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ความเป็นมา � 

ทิศทางการพฒันาของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน � 

 วิสยัทศัน ์ � 
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ความสมัพนัธข์องประเดน็ยทุธศาสตร์ กลยทุธ ์และโครงการ/ กิจกรรม 3 

แผนปฏิบติัราชการ � ปี พ.ศ. ���� – ���� กลุ่มงานบริหารสาํนกังานผูอ้าํนวยการ 4 

โครงการสาํคญัในแผน การปฏิบติัราชการ พ.ศ. ���� – ���� กลุ่มงานบริหารสาํนกังาน

ผูอ้าํนวยการ 

� 

โครงการสาํคญัในแผน การปฏิบติัราชการ พ.ศ. ���� – ���� กลุ่มงานสาระสาํคญัแผน

ยทุธศาสตร์ กลุ่มงาน ส่งเสริมวิชาการ 

�� 

โครงการสาํคญัในแผน การปฏิบติัราชการ พ.ศ. ���� – ���� กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล �� 

  

 



 �

�. ประวตั ิความเป็นมาและสภาพปัจจุบนั 

 สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ไดก่้อตั�งขึ�นเมื�อ 

พ.ศ. ���� ตามโครงสร้างของพระราชบญัญติัวิทยาลยัครู โดยมีชื�อว่า ฝ่ายทะเบียนและวดัผล ต่อมา

มีภารกิจเพิ�มขึ�น จึงไดจ้ดัตั�งเป็น สาํนกัส่งเสริมวิชาการ ตามพระราชบญัญติัวิทยาลยัครู (ฉบบัที� �) 

พ.ศ. ���� ตามมาตรา � ต่อมาเมื�อมีพระราชบญัญติัสถาบนัราชภฏันครสวรรค ์พ.ศ. ���� และ

ประกาศสาํนกังานสภาสถาบนัราชภฏั เรื�อง หลกัเกณฑก์ารแบ่งส่วนราชการสถาบนัราชภฏั 

ประกาศ ณ วนัที� �� ตุลาคม พ.ศ. ���� สถาบนัราชภฏันครสวรรค ์จึงไดแ้บ่งส่วนราชการเป็น 

สาํนกัส่งเสริมวิชาการ 

 ในปี พ.ศ. ���� ไดม้ีการเปลี�ยนแปลงจากสถาบนัราชภฏันครสวรรค ์มาเป็นมหาวิทยาลยั

ราชภฏันครสวรรค ์จึงมีการแบ่งส่วนราชการใหม่เป็น สาํนกังานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

โดยรับผดิชอบ งานรับนกัศกึษา งานทะเบียน งานประมวลผล งานหลกัสูตร งานแผนการเรียน และ

บณัฑิตศึกษา เป็นตน้ 

 

�. ปรัชญา ปณธิาน วสัิยทัศน์ วตัถุประสงค์ และแผนงาน 

 �.� ปรัชญาหรือปณธิาน 

  พฒันาวิชาการ รักษามาตรฐาน   บริการดว้ยนํ� าใจ 

 �.� วสัิยทัศน์ 

  สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นองคก์รที�สนบัสนุน และส่งเสริมการ

พฒันางานวิชาการของมหาวิทยาลยัที�มีความทนัสมยั มีการใหบ้ริการที�ถกูตอ้ง รวดเร็ว 

 �.� พนัธกจิ 

  �. ส่งเสริมสนบัสนุนในการบริการทางการศกึษาและการจดัการศกึษาของ

มหาวิทยาลยั ทั�งในระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศกึษา 

  �. สร้างเครือข่ายความร่วมมือดา้นงานวิชาการกบัโรงเรียนในเขตพื�นที�บริการของ

มหาวิทยาลยั 

  �. พฒันาระบบงานการใหบ้ริการของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนใหม้ี

ประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ 



 �

 �.� ภารกจิ 

  สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีภารกิจหลกั � ประการ คือ 

 �. บริหารจดัการหลกัสูตรและการเรียนการสอนของมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานของกระทรวงศกึษาธิการ 

 �. ใหบ้ริการทางการศกึษาแก่คณาจารยแ์ละนกัศกึษา 

 �. จดัสรรระบบและกาํกบัการคดัเลือกนกัศกึษาใหม่ 

 �. จดัวางระบบ และดาํเนินงาน ดา้นหลกัสูตรและแผนการเรียน 

 �. จดัวางระบบ และดาํเนินงาน ดา้นทะเบียนและประมวลผล 

 �. ดาํเนินงานการจดัการศึกษา ระดบับณัฑิตศกึษาของมหาวิทยาลยั 

 

     

 สาระสําคญัแผนยุทธศาสตร์กลุ่มงานบริหารสํานักงานผู้อาํนวยการ 

 
ทิศทางการพฒันาของกลุ่มงานบริหารสํานกังานผู้อาํนวยการ 

วสัิยทัศน์ (Vision) 

กลุ่มงานบริหารสาํนกังานผูอ้าํนวยการ เป็นหน่วยงานที�สนบัสนุน ส่งเสริมการพฒันางาน

วิชาการที�มกีารใหบ้ริการที�ถกูตอ้ง รวดเร็ว และทนัสมยั 

 

พนัธกจิ (Mission) 

กลุ่มงานบริหารสาํนกังานผูอ้าํนวยการ มีพนัธกิจเป็นหน่วยประสานงานกบัหน่วยงาน

ภายนอกและภายในมหาวิทยาลยั ฯ โดย 

1. สนบัสนุนและส่งเสริมการบริการทางการศกึษาและการจดัการศึกษาของมหาวิทยาลยั 

2.สร้างเครือข่ายความร่วมมือดา้นวิชาการกบัโรงเรียนในเขตพื�นที�บริการของมหาวิทยาลยั 

 

เป้าประสงค์ (Goals) 

 กลุ่มงานบริหารสาํนกังานผูอ้าํนวยการ มีเป้าประสงค ์คือ 

�. พฒันาบุคลากรใหม้ีประสิทธิภาพ 

�. มีระบบกลไกการประกนัคุณภาพ เพื�อใหม้ีผลการประเมินที�สูงขึ�น 

�. สร้างความพึงพอใจแก่ผูรั้บบริการ 



 �

ประเด็นยทุธศาสตร์ (Strategy) 

�. พฒันาบุคลากรใหม้ีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น 

�. พฒันางานประกนัคุณภาพอยา่งมีระบบ 

3. สร้างความพึงพอใจแก่ผูรั้บบริการ 

 

ความสัมพนัธ์ ของประเด็นยุทธศาสตร์กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม 
 

ประเด็นยทุธศาสตร์ � .พฒันาบุคลากรให้มปีระสิทธิภาพยิ�งขึ�น 

กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม 

พฒันาบุคลากรใหม้ีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น โครงการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร 

- บุคลากรของสาํนกัฯ อบรม สมัมนากบั

หน่วยงานภายในและภายนอก เพื�อพฒันางาน

ในตามหนา้ที�ความรับผดิชอบ 
 

ประเด็นยทุธศาสตร์ 2 .พฒันางานประกนัคุณภาพอยา่งมีระบบ 
 

พฒันางานประกนัคุณภาพอยา่งมีระบบ โครงการพฒันาบุคลากร 

- ศึกษาดูงาน ดา้นการประกนัคุณภาพและ

ระบบงานทะเบียน 

- อบรมเชิงปฏิบติัการเกี�ยวกบัระบบการประกนั

คุณภาพของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

 

ประเด็นยทุธศาสตร์ 3 .สร้างความพึงพอใจแก่ผูรั้บบริการ 
 

สร้างความพึงพอใจแก่ผูรั้บบริการ โครงการพฒันาบุคลากร 

- อบรมบุคลากรของสาํนกัฯ ในหวัขอ้ “จิต

บริการกบังานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” 

 

 



 �

แผนปฏบิัตริาชการ � ปี พ.ศ.���� – ���6 

กลุ่มงานบริหารสํานกังานผู้อาํนวยการ 

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตวัชี�วดั เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
กลยุทธ์ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ ���� ���� ���� ���� ���� 

�.พฒันาบุคลากร

ใหม้ีประสิทธิภาพ

มากขึ�น 

 

บุคคลากรมคีวามรู้

ความเขา้ใจในการ

ปฏิบติังานตาม

หนา้ที�มากยิ�งขึ�น 

ร้อยละของ

บุคลากรที�

ไดรั้บการ

พฒันา 

 60 65 70 75 80 บุคลากรไปอบรม 

สมัมนากบัหน่วยงาน

ภายในและหน่วยงาน

ภายนอก 

กลุ่มงาน

บริหาร

สาํนกังาน

ผูอ้าํนวยการ 
 

2. พฒันางาน

ประกนัคุณภาพ

อยา่งมีระบบ 

มีระบบกลไกการ

ประกนัคุณภาพ 

เพื�อใหม้ีผลการ

ประเมินที�สูงขึ�น 

ผลการ

ประเมินที�

สูงขึ�น 

 60 65 70 75 80 สร้างความรู้ความ

เขา้ใจเกี�ยวกบังาน

ประกนัคุณภาพ โดย

จดัศึกษาดูงาน และ

อบรมเชิงปฏิบติัการ 

เรื�องการประกนั

คุณภาพ 

กลุ่มงาน

บริหาร

สาํนกังาน

ผูอ้าํนวยการ 



 �

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตวัชี�วดั เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
กลยุทธ์ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ ���� ���� ���� ���� ���� 

3. สร้างความพึง

พอใจแก่

ผูรั้บบริการ 

ผูบ้ริการมีความพึง

พอใจในการรับ

บริการสูงสด 

ระดบัความพึง

พอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการ 

 60 65 70 75 80 อบรม “จิตบริการกบังาน

ส่งเสริมวิชาการ” 

กลุ่มงาน

บริหาร

สาํนกังาน

ผูอ้าํนวยการ 
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 �

โครงการสําคญั (projects) ปี ���� – ���� 

 

ประเด็นยทุธศาสตร์ � .พฒันาบุคลากรให้มปีระสิทธิภาพยิ�งขึ�น 

กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม 

พฒันาบุคลากรใหม้ีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น 

- ใหบุ้คลากรอบรม, สมัมนา ตามหนา้ที�ความ

รับผดิชอบอยา่งนอ้ยปีละ � ครั� ง 

โครงการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร 

- บุคลากรของสาํนกัฯ อบรม สมัมนากบั

หน่วยงานภายในและภายนอก เพื�อพฒันางาน

ในตามหนา้ที�ความรับผดิชอบ 
 

ประเด็นยทุธศาสตร์ 2 .พฒันางานประกนัคุณภาพอยา่งมีระบบ 
 

พฒันางานประกนัคุณภาพอยา่งมีระบบ โครงการพฒันาบุคลากร 

- ศึกษาดูงาน ดา้นการประกนัคุณภาพและ

ระบบงานทะเบียน 

- อบรมเชิงปฏิบติัการเกี�ยวกบัระบบการประกนั

คุณภาพของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

 

ประเด็นยทุธศาสตร์ 3 .สร้างความพึงพอใจแก่ผูรั้บบริการ 
 

สร้างความพึงพอใจแก่ผูรั้บบริการ โครงการพฒันาบุคลากร 

- อบรมบุคลากรของสาํนกัฯ ในหวัขอ้ “จิต

บริการกบังานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” 
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 �

 

ที� ชื�อโครงการ งบประมาณ 

� พฒันาศักยภาพของบุคลากร 

- บุคลากรของสาํนกัฯ เดินทางไปอบรม สมัมนากบัหน่วยงานภายในและ

ภายนอก เพื�อพฒันางานตามหนา้ที�ความรับผดิชอบอยา่งนอ้ยปีละ � ครั� ง 

 

���,���.- 

2 พฒันางานประกนัคุณภาพอย่างมรีะบบ 

- ศึกษาดูงาน ดา้นการประกนัคุณภาพและระบบงานทะเบียน 

- อบรมเชิงปฏิบติัการเกี�ยวกบัระบบการประกนัคุณภาพของสาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

 

���,���.- 

 

���,���.- 

3 สร้างความพงึพอใจแก่ผู้รับบริการ 

- อบรมบุคลากรของสาํนกัฯ ในหวัขอ้ “จิตบริการกบังานส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน” 

 

��,���.- 

 

สรุปแผนยุทธศาสตร์กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
 

 กลุ่มงานบริหารสาํนกังานผูอ้าํนวยการ ไดจ้ดัทาํแผนปฏิบติัราชการ � ปี พ.ศ. ���� – 2��6 

โดยทั�งหมด 3 ประเด็นสอดคลอ้งกบัแผนการบริหารราชการสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ภายในปี ���6 กลุ่มงานบริหารสาํนกัผูอ้าํนวยการ มจุีดมุ่งเนน้ 

 �. การพฒันาบุคลากร 

 �. พฒันางานประกนัคุณภาพอยา่งมีระบบ 

�. สร้างความพึงพอใจแก่ผูรั้บบริการ 
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 �

คณะผู้จดัทํา 

 
ที�ปรึกษา 

�.รองศาสตราจารย ์ดร.ประเทือง  ภูมิภทัราคม  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค ์

�. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บญัญติั  ชาํนาญกิจ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลยั 

       ราชภฏันครสวรรค ์

�. ผูช่้วยศาสตราจารยว์ไลพร  เมฆไตรรัตน ์  ผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมวิชาการและ

งาน        ทะเบียน 

 
ผู้จดัทํา 

�. นางปราณี  เนรมติร    หวัหนา้กลุ่มงานบริหารสาํนกังานผูอ้าํนวยการ 

�. นางสาวขนิษฐา  พวงมณีนาค   เจา้หนา้ที�บริหารงานทั�วไป 

�. นางสาวสุทธิลกัษณ์  ศรีสวสัดิ�    เจา้หนา้ที�คอมพิวเตอร์ 
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 ��

สาระสําคัญแผนยุทธศาสตร์กลุ่มงาน ส่งเสริมวิชาการ 
ทิศทางการพฒันาของกลุ่มงานส่งเสริมวชิาการ  
 วสัิยทัศน์ (Vision) 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการกาํหนดวิสยัทศัน์ที�สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

และวิสยัทศัน์ของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  คือ 

“ภายในปี 2556 กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการเป็นหน่วยประสานงานคณะ บูรณาการพฒันา

หลกัสูตรใหส้อดคลอ้งมาตรฐาน ถกูตอ้ง ฉบัไว ผูรั้บบริการพึงพอใจ” 

  พนัธกจิ (Mission)  

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ มีพนัธกิจเป็นหน่วยประสานงานคณะในเรื�อง 

1. ส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตร 

2. พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3. พฒันางานการใหบ้ริการของหน่วยงาน 

4. ส่งเสริม  และสนบัสนุน  การพฒันาทางวิชาการ  การจดัทาํผลงานทางวิชาการของอาจารย ์

  เป้าประสงค์ (Goads) 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ มีเป้าประสงค ์คือ  

1. มีหลกัสูตร ที�สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน อุดมศกึษา  

2. มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการบริหารจดัการ ที�มีประสิทธิภาพ  

3. มีการบริการของหน่วยงานเป็นไปอยา่งถกูตอ้ง ฉบัไว สร้างความพึงพอใจใหผู้รั้บบริการ 

4. มีการส่งเสริม  สนบัสนุนทางวิชาการ  การจดัทาํผลงานทางวิชาการของอาจารยที์�มี

ประสิทธิภาพ 

  ประเดน็ยุทธศาสตร์ (Strategy) 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ กาํหนดประเด็นยทุธศาสตร์ ซึ�งประกอบดว้ย  

1. ส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตรอยา่งเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา 

2. ส่งเสริมการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที�มีประสิทธิภาพ  

3. ส่งเสริมการพฒันางานการใหบ้ริการของหน่วยงานที�มีประสิทธิภาพ 

4. เพิ�มศกัยภาพการทาํผลงานทางวิชาการของอาจารย ์ 

ความสัมพนัธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์  และโครงการ/กจิกรรม 
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ประเด็นยทุธศาสตร์ �. ส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตรอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐาน

อุดมศึกษา 

กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม 

�.พฒันาหลกัสูตรให้มมีาตรฐานอย่าง

เป็นระบบ  

�. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพหลกัสูตร 

    �.� กิจกรรมส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตรอยา่งเป็นระบบ 

    �.� กิจกรรมพฒันาหลกัสูตรหมวดวิชาศกึษาทั�วไป 

    1.3 กิจกรรมอบรม/ศึกษาดูงานการจดัทาํหลกัสูตรหมวด

วิชา 

           ศึกษาทั�วไป 

    �.4 กิจกรรมอบรมกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ

ระดบัอุดมศึกษา     

    1.5  กิจกรรมจดัทาํวารสารการจดัการความรู้ 

    �.�  กิจกรรมอบรมอาจารยใ์หม ่
 

ประเด็นยทุธศาสตร์ �.  ส่งเสริมการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที�มปีระสิทธิภาพ  

กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม 

�.พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

   ด้านการจดัตารางเรียนตารางสอน 

2.โครงการจดัทาํโปรแกรมสาํเร็จรูปเพื�อการจดัตารางเรียน 

    ตารางสอนที�มีประสิทธิภาพ 
 

 

 

 

ประเด็นยทุธศาสตร์ �.   ส่งเสริมการพฒันางานการให้บริการของหน่วยงานที�มปีระสิทธภิาพ 

กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม 

3.เพิ�มประสิทธิภาพการให้บริการ

วชิาการ 

3.โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการใหบ้ริการ 

    3.1 กิจกรรมพฒันาบุคลากรเพื�อมีความรู้ ความสามารถ

ใน 

           การใหบ้ริการ 

     3.2 กิจกรรมลดขั�นตอนการทาํงาน (One stop service) 

     3.3  กิจกรรมสนบัสนุนการใหข้อ้มลูสารสนเทศ  

ความรู้ 

            ทางวิชาการ (เวบ็ไซต ์เอกสาร การใหค้าํแนะนาํ
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อื�น ๆ) 

            แก่สงัคมภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
 

ประเด็นยทุธศาสตร์ �.   เพิ�มศักยภาพการทําผลงานทางวชิาการของอาจารย์  

กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม 

4. ส่งเสริมการจดัทําผลงานทาง

วชิาการของอาจารย์  

4. โครงการส่งเสริมการจดัทาํผลงานทางวิชาการ  

     4.1 กิจกรรมอบรมอาจารยใ์นการจดัทาํผลงานทาง

วิชาการ 

     4.2  กิจกรรมสนบัสนุนการจดัทาํผลงานทางวิชาการ  
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แผนปฏบิัตริาชการ � ปี พ.ศ. ���� – ���� 

กลุ่มงานส่งเสริมวชิาการ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ 

 

เป้าประสงค ์

 
ตวัชี�วดั 

เป้าหมาย 

(2552-2556) 

ปีงบประมาณ 
กลยทุธ ์

หน่วยงาน

รับผดิชอบ 2552 2553 2554 2555 2556 

� ส่งเสริมการพฒันา

หลกัสูตรอยา่งเป็น

ระบบและเป็นไปตาม

มาตรฐานอุดมศึกษา 

 

มีหลกัสูตร ที�

สอดคลอ้งกบั

มาตรฐานอุดมศึกษา 

 

1.ร้อยละของจาํนวน

หลกัสูตรหมวดวิชาศึกษา

ทั�วไปที�ไดรั้บการพฒันา  

�.ร้อยละของจาํนวน

หลกัสูตรที�พฒันาตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษา (TQF) 

3.ร้อยละของคณาจารยท์ี�มี

ความรู้ความเขา้ใจ

กระบวนการพฒันาหลกัสูตร

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษา (TQF) 

�.จาํนวนช่องทางการให้

ความรู้ความเขา้ใจเรื�อง TQF 

�.รายวิชาศึกษา

ทั�วไป 10 

รายวิชา ไดรั้บ

การพฒันา 

�.หลกัสูตร �� 

หลกัสูตรไดรั้บ

การพฒันาตาม

กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดบั 

อุดมศึกษา 

1 10 
รายวิชา 

(ศึกษา

ทั�วไป) 

37 12 - �.พฒันา

หลกัสูตรให้มี

มาตรฐานอย่าง

เป็นระบบ 

กลุ่มงาน

ส่งเสริม

วิชาการ 
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 แผนปฏบิัตริาชการ � ปี พ.ศ.���� – ���� 

กลุ่มงานส่งเสริมวชิาการ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ 

 

เป้าประสงค ์

 
ตวัชี�วดั 

เป้าหมาย 

(2552-2556) 

ปีงบประมาณ 
กลยทุธ ์

หน่วยงาน

รับผดิชอบ 2552 2553 2554 2555 2556 

�. ส่งเสริมการพฒันาระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศที�ม ี

ประสิทธิภาพ  

 

มีระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ในการ

บริหารจดัการ ที�มี

ประสิทธิภาพ 

 

ระดบัคุณภาพ

ของโปรแกรม

สาํเร็จรูปการจดั

ตารางเรียน

ตารางสอน 

1 

ระบบ 

- 1 - - - �.พฒันาระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

   ด้านการจดั

ตารางเรียน

ตารางสอน 

กลุ่มงาน

ส่งเสริม

วิชาการ 

�.  ส่งเสริมการพฒันางาน

การใหบ้ริการของหน่วยงาน

ที�มีประสิทธิภาพ 

 

มีการบริการของ

หน่วยงานเป็นไปอยา่ง

ถกูตอ้ง ฉบัไว สร้าง

ความพึงพอใจให้

ผูรั้บบริการ 

ระดบัความพึง

พอใจของ

ผูรั้บบริการ 

มาก ปาน

กลาง 

ปาน

กลาง 

มาก มาก มาก 3.เพิ�ม

ประสิทธิภาพ

การให้บริการ

วชิาการ 

กลุ่มงาน

ส่งเสริม

วิชาการ 

4. เพิ�มศกัยภาพการทาํ

ผลงานทางวิชาการของ

อาจารย ์ 

มีการส่งเสริม  สนบัสนุน

ทางวิชาการ  การจดัทาํ

ผลงานทางวิชาการของ

อาจารยที์�มีประสิทธิภาพ 

จาํนวนอาจารยที์�

จดัทาํผลงานทาง

วิชาการ  

�� 

คน  

2 12 12 12 12 4. ส่งเสริมการ

จดัทําผลงาน

ทางวชิาการ

ของอาจารย์ 

กลุ่มงาน

ส่งเสริม

วิชาการ 
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 โครงการสําคญั (Projects)  ปี งบประมาณ 2553  

 ที�  ชื�อโครงการ งบประมาณ 

1 

  

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพหลกัสูตร 195,000 

�.1 กิจกรรมพฒันาหลกัสูตรหมวดวิชาศกึษาทั�วไปอยา่งนอ้ย �� รายวิชา 80,000 

1.2 กิจกรรมอบรม/ศึกษาดูงานการจดัทาํหลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทั�วไป   

       จาํนวน  30  คน   6  วนั   

70,000 

�.� กิจกรรมอบรมอาจารยใ์หม่ จาํนวน �� คน (ครึ� งวนั � วนั) �,��� 

1.4  กิจกรรมจดัทาํวารสารการจดัการความรู้        จาํนวน 500 เล่ม  40,000 

� โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

�.� จดัทาํโปรแกรมสาํเร็จรูปเพื�อการจดัตารางเรียนตารางสอนที�มี

ประสิทธิภาพ 

20,000 

3 โครงการบริการวชิาการ 

�.� ประชุมอบรมมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศกึษา 

 

��,��� 

� โครงการส่งเสริมการจดัทําผลงานทางวชิาการ  720,000 

     4.1 กิจกรรมอบรมอาจารยใ์นการจดัทาํผลงานทางวิชาการ จาํนวน 50   คน   20,000 

     4.2  กิจกรรมสนบัสนุนการจดัทาํผลงานทางวิชาการผศ. จาํนวน 10  คน  

รศ. 2 คน  

700,000 

� 

 

โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการให้บริการ 20,000 

    5.1 กิจกรรมพฒันาบุคลากรเพื�อมีความรู้ ความสามารถในการใหบ้ริการ 

          จาํนวน 26  คน  

17,000 

     5.2 กิจกรรมลดขั�นตอนการทาํงาน (One stop service) - 

�.� กิจกรรมสนบัสนุนการใหข้อ้มลูสารสนเทศ  ความรู้ทางวิชาการ  

            (เวบ็ไซต ์เอกสาร การใหค้าํแนะนาํอื�น ๆ)แก่สงัคมภายในและ 

            ภายนอกมหาวิทยาลยั 

3,000- 

 

 

สรุปแผนยทุธศาสตร์กลุ่มงานส่งเสริมวชิาการ 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ ไดจ้ดัทาํแผนปฏิบติัราชการ � ปี พ.ศ.���� – ���� โดยมีทั�งหมด 

� ประเด็นที�สอดคลอ้งกบัแผนการบริหารราชการของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ�ง

ประกอบดว้ย  
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ส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตรอยา่งเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา ส่งเสริมการพฒันา

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที�มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการพฒันางานการใหบ้ริการของหน่วยงานที�

มีประสิทธิภาพ และเพิ�มศกัยภาพการทาํผลงานทางวิชาการของอาจารย ์ 

คณะผู้จัดทํา 

ที�ปรึกษา 

�. รองศาสตราจารย ์ดร.ประเทือง   ภูมิภทัราคม อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

�. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บญัญติั ชาํนาญกิจ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

      ฝ่ายวิชาการ 

�. ผูช่้วยศาสตราจารยว์ไลพร เมฆไตรรัตน ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 
 
 

ผู้จดัทํา 

�. นางสาวพรสิริ   เอี�ยมแกว้ รองผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   

รับผดิชอบ กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

�. นายเอกวิทย ์   สิทธิวะ หวัหนา้กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ   

�. นางกญัญช์พร   จนัติวงค ์ เจา้หนา้ที�กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

�. นางสาววริศนนัท ์ ทดันุ่ม เจา้หนา้ที�กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

�. นางสาววรางคณา เขียวแกว้ เจา้หนา้ที�กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

�. นางสาวกญัจพร   จนัทร์ดาํ เจา้หนา้ที�กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 
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สาระสําคญัของแผนยุทธศาสตร์กลุ่มงานทะเบยีนและประมวลผล 

 วสัิยทัศน์ (Vision) 

“ IRegis เราจะเป็นงานทะเบียนอจัฉริยะ” 

  พนัธกจิ (Mission) 

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 

�.พฒันาระบบบริการการศึกษาใหร้วดเร็วถกูตอ้ง ตอบสนองความตอ้งการของผูม้ารับ

บริการโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

�.พฒันาระบบทะเบียนและประมวลผลใหม้ีความครบถว้น ถกูตอ้ง และมีความปลอดภยั 

�.สนบัสนุนขอ้มลูสารสนเทศเพื�อการตดัสินใจที�รวดเร็ว ถกูตอ้ง 

  เป้าประสงค์ (Goads) 

กลุ่มงานทะเบียนและประมวล มีเป้าประสงค ์คือ  

�. พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหท้นัสมยั 

�. พฒันานวตักรรม 

�. บุคคลากรมคีวามรู้ความเขา้ใจในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบงานมากยิ�งขึ�น 

�. ผูรั้บบริการมคีวามผงึพอใจ 

�. ระบบงานมีความทนัสมยัมากยิ�งขึ�น มีเทคโนโลยทีี�เขา้มาช่วยในการพฒันาระบบใหม้ี

ประสิทธิภาพ  

 ประเด็นยทุธศาสตร์ (Strategy) 

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลยทุธศาสตร์ 4 ดา้น ซึ�งประกอบดว้ย  
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�.พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหท้นัสมยั 

 �.พฒันาบุคลากรใหม้ีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น 

 �.พฒันาระบบการใหบ้ริการใหร้วดเร็ว ถกูตอ้งโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

�.พฒันานวตักรรม  

กลยุทธ์ (Strategies)  

กลยทุธ โครงการ/กิจกรรม 

�.พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้ทันสมยั -ปรับปรุงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

จดัซื�อครุภณัฑค์อมพิวเตอร์�� ชุดๆละ ��,���

บาทเป็นเงิน ���,��� บาท 

-กิจกรรมฝึกอบรมบุคลากรการใชง้านระบบงาน

ทะเบียน  �,���  บาท � โครงการ 

 

กลยทุธ โครงการ/กิจกรรม 

�.พฒันาบุคลากรให้มปีระสิทธิภาพยิ�งขึ�น 

 

-ฝึกอบรมบุคลากรสู่การบริการที�เป็นเลิศ 

ทะเบียน  ��,���  บาท � โครงการ 

 

กลยทุธ โครงการ/กิจกรรม 

�.พฒันาระบบการให้บริการให้รวดเร็ว ถูกต้อง

โดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

- โครงการพฒันาระบบการรับคาํร้องผา่น

อินเทอร์เน็ต 

- พฒันาระบบรับคาํร้องผา่นอินเทอร์เน็ต  

��,��� บาท 

- โครงการพฒันาระบบการแจง้ขอ้มลูผา่น

เครือข่ายโทรศพัทม์ือถือ   

 

 

กลยทุธ โครงการ/กิจกรรม 

4.พฒันานวตักรรม 

 

-พฒันาระบบจดัลาํดบัคิวการใหบ้ริการ 

-ทาํป้ายอิเลก็ทรอนิกส์เผยแพร่ข่าวสาร  
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แผนปฏบิัตริาชการ � ปี พ.ศ.���� – ���� 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ 

 

เป้าประสงค ์

 
ตวัชี�วดั 

เป้าหมาย 

(2548-2552) 

ปีงบประมาณ 
กลยทุธ ์

หน่วยงาน

รับผดิชอบ 2548 2549 2550 2551 2552 

�.พฒันาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศใหท้นัสมยั 

- พฒันาระบบเทคโนโลย ี

สารสนเทศใหท้นัสมยั 

- พฒันานวตักรรม 

 

-ระดบั

ความพึง

พอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการ 

 

 60 65 70 75 80  กลุ่มงาน

ทะเบียน 

�.พฒันาบุคลากรใหม้ี

ประสิทธิภาพยิ�งขึ�น 

- บุคคลากรมีความรู้ความ

เขา้ใจในระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและระบบงาน

มากยิ�งขึ�น 

 

-สามารถ

ใหค้าํ 

แนะนาํใน

การใชง้าน

ระบบ

สารสนเทศ

แก่

ผูเ้กี�ยวขอ้ง

ไดอ้ยา่ง

ถกูตอ้ง 

 60 65 70 75 80  กลุ่มงาน

ทะเบียน 
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ประเด็นยทุธศาสตร์ 

 

เป้าประสงค ์

 
ตวัชี�วดั 

เป้าหมาย 

(2548-2552) 

ปีงบประมาณ 
กลยทุธ ์

หน่วยงาน

รับผดิชอบ 2548 2549 2550 2551 2552 

-ระดบั

ความพึง

พอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการ 

�.พฒันาระบบการใหบ้ริการให้

รวดเร็ว ถกูตอ้งโดยใชเ้ทคโน โล

ยสีารสนเทศ 

 

- ผูรั้บบริการมีความผงึ

พอใจ 

 

-

ผูรั้บบริกา

ร ระดบั

ความพึง

พอใจของ 

ผูใ้ชบ้ริการ 

 60 65 70 75 80  กลุ่มงาน

ทะเบียน 

�.พฒันานวตักรรม - ระบบงานมคีวาม

ทนัสมยัมากยิ�งขึ�น มี

เทคโนโลยทีี�เขา้มาช่วยใน

การพฒันาระบบใหม้ี

ประสิทธิภาพ 

 

-ระบบงาน

มีความ

ทนัสมยั 

-ระบบงาน

สามารถ

ใหบ้ริการ

ไดห้ลาย

 60 65 70 75 80  กลุ่มงาน

ทะเบียน 
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ประเด็นยทุธศาสตร์ 

 

เป้าประสงค ์

 
ตวัชี�วดั 

เป้าหมาย 

(2548-2552) 

ปีงบประมาณ 
กลยทุธ ์

หน่วยงาน

รับผดิชอบ 2548 2549 2550 2551 2552 

เสน้ทาง 

-ระบบงาน

มีความ

รวดเร็ว ไม่

ซํ�าซอ้น 
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 โครงการสําคญั (Projects) 

1. ปรับปรุงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ จดัซื�อครุภณัฑค์อมพิวเตอร์�� ชุดๆละ ��,���

บาทเป็นเงิน ���,��� บาท 

�. กิจกรรมฝึกอบรมบุคลากรการใชง้านระบบงานทะเบียน  �,���  บาท � โครงการ 

 4. ฝึกอบรมบุคลากรสู่การบริการที�เป็นเลิศทะเบียน  ��,���  บาท � โครงการ 

�. โครงการพฒันาระบบการรับคาํร้องผา่นอนิเทอร์เน็ต 

�. พฒันาระบบรับคาํร้องผา่นอินเทอร์เน็ต  ��,��� บาท 

�. โครงการพฒันาระบบการแจง้ขอ้มลูผา่นเครือข่ายโทรศพัทม์ือถือ   

  7. พฒันาระบบจดัลาํดบัคิวการใหบ้ริการ   

 8.ทาํป้ายอิเลก็ทรอนิกส์เผยแพร่ข่าวสาร   90,000  บาท 

 

   

สรุปแผนยทุธศาสตร์กลุ่มงาน 

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล ไดจ้ดัทาํแผนปฏิบติัราชการ � ปี พ.ศ.���� – 

���� โดยมีทั�งหมด � ประเดน็ที�สอดคลอ้งกบัแผนการบริหารราชการของสาํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน ซึ�งประกอบดว้ย �.พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหท้นัสมยั 

�.พฒันาบุคลากรใหม้ีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น �.พฒันาระบบการใหบ้ริการใหร้วดเร็ว ถกูตอ้ง

โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ�.พฒันานวตักรรม 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 


