
สารบัญ 

 
 หน้า 

สาระสาํคญัแผนยทุธศาสตร์  � 

ความเป็นมา � 

ทิศทางการพฒันาของกลุ่มงานบริหารสาํนกังานผูอ้าํนวยการ � 

 วิสยัทศัน ์ � 

 พนัธกิจ � 

 เป้าประสงค ์ 3 

 ประเด็นยทุธศาสตร์ � 

ความสมัพนัธข์องประเดน็ยทุธศาสตร์ กลยทุธ ์และโครงการ/ กิจกรรม 3 

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

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

ผูอ้าํนวยการ 

6 

สรุปแผนยทุธศาสตร์กลุ่มงานบริหารสาํนกังานผูอ้าํนวยการ 7 



 �

สาระสําคญัแผนยุทธศาสตร์กลุ่มงานบริหารสํานักงานผู้อาํนวยการ 

 
ความเป็นมา 

 สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ ไดก่้อตั�งขึ�นเมื�อ 

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

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

พ.ศ. ���� ตามมาตรา � ต่อมาเมื�อมีพระราชบญัญัติสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. ���� และ

ประกาศสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ เรื� อง หลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการสถาบันราชภัฏ 

ประกาศ ณ วนัที� �� ตุลาคม พ.ศ. ���� สถาบันราชภฏันครสวรรค์ จึงได้แบ่งส่วนราชการเป็น 

สาํนกัส่งเสริมวิชาการ 

 ในปี พ.ศ. ���� ไดม้ีการเปลี�ยนแปลงจากสถาบนัราชภฏันครสวรรค์ มาเป็นมหาวิทยาลยั

ราชภฏันครสวรรค ์จึงมีการแบ่งส่วนราชการใหม่เป็น สาํนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

โดยรับผดิชอบ งานรับนกัศึกษา งานทะเบียน งานประมวลผล งานหลกัสูตร งานแผนการเรียน และ

บณัฑิตศึกษา 

 

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 

 



 �

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” 



 �

 

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 โดย

ทั�งหมด 3 ประเด็นสอดคลอ้งกบัแผนการบริหารราชการสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายใน

ปี ���6 กลุ่มงานบริหารสาํนกัผูอ้าํนวยการ มีจุดมุ่งเนน้ 

 �. การพฒันาบุคลากร 

 �. พฒันางานประกนัคุณภาพอยา่งมีระบบ 

�. สร้างความพึงพอใจแก่ผูรั้บบริการ 



 �

คณะผู้จดัทํา 

 
ที�ปรึกษา 

�.รองศาสตราจารย ์ดร.ประเทือง  ภูมิภทัราคม  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

�. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บญัญติั  ชาํนาญกิจ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลยั 

       ราชภฏันครสวรรค ์

�. ผูช่้วยศาสตราจารยว์ไลพร  เมฆไตรรัตน ์  ผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน 

       ทะเบียน 

 
ผู้จดัทํา 

�. นางปราณี  เนรมติร    หวัหนา้กลุ่มงานบริหารสาํนกังานผูอ้าํนวยการ 

�. นางสาวขนิษฐา  พวงมณีนาค   เจา้หนา้ที�บริหารงานทั�วไป 

�. นางสาวสุทธิลกัษณ์  ศรีสวสัดิ�    เจา้หนา้ที�คอมพิวเตอร์ 


