ช่วงวัยสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กลยุทธ์
1. การพัฒนาโครงสร้าง กระบวนการบริหารจัดการเพื่อสร้างวฒันธรรมองคก์รให้เป็น
องค์กรดิจิทัล (Digital organization)
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  เพื่อสร้าง  สมรรถนะและศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ให้เป็นบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง
3. ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน  การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐานสากล
4. ปฏิรูประบบงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ
5. พัฒนาระบบธรรมาภิบาลทุกระดับการบริหารของมหาวิทยาลัย

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเพื่อไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง  (High 
Performance Organization : HPO)  ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์:
1. การยกระดับคุณภาพการใหบ้ริการ ในรูปแบบที่หลากหลาย
2. สนับสนุนการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
เพื่อการพัฒนาสารสนเทศของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดกลยุทธ์:
1. ระดับคะแนนความสําเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการ
2. นวัตกรรมการบริการที่สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รบับริการในระดับดี 
3. จํานวนแพลตฟอร์มที่สนับสนุนการทํางานของหน่วยงานให้เกิดความคล่องตัว 
มีประสิทธิภาพ (เทียบเคียงตัวชี้วัดเดิม : จํานวนระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการ

โครงการ:
1. กิจกรรมพัฒนาปรบัปรุงระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประมวลผล
2. กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ                       
3. กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจผู้ใช้สารสนเทศของหน่วยงาน 
4. กิจกรรม สนส. สัญจร                                                          
5. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูภ้ายในหน่วยงาน                                    
6. กิจกรรมครุภัณฑ์ในการดําเนินงาน

มาตรการ:
1. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการโดยใช้ฐานข้อมูลแบบออนไลน์
2. พัฒนาระบบการให้บริการทุกมิติให้เกิดความรวดเร็ว  ยืดหยุ่น  และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง  (Stop  Service) 
3. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการสนับสนุนข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการ 
การวางแผนด้านงานวิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา

ตัวชี้วัดโครงการ:
(1) จํานวนระบบสารสนเทศ
(2) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ                                             
(3) ระดับความพึงพอใขของผู้ใช้สารสนเทศของหน่วยงาน
(4) จํานวนนวัตกรรมการบริการที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รบับริการ
(5) ระดับความสําเร็จของการจัดการเรียนรู้ในหน่วยงาน
(6) ผลสําเร็จของการจัดหาครุภัณฑ์ในการดําเนินงาน

กลยุทธ์:
1. ยกระดับการส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาให้เป็นที่รูจ้ัก
อย่างแพร่หลาย

ตัวชี้วัดกลยุทธ์:
1. จํานวนแพลตฟอร์มที่เอื้ออํานวยการทํางานของหน่วยงานให้เกิดความคล่องตัว  
และมีประสิทธิภาพ
2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
ภาระงานที่รับผิดชอบ
3. ร้อยละการบรรลุค่าเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ 
และแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
4. ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจําปี
5. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับตําแหน่ง/คุณวุฒิที่สูงขึ้น

โครงการ:
1. โครงการบรหิารสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน
2. โครงการค่าใช้จ่ายในการประกันคณุภาพ                                            
3. โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตภาค กศ.บป ( ค่าดําเนินการ ) 
4. โครงการกํากับดูแลมาตราฐานการจัดการศกึษาระดับบัฯฑิตศึกษา
5. โครงการจัดหาวัสดุสนับสนุนการดําเนินระดับบัณฑิตศึกษา
6. โครงการค่าใช้จ่ายไปราชการ
7. โครงการค่าใช้จ่ายไปราชการระดับบัณฑิตศกึษา
8. โครงการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวชิาการระดับบัณฑิตศึกษา 
9. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูภ้ายในหน่วยงาน 
10. โครงการค่าจัดทําบัตรนักศึกษา ภาค กศ.บป. 
11. โครงการค่าจัดทําบัตรนักศึกษา ภาคปกติ

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์:  พัฒนาหน่วยงานเพื่อไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
(High Performance Organization : HPO)  ที่มีความคล่องตัว  และมี
ประสิทธิภาพ

มาตรการ:                                                                            
1. สร้างระบบและกลไกการประกันคุณภาพทางการศึกษาและการบริหารให้ได้
มาตรฐาน และมีกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  (Continues 
improvement)
2. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการประกันคุณภาพของหน่วยงาน
3. ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารงาน การดําเนินกิจกรรม/
โครงการ ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนงาน จัดทํางบประมาณจนถึงขั้นตอนการ
ติดตามและการรายงานผลการดําเนินงาน
4. สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรูภ้ายในองค์กร ในรูปการจัดการความรู้ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพงาน และผลการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ
5. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร
6. รณรงค์ให้บุคลากรภายในหน่วยงาน แสดงออกถึงพฤติกรรมการให้บริการ ที่
มุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจ ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว 
และมีทัศนคติที่ดีในการให้บริการ
7. พัฒนาทักษะด้านการให้บริการและทักษะด้านเทคโนโลยีให้แก่บุคลากร

ตัวชี้วัดโครงการ:
(1) ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส
(2) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบ่งชี้ที่ดําเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐาน สกอ.
(3) งบประมาณรายจ่ายตามภาระผูกพัน
(4) ระดับความพึงพอใจผู้รับบริการ
(5) ระดับความพึงพอใจผู้รับบริการ                                                        
(6) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
(7) จํานวนองค์กรหรือสถาบันที่เป็นเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยทั้งในและ
ต่างประเทศ
(8) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับความเป็นธรรมาภิบาลและการจัดการองค์กร
ที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับ
บัณฑิตศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

กลยุทธ:์
1. ปฏิรูปหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  ทั้งหลักสูตรระดับปริญญา  (Degree)  
และหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree)  ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ (Experiential Education)  และการบูรณาการกับการทํางาน  
(Work   Based Leaning)  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
(Lifelong Learning) (มหาวิทยาลัย)                                                                       

ตัวชี้วัดกลยุทธ์:
1. ร้อยละของจํานวนหลักสูตรที่ร่วมกับสถานประกอบการหรือชุมชนในการ
จัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experience) และการแก้ปัญหาตามสภาพจริง  
(Hand-on) ในลักษณะ Sandbox /CWIL/MOOC /university-industry 
linkage (ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย)                                                        
 2. จํานวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม /ฝึกอบรม/
แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning
3. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทํางาน
ในรายวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  (มหาวิทยาลัย)                                                                         

โครงการ:
1) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในอนาคต
2) โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (CWIE)

มาตรการ:
1.1  สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและแผนผลิตบัณฑิตที่มีการกําหนดผลลัพธ์
ของผู้เรียน (Outcome-based education) และฐานสมรรถนะที่ตรงตามความ
ต้องการของประเทศและท้องถิ่นในลักษณะ Sandbox / CWIL/MOOC 
/university-industry linkage (4) สนับสนุนการพัฒนาบทเรียนเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
2.1  พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ในรายวิชาพื้นฐาน   
หลักสูตร Credit Bank  เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต เผยแพร่ข้อมูลผ่าน 
NSRU MOOC Lifelong Education
2.2  ขับเคลื่อนกระบวนจัดการเรียนรู้ในการสร้างบัณฑิตบนฐานสมรรถนะผ่าน
กระบวนการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน 
(Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) 
2.3  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชนในการมีส่วนร่วม
จัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการแก้ปัญหาตามสภาพจริง ในลักษณะที่เกิด
ประโยชน์ร่วมกัน 
2.4  สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้างการรับรู้ให้แก่บุคคลทุกช่วงวัย
ในการพัฒนาทักษะที่มีอยู่ (Reskill) เสริมทักษะเพิ่มเติม (Upskill) และเพิ่ม
ทักษะใหม่ (New skill)

ตัวชี้วัดกลยุทธ์:
1. ร้อยละของหลักสูตร/สาขาวิชาที่มีจํานวนนักศึกษาใหม่ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ของจํานวนที่เปิดรับในแต่ละปีการศึกษา                             

โครงการ:                                                                                   
1. โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตภาคปกติ                                          
2. โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิต ภาค กศ.บป. (รับสมัคร) 

กลยุทธ์:
2.สร้างโอกาสการรับรู้ข้อมูลทางวิชาการ ด้านหลักสูตรการเรียนรู้ และ
ความสามารถเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พันธกิจ)                                                                                                         

มาตรการ:
1. พัฒนาระบบการรับนักศึกษาให้เหมาะสมกับหลักสูตร
2. สนับสนุนทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่เป็นความ
ต้องการของท้องถิ่น
3. พัฒนากระบวนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการ เพื่อ
แสวงหาผู้เรียนล่วงหน้า และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการสนับสนุน
ทุนการศึกษา เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความเชื่อมั่นแก่ชุมชนและ
ท้องถิ่น
5. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และพัฒนากระบวนการรับสมัคร การ
คัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในเชิงรุก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์:
1. ร้อยละของอาจารย์ที่ดํารงตําแหน่ง
2. บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม

โครงการ:
1. โครงการตรวจอ่านผลงานวิชาการ

กลยุทธ์:                                                                                     
3.กระดับพัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและมีความเป็นมืออาชีพ 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาประเทศ                                                                        

มาตรการ:                                                                                  
1. ส่งเสริมบทบาทของอาจารย์ให้เป็นอาจารย์ยุคใหม่ที่สามารถออกแบบการ
เรียนรู้ให้คําแนะนํา  (Coaching) และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษา
2. สนับสนุนให้อาจารย์มีการพัฒนาตนเองที่สูงขึ้นทางวิชาการและวิชาชีพโดยร่วม
พัฒนากับสถานประกอบการ (Enterprises) องค์กรภาครัฐและเอกชน

ตัวชี้วัดโครงการ: ปรับปรงุและพัฒนาหลกัสตูรในอนาคต                          
(1) ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาตามรอบ
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100 
2) ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 30 (96 คน) ของอาจารย์ทั้งหมด (322 คน) 
ตัวชี้วัดโครงการ: ส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (CWIE)                                                                             
1) ร้อยละ 80 ของอาจารย์ผ่านการอบรมหลักสูตรได้ประกาศนียบัตรอาจารย์
นิเทศสหกิจศึกษา
2) จํานวนสถานประกอบการที่เป็นเข้าร่วมเป็นเครือข่ายสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนเชิงบูรณาการรว่มกับการทํางาน จํานวน 10 แห่ง
3) จํานวนนักศึกษาที่ได้รับการถ่ายทอด/ แลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ สมรรถนะ
ด้วยกระบวนการ จัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ และการบูรณาการกับการ
ทํางาน

ตัวชี้วัดโครงการ:
(1) ร้อยละของอาจารย์ที่มีส่วนร่วมในโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 50
(2) ร้อยละของนักศึกษาใหม่ ที่ตัดสินใจเลือกเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์จากโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 30 
(3) จํานวนช่องทางการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง                                         

ตัวชี้วัดโครงการ:
(1) ร้อยละของอาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: ระบบการให้บริการของหน่วยงาน มีความถูกต้อง 
รวดเร็ว ได้มาตรฐาน สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนากระบวนการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้วยเทคโนโลยีสู่นวัตกรรมการให้บริการ

ตัวชี้วัดกลยุทธ์:
1.จํานวนอาจารย์และนักศึกษาที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนภายใต้ความร่วมมือกับ
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา  หรือหน่วยงานภาคเอกชนทั้งภายใน  และภายนอก
ประเทศ

โครงการ:
1. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (CWIE)
(กิจกรรมประกวดผลงาน CWIE ของนักศึกษา) (MOU สถานประกอบการ)                                                                       
2. โครงการบรหิารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา (กิจกรรมการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา)                                 

กลยุทธ์:
4. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนและผู้สอนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต                                                                        

มาตรการ:                                                                               
1. พัฒนาระบบการรับนักศึกษาให้เหมาะสมกับหลักสูตร
2. สนับสนุนทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่เป็นความ
ต้องการของท้องถิ่น
3. พัฒนากระบวนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการ เพื่อ
แสวงหาผู้เรียนล่วงหน้า และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการสนับสนุน
ทุนการศึกษา เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความเชื่อมั่นแก่ชุมชนและ
ท้องถิ่น
5. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และพัฒนากระบวนการรับสมัคร การ
คัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในเชิงรุก

ตัวชี้วัดโครงการ:
(1) จํานวนสถานประกอบการที่เป็นเข้าร่วมเป็นเครือข่ายสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนเชิงบูรณาการร่วมกับการทํางาน จํานวน 10 แห่ง
(2) ร้อยละผลสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมเครือข่ายความรว่มมือฯ
(3) ผลสําเร็จของการดําเนินโครงการ

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยด้วยนวัตกรรมที่เป็นเลิศ

1. สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับ
บัณฑิตศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3. ยกระดับการให้บริการด้วย Digital Innovation 
Platform

พันธกิจสํานักฯ 2. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการศึกษาให้
ทันสมัยรองรับการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ



บทที่ 3 
แผนงานและโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้าประสงค์ กลยทุธ ์ ตัวชี้วัดกลยทุธ ์

การจดัการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

1. ปฏิรูปหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ้ ทั้งหลักสูตรระดับปริญญา  
(Degree)  และหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree)  ด้วยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Education)  และ
การบรูณาการกับการท างาน  (Work Based Leaning)  เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิต  (Lifelong Learning)  
2. สร้างโอกาสการรับรูข้้อมูลทางวิชาการ ด้านหลักสูตรการเรยีนรู้ และ
ความสามารถเข้าถงึการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
3. ยกระดับการพัฒนาอาจารย ์ และบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและมี
ความเป็นมืออาชีพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนา
ประเทศ 
4. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และเครือข่าย
ความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนและผู้สอนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1. ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่ร่วมกับสถานประกอบการหรือชุมชนในการจัดการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experience) และการแก้ปัญหาตามสภาพจริง  (Hand-
on) ในลักษณะ Sandbox /CWIL/MOOC /university-industry linkage  
2. จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/
ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning 
3. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการท างานใน
รายวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
4. ผลส าเร็จของการขับเคลื่อนการด าเนินการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษา 
เชิงบูรณาการกับการท างาน 
5. ร้อยละของหลักสูตร/สาขาวิชาที่มีจ านวนนักศึกษาใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของจ านวนที่เปิดรับในแต่ละปีการศึกษา 
6. จ านวนเครือข่ายการรับสมัครนักศึกษาใหม่ท่ีเข้าถึง และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
(นักเรียน นักศึกษา ครูแนะแนว และกลุ่มอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยฯ) 
7 ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
8. จ านวนอาจารย์และนักศึกษาที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนภายใต้ความร่วมมือกับ
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานภาคเอกชน 

 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

โครงการทุนวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ 220,000                         กลุ่มงานบริหารส านักงาน 

โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิต ภาค กศ.บป.  
(ประชาสัมพันธ์และงานรับสมัครนักศึกษา) 

90,000 
                        

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 

  



 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิต ภาคปกติ (รับสมัครนักศึกษา) 90,000                         กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 

กิจกรรมเงินสมทบกองทุนวารสารวิชาการ ฯ 10,000                         กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

กิจกรรมจัดประชุมคณะกรรมการระดับบัณฑิตศึกษา 50,000                         กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา 

70,000 
                        

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

โครงการค่าตรวจอ่านผลงานทางวิชาการ 500,000 
                        

กองการเจ้าหน้าที่ (สนอ.) 
กลุ่มงานบริหารส านักงาน 

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรด้วยแนวคิด/กระบวนการ Course 
Learning Outcomes 

104,000 
                        

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 79,400                         
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรตามก าหนดรอบปรับปรุง/พัฒนา
หลักสูตรใหม่ 

300,000 
                        

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

กิจกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างาน (CWIE) 

233,000 
                        

กลุ่มงานบริหารส านักงาน 
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการยกร่างระเบียบการจัดการเรียนการ
สอนตามกฎกระทรวง 

56,950                         กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ จ านวน  1,803,350  บาท 
 

  



ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนากระบวนการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยเทคโนโลยีสู่นวัตกรรมการให้บรกิาร 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์

ระบบการให้บริการของหน่วยงาน มีความถูกต้อง 
รวดเร็ว ได้มาตรฐาน สร้างความพึงพอใจให้แก่
ผู้รับบริการ 

1. การยกระดับคุณภาพการให้บริการ ในรูปแบบที่หลากหลาย 
2. สนับสนุนการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาสารสนเทศของหน่วยงาน 

1. ระดับคะแนนความส าเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการ 
2. นวัตกรรมการบริการที่สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการในระดับดี 
3. จ านวนแพลตฟอร์มที่สนับสนุนการท างานของหน่วยงานให้เกิดความคล่องตัว มี
ประสิทธิภาพ  

 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 ผู้รับผิดชอบการ

ด าเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ 8,000                         กลุ่มงานบริหารส านักงาน 

กิจกรรมสนส สญัจร 2,500                         กลุ่มงานทะเบียนและ
ประมวลผล 

กิจกรรมครุภัณฑ์ในการด าเนินงาน 574,290                         กลุ่มงานบริหารส านักงาน 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่ใช้
งบประมาณ 

            กลุ่มงานบริหารส านักงาน 

งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ จ านวน   576,790   บาท 
  



ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3  การบริหารจัดการเชิงรุกตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
พัฒนาหน่วยงานเพื่อไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
(High Performance Organization : HPO)  ที่มี
ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

1.  การพัฒนาโครงสร้าง กระบวนการบริหารจัดการเพื่อสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้เป็นองค์กรดิจิทัล (Digital organization) 
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  เพื่อสร้างสมรรถนะและศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง และมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน สู่การเป็น Smart Organization  
3.  ปฏิรูประบบงบประมาณ  และการจัดสรรงบประมาณ 

1. จ านวนแพลตฟอร์มที่เอื้ออ านวยการท างานของหน่วยงานให้เกิดความคล่องตัว 
และมีประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่เหมาะสม สอดคล้องกับภาระ
งานที่รับผิดชอบ 
3. ร้อยละการบรรลุค่าเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ 
4. ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักฯ 
5. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับต าแหน่ง/คุณวุฒิที่สูงขึ้น 

 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 ผู้รับผิดชอบการ

ด าเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไปรษณีย์) 20,000                         กลุ่มงานบริหารส านักงาน 

โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิต ภาค กศ.บป. (คา่ด าเนินการ) 3,081,400                         กลุ่มงานบริหารส านักงาน 

โครงการค่าจัดท าบัตรนักศึกษา ภาค กศ.บป. 8,600                         กลุ่มงานบริหารส านักงาน 

โครงการค่าจัดท าบัตรนักศึกษา ภาคปกติ 93,150                         กลุ่มงานบริหารส านักงาน 

กิจกรรมจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 669,000                         กลุ่มงานบริหารส านักงาน 

กิจกรรมค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 20,600                         กลุ่มงานบริหารส านักงาน 

กิจกรรมจัดหาวัสดุสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

90,400                         กลุ่มงานบริหารส านักงาน 

กิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมตรวจติดตามคุณภาพ 6,000                         กลุ่มงานบริหารส านักงาน 

กิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 12,750                         กลุ่มงานบริหารส านักงาน 



โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 ผู้รับผิดชอบการ

ด าเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมจัดท าเอกสารเพื่อการประกันคุณภาพ 3,250                         กลุ่มงานบริหารส านักงาน 

โครงการค่าใช้จ่ายไปราชการ 200,000                         กลุ่มงานบริหารส านักงาน 

กิจกรรมวัสดุส านักงาน 182,850                         กลุ่มงานบริหารส านักงาน 

กิจกรรมค่าถ่ายเอกสาร 30,000                         กลุ่มงานบริหารส านักงาน 

กิจกรรมค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 9,410                         กลุ่มงานบริหารส านักงาน 

กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 15,000                         กลุ่มงานบริหารส านักงาน 

กิจกรรมค่าจ้างพมิพ์เอกสาร 37,450                         กลุ่มงานทะเบียนและ
ประมวลผล 

กิจกรรมค่าธรรมเนียมใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 5,350                         กลุ่มงานทะเบียนและ
ประมวลผล 

งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ จ านวน    4,485,210    บาท 
 



บทที่ 4 
การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้ก ำหนดตัวชี้วัดในแผนยุทธศำสตร์ ให้ครอบคลุมตำมพันธกิจของหน่วยงำน เพื่อให้แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี เป็น

แนวทำงให้ผู้บริหำรและบุคลำกรทุกระดับได้เข้ำใจทิศทำงในกำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ กำรก ำกับติดตำมตรวจสอบ และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ให้ได้ผลลัพธ์เป็นไป
ตำมเป้ำหมำยและตัวชี้วัดที่ได้ก ำหนด โดยตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ได้มีกำรทบทวนปรับปรุงรำยละเอียดของแผน และตัวชี้วัดภำยในแผน
ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ประกอบกับหน่วยงำนด ำเนินกำรทบทวนพันธกิจตำมบริบท ให้สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ปัจจุบัน จึงก ำหนด
ตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำนขึ้นใหม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดกำรประกันคุณภำพภำยใน กำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร และตัวชี้วัดที่เป็นอัตลักษณ์ที่แสดงจุดเน้น
และ จุดเด่นของหน่วยงำน ซึ่งมีตัวช้ีวัดรวมทั้งสิ้น 15 ตัวชี้วัด มีรำยละเอียดของกำรน ำตัวชี้วัดไปสู่กำรปฏิบัติ และมอบหมำยผู้รับผิดชอบ ดังนี ้

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และผูร้ับผิดชอบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ หน่วยนับ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

กำรจัดกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัย มีมำตรฐำนเป็นที่
ยอมรับในระดับชำติและ
นำนำชำต ิ

1. ปฏิรูปหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนรู้  ทั้ง
หลักสูตรระดับปริญญำ  (Degree)  และหลักสูตร
ระยะสั้น (Non-degree)  ด้วยกระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์ (Experiential 
Education)  และกำรบูรณำกำรกับกำรท ำงำน  
(Work Based Leaning)  เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบำยกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  (Lifelong 
Learning)  

1.  ร้อยละของจ ำนวนหลักสูตรที่ร่วมกับสถำนประกอบกำรหรือ
ชุมชนในกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์ (Experience) และ
กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง (Hand-on) ในลักษณะ Sandbox 
/CWIL/MOOC /university-industry linkage  

ร้อยละ 60 กลุ่มงำนส่งเสริม
วิชำกำร 

2.   จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรถ่ำยทอดควำมรู้และเรียนรู้ ผ่ำนกำร
เข้ำร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนกำรเข้ำถึง
สื่อในรูปแบบ Lifelong Learning 

คน 1,500 กลุ่มงำนส่งเสริม
วิชำกำร 

3.  ร้อยละของหลักสูตรที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ
บูรณำกำรกับกำรท ำงำนในรำยวิชำฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม 

ร้อยละ 10 กลุ่มงำนส่งเสริม
วิชำกำร 

4. ผลส ำเร็จของกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรจัดสหกิจศึกษำ
และกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำน 

ระดับ 4 กลุ่มงำนส่งเสริม
วิชำกำร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ หน่วยนับ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

กำรจัดกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัย มีมำตรฐำนเป็นที่
ยอมรับในระดับชำติและ
นำนำชำต ิ

2. สร้ำงโอกำสกำรรับรู้ขอ้มูลทำงวิชำกำร 
ด้ำนหลักสูตรกำรเรียนรู้ และควำมสำมำรถ
เข้ำถึงกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 
3. ยกระดับกำรพัฒนำอำจำรย์  และบุคลำกร
ให้มีสมรรถนะสูงและมีควำมเป็นมืออำชีพ 
เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลง และกำรพัฒนำ
ประเทศ 
4. พัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน สิ่ง
สนับสนุนกำรเรียนรู้และเครือข่ำยควำม
ร่วมมือในกำรพัฒนำผู้เรียนและผู้สอนเพื่อกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

5. ร้อยละของหลักสูตร/สำขำวิชำที่มีจ ำนวนนักศึกษำใหม่ไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 70 ของจ ำนวนที่เปิดรับในแต่ละปีกำรศึกษำ 

ร้อยละ 15 กลุ่มงำนทะเบียนฯ 

6. จ ำนวนเครือข่ำยกำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ท่ีเข้ำถึง และ
ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำย (นักเรียน นักศึกษำ ครูแนะแนว 
และกลุ่มอำจำรย์ภำยในมหำวิทยำลัยฯ) 

จ ำนวน 10 กลุ่มงำนทะเบียนฯ 

7. ร้อยละของอำจำรย์ที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร ร้อยละ 55 กลุ่มงำนบริหำร
ส ำนักงำน 

8. จ ำนวนอำจำรย์และนักศึกษำที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนภำยใต้
ควำมร่วมมือกับเครือข่ำยสถำบันอุดมศึกษำหรือหน่วยงำน
ภำคเอกชนทั้งภำยใน  และภำยนอกประเทศ 

คน 200 กลุ่มงำนบริหำร
ส ำนักงำน 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนากระบวนการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย Digital Innovation Platform ให้มีมาตรฐาน 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชีว้ัดกลยุทธ์ หน่วยนับ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

ระบบกำรให้บริกำรของ
หน่วยงำน มีควำมถูกต้อง 
รวดเร็ว ได้มำตรฐำน สร้ำง
ควำมพึงพอใจให้แก่
ผู้รับบริกำร 

1. กำรยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำร ใน
รูปแบบที่หลำกหลำย 
2. สนับสนุนกำรน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ใน
กำรให้บริกำร 
3. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
ภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย เพื่อกำร
พัฒนำสำรสนเทศของหน่วยงำน 

1. ระดับคะแนนควำมส ำเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักใน
กำรรักษำมำตรฐำนระยะเวลำกำรให้บริกำร 

ร้อยละ 85 กลุ่มงำนทะเบียนและ
ประมวลผล 

2.  นวัตกรรมกำรบริกำรที่สร้ำงควำมพึงพอใจแก่ผู้รับบริกำร
ในระดับดี 

จ ำนวน 3 กลุ่มงำนทะเบียนและ
ประมวลผล 

3.  จ ำนวนแพลตฟอร์มที่สนับสนุนกำรท ำงำนของหน่วยงำน
ให้เกิดควำมคล่องตัว มีประสิทธิภำพ  

จ ำนวน 2 กลุ่มงำนทะเบียนและ
ประมวลผล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3  การบริหารจัดการเชิงรุกตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ หน่วยนับ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

1.  พัฒนำหน่วยงำนเพื่อไปสู่
องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization 
: HPO)  ที่มีควำมคล่องตัว  
และมีประสิทธิภำพ 

1.  กำรพัฒนำโครงสร้ำง กระบวนกำรบริหำร
จัดกำรเพื่อสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้เป็น
องค์กรดิจิทัล (Digital organization) 
2. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร  เพื่อสร้ำง
สมรรถนะและศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนให้
เป็นบุคลำกรที่มีสมรรถนะสูง และมี
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน สู่กำรเป็น 
Smart Organization  
3.  ปฏิรูประบบงบประมำณ  และกำรจัดสรร
งบประมำณ 

1.  จ ำนวนแพลตฟอร์มที่เอื้ออ ำนวยกำรท ำงำนของหน่วยงำน
ให้เกิดควำมคล่องตัว และมีประสิทธิภำพ 

จ ำนวน 2 กลุ่มงำนทะเบียนและ
ประมวลผล 

2.  ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะที่
เหมำะสม สอดคล้องกับภำระงำนที่รับผิดชอบ 

ร้อยละ 85 กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำน 

3.  ร้อยละกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของโครงกำร/กิจกรรม ตำม
แผนปฏิบัติรำชกำร 

ร้อยละ 75 กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำน 

4.  ร้อยละกำรบรรลุเป้ำหมำยของตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีของส ำนักฯ 

ร้อยละ 80 กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำน 

5. ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับต ำแหน่ง/คุณวุฒิที่สูงขึ้น ร้อยละ 15 กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำน 
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ระบบและกลไกลการน าไปสูก่ารปฏิบัต ิ
1. ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ คู่มือกำรประกันคุณภำพภำยใน  
2.ถ่ำยทอดแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัตกิำรประจ ำปี ไปยังบุคลำกรภำยในหน่วยงำน เพื่อน ำไปเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน 
3. กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ ประเภทเงินแผ่นดิน และเงินรำยได้ 
4. พัฒนำศักยภำพกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรภำยในหน่วยงำน เพื่อเพิ่มระดับคุณภำพของกำรด ำเนินตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 
5. กำรวำงแผนและบริหำรโครงกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ให้บรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดและตัวบ่งชี้ ตำมกระบวนกำรและขั้นตอน ดังนี้ 
 5.1 ทบทวน/ตรวจสอบผลกำรด ำเนินโครงกำรที่ผ่ำนมำ 
 5.2 ต่อยอดโครงกำรเดิม/ริเริ่มโครงกำรใหม่และวิเครำะห์เบ้ืองต้น 
 5.3 วิเครำะห์และวำงแผนรำยละเอียดโครงกำร 
 5.4 วิเครำะห์และจัดท ำค ำของบประมำณ 
 5.5 ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินโครงกำร 
 5.6 ประเมินผลกำรใช้งำน และกำรติดตำม/ปรับปรุง/แก้ไข 
6. น ำยุทธศำสตร์แปลงไปสู่กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนต่ำง ๆ โดยมุ่งเน้นให้มีควำมเชื่อมโยงสอดคล้องของแผนปฏิบัติกำรกับแผนยุทธศำสตร์ ได้แก ่
 6.1 ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนยุทธศำสตร ์5 ป ีกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
 6.2 ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนยุทธศำสตร ์5 ป ีกับแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 
 6.3 ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนยุทธศำสตร ์5 ป ีกับแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี 
 6.4 ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนยุทธศำสตร ์5 ปี กับแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
 6.5 สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำนสนับสนุน 
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การติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล 
 กำรติดตำมควำมคืบหน้ำตำมแผนปฏิบัติกำรและแผนงบประมำณ เป็นส่วนหนึ่งของกำรควบคุมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร ให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ โดย
กำรติดตำมควรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้สำมำรถแก้ไขปัญหำได้อย่ำงทันท่วงท ีและเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนส ำเร็จได้ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรตำมกระบวนกำรติดตำม  ดังนี ้

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

    4.1 รำยงำนกำรเบิก – จ่ำยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 
    4.2 รำยงำนประเมินตนเอง (SAR) ตำมคูม่ือกำรประกันคุณภำพภำยใน 
    4.3 รำยงำนประจ ำป ี
    4.4 รำยงำนวิเครำะห์โครงกำร ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำป ี
    4.5 รำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร 
 5. ประเมินผลกำรด ำเนนิงำนเพื่อปรับปรุง/แก้ไขโดยกำร 
    5.1 ประเมนิผลผลิตและกระบวนกำรบริหำรจัดกำรผลผลิต 
    5.2 ประเมนิผลลัพธ์และควำมพึงพอใจของกลุ่มเป้ำหมำย 
    5.3 ติดตำมผลกระทบ/กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทำงบวกและลบ 
    5.4 สรุปปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้งำน แนวทำงกำรแก้ไขในปีงบประมำณต่อไป 
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