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บทน ำ 

 
ประวัติ ควำมเป็นมำและสภำพปัจจุบัน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนเพ่ือเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับ
ท้องถิ่นและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล สร้างความรู้และนวัตกรรม น าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติทั้งระดับปัจเจกบุคคล  ชุมชน องค์การและภาคการผลิต  ให้บริการ
วิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีคุณภาพ ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย พ้ืนฟูและสืบสานคุณค่า
ความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยที่เป็นวิถีชีวิตประเพณี มีค่านิยมที่ดีงามมีภูมปัญญาท้องถิ่นและ
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่นรวมถึงเพ่ิมศักยภาพและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมารฐาน  โดยมีระบบบริหาร
จัดการแบ่งส่วนงานในการก ากับควบคุมดูแลทั้งหมด 5  คณะและ 5  ศูนย์/ส านัก/สถาบัน 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 
2518 ตามโครงสร้างของพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู โดยมีชื่อว่า ฝ่ายทะเบียนและวัดผล ต่อมามีภารกิจ
เพ่ิมขึ้น จึงได้จัดตั้งเป็น ส านักส่งเสริมวิชาการ ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ตาม
มาตรา 7 ต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2538 และประกาศส านักงานสภา
สถาบันราชภัฏ เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการสถาบันราชภัฏ ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 
2538 สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ จึงได้แบ่งส่วนราชการเป็น ส านักส่งเสริมวิชาการ 

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแบ่งออกเป็น กลุ่มงานบริหารส านักงานผู้อ านวยการ  กลุ่มงาน
ทะเบียนและประมวลผล กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มีหน้าที่ในการรับผิดชอบ 
งานรับนักศึกษา งานทะเบียน งานประมวลผล งานหลักสูตร งานแผนการเรียน และบัณฑิตศึกษา ซึ่งจะต้อง
มีการก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของสถาบันเพื่อให้สถาบัน ด าเนินการให้สอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์ และมีคุณภาพ มีความเป็นสากลและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 

 

นโยบำย/มำตรกำรในกำรด ำเนินงำน 
     มำตรกำรด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

1. กระบวนการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการแก้ปัญหา จุดที่ควรพัฒนาตามผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) 

2. การจัดสรรงบประมาณเน้นความถูกต้อง สมเหตุสมผล เป็นรูปธรรมกับหน่วยงานและเกิดความ
คุ้มค่าเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน 

3. การวิเคราะห์ การจัดท าโครงการ และการจัดท าค าของบประมาณให้หน่วยงานด าเนินการบน
พ้ืนฐานของหลักการเหตุผลและขั้นตอนการวางแผนและบริหารโครงการตามแนวทางของส านักงบประมาณ 
ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร.และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน 

4. การจัดท าโครงการของหน่วยงาน ให้น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินการวางแผน
และบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยมีหลักการส าคัญ ดังนี้ 

4.1 หลักความพอดี พอประมาณ โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับศักยภาพของหน่วยงาน 
       และสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม 
4.2 หลักความมีเหตุผล โดยใช้ความรู้ที่ถูกหลักวิชาการด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง 
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4.3 หลักการมีภูมิคุ้มกัน โดยให้ค านึงถึงความสมดุลของผลการด าเนินงานและการมีพลวัต 
      พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง 
4.4 หลักการมีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม โดยให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของคนใน 
       สังคม ความซื่อสัตย์สุจริตในการด าเนินงาน 
 

มำตรกำรด้ำนกำรเงินและงบประมำณ 
1. ปรับปรุงระบบบริหารงานด้านการวางแผนงบประมาณที่ชัดเจน  
2. วิเคราะห์ศักยภาพความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ 
3. น าเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการจัดการ รูปแบบใหม่มาใช้ เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
4. ปรับปรุงระบบบัญชีไปสู่ระบบที่สามารถรายงานค่าใช้จ่าย ต่อหน่วย 
5. ลดรายจ่ายการบริหารจัดการที่ไม่จ าเป็น 
6. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณที่มีความชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  
7. วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินและรายงานต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง 

 

แนวทำงด ำเนินงำนตำมจุดเน้นที่ส ำคัญ  
1. สนับสนุนพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของ สกอ. 
2. มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรด้านการบริการ จิตบริการ 
3. ส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย สะดวก มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
4. พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องตามความต้องการ  
5. พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ 
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 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์โดยขึ้นตรง
กับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มีโครงสร้างการบริหารจัดการส านัก ดังนี้ 
 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 

กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร 
- งานบริหารงานทัว่ไป                                   
- งานสารบรรณ                                    
- งานพสัดุการเงิน                               
- งานบุคลากร                                     
- งานขอ้มูลสารสนเทศ                            
- งาน กพร.                                              
- งานประกนัคุณภาพ                       
- งานแผนงานและงบประมาณ            
- งานเลขานุการ สภาวชิาการและ
อนุกรรมการวชิาการ 

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

 
 
       

กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 
- งานประสานการพฒันาหลกัสูตร  
- งานวางแผนการเรียนการสอน          
-  งานพฒันาคุณภาพหลกัสูตร     
และการสอน                                       
-  งานประเมินการจดัการศึกษา                
-  งานบริการวชิาการ                            
- งานเอกสารหลกัสูตรและคู่มือ 
 

 
 

     

ส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย 
- งานบริหารทัว่ไป                                        
- งานวชิาการบณัฑิตศึกษา                            
- งานบริการการศึกษา                                 
- งานมาตรฐานการศึกษา 
หมำยเหตุ  ส านกังานบณัฑิตวิทยาลยั
เป็นหน่วยงานอิสระ มีฐานะเทียบเท่า
กลุ่มงานในส านกัส่งเสริมวชิาการและ
งานทะเบียน ตั้งตามประกาศ
มหาวทิยาลยั 

 

ส านกังานผูอ้  านวยการ 

ผู้อ ำนวยกำร 

คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก 

รองผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 
 - งานจดัตารางเรียนและตารางสอบ    
- งานประสานงานพฒันาหลกัสูตร         
- งานวางแผนการเรียนการสอน                   
- งานพฒันาคุณภาพหลกัสูตรและ      
การสอน                                                   
- งานประเมินการจดัการศึกษา               
- งานสนบัสนุนการจดัท าผลงานทาง
วชิาการ                                                  
- งานบริการวชิาการ                           
- งานเอกสารหลกัสูตรและคู่มือ
อาจารย ์

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

ส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย 
 - งานบริหารทัว่ไป                             
- งานวชิาการบณัฑิตศึกษา                 
- งานบริการการศึกษา                            
- งานมาตรฐานการศึกษา 
หมำยเหตุ ส านกังานบณัฑิต
วทิยาลยัเป็นหน่วยงานอิสระ มี
ฐานะเทียบเท่ากลุ่มงานในส านกั
ส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
จดัตั้งตามประกาศของ
มหาวทิยาลยั 

กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล 
 

 - งานรับนกัศึกษา                                 
- งานทะเบียนนกัศึกษา                          
- งานลงทะเบียนและประมวลผล   
การเรียน                                                  
- งานเอกสารหลกัฐานการศึกษา                  
- งานตรวจสอบคุณวฒุิ                                   
- งานพระราชทานปริญญาบตัร                  
- งานขอ้มูลสารสนเทศนกัศึกษา             
- งานคู่มือนกัศึกษา 
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กำรวิเครำะห์องค์กร 

 
ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และแผนงำน 
 1 ปรัชญำหรือปณิธำน 
  ส่งเสริมวิชาการ รักษามาตรฐาน   บริการด้วยน้ าใจ 
 2 วิสัยทัศน์ 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริการถูกต้อง รวดเร็ว 
 3 พันธกิจ 

                   ศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
2. พัฒนาระบบงานการให้บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

4 ภำรกิจ 
  1.ส่งเสริมการจัดการ                                                      

    ฐ  ระดับอุดมศึกษา 
  2. ด าเนินงานด้านงานทะเบียนและประมวลผล 
  3. ให้บริการด้านวิชาการแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป 
  4. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐาน 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 2. ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 3. ส่งเสริมการพัฒนางานการให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 4. พัฒนางานประกันคุณภาพอย่างมีระบบ  

 

ทิศทำงกำรพัฒนำของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 

1. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐาน 
2. ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริมการพัฒนางานให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 
4. พัฒนางานประกันคุณภาพอย่างมีระบบ 

 

เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ 
 1.หลักสูตรที่เปิดสอนได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีสิ่ง
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน 
 2.ระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการด าเนินงานทันสมัย ให้บริการถูกต้องรวดเร็ว 
 3.งานให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว 
 4.มีระบบการประกันคุณภาพที่ได้มาตรฐาน 
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กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและอุปสรรค 
 จุดแข็ง 

     1.ผู้บริหารมีวสิัยทัศน์ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
ให้บริการของหน่วยงาน 

     2.บุคลากรภายในองค์กรมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ และมีความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน 

     3.มีการกระจายอ านาจไปยังกลุ่มงานต่าง ๆ ท าให้สามารถวางแผนพัฒนางานที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการ 

     4.สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการศึกษา อบรม และศึกษาดูงาน 
     5.มีการก าหนดยุทธศาสตร์และแผนงานสนับสนุนการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ที่ดี 
     6.มีการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
     7.มีการสร้างเครือข่ายด้านวิชาการกับหน่วยงานภายนอกและมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 

 จุดอ่อน 
      1.ขาดระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล 
      2.งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ 
      3.โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรยังขาดความชัดเจน 
      4.สัดสว่นภาระงานกับบุคลากรไม่สมดุลกัน 
      5.หนว่ยงานมีลักษณะงานที่หลากหลาย รูปแบบการปฏิบัติงานต่างกัน ท าให้เกิดช่องว่างในการ
บริหารจัดการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

 โอกำส 
 1.การพัฒนาหลักสูตร ผลงานวิจัยและการบริการวิชาการที่ตรงกับความต้องการ 
 2.ความต้องการในการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
 3.มีแหล่งทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่มากข้ึน 
 

 อุปสรรค 
 1.มีการเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์คุณภาพ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 2.นโยบายทางการศึกษามีการเปลี่ยนแปลง ไม่เอ้ือต่อการด าเนินงาน 
 3.ขาดนโยบายเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรมการให้บริการ 
 4.การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มุ่งเน้นวัตถุนิยมเป็นหลัก 
 5.มีการขยายศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัยใหญ่ ๆ ออกนอกเขตพ้ืนที่ให้บริการ 

 6.มีการแข่งขันในระดับบัณฑิตศึกษามากขึ้น 
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ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศำสตร์ 
และเป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ 

วิสัยทัศน์ 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนเป็นองค์กรที่ทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว 

 
ประเด็นยุทธศำสตร ์
1. ส่งเสริมการพัฒนา
หลักสูตรอย่างเป็นระบบ
และเป็นไปตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา 

2. ส่งเสริมการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ 

3.ส่งเสริมการพัฒนางาน
การให้บริการของ
หน่วยงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

4.พัฒนางานประกัน
คุณภาพ 

 
 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
หลักสูตรที่เปิดสอนได้
มาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐาน TQF และมีสิ่ง
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนที่ได้
มาตรฐาน 

ระบบเทคโนโลยี
สนับสนุนการ
ด าเนินงานทันสมัย 
ให้บริการถูกต้องรวดเร็ว 

งานให้บริการมีความ
ถูกต้อง รวดเร็ว 

มีระบบการประกัน
คุณภาพที่ได้มาตรฐาน 
 

 
 

กลยุทธ์/มำตรกำร 
1.สนับสนุน
กระบวนการพัฒนา
หลักสูตรให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐาน 
2.สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนให้มี
คุณภาพ 
 

1.พัฒนาการด าเนินงาน
งานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2.พัฒนาระบบการ
จัดเก็บข้อมูลให้เป็นไป
อย่างถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน 
3.พัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรด้านเทคโนโลยี 
 

1.พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการ
บริการที่เป็นเลิศ 
2.พัฒนาศักยภาพด้าน
การให้บริการของ
บุคลากร 
3.สร้างนวัตกรรม
กระบวนการให้บริการ 
4.ปรับปรุงกระบวนการ/
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

1.จัดท าระบบฐานข้อมูล
ประกันคุณภาพที่ได้
มาตรฐาน เอื้ออ านวย
ต่อการบริหารทุกระดับ 
2.สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพภายใน 
3.พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพที่สอดคล้องกับ
ความเป็นเลิศของ
หน่วยงาน 
4.พัฒนาบุคลากรด้าน
การประกันคุณภาพ 
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วสัิยทศัน์ส ำนักส่งเสริม
วชิำกำรและงำน
ทะเบียน 

พนัธกจิ 

เป้ำประสงค์ 
   ยุทธศำสตร์ 

ประเดน็   
ยุทธศำสตร์ 

กลยุทธ์ 

โครงกำร 

วสัิยทศัน์ มหำวทิยำลยัรำชภัฏนครสวรรค์ เป็นสถำบนัอุดมศึกษำช้ันน ำ เพือ่พฒันำท้องถิ่น 

ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน เป็นองค์กรที่ทนัสมยั ให้บริกำรถูกต้อง รวดเร็ว 

              การศึกษาของมหาวทิยาลยั ทั้งในระดบัปริญญาตรี
และบณัฑิตศึกษา 

พฒันาระบบงานการใหบ้ริการวชิาการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

หลกัสูตรท่ีเปิดสอนไดม้าตรฐานตามกรอบมาตรฐาน TQF 
และมีส่ิงสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนท่ีไดม้าตรฐาน 

ระบบเทคโนโลยสีนบัสนุนการด าเนินงาน
ทนัสมยั ให้บริการถูกตอ้งรวดเร็ว 

งานให้บริการมีความถูกตอ้ง รวดเร็ว มีระบบการประกนัคุณภาพท่ีไดม้าตรฐาน 

1.สนบัสนุนกระบวนการพฒันาหลกัสูตรให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐาน 
2.สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 

1.พฒันาการด าเนินงานงานโดยใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2.พฒันาระบบการจดัเก็บขอ้มูลให้เป็นไปอยา่ง
ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั 
3.พฒันาสมรรถนะของบุคลากรดา้นเทคโนโลยี 

1.พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริการท่ี
เป็นเลิศ 
2.พฒันาศกัยภาพดา้นการให้บริการของบุคลากร 
3.สร้างนวตักรรมกระบวนการให้บริการ 
4.ปรับปรุงกระบวนการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1.จดัท าระบบฐานขอ้มูลประกนัคุณภาพท่ีได้
มาตรฐาน เอ้ืออ านวยต่อการบริหารทุกระดบั 
2.สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันา
คุณภาพภายใน 
3.พฒันาระบบประกนัคุณภาพท่ีสอดคลอ้งกบั
ความเป็นเลิศของหน่วยงาน 
4.พฒันาบุคลากรดา้นการประกนัคุณภาพ 

1.โครงการพฒันาหลกัสูตร 
2.โครงการเพชรราชภฏัและวิทยาศาสตร์ราชภฏั 
3.โครงการส่งเสริมการผลิตบณัฑิต ภาค ปกติ 
4.โครงการส่งเสริมการผลิตบณัฑิต ภาค กศ.บป 
5.โครงการอุดหนุนคา่ใชจ่้ายทุน การศึกษาต่อระดบั
ปริญญาตรี 
6.โครงการสนบัสนุนงานดา้นวิชาการ 
7.ส่งเสริมการจดัท าผลงานวิชาการ 

1.โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยสี านกัฯ 
   1.1 จดัหาครุภณัฑส์นบัสนุนการด าเนินงาน 
   1.2 บ ารุงรักษาโปรแกรมส าเร็จรูปทะเบียนและ
ประมวลผล 
    1.3 บ ารุงรักษาโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการจดั
ตารางเรียนตารางสอน 
   1.4 พฒันาเวบ็ไซตส์ านกัฯ 

1. โครงการบริหารส านกังาน  
2. โครงการค่าใชจ่้ายการไปราชการ 
3.โครงการห้องเรียนมาตรฐาน 
4.กิจกรรมพฒันาบุคลากรดา้นจิตบริการ   
5.กิจกรรมพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

1.โครงการบริหารส านกั 
   1.1 กิจกรรมจดัท าขอ้มูลพ้ืนฐานเพ่ืองานประกนั
คุณภาพ 
   1.2 การจดัท าแผนพฒันาวิชาการ 
   1.3 อบรมเชิงปฏิบติัการจดัท าแผนกลยทุธ์ ฯลฯ 
   1.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 

ส่งเสริมกำรพฒันำหลักสูตรอย่ำงเป็นระบบและ
เป็นไปตำมมำตรฐำนอุดมศึกษำ 

ส่งเสริมกำรพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศที่มี
ประสิทธิภำพ 

ส่งเสริมกำรพฒันำงำนกำรให้บริกำรของ
หน่วยงำนที่มีประสิทธิภำพ 

พฒันำงำนประกนัคุณภำพอย่ำงเป็นระบบ 

ยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบตั ิส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน  ปรับปรุง พ.ศ.2557-2561 
 



8 

 



9 

 

ยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการ     
 จากการทบทวนและจัดท ายุทธศาสตร์ 5 ปี ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระดมความคิดกับทิศทางการพัฒนา สนส.” เมื่อวันที่ 1 และ 4 พฤศจิกายน 2556  
โดยมีการทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ และทิศทางการด าเนินงานตามจุดเน้นต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามพันธกิจและภารกิจหลักของหน่วยงานในด้านสนับสนุนการ 
จัดการเรียนการสอน และการให้บริการด้านวิชาการ(สารสนเทศงานทะเบียนและหลักสูตร) มีประเด็นยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานระยะยาวทั้งหมด 4 ประเด็นดังนี้ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมการการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐาน 
   ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมการพัฒนางานให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนางานประกันคุณภาพอย่างมีระบบ 
 โดยมีแผนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ประเด็น ดังนี้ 
 

แผนงำนตำมยุทธศำสตร์ 5 ปี พ.ศ.2557-2561 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย หน่วยงำน 

รับผิดชอบ 2557 2558 2559 2560 2561 
ส่งเสริมการการพัฒนา
หลักสูตรอย่างเป็น
ระบบและเป็นไปตาม
มาตรฐาน 

หลักสูตรที่เปิดสอนได้
มาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐาน TQF และมีสิ่ง
สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนที่ได้มาตรฐาน 

1.สนับสนุนกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐาน 
2.สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพ 

1.ร้อยละของหลักสูตรที่มี
จ านวนอาจารย์เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 
 
2.จ านวนหลักสูตรที่เปิด
ใหม่ตามความต้องการของ
ท้องถิ่น 
 
3.ร้อยละของห้องเรียนใน
ความดูแลที่ท าการพัฒนา
เป็นห้องเรียนมาตรฐาน 

ร้อยละ 
80  
 
 
- 
 
 
 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 
 
 
1 
 
 
 

ร้อยละ 
85 
 

ร้อยละ 
90 
 
 
1 
 
 
 

ร้อยละ 
90 
 

ร้อยละ 
95 
 
 
2 
 
 
 

ร้อยละ 
100 

 

ร้อยละ 
100 

 
 
2 
 
 
 

ร้อยละ  
100 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 
กลุ่มงานบริหารส านักงานฯ 
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ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย หน่วยงำน 

รับผิดชอบ 2557 2558 2559 2560 2561 
2.ส่งเสริมการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ 

ระบบเทคโนโลยีสนับสนุน
การด าเนินงานทันสมัย 
ให้บริการถูกต้องรวดเร็ว 

1.พัฒนาการด าเนินงานงานโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลให้
เป็นไปอย่างถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
3.พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
ด้านเทคโนโลยี 
 

1.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ฐานข้อมูล 
 
2.ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านเทคโนโลยี 
 

ร้อยละ 
70 
 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
75 
 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
80 
 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
85 
 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
90 
 

ร้อยละ 
100 

กลุ่มงานทะเบียนและ
ประมวลผล 
 
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

3.ส่งเสริมการพัฒนา
งานให้บริการของ
หน่วยงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

งานให้บริการมีความถูกต้อง 
รวดเร็ว 

1.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การบริการที่เป็นเลิศ 
2.พัฒนาศักยภาพด้านการ
ให้บริการของบุคลากร 
3.สร้างนวัตกรรมกระบวนการ
ให้บริการ 
4.ปรับปรุงกระบวนการ/ขั้นตอน
การด าเนินงาน 
 

1.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
 
2.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ฐานข้อมูล 
 

ร้อยละ 
75 
 

ร้อยละ 
75 
 

ร้อยละ 
80 
 

ร้อยละ 
80 
 

ร้อยละ 
85 
 

ร้อยละ 
85 
 

ร้อยละ 
90 
 

ร้อยละ 
90 
 

ร้อยละ 
95 
 

ร้อยละ 
95 
 

กลุ่มงานบริหารส านักงานฯ 
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ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย หน่วยงำน 

รับผิดชอบ 2557 2558 2559 2560 2561 
4.พัฒนางานประกัน
คุณภาพอย่างมีระบบ 

มีระบบการประกันคุณภาพ
ที่ได้มาตรฐาน 

1.จัดท าระบบฐานข้อมูลประกัน
คุณภาพที่ได้มาตรฐาน เอื้ออ านวย
ต่อการบริหารทุกระดับ 
2.สร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การพัฒนาคุณภาพภายใน 
3.พัฒนาระบบประกันคุณภาพที่
สอดคล้องกับความเป็นเลิศของ
หน่วยงาน 
4.พัฒนาบุคลากรด้านการประกัน
คุณภาพ 
 

1.ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในเกี่ยวกับระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ
(ก.พ.ร.8) 
 
2.ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในรับรอง
โดยต้นสังกัด(สมศ.15) 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

กลุม่งานบริหารส านักงานฯ 
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กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ 

 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ก าหนดตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติ ราชการ  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 ให้ครอบคลุม ตามพันธกิจของหน่วยงาน เพ่ือให้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
เป็นแนวทางให้คณาจารย์และบุคลากรทุกระดับได้เข้าใจทิศทางในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ   การก ากับ
ติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ได้ผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ได้
ก าหนด 

ส าหรับตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยตัวชี้วัดการ
ประกันคุณภาพภายใน การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  และ
ตัวชี้วัดที่เป็นอัตลักษณ์ที่แสดงจุดเน้นและ จุดเด่นของหน่วยงาน รวมทั้งหมด  10  ตัวชี้วัด มีรายละเอียดของ
การน าตัวชี้วัดไปสู่การปฏิบัติ และโครงการ/กิจกรรม และรหัสเบิกจ่ายงบประมาณดังนี้ 

 

ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด และผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร / ผู้จัดเก็บข้อมูล 
ตัวช้ีวัด ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

เป้ำประสงค์ 1 หลักสูตรที่เปิดสอนได้มำตรฐำนตำมกรอบมำตรฐำน TQF และมีสิ่งสนับสนุนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่ได้มำตรฐำน 
1.ร้อยละของหลักสูตรที่มีจ านวนอาจารย์
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.  

อ.ดร.ภริตา   พิมพันธุ์ นายธรรมนูญ  จูทา 
นางสาวกัญจนพร จันทร์ด า 

2.จ านวนหลักสูตรที่เปิดใหม่ตามความต้องการ
ของท้องถิ่น 

อ.ดร.ภริตา   พิมพันธุ์ นายธรรมนูญ  จูทา 
นางสาวกัญจนพร จันทร์ด า 

3.ร้อยละของห้องเรียนในความดูแลที่ท าการ
พัฒนาเป็นห้องเรียนมาตรฐาน 

อ.ดร.ภริตา   พิมพันธุ์ นายธรรมนูญ  จูทา 
นายนิรันดร์  มุจรินทร์ 
นายพัทธ์ชยันภ์  ธนวัตรพลิน 

4.จ านวนโครงการพัฒนานักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

อ.ดร.บัณฑิตา  อินสมบัติ นางวรรฒนา  ไวยมิตรา 

เป้ำประสงค์ 2 ระบบเทคโนโลยีสนับสนุนกำรด ำเนินงำนทันสมัย ให้บริกำรถูกต้องรวดเร็ว 
1.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล อ.ภัทริณี   คงชู นางศิราณี  จตุรทิศ 

นางสาวณฤนรรณ  เอี่ยมมี 
นายธรรมนูญ  จูทา 

2.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะด้านเทคโนโลยี 

อ.ภัทริณี   คงชู นางสาวสุทธิลักษณ์  ศรีสวัสดิ์ 
นางสาวขนิษฐา  พวงมณีนาค 

เป้ำประสงค์ 3 งำนให้บริกำรมีควำมถูกต้อง รวดเร็ว 
1.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล อ.ภัทริณี   คงชู นางศิราณี  จตุรทิศ 

นางสาวณฤนรรณ  เอี่ยมมี 
นายธรรมนูญ  จูทา 

2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ อ.ภัทริณี   คงชู นางสาวณฤนรรณ  เอี่ยมมี 
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ตัวช้ีวัด ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 
เป้ำประสงค์ 4 มีระบบกำรประกันคุณภำพที่ได้มำตรฐำน 
1.ผลการประเมินคุณภาพภายในเกี่ยวกับ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ(ก.พ.ร.8) 

อ.ภัทริณี   คงชู 
อ.ดร.บัณฑิตา  อินสมบัติ 

นางสาวณฤนรรณ  เอ่ียมมี 
นางสาววลิัยลักษณ์ ถ้ าทองพัฒนา 

2.ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
รับรองโดยต้นสังกัด(สมศ.15) 

อ.ภัทริณี   คงชู 
อ.ดร.บัณฑิตา  อินสมบัติ 

นางสาวณฤนรรณ  เอ่ียมมี 
นางสาววลิัยลักษณ์ ถ้ าทองพัฒนา 
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ระบบและกลไกกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล 
 

ระบบและกลไกลกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติ 
1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ คู่มือการ

ประกันคุณภาพภายใน และค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
2.ถ่ายทอดแนวทางการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ 2555 ไปยังบุคลากรภายในหน่วยงาน เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
3. การจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ประเภทเงินแผ่นดิน และเงินรายได้ 
4. พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อเพ่ิมระดับคุณภาพของการ

ด าเนินตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
5. การวางแผนและบริหารโครงการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้บรรลุเป้าหมายตาม

ตัวชี้วัดและตัวบ่งชี้ ตามกระบวนการและข้ันตอน ดังนี้ 
 5.1 ทบทวน/ตรวจสอบผลการด าเนินโครงการที่ผ่านมา 
 5.2  ต่อยอดโครงการเดิม / ริเริ่มโครงการใหม่และวิเคราะห์เบื้องต้น 
 5.3 วิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ 
 5.4 วิเคราะห์และจัดท าค าของบประมาณ 
 5.5 ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ 
 5.6 ประเมินผลการใช้งาน และการติดตาม/ปรับปรุง/แก้ไข 

 

กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล 
 การติดตามความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ เป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมการ
ด าเนินงานตามโครงการ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้  โดยการติดตามควรด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที และเพ่ือให้การปฏิบัติงานส าเร็จได้ตามแผนปฏิบัติราชการตาม
กระบวนการติดตาม  ดังนี้ 

1.ติดตามผลการด าเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง ณ เวลา ปัจจุบัน เปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติการที่ก าหนด
ไว้ 

2.ติดตามโครงการเร่งด่วนที่ต้องด าเนินงานให้แล้วเสร็จทันเวลามิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหาย 
3.ทบทวน/ปรับเปลี่ยนการด าเนินงาน ตามปัญหา อุปสรรคการใช้งบประมาณในรอบระยะเวลา  

6 เดือน และ 12 เดือน 
4.ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานประจ าปีและรายงานการประเมินผลการด าเนินการใน

รูปแบบต่างๆ  ดังนี้ 
    4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) 
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    4.2 รายงานประเมินตนเอง (SAR) ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน 
    4.3 รายงานประจ าปี 
    4.4 รายงานการเบิก – จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2555 
    4.5 รายงานวิเคราะห์โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
    4.6 รายงานระดับความพึงพอใจของผู้บริการ 
    4.7 รายงานสถานะทางการเงินของหน่วยงาน ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ รอบ 
6 เดือน และ 12 เดือน และคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ทุกเดือน 
 5. ประเมินผลการใช้งานเพ่ือปรับปรุง/แก้ไขโดยการ 
    5.1 ประเมินผลผลิตและกระบวนการบริหารจัดการผลผลิต 
    5.2 ประเมินผลลัพธ์และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 
    5.3 ติดตามผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทางบวกและลบ 
    5.4 สรุปปัญหาที่เกิดข้ึนจากการใช้งาน แนวทางการแก้ไขในปีงบประมาณต่อไป 
 
 

 

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


