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ค ำน ำ 
 

 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรปรับปรุงและพัฒนำ
หน่วยงำน ให้มีควำมสอดคล้องกับแนวทำงในระดับมหำวิทยำลัย ทั้งด้ำนกำรบริหำรและกำรสนับสนุน
กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือให้ได้คุณภำพและมำตรฐำนที่เป็นที่ยอมรับของสังคม และสำมำรถแข่งขันกับ
สถำบันอุดมศึกษำอ่ืนได้ ประกอบกับแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2555 – 
2559 และแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ที่ได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์ระดับหน่วยงำน และมีกำรด ำเนินงำนตำมแผนที่ได้จัดท ำมำเป็นระยะเวลำหนึ่ง แต่ด้วยใน
สภำวะปัจจุบัน สภำพแวดล้อมทั้งภำยนอกและภำยในที่เอ้ือต่อกี่ด ำเนินงำนของส ำนักนั้น มีกำร
เปลี่ยนแปลงไปตำมยุคสมัย แผนกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ จึงจ ำเป็นต้องมีกำรบูรณำกำรนโยบำย และ
แผนงำนให้มีควำมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนำคต สำมำรถ
แปลงแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม  

 ดังนั้น เพ่ือให้กำรปรับปรุงและพัฒนำส ำนักฯ สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัย และ
เป็นไปตำมกระบวนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ทำงส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  จึงจัดให้มีกำร
ทบทวนแผนยุทธศำสตร์ส ำนักฯ ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559  โดยมีกำรปรับแผนยุทธศำสตร์เพ่ือใช้
ระหว่ำงปี พ.ศ. 2557 – 2561 เพ่ือให้หน่วยงำนมีแผนแม่บทที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย 
ยุทธศำสตร์กระทรวง แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) กรอบ
แผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) และยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำมำรถใช้
เป็นกรอบแนวทำงที่แสดงถึงยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ต่ำงๆ เพ่ือพัฒนำส ำนักฯ และสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนในระดับมหำวิทยำลัย กำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ที่จัดท ำขึ้นในครั้งนี้ มีรูปแบบกำรใช้
กระบวนกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย ผู้บริหำรและ
บุคลำกรภำยในหน่วยงำน  

 คณะกรรมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ เอกสำรแผนยุทธศำสตร์ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน พ.ศ. 2557 – 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) ฉบับนี้ จะช่วยส่งเสริมควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับทิศทำงกำรปฏิบัติและกำรพัฒนำหน่วยงำน เป็นแนวทำงให้ผู้บริหำรและบุคลำกรทุกระดับ
ใช้เป็นเครื่องมือส ำหรับกำรด ำเนินงำน กำรแปลงแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ที่จะส่งผลให้
ประสบควำมส ำเร็จตำมที่มุ่งหวัง และเสริมสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุขร่วมกับพัฒนำให้มีควำมยั่งยืนสืบไป 
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บทที่ 1 
สภาพปัจจุบันของหน่วยงาน 

 

สถานที่ตั้ง 
         ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  อำคำรอ ำนวยกำร (ตึก 14) ชั้น 1  
การด าเนินงาน 
 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีภำรกิจส ำคัญในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย  
ทั้งในระดับปริญญำตรีและระดับบัณฑิตศึกษำ มีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงำน (ส ำนักงำน
บัณฑิตวิทยำลัย ได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัยให้ แยกออกเป็นหน่วยงำนเทียบเท่ำคณะ/ศูยน์/ส ำนัก
และสถำบัน เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2558 ตำมโครงกำรจัดตั้งบัณฑิตวิทยำลัย) รับผิดชอบงำนสนับสนุนวิชำกำรด้ำน
ต่ำง ๆ ดังนี้ 
 1.กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร  รับผิดชอบงำนร่วมกับคณะกรรมกำรวิชำกำร คณะกรรมกำร
สภำวิชำกำร และคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร ในกำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนทำงด้ำนวิชำกำร ให้สอดคล้องกับ
นโยบำยของมหำวิทยำลัย  
 2.กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล  รับผิดชอบงำนด้ำนข้อมูลสำรสนเทศนักศึกษำ ตั้งแต่กระบวนกำร
รับเข้ำ  กำรรำยงำนผลกำรศึกษำจนถึงกำรส ำเร็จกำรศึกษำ นอกจำกนี้ยังท ำหน้ำที่ในด้ำนบริกำรกำรศึกษำ แก่
ศิษย์เก่ำ  
 3.กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร  ท ำหน้ำที่ประสำนงำนด้ำนกำรจัดกำรหลักสูตร ให้เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิ รวมไปถึงกำรจัดแผนกำรเรียน ตำรำงเรียน ตำรำงสอบ ของคณำจำรย์ และนักศึกษำภำคปกติ ภำค 
กศ.บป.  
 

บุคลากร 
 กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เป็นไปตำมบัญชีกำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลัง ข้ำรำชกำรพลเรือนใน
สถำบันอุดมศึกษำ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  ซึ่งใน
ปีงบประมำณ 2558 หน่วยงำนมีบุคลำกร จ ำนวนทั้งสิ้น 18 คน(ไม่นับรวมผู้บริหำรตำมวำระ) ประกอบด้วย 
 

ที ่ ประเภท จ ำนวน 
1 ข้ำรำชกำรพลเรือน - 
2 พนักงำนมหำวิทยำลัย 14 
3 พนักงำนรำชกำร 1 
4 ลูกจ้ำงประจ ำ 2 
5 ลูกจ้ำงชั่วครำว 1 

รวมทั้งสิ้น 18 
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งบประมาณ 
 งบประมำณ ประจ ำปี 2559 (1 ต.ค. 58-30 ก.ย. 59) 
 รายรับ :  
  งบประมำณแผ่นดิน     2,340,000 
  งบประมำณรำยได้     7,780,000 10,120,000 
 รายจ่าย :  
  งบด าเนินงาน       7,716,400 
     ค่ำตอบแทน   5,176,640 
     ค่ำใช้สอย   1,371,800 
     ค่ำวัสดุ   1,167,960 
  งบลงทุน          673,600 
     ครุภัณฑ ์      673,600 
  เงินอุดหนุน   1,700,000   1,700,000 
  รายจ่ายอ่ืนๆ       30,000       30,000 
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บทที่ 2 
แนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2555 ถึง พ.ศ. 2559  เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหำรส ำนักฯ และคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย ประกอบกับ
สภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอก มีกำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว หน่วยงำนจึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งใน
กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ฉบับใหม่ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนที่สนองนโยบำยของมหำวิทยำลัย ซึ่งน ำไปสู่
กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นสถำบันกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำชั้นน ำ และเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้เพ่ือกำร
พัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน  

จำกบริบทของหน่วยงำน ในกำรเป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ จึงได้จัดให้มีกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ พ.ศ. 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) ซึ่งได้จัดท ำ
กรอบแนวคิดในกำรพัฒนำแผนยุทธศำสตร์ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน โดยพิจำรณำจำกแนวโน้มและ
ควำมท้ำทำย ของนโยบำยมหำวิทยำลัยในประเด็นต่ำง ๆ  ที่คำดว่ำจะส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน รวมถึงมหำวิทยำลัย ฯ ในอนำคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จำกแนวคิดในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2557-2561) ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
ได้น ำข้อมูลพ้ืนฐำนมำประกอบกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ส ำนักฯ ได้แก่  

ข้อมูลระดับมหำวิทยำลัย  ได้แก่ พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.2547  วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
ภำรกิจของมหำวิทยำลัย  นโยบำยในกำรบริหำรงำนต่ำง ๆ ของคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัยในปัจจุบัน นโยบำย
สภำมหำวิทยำลัย และแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 

(รำ่ง) แผน
ยุทธศำสตร์ส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำร 

แผนยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย 

กำรบริหำรงำนและทิศ
ทำงกำรพัฒนำ 

เอกลักษณ์ อัตลกัษณ์ 
วัฒนธรรมองคก์ร สนส. 

ผลกำรประเมินจำก
หน่วยงำนตำ่ง ๆ 

นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏฯ 

 

SWOT 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร 

พันธกิจ ภำรกิจ ของ
หน่วยงำน 

ควำมคำดหวังของ
ผู้รับบริกำร 
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ข้อมูลระดับหน่วยงำน ได้แก่ SWOT พันธกิจ ภำรกิจของหน่วยงำน  นโยบำยของผู้บริหำรส ำนักฯ 
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงำน  และที่ส ำคัญคือควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตำมพันธกิจของหน่วยงำน ซึ่งกลุ่มดังกล่ำวถือเป็นปัจจัยส ำคัญในสะท้อนผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ว่ำ
สำมำรถบรรลุผลส ำเร็จหรือไม่ 
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กรอบแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ. 2551-2565) 

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 11 

(พ.ศ.2555-2559) 
พระราชบัญญัติสถาบัน นโยบายของสภาสถาบัน ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ปรัชญาหรือปณิธาน ยุทธศาสตร์ส านัก 

สำระส ำคญัของแผน : 
เป้ำหมำยของกรอบแผน
อุดมศึกษำระยะยำว ฉบับ
ที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปี
พ.ศ. 2565 คือกำร 
“ยกระดับคณุภำพ
อุดมศึกษำไทยเพื่อผลติ
และพัฒนำบุคลำกรที่มี
คุณภำพสู่ตลำดแรงงำน 
และพัฒนำศักยภำพ
อุดมศึกษำในกำรสร้ำง
ควำมรู้และนวัตกรรม เพื่อ
เพิ่มขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของประเทศใน
ยุคโลกำภิวัตนร์วมทั้ง
สนับสนุนกำรพัฒนำที่
ยั่งยืนของท้องถิ่นไทยโดย
ใช้กลไกของธรรมำภิบำล
กำรเงิน กำรก ำกับ
มำตรฐำน และเครือข่ำย
อุดมศึกษำ บนพ้ืนฐำนของ 
เสรภีำพทำงวิชำกำร 
ควำมหลำกหลำยและ
เอกภำพเชิงระบบ” 
 

เป้ำหมำยของกรอบแผน
อุดมศึกษำระยะยำว ฉบับท่ี 
2 เมื่อสิ้นสดุแผนในปีพ.ศ. 
2565 คือกำร 
“ยกระดับคณุภำพ
อุดมศึกษำไทยเพื่อผลติและ
พัฒนำบุคลำกรที่มีคณุภำพสู่
ตลำดแรงงำน และพัฒนำ
ศักยภำพอุดมศึกษำในกำร
สร้ำงควำมรู้และนวัตกรรม 
เพื่อเพ่ิมขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของประเทศใน
โลกำภิวตัน์รวมทั้งสนบัสนุน
กำรพัฒนำท่ียั่งยืนของ
ท้องถิ่นไทยโดยใช้กลไกของ
ธรรมำภิบำลกำรเงิน กำร
ก ำกับมำตรฐำน และ
เครือข่ำยอุดมศึกษำ บน
พื้นฐำนของ เสรีภำพทำง
วิชำกำร ควำมหลำกหลำย
และเอกภำพเชิงระบบ” 
 

“มหำวิทยำลัยเป็น
สถำบันอุดมศึกษำเพื่อกำร
พัฒนำท้องถิ่นที่เสริมสร้ำง
พลังปัญญำของแผ่นดิน 
ฟื้นฟูพลังกำรเรียนรู้ เชิดชู
ภูมิปัญญำของท้องถิ่น โดย
มีวัตถุประสงค์ให้
กำรศึกษำ ส่งเสริมวิชำกำร
และวิชำชีพช้ันสูง ท ำกำร
สอน วิจัย ให้บริกำรทำง
วิชำกำรแก่สังคม  
ปรับปรุง ถ่ำยทอดและ
พัฒนำเทคโนโลยี 
ทะนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ผลิตครูและ
ส่งเสริมวิทยฐำนะครู มี
หน้ำท่ีตำมมำตรำ 8 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบ
และกลไกกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำทุกระดับ
ให้ได้มำตรฐำนสำกล  
  กลยุทธ์ที่ 3.4 ส่งเสริมกำร
พัฒนำหลักสตูร และกำร
สร้ำงหลักสูตรและกำร
ประเมินหลักสูตรให้ตรงกับ
ตลำดแรงงำนในประเทศ 
และภมูิภำคอำเซียน 
  กลยุทธ์ที่ 3.7 สนับสนุน
กำรพัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ส ำหรับกำรบรหิำรจดักำร 
กำรเรยีนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงโอกำสใน
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำและ
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพสู่
มำตรฐำนสำกล 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้ำงควำมรู้
และนวัตกรรม ใหส้ำมำรถตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชำติ และน ำไปใช้
ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ให้บริกำร
วิชำกำร ถ่ำยทอดเทคโนโลยีที่มี
คุณภำพ และสบืสำนโครงกำร
พระรำชด ำร ิ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 ฟื้นฟู และสืบ
สำนคุณค่ำ ควำมหลำกหลำยของ
วัฒนธรรมไทย ท้ังที่เป็นวิถีชีวิต
ประเพณี ค่ำนิยมทีด่ีงำม ภูมิปญัญำ
ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 เพิ่มศักยภำพ
ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ใหม้ี
คุณภำพและมำตรฐำน 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 ก ำหนด
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรใหไ้ด้
มำตรฐำน เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ด ี

ปรัชญำมหำวิทยำลัย 
มหำวิทยำลยัที่เป็นพลัง
ของแผ่นดิน ในกำร
พัฒนำท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์มหำวิทยำลัย : 
มหำวิทยำลยัรำชภฏั
นครสวรรค์ เป็น
สถำบันอุดมศึกษำช้ันน ำ
เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น  
 
ปรัชญำหน่วยงำน :  
ส่งเสริมวิชำกำร รักษำ
มำตรฐำน บริกำรด้วย
น้ ำใจ 
 
วิสัยทัศน์หน่วยงำน : 
ส ำนักส่งเสรมิวิชำกำร
และงำนทะเบยีน เป็น
องค์กรที่ทันสมัย 
ให้บริกำรถูกต้องรวดเร็ว 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมกำรกำรพัฒนำ
หลักสตูรอย่ำงเป็นระบบ
และเป็นไปตำมมำตรฐำน 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภำพ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมกำรพัฒนำงำน
ให้บริกำรของหน่วยงำนท่ี
มีประสิทธิภำพ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 
พัฒนำงำนประกันคุณภำพ
อย่ำงมีระบบ 
 

  

ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายต่าง ๆ กับกรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจ าปีการศึกษา 2555 

จุดเด่นและสิ่งท่ีน่าชื่นชม 
1.ส ำนักงำนด ำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยงได้อย่ำงเป็นระบบครอบคลุมทุกกระบวนกำร และมีผลจำกแผนกำร

จัดกำรควำมเสี่ยงได้ดีมำก 
2.ผู้บริหำรและบุคลำกรมีควำมสนใจและกระตือรือร้นในกำรแสวงหำควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเรื่องประกัน

คุณภำพมำก 
 

จุดที่ควรพัฒนาและปรับปรุงเร่งด่วน 
1. ในกำรท ำแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรต้องก ำหนดตัวบ่งชี้เพ่ือน ำไปประเมินควำมส ำเร็จของ

แผนฯ  
2.กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินต้องเป็นไปตำมแนวทำงที่ สกอ. ก ำหนด 
 

ข้อเสนอแนะ  
ควรมีกำรท ำควำมเข้ำใจในประเด็นของกำรจัดท ำตัวบ่งชี้ของแผน ทั้งแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำรเพ่ือ

สำมำรถน ำไปพัฒนำกำรจัดท ำแผนฯ ได้ และกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1. กำรประกันคุณภำพของหน่วยงำนนี้ ควรจะปรับ/สร้ำง องค์ประกอบบำงส่วนให้สอดคล้องกับพันธกิจ 

ด้วยหน่วยงำนนี้มีพันธกิจหลักด้ำนกำรสนับสนุน ดังนั้นกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพ นอกจำกองค์ประกอบที่ 1 
7 8 และ 9 แล้ว ควรมีองค์ประกอบเพิ่มเติมตำมพันธกิจ แทนองค์ประกอบที่ 2, 3, 4, 5 และ 6 เช่น ส่งเสริมกำร
จัดกำรศึกษำ และระบบงำนกำรให้บริกำร เป็นต้น 

2. โครงสร้ำงของหน่วยงำน ควรปรับให้สอดคล้องกับพันธกิจ คือ บัณฑิตศึกษำ ควรจะแยกจำกส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เพ่ือกำรประกันคุณภำพจะได้สอดคล้องเป็นทิศทำงเดียวกัน ตำมองค์ประกอบ
กำรประกันคุณภำพ 

3. กำรจัดท ำรำยงำนประเมินตนเองควรพัฒนำต่อโดยใช้ระบบ CHE QA ONLINE ในปีต่อไป 
4. กำรแสดงหลักฐำนควรเขียนให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ต่ำง ๆ ในกำรรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
5. ควรมีกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพกำรให้บริกำรข้อมูล ข่ำวสำร และข้อเสนอแนะ มำเป็นข้อมูลในกำร

จัดบริกำรให้ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ 
6. ควรมีกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม ด้ำนกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิงทำงวิชำกำร เพ่ือป้องกันกำรละเมิด

ทรัพย์สินทำงปัญญำ และส่งเสริมควำมรู้คู่คุณธรรมให้แก่นักศึกษำ 
7.มีกำรประเมินผลคุณภำพกำรให้บริกำรข้อมูล ข่ำวสำรผ่ำนเว็บไซต์ แต่ยังไม่มีกำรจ ำแนกประเภทนักศึกษำ 

และศิษย์เก่ำให้ชัดเจน 
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ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจ าปีการศึกษา 2556 

การปฏิบัติที่ดี/ ข้อที่ควรพัฒนาและปรับปรุง/ข้อเสนอแนะภาพรวม แยกตามองค์ประกอบ 
องค์ประกอบที่ 1 
   1 จุดเด่นสิ่งที่น่ำชื่นชม และสำมำรถเป็นแบบอย่ำงที่ดี (Best Practices)  
       - ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีกระบวนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ที่สอดคล้องกับพันธกิจ ด้ำน
สนับสนุน ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และพัฒนำระบบกำรให้บริกำรโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย 
มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร และมีคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก มำช่วยก ำกับ ดูแลให้ค ำชี้แนะในกำรบริหำรงำน 
 

   2. จุดอ่อน  
       - ไม่มี 
 

   3. ข้อเสนอแนะ  
       - กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ควรประกอบไปด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลำกหลำย 
       - คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก ควรมีบุคลำกรที่เป็นตัวแทนคณำจำรย์แต่ละคณะเข้ำมำมีส่วนร่วม ในกำรเป็น
คณะกรรมกำร 
       - กระบวนกำรถ่ำยทอดแผน นอกจำกถ่ำยทอดไปยังบุคลำกรภำยในหน่วยงำนแล้ว ควรมีกำรถ่ำยทอดไปสู่
คณะต่ำง ๆ และมีหลักฐำนที่ชัดเจน เช่น กำรจัดโครงกำร สนส. สัญจร 

 

   4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
       - ในอนำคตอำจมีกำรปรับ ทบทวนวิสัยทัศน์ ให้เหมำะสมกับพันธกิจของหน่วยงำน แล้วควรรวม
บัณฑิตศึกษำเข้ำไปเป็นส่วนหนึ่งของกำรด ำเนินงำนด้วย 
 

องค์ประกอบที่ 7 
   1. จุดเด่นสิ่งท่ีน่าชื่นชม และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practices)  
      - มีกำรใช้สำรสนเทศมำสนับสนุนกำรด ำเนินงำน 
      - ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนท ำหน้ำที่สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ Active Learning 
อย่ำงต่อเนื่อง จนสำมำรถจัดท ำข้ันตอนเป็น Best Practice ในงำนประกันได้ดี 
 

   2. จุดอ่อน 
     - ฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรจัดกำรมีน้อย เช่นฐำนข้อมูลกำรใช้ห้องเรียน จ ำนวนห้องเรียนที่ใช้ได้ 
 

   3. ข้อเสนอแนะ 
     - กำรให้บุคลำกรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร ควรมีกิจกรรมเสริมสร้ำงขวัญ ก ำลังใจในกำร
ปฏิบัติงำน ให้แก่บุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรสร้ำงแรงจูงใจด้วยกำรให้รำงวัล ซึ่งจะส่งผลให้บุคลำกรเกิดควำม
รักในองค์กร 
     - กำรก ำหนดประเด็นควำมรู้ และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ อย่ำงน้อยต้องครอบคลุม พันธกิจด้ำนกำร
ผลิตบัณฑิต และกำรวิจัย เพิ่มเติมจำกสิ่งที่ส ำนักฯ ท ำ 
     - จัดสรรงบประมำณในกำรท ำฐำนข้อมูล หรือท ำวิจัยในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่จะน ำมำบริหำรจัดกำร เช่น 
ข้อมูลห้องเรียน ข้อมูลควำมพึงพอใจ หรือข้อคิดเห็นในกำรใช้บริกำรด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือกำรพัฒนำและปรับปรุง 
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     - ควรปรับปรุงกำรอ้ำงอิงหลักฐำนให้สอดคล้องกับเกณฑ์ และพิจำรณำเกณฑ์ของ สกอ. เป็นแนวทำงในกำร
วำงแผนกำรด ำเนินงำน เพ่ือน ำไปสู่ควำมส ำเร็จ และบรรลุเป้ำหมำย 

 

   4. แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 
       - เนื่องจำกหน่วยงำนเป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในอนำคตควรพัฒนำและน ำ
นวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ำมำใช้ในกำรให้บริกำรแก่ นักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคคลภำยนอก 
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นโยบายการบริหารงานและการก าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย1 
 

แนวทาง  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ จ ำเป็นต้องปรับกระบวนทัศน์ใหม่ในกำรบริหำรโดยปรัชญำกำรท ำงำนมุ่ง

พัฒนำสู่องค์กรธรรมำภิบำล สร้ำงควำมเป็นธรรม โปร่งใส พัฒนำงำนใหม่ ใส่ใจคุณค่ำ รักษำงำนเดิม เพิ่มเติมกำร
เรียนรู้ ปลูกฝังควำมมุ่งมั่น ควำมเสียสละ และอุดมกำรณ์ สู่วิสัยทัศน์ร่วมอันหนึ่งอันเดียวกัน ถ่ำยทอดวิสัยทัศน์
และอุดมกำรณ์สู่บุคลำกรจำกรุ่นสู่รุ่น ปรับปรุงเกณฑ์กำรจัดสรรทรัพยำกรที่โปร่งใส เป็นธรรม ปรับปรุงและพัฒนำ
ระบบงำน ระบบบุคลำกรที่ส่งเสริมให้ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข พัฒนำงำนใหม่ เปิดสอนสำขำท่ีสังคมต้องกำรโดยไม่
ซ้ ำกับที่มหำวิทยำลัยอื่นเปิดสอนอยู่ ส่งเสริมคนดี คนเก่ง โดยผ่ำนสมำคมศิษย์เก่ำ พัฒนำหลักสูตรและกระบวน
จัดกำรเรียนกำรสอนให้ตอบสนองผู้เรียนและสังคม ยึดกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้มุ่งสู่เป็นวัฒนธรรมองค์กร 
 

เป้าหมาย  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์มุ่งสร้ำงมหำวิทยำลัยให้เป็นชุมชนวิชำกำร สร้ำงฐำนควำมรู้ น ำ

มหำวิทยำลัยสู่สำกล สร้ำงชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง แกร่งกล้ำกำรวิจัย ให้บริกำรวิชำกำรทำงวิชำกำรแก่ชุมชน 
คิดค้นศิลปะ วิทยำกำร สืบสำนศิลปวัฒนธรรม น ำเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  
2. ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ  
3. ด้ำนกำรวิจัยและบริกำรทำงวิชำกำร  
4. ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
5. ด้ำนกำรสืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  
6. ด้ำนกำรปรับปรุง ถ่ำยทอด และพัฒนำเทคโนโลยี  
7. ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรจัดหำและบริหำรงบประมำณ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่สำกลบนรำกฐำนควำมรับผิดชอบต่อท้องถิ่น  
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบบริหำร  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษา 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำให้ได้มำตรฐำน 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำนักศึกษำให้พัฒนำเต็มศักยภำพ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำบัณฑิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือเข้ำสู่ตลำดงำน 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำบัณฑิตเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำสถำบันให้เป็นชุมชนวิชำกำร  

 
 

                                                           

1 แผนยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์พ.ศ.2557-2559 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรวิจัย  
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรแสวงหำแหล่งทุนวิจัย  
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรบูรณำกำรงำนวิจัย กำรให้บริกำรทำงวิชำกำร และกำรเรียนกำรสอน  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ยุทธศำสตร์ที่ 1 รวบรวม ค้นคว้ำ และวิจัยทำงด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์และท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 สืบสำนและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 จัดตั้งศูนย์สำธิตโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 สนองโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับบริบทของท้องถิ่น 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ศึกษำและปรับปรุงนวัตกรรมและเทคโนโลยีในชุมชน 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ถ่ำยทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมำะสมสู่ชุมชน  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรผลิตครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ  
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร 

 

แนวทางด าเนินการ 
(1) สร้ำงขวัญและก ำลังใจของบุคลำกร ควำมมั่นคงในอำชีพ  
(2) ปฏิรูปโครงสร้ำงเงินเดือน ค่ำตอบแทนอำจำรย์ 
(3) ให้โอกำสบุคลำกรรุ่นใหม่เข้ำสู่ต ำแหน่งทำงกำรบริหำร 
(4) กำรสรรหำและบรรจุคนเข้ำสู่ต ำแหน่งงำน  
(5) กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
(6) กำรส่งเสริมกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร  
(7) พัฒนำควำมสำมำรถในกำรเขียนผลงำนทำงวิชำกำร 
(8) กำรพัฒนำทักษะในกำรใช้ภำษำอังกฤษ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดหาและบริหารงบประมาณ 
แนวทางด าเนินการ 

(1) กำรจัดสรรงบประมำณให้ครอบคลุม  
(2) กำรจัดท ำข้อก ำหนดในกำรบริหำรงบประมำณ  
(3) บริหำรงบประมำณโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ 
(4) ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน  
(5) กำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรงบประมำณ 
(6) จัดหำรำยได้เชิงรุกจำกทรัพย์สินและทรัพยำกรที่มีอยู่ 
(7) จัดหำรำยได้จำกกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร  
(8) จัดตั้งศูนย์ให้บริกำรทำงวิชำกำร 
(9) ปรับปรุงโรงแรมต้นน้ ำ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางด าเนินการ 

(1) กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้พร้อม  
(2) พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
(3) กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร  
(4) ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสร้ำงนวัตกรรมกำรบริกำร 
(5) ควบคุมกำรใช้พ้ืนที่และกำรพัฒนำโครงสร้ำงให้เป็นไปตำมผังแม่บท 
(6) กำรดูแลควำมปลอดภัยของบุคลำกรและนักศึกษำ 
(7) จัดตั้งศูนย์กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรครบวงจร (University Service)  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากลบนรากฐานความรับผิดชอบต่อท้องถิ่น 
แนวทางด าเนินการ 

(1) แสวงหำเอกลักษณ์ด้ำนคุณภำพและควำมแตกต่ำง  
(2) สร้ำงควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศ  
(3) เข้ำร่วมสัมมนำทำงวิชำกำร น ำเสนอผลงำนระดับนำนำชำติ  
(4) สนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนในระดับนำนำชำติ 
(5) พัฒนำเว็บไซต์ให้มีภำษำต่ำงประเทศอย่ำงน้อย 2 ภำษำ 
(6) เข้ำร่วมโครงกำร UMAP และ AUN 
(7) พัฒนำหลักสูตรที่มีกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษเพิ่มข้ึน 
(8) สรรหำอำจำรย์ชำวต่ำงประเทศ และเสริมสร้ำงควำมมั่นคง 
(9) รับนักศึกษำต่ำงชำติเข้ำมำศึกษำในมหำวิทยำลัยให้มำกขึ้น 
(10) เร่งรัดพัฒนำศูนย์อำเซียนศึกษำ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหาร 
แนวทางด าเนินการ 

(1) ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรให้ได้มำตรฐำน 
(2) บริหำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล  
(3) พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่เหมำะสม  
(4) พัฒนำระบบกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำร 
(5) ปรับโครงสร้ำงหน่วยงำนภำยในให้สนองพันธกิจได้มำกขึ้น  
(6) กำรให้บริกำรผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต 
(7) ให้มีระบบประเมินอธิกำรบดีบนอินเทอร์เน็ต 
(8) เตรียมควำมพร้อมไปสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
แนวทางด าเนินการ  

(1) สร้ำงควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
(2) กำรพัฒนำหลักสูตรใหม่ ๆ ที่มีควำมพร้อม 
(3) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
(4) จัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นทักษะควบคู่ไปกับทฤษฎี  
(5) พัฒนำอำจำรย์ให้เป็นมืออำชีพด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย  
(7) ส่งเสริมให้อำจำรย์ผลิตสื่อกำรสอน เอกสำรและต ำรำ  
(8) ส่งเสริมกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใช้สื่อที่หลำกหลำย 
(9) จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษบำงส่วน  
(10) บูรณำกำรงำนวิจัยและให้บริกำรทำงวิชำกำรกับกำรเรียนกำรสอน  
(11) กำรพัฒนำห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ทันสมัยให้ครบถ้วน  
(12) จัดสิ่งสนับสนุนให้ได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนขั้นต่ ำของสำขำวิชำ  
(13) จัดตั้งคณะใหม่ที่มีศักยภำพและควำมพร้อม  
(14) ส่งเสริมให้กำรจัดหลักสูตรสหกิจศึกษำบรรลุเป้ำหมำย  
(15) พัฒนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคมเพ่ิมข้ึน 
(16) ด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กำร 
(17) เพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของมหำวิทยำลัย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานักศึกษา  
แนวทางด าเนินการ 

(1) กำรสรรหำนักศึกษำใหม่ที่มีศักยภำพเข้ำมำเรียนเพิ่มข้ึน 
(2) สรรหำนักศึกษำที่มีควำมสำมำรถพิเศษเข้ำมำเรียน 
(3) พัฒนำนักศึกษำใหม่ให้มีควำมสำมำรถพ้ืนฐำนในกำรเรียน 
(4) จัดนักศึกษำเข้ำอยู่ในหอพัก 
(5) พัฒนำนักศึกษำให้เป็นคนดี คนเก่ง  
(6) ส่งเสริมให้นักศึกษำมีทักษะในกำรใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเข้าสู่ตลาดงาน 
แนวทางด าเนินการ 

(1) กำรพัฒนำบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิฯ 
(2) กำรพัฒนำบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์เฉพำะ  
(3) พัฒนำคุณภำพของบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับ  
(4) สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกิจกรรมทำงวิชำกำร 
(5) ส่งเสริมภำวกำรณ์มีงำนท ำหลังส ำเร็จกำรศึกษำ 
(6) จัดให้บริกำรสำรสนเทศทำงอำชีพและกำรเตรียมตัวเพ่ือกำรสมัครงำน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาบัณฑิตเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
แนวทางด าเนินการ  

(1) พัฒนำทักษะทำงภำษำอังกฤษของนักศึกษำให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
(2) พัฒนำทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(3) ปรับปรุงหลักสูตรรำยวิชำเพ่ือบูรณำกำรประชำคมอำเซียน 
(4) ให้ลงทะเบียนเรียนร่วมกับสถำบันอุดมศึกษำในเอเชียและให้ถ่ำยโอนหน่วยกิตได้ 
(5) สร้ำงโอกำสในกำรให้นักศึกษำมีควำมรอบรู้เรื่องประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสถาบันให้เป็นชุมชนวิชาการ 
แนวทางด าเนินการ 

(1) กำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ 
(2) สร้ำงบรรยำกำศทำงวิชำกำรภำยในมหำวิทยำลัย 
(3) กำรสร้ำงแรงจูงใจทำงวิชำกำร 
(4) เข้ำไปมีส่วนร่วมและมีบทบำทในกำรชี้น ำสังคมให้มำกข้ึน 
(5) เปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น จัดท ำศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น 
(6) ส่งเสริมกำรศึกษำต่อเนื่องและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(7) เร่งรัดกำรด ำเนินกำรของศูนย์อำเซียนศึกษำ  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย  
แนวทางด าเนินการ 

(1) กำรพัฒนำนักวิจัยที่มีศักยภำพสูง 
(2) ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพของงำนวิจัย 
(3) ส่งเสริมกำรท ำวิจัยแบบมีส่วนร่วม และกำรวิจัยเชิงบูรณำกำรเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น 
(4) เชิดชูเกียรตินักวิจัย 
(5) สร้ำงเครือข่ำยกำรวิจัยร่วมกับมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ 
(6) กำรส่งเสริมกำรเผยแพร่งำนวิจัยทั้งในระดับชำติและระดับนำนำชำติ  
(7) ส่งเสริมงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่มีอนำคต  

  



14 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแสวงหาแหล่งทุนวิจัย 
แนวทางด าเนินการ  

(1) แสวงหำแหล่งทุนและจัดตั้งกองทุนสนับสนุนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
(2) ด ำเนินกำรวิจัยร่วมกับภำครัฐและภำคเอกชนภำยในประเทศ 
(3) รับงำนวิจัยให้แก่หน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนในท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการทางวิชาการ 
แนวทางด าเนินการ  

(1) จัดท ำแผนกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่ประชำชนให้ชัดเจน 
(2) พัฒนำหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่ประชำชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายการให้บริการทางวิชาการ 
แนวทางด าเนินการ 

(1) กำรจัดท ำท ำเนียบนักวิจัยและนักวิชำกำร  
(2) ร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรร่วมกัน  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบูรณาการงานวิจัย การให้บริการทางวิชาการ และการเรียนการสอน 
แนวทางด าเนินการ 

(1) ส่งเสริมให้น ำผลกำรวิจัยมำใช้ในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร 
(2) ส่งเสริมให้น ำผลกำรวิจัย/กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 รวบรวม ค้นคว้า และวิจัยทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
แนวทางด าเนินการ  

(1) จัดท ำฐำนข้อมูลทำงด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
(2) วิจัยและค้นหำควำมรู้เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
แนวทางด าเนินการ  

(1) รณรงค์ให้เห็นคุณค่ำของวัฒนธรรมไทย 
(2) สนับสนุนกำรศึกษำและพัฒนำแหล่งวัฒนธรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สืบสานและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
แนวทางด าเนินการ 

(1) ส่งเสริมให้มีกำรบูรณำกำรในกำรเรียนกำรสอน 
(2) เข้ำไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงวัฒนธรรมของชุมชน  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดตั้งศูนย์สาธิตโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
แนวทางด าเนินการ 

(1) จัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่  
(2) พัฒนำสื่อและแหล่งเรียนรู้โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
แนวทางด าเนินการ 

(1) ให้หน่วยงำนในมหำวิทยำลัยน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ 
(2) เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรสนับสนุนโครงกำรฯ  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  
ยุทธศาสตร์ที ่1 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
แนวทางด าเนินการ 

(1) ส่งเสริมกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีพ้ืนบ้ำน 
(2) แสวงหำควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำ สถำบันวิจัยต่ำง ๆ รวมทั้งภำคเอกชน ในกำรวิจัยและ

พัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีอยู่ในชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ศึกษาและปรับปรุงนวัตกรรมและเทคโนโลยีในชุมชน 
แนวทางด าเนินการ 

(1) จัดท ำฐำนข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีพ้ืนบ้ำน 
(2) ส่งเสริมให้น ำควำมรู้มำปรับปรุงนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่ชุมชน 
แนวทางด าเนินการ 

(1) จัดตั้งศูนย์สำธิตและถ่ำยทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
(2) จัดอบรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้แก่ชุมชน 
(3) ร่วมมือกับหน่วยงำนรำชกำรอื่นที่เกี่ยวข้องจัดอบรม  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แนวทางด าเนินการ 

(1) ส่งเสริมควำมเป็นผู้น ำในกำรผลิตครู 
(2) พัฒนำหลักสูตรกำรผลิตครู ให้มีหลำกหลำยวิชำเอก 
(3) พัฒนำนักศึกษำครูอย่ำงเป็นระบบ 
(4) สนับสนุนให้โรงเรียนสำธิตเป็นอิสระ 
(5) พัฒนำคุณภำพของโรงเรียนร่วมพัฒนำวิชำชีพครู 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แนวทางด าเนินการ  

(1) พัฒนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำท่ีหลำกหลำย 
(2) ส่งเสริมศูนย์ศึกษำพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(3) จัดท ำแผนพัฒนำครูร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัด 
(4) จัดสร้ำงเครือข่ำยกำรพัฒนำครู 
(5) พัฒนำรูปแบบกำรพัฒนำครูที่หลำกหลำย 
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ทิศทางการพัฒนาของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 5 ปี ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เป็นไปตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2547 ข้อ 8 ให้ส่วนรำชกำรต้องจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรตำมมำตรำ 16 แห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
ซึ่งส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนได้จัดท ำให้สอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำน นโยบำยและประเด็น
ยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ภำยใต้แนวนโยบำยและมำตรกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

 

นโยบาย/มาตรการในการด าเนินงาน 
     มาตรการด้านการบริหารและการจัดการ 

1. กระบวนกำรจัดสรรงบประมำณให้เป็นไปตำมระบบงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำน เพ่ือพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำและกำรแก้ปัญหำในจุดที่ควรพัฒนำตำมผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพภำยใน ผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรตำมค ำรับรองปฏิบัติรำชกำร (ก.พ.ร.) 

2. กำรจัดสรรงบประมำณเน้นควำมถูกต้อง สมเหตุสมผล เป็นรูปธรรมกับหน่วยงำนและเกิดควำมคุ้มค่ำ
เป็นประโยชน์โดยตรงต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรด ำเนินงำน 

3. กำรวิเครำะห์ กำรจัดท ำโครงกำร และกำรจัดท ำค ำของบประมำณให้หน่วยงำนด ำเนินกำรบนพื้นฐำน
ของหลักกำรเหตุผลและขั้นตอนกำรวำงแผนและบริหำรโครงกำรตำมแนวทำงของส ำนักงบประมำณ ให้สอดคล้อง
กับตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของ ก.พ.ร.และตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพภำยใน 

4. กำรจัดท ำโครงกำรของหน่วยงำน ให้น ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด ำเนินกำรวำงแผนและ
บริหำรโครงกำรให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด โดยมีหลักกำรส ำคัญ ดังนี้ 

     4.1 หลักควำมพอดี พอประมำณ โดยค ำนึงถึงควำมสอดคล้องกับศักยภำพของหน่วยงำนและ
สภำวกำรณ์ทำงเศรษฐกิจและสังคม 

     4.2 หลักควำมมีเหตุผล โดยใช้ควำมรู้ที่ถูกหลักวิชำกำรด้วยควำมรอบคอบและระมัดระวัง 
     4.3 หลักกำรมีภูมิคุ้มกัน โดยให้ค ำนึงถึงควำมสมดุลของผลกำรด ำเนินงำนและกำรมีพลวัตพร้อม

รองรับกำรเปลี่ยนแปลง 
     4.4 หลักกำรมีควำมรู้ คุณธรรมและจริยธรรม โดยให้ค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของคนในสังคม ควำม

ซื่อสัตย์สุจริตในกำรด ำเนินงำน 
 

     มาตรการด้านการบริหารงานบุคคล 
           1.ส ำนักส่งเสริมให้ผู้บริหำรเข้ำร่วมประชุมทำงวิชำกำร กำรฝึกอบรม ประชุมสัมมนำ และศึกษำดูงำนทั้ง
ภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 
           2.จัดโครงกำรส่งเสริมพัฒนำประสิทธิภำพเพ่ือพัฒนำบุคลำกรให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้ 
           3.ด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ภำยในหน่วยงำน เพ่ือให้สำมำรถน ำควำมรู้มำพัฒนำกำรท ำงำนของตนให้มี
คุณภำพที่ดีข้ึน (KM) 
           4.ส่งเสริมให้หน่วยงำนปรับปรุงกระบวนกำรบริกำรให้สั้น กระชับ โดยเน้นกำรผลิตผลงำนที่รวดเร็วและ
ถูกต้อง 
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     มาตรการด้านการเงินและงบประมาณ 
1. ปรับปรุงระบบบริหำรงำนด้ำนกำรวำงแผนงบประมำณที่ชัดเจน  
2. วิเครำะห์ศักยภำพควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติภำรกิจ 
3. น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ และเทคนิคกำรจัดกำร รูปแบบใหม่มำใช้ เพ่ือลดต้นทุนกำรผลิต 
4. ปรับปรุงระบบบัญชีไปสู่ระบบที่สำมำรถรำยงำนค่ำใช้จ่ำย ต่อหน่วย 
5. ลดรำยจ่ำยกำรบริหำรจัดกำรที่ไม่จ ำเป็น 
6. รำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่มีควำมชัดเจน โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้  
7. วิเครำะห์สถำนกำรณ์ทำงกำรเงินและรำยงำนต่อผู้บริหำรอย่ำงต่อเนื่อง 

 

แนวทางด าเนินงานตามจุดเน้นที่ส าคัญ  
1. สนับสนุนพัฒนำหลักสูตรให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนของ สกอ. 
2. มุ่งเน้นพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรบริกำร จิตบริกำร 
3. ส่งเสริมให้น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ทันสมัย สะดวก มำใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
4. พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องตำมควำมต้องกำร  
5. พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรด้ำนกำรประกันคุณภำพ 
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กระบวนการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี  
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แต่งตั้งคณะกรรมกำร 

รวบรวมข้อมูลพื้นฐำนในกำร
จัดท ำแผน 

- วิสัยทัศน์ /ปรัชญำ / SWOT 
- พันธกิจ / ประเด็นยุทธศำสตร์ส ำนักฯ 
- ประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย 
- นโยบำยกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

ประชุมบุคลำกรเพื่อท ำกำร
ทบทวน/ปรบัปรุงข้อมูลพื้นฐำน 

ประชุมบุคลำกรภำยในส ำนัก เพื่อท ำกำรทบทวน หรือ
ปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินงำน ไม่ว่ำจะเป็น กำรวิเครำะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นยุทธศำสตร์  เป้ำประสงค์ รวมถึง
กำรก ำหนดตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำน 

จัดท ำ (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์ 
ระยะยำว 5 ป ี

ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร 
พิจำรณำ (รำ่ง) แผนฯ 

คณะกรรมกำรบริหำรร่วมกันพิจำรณำ ตรวจสอบ
ควำมถูกต้อง และท ำกำรปรับแก้ไขเบื้องต้นก่อน
เสนอคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก 

เสนอ (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์ 
ต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ 

ปรับปรุง ไม่ปรับปรุง 

ประชุมบุคลำกร ถ่ำยทอด 
และมอบหมำยตัวชี้วัดแผน 

น ำแผนฯ ไปปฏบิัต ิ

รำยงำนผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรตำมแผนฯ 

ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำน 
โดย หัวหน้ำงำนคณะ
ผู้บริหำรตำมสำยงำน  

ตรวจสอบกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปี โดยหน่วยงำนที่
มหำวิทยำลัยแต่งต้ัง  
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บทที่ 3 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

 หน่วยงำนท ำกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน โดยกำรจัดท ำ SWOT นั่นคือ
กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน ของหน่วยงำน  และกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอกที่ส่งเสริมเป็น
โอกำสในกำรด ำเนินงำน รวมทั้งปัจจัยภำยนอกที่มีผลกระทบก่อให้เกิดอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน กำรวิเครำะห์ 
SWOT ดังกล่ำวจะน ำมำซึ่งกำรก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนในกำรรักษำ ส่งเสริมจุดแข็ง หำแนวทำงป้องกันแก้ไข 
สิ่งที่เป็นจุดอ่อน จำกโอกำสที่มีอยู่ เพ่ือควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนที่บรรลุเป้ำหมำยของแผนต่อไป 

ปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็ง 

ที ่ จุดแข็ง 
ค่าน้ าหนัก 
(รวม=1) 

คะแนน 
(5 ระดับ) 

1 บุคลำกรส่วนใหญ่มีควำมคิดริเริ่ม สร้ำงสรรค์สิ่งใหม่อย่ำงต่อเนื่อง 0.2 3 
2 ระบบกำรบริหำรงำนเน้นกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร และกระจำยอ ำนำจใน

กำรบริหำรงำน 
0.2 2 

3 ก ำหนดภำระงำนและควำมรับผิดชอบแก่ผู้ปฏิบัติอย่ำงชัดเจน 0.2 2 
4 มีเครื่องมือ/ทรัพยำกรที่สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนที่ทันสมัย 0.1 4 
5 บุคลำกรส่วนใหญ่มีศักยภำพสูง มีควำมขยัน อดทน เสียสละ และท ำงำน

หนัก 
0.1 3 

6 มีกำรพัฒนำนวัตกรรมใหม่ ๆ และระบบงำนให้บริกำรมีควำมทันสมัย 
สอดคล้องกับระเบียบ ประกำศของมหำวิทยำลัย 

0.2 4 

ปัจจัยภายในที่เป็นจุดอ่อน 

ที ่ จุดอ่อน 
ค่าน้ าหนัก 
(รวม=1) 

คะแนน 
(5 ระดับ) 

1 ขำดกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก ในงำนบำงประเภท 0.1 4 
2 กำรสื่อสำรระหว่ำงหน่วยงำนภำยในไม่มีประสิทธิภำพ 0.1 3 
3 มีระบบกำรติดตำมแต่ขำดกำรประเมินผล ที่จะน ำข้อมูลมำใช้ประโยชน์ 0.1 3 
4 ขำดกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือกำรตัดสินใจของผู้บริหำรล่ำช้ำและขำด

ประสิทธิภำพ 
0.1 2 

5 สภำพแวดล้อมภำยในแออัดและกำรใช้พ้ืนที่ยังไม่มีประสิทธิภำพเท่ำท่ีควร 0.1 2 
6 ขำดกำรเตรียมพร้อมบุคลำกรที่ข้ึนมำทดแทนบุคลำกรเดิมที่ลำออก หรือ

เกษียณ 
0.1 3 

7 บุคลำกรไม่ตระหนักถึงควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำตนเอง เพรำะมองไม่เห็น
ควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน 

0.1 3 

8 กำรบริหำรงบประมำณยังขำดประสิทธิภำพ งบประมำณไม่เพียงพอ 0.1 4 
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ที ่ จุดอ่อน 
ค่าน้ าหนัก 
(รวม=1) 

คะแนน 
(5 ระดับ) 

9 กระบวนกำร ขั้นตอนกำรท ำงำนบำงจุดยังมีควำมล้ำสมัย ไม่รองรับกำร
เปลี่ยนแปลง 

0.1 4 

10 ขำดระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิผล 0.1 4 
 
ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส 

ที ่ โอกาส 
ค่าน้ าหนัก 
(รวม=1) 

คะแนน 
(5 ระดับ) 

1 มีกำรประชุม อบรม เพ่ือพัฒนำงำนที่ท ำอยู่อย่ำงต่อเนื่อง 0.3 3 
2 ควำมต้องกำรเข้ำเรียนมีแนวโน้มเพ่ิมมำกขึ้น 0.2 2 
3 มีแหล่งทรัพยำกรและเทคโนโลยีสำรสนเทศสนับสนุนกำรเรียนรู้ภำยนอก

มำกขึ้น 
0.2 3 

4 มหำวิทยำลัยให้แต่ละหน่วยงำนมีอิสระในกำรบริหำรงำนภำยใต้นโยบำย
ของมหำวิทยำลัย 

0.3 3 

 

ปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรค 

ที ่ อุปสรรค 
ค่าน้ าหนัก 
(รวม=1) 

คะแนน 
(5 ระดับ) 

1 กำรแข่งขันที่เพ่ิมขึ้นจำกสถำบันกำรศึกษำท้ังในพ้ืนที่บริกำรและนอกพ้ืนที่
บริกำร 

0.1 3 

2 กำรเปลี่ยนแปลงค่ำนิยม ในกำรเลือกสถำนศึกษำ 0.1 2 
3 ทัศนคติ มุมมองสังคมภำยนอกท่ีมีต่อบัณฑิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏในเชิงลบ 0.1 2 
4 นโยบำยและกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัย 0.2 4 
5 วัฒนธรรมองค์กรของมหำวิทยำลัย มีควำมยืดหยุ่นสูงท ำให้ละเลยกำร

ปฏิบัติตำมกฎ หรือระเบียบต่ำง ๆ 
0.2 4 

6 ควำมต้องกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำไม่หลำกหลำย มีควำมต้องกำร
เพียงสำขำวิชำ 

0.1 3 

7 กำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำ บริกำรและกำรศึกษำ จำกกำรก้ำวเข้ำสู่กำรเป็น
ประชำคมอำเซียนในปี 2558 

0.1 2 

8 กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของเทคโนโลยี 0.1 2 
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ตารางการวิเคราะห์ SWOT และค่าน้ าหนัก 
SO (จุดแข็งและโอกาส) 

+ บคุลากรสว่นใหญม่คีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรค์สิง่
ใหมอ่ยา่งตอ่เนื่อง 

0.6 

+ ระบบการบรหิารงานเน้นการมีสว่นรว่มของ
บคุลากร และกระจายอ านาจในการบริหารงาน 

0.4 

+ ก าหนดภาระงานและความรบัผิดชอบแกผู่้ปฏบิตัิ
อยา่งชดัเจน 

0.4 

+ มเีครือ่งมือ/ทรพัยากรทีส่นบัสนุนการปฏบิตังิานที่
ทนัสมยั 

0.4 

+ บคุลากรสว่นใหญม่ศีกัยภาพสงู มคีวามขยนั 
อดทน เสยีสละ และท างานหนกั 

0.3 

+ มกีารพฒันานวตักรรมใหม ่ๆ และระบบงาน
ใหบ้รกิารมคีวามทนัสมยั สอดคล้องกบัระเบยีบ 
ประกาศของมหาวทิยาลยั 

0.8 

รวม=2.9 เฉลีย่=0.48 

+ มกีารประชุม อบรม เพือ่พฒันางานทีท่ าอยูอ่ยา่ง
ตอ่เนื่อง 

0.9 

+ ความตอ้งการเขา้เรียนมแีนวโน้มเพิ่มมากขึ้น 0.4 

+ มแีหลง่ทรพัยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนบัสนุนการเรียนรูภ้ายนอกมากขึน้ 

0.6 

+ มหาวทิยาลยัใหแ้ตล่ะหน่วยงานมอีสิระในการ
บริหารงานภายใตน้โยบายของมหาวทิยาลยั 

0.9 

รวม=2.8 เฉลีย่=0.7 

ST (จุดแข็งและภยัคกุคาม) 

+ บคุลากรสว่นใหญม่คีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรค์สิง่ใหม่
อยา่งตอ่เนือ่ง 

0.6 

+ ระบบการบรหิารงานเน้นการมีสว่นรว่มของ
บคุลากร และกระจายอ านาจในการบริหารงาน 

0.4 

+ ก าหนดภาระงานและความรบัผิดชอบแกผู่้ปฏบิตัิ
อยา่งชดัเจน 

0.4 

+ มเีครือ่งมือ/ทรพัยากรทีส่นบัสนุนการปฏบิตังิานที่
ทนัสมยั 

0.4 

+ บคุลากรสว่นใหญม่ศีกัยภาพสงู มคีวามขยนั อดทน 
เสยีสละ และท างานหนกั 

0.3 

+ มกีารพฒันานวตักรรมใหม ่ๆ และระบบงาน
ใหบ้รกิารมคีวามทนัสมยั สอดคล้องกบัระเบยีบ 
ประกาศของมหาวทิยาลยั 

0.8 

รวม 2.9 เฉลีย่=0.48 

+ การแขง่ขนัทีเ่พิม่ขึ้นจากสถาบนัการศึกษาท ัง้ใน
พื้นทีบ่รกิารและนอกพื้นทีบ่รกิาร 

0.3 

+ การเปลีย่นแปลงคา่นิยม ในการเลือกสถานศกึษา 0.2 

+ ทศันคต ิมมุมองสงัคมภายนอกทีม่ตีอ่บณัฑติ
มหาวทิยาลยัราชภฏัในเชิงลบ 

0.2 

+ นโยบายและการเปลีย่นแปลงรูปแบบการ
บริหารงานของมหาวทิยาลยั 

0.8 

+ วฒันธรรมองค์กรของมหาวทิยาลยั มคีวาม
ยืดหยุน่สงูท าใหล้ะเลยการปฏบิตัิตามกฎ หรือ
ระเบยีบตา่ง ๆ 

0.8 

+ ความตอ้งการศึกษาระดบับณัฑติศกึษาไม่
หลากหลาย มคีวามตอ้งการเพียงสาขาวชิา 

0.3 

+ การเปิดเสรีทางการคา้ บรกิารและการศกึษา จาก
การกา้วเขา้สูก่ารเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 

0.2 

+ การเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็วของเทคโนโลยี 0.2 

รวม 3 เฉลีย่=0.3 
WO (จุดออ่นและโอกาส) 

+ ขาดการประชาสมัพนัธ์เชิงรุก ในงานบางประเภท 0.4 

+ การสือ่สารระหวา่งหน่วยงานภายในไมม่ี
ประสทิธิภาพ 

0.3 

+ มรีะบบการตดิตามแตข่าดการประเมนิผล ทีจ่ะน า
ขอ้มลูมาใช้ประโยชน์ 

0.3 

+ ขาดการวเิคราะห์ขอ้มลูเพือ่การตดัสนิใจของ
ผูบ้รหิารลา่ช้าและขาดประสทิธิภาพ 

0.2 

+ สภาพแวดล้อมภายในแออดัและการใช้พื้นทีย่งัไมม่ี
ประสทิธิภาพเทา่ทีค่วร 

0.2 

+ ขาดการเตรียมพรอ้มบคุลากรทีข่ึน้มาทดแทน
บคุลากรเดมิทีล่าออก หรือเกษียณ 

0.3 

+ บคุลากรไมต่ระหนกัถงึความส าคญักบัการพฒันา
ตนเอง เพราะมองไมเ่ห็นความกา้วหน้าในสายงาน 

0.3 

+ การบรหิารงบประมาณยงัขาดประสทิธภิาพ 
งบประมาณไมเ่พียงพอ 

0.4 

+ กระบวนการ ข ัน้ตอนการท างานบางจุดยงัมคีวาม
ลา้สมยั ไมร่องรบัการเปลีย่นแปลง 

0.4 

+ ขาดระบบการควบคุมภายในและการบรหิารความ
เสีย่งทีม่ีประสทิธผิล 

0.4 

รวม 3.2 เฉลีย่=0.32 

+ มกีารประชุม อบรม เพือ่พฒันางานทีท่ าอยูอ่ยา่ง
ตอ่เนื่อง 

0.9 

+ ความตอ้งการเขา้เรียนมแีนวโน้มเพิ่มมากขึ้น 0.4 

+ มแีหลง่ทรพัยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนบัสนุนการเรียนรูภ้ายนอกมากขึน้ 

0.6 

+ มหาวทิยาลยัใหแ้ตล่ะหน่วยงานมอีสิระในการ
บริหารงานภายใตน้โยบายของมหาวทิยาลยั 

0.9 

รวม 2.8 เฉลีย่=0.7 
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WT (จุดออ่นและภยัคุกคาม) 
+ ขาดการประชาสมัพนัธ์เชิงรุก ในงานบางประเภท 0.4 

+ การสือ่สารระหวา่งหน่วยงานภายในไมม่ี
ประสทิธิภาพ 

0.3 

+ มรีะบบการตดิตามแตข่าดการประเมนิผล ทีจ่ะน า
ขอ้มลูมาใช้ประโยชน์ 

0.3 

+ ขาดการวเิคราะห์ขอ้มลูเพือ่การตดัสนิใจของผู้บริหาร
ลา่ช้าและขาดประสทิธิภาพ 

0.2 

+ สภาพแวดล้อมภายในแออดัและการใช้พื้นทีย่งัไมม่ี
ประสทิธิภาพเทา่ทีค่วร 

0.2 

+ ขาดการเตรียมพรอ้มบคุลากรทีข่ึน้มาทดแทน
บคุลากรเดมิทีล่าออก หรือเกษียณ 

0.3 

+ บคุลากรไมต่ระหนกัถงึความส าคญักบัการพฒันา
ตนเอง เพราะมองไมเ่ห็นความกา้วหน้าในสายงาน 

0.3 

+ การบรหิารงบประมาณยงัขาดประสทิธภิาพ 
งบประมาณไมเ่พียงพอ 

0.4 

+ กระบวนการ ข ัน้ตอนการท างานบางจุดยงัมคีวาม
ลา้สมยั ไมร่องรบัการเปลีย่นแปลง 

0.4 

+ ขาดระบบการควบคุมภายในและการบรหิารความ
เสีย่งทีม่ีประสทิธผิล 

0.4 

รวม 3.2 เฉลีย่=0.32 

+ การแขง่ขนัทีเ่พิม่ขึ้นจากสถาบนัการศึกษาท ัง้
ในพื้นทีบ่รกิารและนอกพื้นทีบ่รกิาร 

0.3 

+ การเปลีย่นแปลงคา่นิยม ในการเลือก
สถานศกึษา 

0.2 

+ ทศันคต ิมมุมองสงัคมภายนอกทีม่ตีอ่บณัฑติ
มหาวทิยาลยัราชภฏัในเชิงลบ 

0.2 

+ นโยบายและการเปลีย่นแปลงรูปแบบการ
บริหารงานของมหาวทิยาลยั 

0.8 

+ วฒันธรรมองค์กรของมหาวทิยาลยั มคีวาม
ยืดหยุน่สงูท าใหล้ะเลยการปฏบิตัิตามกฎ หรือ
ระเบยีบตา่ง ๆ 

0.8 

+ ความตอ้งการศึกษาระดบับณัฑติศกึษาไม่
หลากหลาย มคีวามตอ้งการเพียงสาขาวชิา 

0.3 

+ การเปิดเสรีทางการคา้ บรกิารและการศกึษา 
จากการกา้วเขา้สูก่ารเป็นประชาคมอาเซียนใน
ปี 2558 

0.2 

+ การเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็วของเทคโนโลยี 0.2 

รวม 3 เฉลีย่=0.37 
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บทที่ 4 
ยุทธศาสตร์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
 จำกกำรวิเครำะห์ SWOT เพ่ือใช้ในกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนนั้น คณะกรรมกำรจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์ได้เลือกใช้ผลกำรวิเครำะห์ จำกปัจจัยภำยในที่เป็นจุดอ่อน และปัจจัยภำยนอกท่ีเป็นโอกำส ซึ่งถือเป็น
ประเด็นทีส่ำมำรถมีโอกำสในกำรเสริมจุดอ่อนจำกโอกำสที่มีให้กลำยเป็นจุดแข็ง และสำมำรถขับเคลื่อนกลยุทธ์ใน
กำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพได้ดีกว่ำประเด็นอื่น ๆ  

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 
บุคลำกรส่วนใหญ่มี
ควำมคิดริเริ่ม สร้ำงสรรค์
สิ่งใหม่อย่ำงต่อเนื่อง 

ขำดกำรประชำสัมพนัธ์เชิง
รุก ในงำนบำงประเภท 

มีกำรประชุม อบรม เพื่อ
พัฒนำงำนที่ท ำอยู่อย่ำง
ต่อเนื่อง 

กำรแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจำก
สถำบนักำรศึกษำทั้งใน
พื้นที่บริกำรและนอกพื้นที่
บริกำร 

ระบบกำรบริหำรงำนเน้น
กำรมีส่วนร่วมของ
บุคลำกร และกระจำย
อ ำนำจในกำรบริหำรงำน 

บุคลำกรไม่ตระหนักถึง
ควำมส ำคัญกบักำรพัฒนำ
ตนเอง เพรำะมองไม่เห็น
ควำมกำ้วหน้ำในสำยงำน 

มีกำรพัฒนำนวัตกรรมใหม่ 
ๆ และพัฒนำระบบ
ทะเบียนและประมวลผล
ให้ทันสมัย 

กำรเปลี่ยนแปลงค่ำนิยม 
ในกำรเลือกสถำนศึกษำ 

ก ำหนดภำระงำนและ
ควำมรับผิดชอบแก่ผู้
ปฏิบัติอย่ำงชัดเจน 

มีกำรติดตำมกำร
ด ำเนินงำนแต่ขำดกำร
ประเมินผล ที่จะน ำข้อมูล
มำใช้ประโยชน ์

มีแหล่งทรัพยำกรและ
เทคโนโลยสีำรสนเทศ
สนับสนนุกำรเรียนรู้
ภำยนอกมำกขึ้น 

ทัศนคติ มุมมองสังคม
ภำยนอกที่มีต่อบัณฑิต
มหำวิทยำลยัรำชภัฏในเชงิ
ลบ 

มีเครื่องมือ/ทรัพยำกรที่
สนับสนนุกำรปฏบิัติงำนที่
ทันสมัย 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อ
กำรตัดสินใจของผู้บริหำร
มีควำมล่ำช้ำและขำด
ประสิทธิภำพ 

ควำมต้องกำรเข้ำเรียนมี
แนวโน้มเพิ่มมำกข้ึน 

นโยบำยและกำร
เปลี่ยนแปลงรูปแบบกำร
บริหำรงำนของ
มหำวิทยำลยั 

บุคลำกรส่วนใหญ่มี
ศักยภำพสูง มีควำมขยนั 
อดทน เสียสละ และ
ท ำงำนหนัก 

สภำพแวดล้อมภำยใน
แออัดและกำรใช้พื้นที่ยัง
ไม่มีประสทิธิภำพ
เท่ำที่ควร 

มหำวิทยำลยัให้แต่ละ
หน่วยงำนมีอิสระในกำร
บริหำรงำนภำยใต้นโยบำย
ของมหำวิทยำลัย 

วัฒนธรรมองค์กร มีควำม
ยืดหยุ่นสูงท ำให้ละเลยกำร
ปฏิบัติตำมกฎหรือ
ระเบียบต่ำง ๆ 

มีกำรพัฒนำนวัตกรรม
ใหม่ ๆ และระบบงำน
ให้บริกำรมีควำมทันสมัย 
สอดคล้องกับระเบียบ 
ประกำศของมหำวิทยำลัย 

กระบวนกำร ขั้นตอนกำร
ท ำงำนบำงจุดยังมีควำม
ล้ำสมัย ไม่รองรับกำร
เปลี่ยนแปลง 

 ควำมต้องกำรศึกษำระดบั
บัณฑิตศึกษำไม่
หลำกหลำยมีควำม
ต้องกำรเพียงบำง
สำขำวชิำ 
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จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 
 กำรบริหำรงบประมำณยัง

ขำดประสทิธิภำพ 
งบประมำณไม่เพียงพอ 

 กำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำ 
บริกำรและกำรศึกษำ จำก
กำรก้ำวเข้ำสู่กำรเป็น
ประชำคมอำเซียนในปี 
2558 

 กำรสื่อสำรระหว่ำง
หน่วยงำนภำยในไม่มี
ประสิทธิภำพ 

 กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำง
รวดเร็วของเทคโนโลย ี

 ขำดกำรเตรียมพร้อม
บุคลำกรที่ขึ้นมำทดแทน
บุคลำกรเดิมที่ลำออก 
หรือเกษียณ 

  

 ขำดระบบกำรควบคุม
ภำยในและกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงที่มปีระสิทธผิล 

  

 

ควำมสอดคล้องของปัจจัยภำยในที่เป็นจุดอ่อน กับปัจจัยภำยนอกที่เป็นโอกำส สำมำรถน ำมำใช้ในกำร
วำงเป้ำหมำยในเชิงยุทธศำสตร์ และน ำไปสู่กำรปฏิบัติ ดังนี้ 

 จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

โอ
กำ

ส 
(O

) 

1. น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำช่วยในกำร
บริหำรจัดกำรภำยในหน่วยงำน 
2. ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรทั้ง
ทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรปฏบิัติงำน และทักษะที่ใช้
ในกำรด ำเนินชีวิต 
3.พัฒนำระบบงำนให้บริกำรที่มคีวำม
หลำกหลำย ทนัต่อกำรเปลี่ยนแปลงและสนอง
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 

1.สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน
ต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัยให้เข้มแข็ง 
2.น ำเทคโนโลยีมำช่วยสนบัสนนุกำรด ำเนนิงำน
ในเชิงรุก 
3.สร้ำงค่ำนิยมในกำรพัฒนำตนเอง และส่งเสริม
ให้บุคลำกรปฏิบัติงำนอยำ่งมีเปำ้หมำย  
4.ส่งเสริมให้บุคลำกรแสดงควำมสำมำรถในกำร
พัฒนำงำนให้ทันสมัย 
 

อุป
สร

รค
 (T

) 

1.ปรับปรุงกระบวนกำรปฏบิัติงำนของบุคลำกร
ให้มีควำมคล่องตัว ลดระยะเวลำกำรปฏิบัติ 
2.ปรับปรุงแนวทำงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
ศักยภำพของบุคลำกร และคณำจำรย์ให้มีควำม
เหมำะสม สอดคล้องกับควำมตอ้งกำร 
 

1.ทบทวนภำระงำนของบุคลำกร และปรับให้มี
ควำมเหมำะสม 
2.ก ำหนดกระบวนกำร/แนวทำงกำรติดตำมผล
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
3.ก ำหนดแนวทำง/แนวปฏิบัติในกำรใช้ทรัพยำกร
อย่ำงคุ้มค่ำ สนองมำตรกำรประหยัดของ
มหำวิทยำลยั 
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คณะกรรมกำรฯ ได้น ำประเด็นที่กลำ่วไปแล้วข้ำงต้น มำใช้ในกำรจัดวำงทิศทำงของหน่วยงำนยุทธศำสตร์
ส ำคัญทีมุ่่งเน้นและต้องกำรพัฒนำ ให้สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำน ทำงคณะกรรมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ได้น ำ
ประเด็นยุทธศำสตร์เดิมมำท ำกำรทบทวนจุดเน้นที่ส ำคัญ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรด ำเนินงำนตำมประเด็น
ยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย มีกระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จำกกระบวนกำรตำมแผนภำพ คณะกรรมกำรฯ ได้วำงทิศทำงของส ำนักด้วยกำรก ำหนด
องค์ประกอบของแผนกลยุทธ์ ดังนี้ 

  วิสัยทัศน์ 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริกำรถูกต้องรวดเร็ว 

  ปรัชญา  
ส่งเสริมวิชำกำร รักษำมำตรฐำน  บริกำรด้วยน้ ำใจ 
 
 

วิสัยทัศน ์

พันธกิจ 

เป้ำประสงค์หลักของส ำนัก 

ผลลัพธ ์

ผลผลติ 

กิจกรรม 

กลยุทธ์หลักของส ำนัก 

ภำรกิจหลักที่ 1 ภำรกิจหลักที่ 2 ภำรกิจสนับสนุน 

กลยุทธ์รองของส ำนัก 

ภำรกิจรองที่ 1 ภำรกิจรองที่ 2 ภำรกิจรองที่ 3 

กลยุทธ์ของกลุ่มงำน 

กิจกรรมหลักที ่1 กิจกรรมหลักที ่2 กิจกรรมหลักที่..n 

แผ
นก

ลย
ุทธ

์หรื
อแ

ผน
ยุท

ธศ
ำส

ตร
์ 

แผ
นป

ฏบิ
ัติร

ำช
กำ

ร 
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 พันธกิจ  1. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยทั้งในระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ 
2. พัฒนำกำรบริกำรวิชำกำร ระบบงำนทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำให้มี 
  ประสิทธิภำพ 

 องค์ประกอบข้ำงต้นที่ได้กล่ำวมำนั้น กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน มีเป้ำประสงค์หลักในภำพรวมของกำรเป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ คือ “ให้บริกำรด้ำนงำนหลักสูตรและแผนกำรเรียน งำนทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ เพื่อ
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์”  ภำยใต้กำรวำงยุทธศำสตร์ แบบ Goals 
Approach เป็นรูแปแบบของยุทธศำสตร์ที่น ำเอำกลยุทธ์ในแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยมำด ำเนินกำร เพ่ือ
ควำมสอดคล้องและตอบสนองยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยได้อย่ำงชัดเจน  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ระดับมหำวิทยำลัย 

ยุทธศำสตร์ระดับส ำนัก 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
สร้ำงโอกำสใน
กำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ 
และพัฒนำกำรเรียน
กำรสอนให้มี
คุณภำพสู่
มำตรฐำนสำกล 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
สร้ำงควำมรู้และ
นวัตกรรม ให้
สำมำรถตีพิมพ์
เผยแพร่ใน
ระดับชำติ และ
น ำไปใช้ประโยชน์
ต่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
ให้บริกำรวิชำกำร 
ถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ที่มีคุณภำพ และสบื
สำนโครงกำร
พระรำชด ำร ิ

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
ฟื้นฟู และสบืสำน
คุณค่ำ ควำม
หลำกหลำยของ
วัฒนธรรมไทย ทั้งที่
เป็นวิถีชีวิตประเพณี 
ค่ำนิยมที่ดีงำม ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นและ
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 
เพิ่มศักยภำพครู 
และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ให้มี
คุณภำพและ
มำตรฐำนวิชำชีพ 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 
ก ำหนดแนวทำงกำร
บริหำรจัดกำรให้ได้
มำตรฐำน เป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำร
กิจกำรบำ้นเมืองที่ดี 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำทั้ง
ระดับปริญญำตรี
และระดับ
บัณฑิตศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมกำรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศ
งำนทะเบียนและ
ประมวลผล
กำรศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
พัฒนำระบบกำร
บริกำรวิชำกำรให้
มีประสิทธิภำพ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมกำรบริหำร
จัดกำรที่ได้
มำตรฐำนและ
เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำร
กิจกำรบำ้นเมืองที่ดี 
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จัดหำครภุณัฑ์ที่สนับสนุนกำรให้บริกำร 

กำรด ำเนินงำนโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เพิ่มช่องทำงกำรให้บริกำร 

หลักสตูรมคีุณภำพ เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯ ระบบกำรให้บริกำรมีควำมรวดเร็ว ทันสมัย และช่องทำงทีห่ลำกหลำย 

ส่งเสริมกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร 

มีระบบบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 

พัฒนำทักษะกำรให้บริกำรแบบมมีิตรไมตร ี

แผนท่ียุทธศาสตร์ส านกัส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสรมิกำรจดักำรศึกษำทั้ง
ระดับปริญญำตรีและระดับบัณฑิตศึกษำ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศงำนทะเบยีนและประมวลผล

กำรศึกษำ 

วิสัยทัศน:์ “ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนเป็นองค์กรท่ีทันสมัย ให้บริกำรถูกต้อง รวดเร็ว” 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนำระบบกำรบริกำร
วิชำกำรให้มีประสิทธิภำพ 
 

จัดท ำฐำนข้อมูลทีไ่ด้มำตรฐำน และเอื้อ 
อ ำนวยต่อกำรบรหิำรและตดัสินใจทุกระดับ 

สร้ำงเครือข่ำย กำรสื่อสำร
ระหว่ำงหน่วยงำน 

ปร
ะส

ิทธิ
ผล

 
ตำ

มพ
ันธ

กิจ
 

กำรจัดกำรเรยีนกำรสอนมีคณุภำพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสรมิกำรบริหำรจัดกำรที่ได้
มำตรฐำนและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ 

คุณ
ภำ

พบ
ริก

ำร
 

พัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนใหบ้ริกำรได้รวดเร็ว 

มีระบบสำรสนเทศข้อมลูข่ำวสำรที่สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร 

สร้ำงมำตรฐำนในกำรด ำเนินงำนประกันคณุภำพ 

มีฐำนข้อมูลที่เช่ือมโยง 
กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

มีระบบกำรตรวจสอบฐำนข้อมลู 
พัฒนำระบบอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรด ำเนินงำน 

ต่อผู้ใช้บริกำร 

ปร
ะส

ิทธ
ิภำ

พ 
กำ

รป
ฏิบั

ติ
รำ

ชก
ำร

 

เพิ่มประสิทธภิำพกำร
ประชำสัมพันธ์เชิงรุก บริหำรจดักำรอยำ่งมีธรรมำภิบำล 

พัฒนำห้องเรียนและอุปกรณส์นับสนุนกำรจดักำรเรียน ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 

กำรเบิกจ่ำยงบประมำณเป็นไปตำมเป้ำหมำย 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียมีควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำร 

พัฒนำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพ 

พัฒ
นำ

อง
ค์ก

ร 

พัฒนำบุคลำกรให้มสีมรรถนะสูงขึน้ในกำรปฏิบัติงำน ก ำหนดภำระงำนให้สอดคล้องกับควำมรับผิดชอบ 
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ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ทั้ง
ระดับปริญญำตรีและระดบั
บัณฑิตศึกษำ 
 

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ 
สอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พงึประสงค์ของ
หลักสูตรที่เปิดสอน 

1.พัฒนำศักยภำพบุคลำกรสำยวิชำกำร มีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยำบรรณในวิชำชพี มีควำมรับผิดชอบต่อ
ผู้เรียน สถำบนั ชุมชนและสงัคม 
2.พัฒนำทักษะด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของบุคลำกร
สำยวชิำกำร ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษำ
แห่งชำติ และสอดคล้องกับจุดมุง่หมำยของหลักสูตร 
3.ปรับปรุงหลักสูตรกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู้ของนักศึกษำ 
4.ยกระดับกระบวนกำรรับนักศึกษำใหม่ ให้มีมำตรฐำน 
สะดวก รวดเร็ว และทนัสมัย 
 

2.ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศงำนทะเบียนและ
ประมวลผล 

ระบบเทคโนโลยีสนบัสนุน
กำรด ำเนินงำนทันสมัย 
ให้บริกำรถูกต้องรวดเร็ว 
 

1.พัฒนำระบบฐำนข้อมูล โครงสร้ำงด้ำนสำรสนเทศที่
สนับสนนุกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลยั และกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
2.สร้ำงควำมนำ่เชื่อถือในสำรสนเทศที่เผยแพร่ 
 

3.ส่งเสริมกำรพัฒนำงำนบริกำร
ของหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ 

ระบบให้บริกำรมีควำม
ถูกต้อง รวดเร็ว สร้ำงควำม
พึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

1.พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริกำรที่เป็นเลิศ 
2.พัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้มีทกัษะวิชำชีพ มีควำมสุขใน
กำรปฏิบัติงำน 
3.ปรับปรุงโครงสรำ้ง ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนให้สัน้ ง่ำย 
สะดวก รวดเร็ว 
4.มีกลไกกำรสื่อสำรที่มีคุณภำพ ระหว่ำงผู้รับบริกำร 
ผู้ปฏิบัตงิำน หน่วยงำนและผูบ้ริหำร 
5.สร้ำงกลไกกำรบริหำรจัดกำรกำรให้บริกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 

4.ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรที่ได้
มำตรฐำนและเปน็ไปตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ด ี
 

มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี เป็น
ระบบและมีประสิทธิภำพ
ตำมหลักธรรมำภิบำล 

1.พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
2.พัฒนำกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ 
3.กำรบริหำรงบประมำณ มีควำมเป็นระบบ 
4.พัฒนำศักยภำพบุคลำกรในทกัษะด้ำนวิชำชีพที่เก่ียวข้อง
กับกำรปฏิบัติงำน 
5.สร้ำงกลไกกำรก ำกับติดตำม กำรปฏิบัติงำนแบบมุ่ง
ประสิทธผิล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทั้งระดับปริญญำตรีและระดับบัณฑิตศึกษำ 
เป้าประสงค์ : ผลิตบัณฑิตที่มคีุณภำพ สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ของหลกัสูตรที่เปิดสอน 
 

กลยุทธ์ มาตรการ/โครงการ 
1.พัฒนำศักยภำพบุคลำกรสำยวิชำกำร มีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยำบรรณในวิชำชพี มีควำม
รับผิดชอบต่อผู้เรียน สถำบัน ชมุชนและสังคม 
 
 
 

1.1 อบรมอำจำรย์ด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณใน
วิชำชีพ ให้เป็นครูมืออำชีพ  
1.2 ส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงคณำจำรย์จำก
คณะต่ำง ๆ รวมทัง้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงำนภำยนอก 
1.3 ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำแก่คณำจำรย์ ตำมนโยบำยของ
มหำวิทยำลยั เช่น กำรสนบัสนุนกำรจัดท ำผลงำนวิชำกำร กำรยก
ย่องชมเชย  

2.พัฒนำทักษะด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของ
บุคลำกรสำยวิชำกำร ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ และสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมำยของหลักสูตร 
 
 

2.1 พัฒนำคณำจำรย์ประจ ำหลกัสูตร /คณำจำรยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
2.2 ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำแก่คณำจำรย์ ตำมนโยบำยของ
มหำวิทยำลยั เช่น กำรสนบัสนนุกำรจัดท ำผลงำนวิชำกำรเพื่อขอ
ก ำหนดต ำแหน่งทำงวชิำกำร  กำรสนบัสนนุกำรเผยแพร่ ตีพิมพ์
บทควำมวชิำกำร  
 

3.ปรับปรุงหลักสูตรกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนที่มุ่งเนน้ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู้ของนักศึกษำ 
 
 
 
 
 

3.1 สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ และจัดหำสิ่ง
สนับสนนุกำรจัดกำรศึกษำ 
3.2 ส่งเสริมกำรจัดท ำหลักสูตรใหม่ และปรับปรุงหลักสูตรที่เน้น
สร้ำงกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริงแก่ผู้เรียน 
3.3 ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ เพื่อ
กระตุ้นกำรมีส่วนร่วมของผู้เรียน 
3.4 ส่งเสริมกำรสร้ำงมำตรฐำนกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
ตำมควำมมุ่งหมำยของหลักสูตรในระดับมหำวิทยำลยั 

4.ยกระดับกระบวนกำรรับนักศึกษำใหม่ ให้มี
มำตรฐำน สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย 

4.1 ส่งเสริมกำรเผยแพร่หลักสูตร และแนะแนวกำรศึกษำต่อ 
4.2 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียนมัธยมในเขตพืน้ที่
บริกำร 
4.3 ปรับปรุงกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรรับ โดยใช้เทคโนโลยีมำ
ช่วยอ ำนวยควำมสะดวก และระยะเวลำกำรปฏิบัตงิำน 
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ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (ปี) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
2557 2558 2559 2560 2561 

1.ร้อยละของหลักสูตรที่มีกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นสร้ำงกำรเรยีนรู้จำก
ประสบกำรณ์จริงแก่ผู้เรียน (รำยวิชำฝึก
ประสบกำรณ์ /สหกิจ)  

80 85 90 95 100 กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 

2.สัดส่วนผู้เข้ำเรียนระดบัอุดมศกึษำ
ทำงดำ้นวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี : 
ด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  

33/67 33/67 35/65 35/65 35/65 กลุ่มงำนทะเบียนและ
ประมวลผล 

3.ร้อยละของหลักสูตรใหม่ตำมควำม
ต้องกำรของท้องถิ่น  

60 70 80 90 100 กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 

4.ร้อยละห้องเรียนมำตรฐำนอำคำร
เรียนรวม ในควำมรับผิดชอบ  

90 90 95 100 100 กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 

5.ร้อยละของบทควำม/ผลงำนวชิำกำร 
ที่ได้รับกำรตีพิมพ์ เผยแพร่ 

20 22 24 26 28 กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำน 

6.ร้อยละนักศึกษำใหม่ที่รับเข้ำในแต่ละ
ปีกำรศึกษำเป็นไปตำมแผนกำรรับ 

80 85 90 95 100 กลุ่มงำนทะเบียนและ
ประมวลผล 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศงำนทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ 
เป้าประสงค์ : ระบบเทคโนโลยีสนับสนุนกำรด ำเนินงำนทันสมัย ให้บริกำรถูกต้องรวดเร็ว 
 

กลยุทธ์ มาตรการ/โครงการ 

1.พัฒนำระบบฐำนข้อมูล โครงสร้ำงด้ำนสำรสนเทศที่
สนับสนนุกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลยั และกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
2.สร้ำงควำมนำ่เชื่อถือในสำรสนเทศที่เผยแพร่ 

1.1 ปรับปรุงและพฒันำระบบสำรสนเทศที่สนับสนนุกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกรอย่ำงเปน็รูปธรรม 
1.2 พัฒนำระบบจัดเก็บข้อมูลให้มีควำมถูกต้อง เชื่อถือได้และเป็น
ปัจจุบนั  
1.3 จัดหำสิ่งสนบัสนนุกำรพฒันำเทคโนโลยีของหน่วยงำน 
 

 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (ปี) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
2557 2558 2559 2560 2561 

1.ร้อยละควำมพึงพอใจผู้ใช้บริกำร 80 85 90 95 100 กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำน 
2.ร้อยละควำมพงึพอใจของผู้ใช้
สำรสนเทศ 

80 85 90 95 100 กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมกำรพัฒนำงำนให้บริกำรของหน่วยงำนที่มีประสิทธิภำพ 
เป้าประสงค์ : งำนให้บริกำรมีควำมถูกต้อง รวดเร็ว 
 

กลยุทธ์ มาตรการ/โครงการ 
1.พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริกำรที่เป็นเลิศ 
2.พัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้มีทกัษะวิชำชีพ มีควำมสุข
ในกำรปฏิบัติงำน 
3.ปรับปรุงโครงสรำ้ง ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนให้สัน้ ง่ำย 
สะดวก รวดเร็ว 
4.มีกลไกกำรสื่อสำรที่มีคุณภำพ ระหว่ำงผู้รับบริกำร 
ผู้ปฏิบัตงิำน หน่วยงำนและผู้บริหำร 
5.สร้ำงกลไกกำรบริหำรจัดกำรกำรให้บริกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 

1.พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรให้บรกิำร “จิตบริกำร” 
2.ส่งเสริมกำรเรียนรู้ สร้ำงทักษะที่เก่ียวข้องกับงำนในหน้ำที่ และ
ทักษะที่ส่งเสริมกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวนัแก่บุคลำกร 
3.ทบทวนขั้นตอนกำรด ำเนนิงำน ให้มีควำมทันสมยั สอดคล้องกับ
กำรด ำเนินงำนในปัจจบุัน 
4.สร้ำงสังคมกำรเรียนรู้ ในรูปแบบกำรจัดกำรควำมรู้ กำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลำกรภำยในและภำยนอกหน่วยงำน 
5.ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกระดับในกำรพัฒนำ
หน่วยงำน 
6.พัฒนำระบบงำนให้บริกำร แบบ one stop service ด้วย
เทคโนโลยทีี่ทันสมัย 
 

 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (ปี) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
2557 2558 2559 2560 2561 

1.ร้อยละควำมพึงพอใจผู้ใช้บริกำร 80 85 90 95 100 กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำน 
2.จ ำนวนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 3 5 6 6 กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำน 
3.ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำ
ทักษะทำงวิชำชีพหรือทักษะอ่ืนที่ตนสนใจ 

90 90 95 100 100 กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำน 

4.ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรลดรอบกำร
ให้บริกำรหน้ำเคำท์เตอร์ 

80 85 90 95 100 ทุกกลุ่มงำน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรที่ได้มำตรฐำนและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร 
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

เป้าประสงค์ : มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี เป็นระบบและมีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
 

กลยุทธ์ มาตรการ/โครงการ 
1.พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
 

1.มีกลไกกำรติดตำม ผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ และเอ้ือ
ต่อกำรพัฒนำ กำรหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ 
2.มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
3.จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนและแผนงบประมำณเพื่อให้กำร
ด ำเนินงำนบรรลุตำมวิสัยทัศน์ของหน่วยงำน 
4.ปรับแผนกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับนโยบำยใหม่ ๆ ของ
มหำวิทยำลยั มุ่งเน้นกำรด ำเนนิงำนเชงิรุก 
5.จัดกำรทรัพยำกรบุคคลให้มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัตงิำน มี
ทักษะที่หลำกหลำย เป็นมืออำชพีและส่งเสริมควำมก้ำวหนำ้ใน
สำยงำน 
6.พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
หน่วยงำน 
 

 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (ปี) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
2557 2558 2559 2560 2561 

1.ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรบรหิำร
จัดกำร ตำมเกณฑ์มำตรฐำน กพร. 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำน 

2.ร้อยละควำมส ำเร็จกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณภำพรวม 

60 70 80 90 100 กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำน 

3.ควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรควำมเสี่ยง      กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำน 
4.ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำ
ทักษะทำงวิชำชีพหรือทักษะอ่ืนที่ตน
สนใจ 

90 90 95 100 100 กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำน 
ส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย 

5.ควำมส ำเร็จของกำรประกันคณุภำพ
กำรศึกษำภำยใน 

3.51 3.51 4.00 4.00 4.50 กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำน 
ส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย 
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บทที่ 5 
การน าแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 

 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2557-2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) ที่มีควำมสอดคล้องกับนโยบำยกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยและ
ครอบคลุมตำมพันธกิจของหน่วยงำน ภำยใต้กลยุทธ์และมำตรกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่จะส่งผลให้แผนยุทธศำสตร์
บรรลุเป้ำประสงค์ กำรแปลงแผนยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัตินั้น ถือเป็นสิ่งจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะสื่อสำรให้บุคลำกร
ภำยในหน่วยงำนเข้ำใจถึงจุดประสงค์ และเป้ำหมำยของแผนยุทธศำสตร์ที่ส ำนักฯ ต้องกำรให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ดังนั้นกระบวนกำรที่จะน ำแผนกลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติ จึงต้องมีควำมชัดเจน เข้ำใจง่ำย และเป็นขั้นตอน จำก
ควำมส ำคัญดังกล่ำว คณะกรรมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ จึงได้วำงขั้นตอนกำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ ดังนี้ 

1. เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกระดับ โดยประชุมเพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจร่วมกัน
เกี่ยวกับแผนและกลวิธีน ำแผนลงสู่ระดับกลุ่มงำน และบุคคล เพื่อให้บุคลำกรทุกระดับได้รับทรำบและเกิดทักษะใน
กำรน ำไปปฏิบัติ 

2. กำรถ่ำยทอดยุทธศำสตร์ส ำนักฯ ไปยังบุคลำกร โดยกำรชี้แจงท ำควำมเข้ำใจในแต่ละประเด็น จัด
ประชุมเพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ก ำหนดค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์ โครงกำร กิจกรรม ตลอดจนทรัพยำกรที่ต้องกำร
ส ำหรับจัดท ำงบประมำณประจ ำปีและวำงแนวทำงในกำรก ำกับ ติดตำมผลปฏิบัติงำน 

3. สนับสนุนให้บุคลำกรซักถำม ท ำควำมเข้ำใจ และควำมชัดเจนในแต่ละประเด็นที่ตนเองรับผิดชอบสู่
ระดับหน่วยงำนย่อยในสังกัดในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น กำรประชุม ประชำสัมพันธ์ 

4. พิจำรณำสนับสนุนเพื่อให้โครงกำรที่ก ำหนดไว้สำมำรถด ำเนินไปได้ ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรปรับโครงสร้ำง
ระบบงำนหรือระเบียบ กำรจัดบุคลำกร กำรจัดสรรหรือจัดหำงบประมำณ กำรสนับสนุนสถำนที่ วัสดุ อุปกรณ์ 

5. กำรสร้ำงพลังและควำมร่วมมือเพ่ือน ำไปสู่ผลที่ตั้งเป้ำหมำยไว้ ตำมแผนงำนและโครงกำร เรื่องที่ยำก
ที่สุด คือ กำรเปลี่ยนแปลงและกำรให้บุคลำกรยอมรับกำรเปลี่ยนแปลง ดั งนั้น วิธีกำรที่จะน ำมำใช้ประกอบกำร
พัฒนำศักยภำพและภำวะผู้น ำของผู้บริหำรระดับต่ำง ๆ กำรมีส่วนร่วม กำรท ำงำนเป็นทีม ควำมผูกพันและกำร
ยอมรับ กำรจูงใจ 

6. ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน จัดระบบกำรสื่อสำรองค์กรอย่ำงทั่วถึงและต่อเนื่องแก่
สำธำรณะและบุคลำกรในทุกระดับ กำรวำงระบบสนับสนุนต่ำง ๆ เช่น กำรบริหำร กำรเปลี่ยนแปลง กำรพัฒนำ
บุคลำกร กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม กำรจัดกำรควำมรู้ กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนต่ำง ๆ ตลอดจนกำรก ำหนด
นโยบำย แนวปฏิบัติ เพ่ือถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  และค่ำเป้ำหมำยที่ส ำคัญให้แก่บุคลำกร ตลอดจนภำคส่วน
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยพัฒนำระบบกำรสื่อสำรในหน่วยงำน เพ่ือประชำสัมพันธ์แผนให้บุคลำกรได้รับทรำบโดยทั่ว
กันในรูปแบบที่หลำกหลำย ได้แก่ทำงเว็บไซด์ สื่อสำรสังคมออนไลน์ เป็นต้น 

7. กำรบริหำรแผนกำรปฏิบัติกำร ให้มีกลไกเพ่ือเฝ้ำระวังและตรวจสอบแผนกำรด ำเนินงำนที่มีควำม
คลำดเคลื่อนจำกแผนเพ่ือประกอบกำรตัดสินใจว่ำจะต้องมีกำรแก้ไขอย่ำงไร โดยให้มีกำรรำยงำนผลตำมล ำดับขั้น
ของควำมรับผิดชอบเป็นรำยเดือนหรือรำยไตรมำส 

8. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร/กิจกรรมและควำมส ำเร็จของหน่วยงำน โดยจัดให้มีกลไก
เพ่ือควบคุมกำรปฏิบัติงำนตำมกลยุทธ์และก่อให้เกิดกำรปรับปรุง อย่ำงต่อเนื่อง ตลอดจนกำรเรียนรู้ในหน่วยงำน 
โดยด ำเนินกำรเปรียบเทียบผลกำรปฏิบัติงำนที่ได้จริงกับเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ทั้งในรูปผลผลิต (output) และ
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ผลลัพธ์ (outcome) ภำยใต้กำรบูรณำกำร ระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำรของ ก.พ.ร. สมศ. สกอ. และหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยนอก 
 
การถ่ายทอดแผน และมอบหมายตัวชี้วัด 
 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนเป็นไปในทิศทำงเดียวกันและสอดคล้อง จึงได้มีกำรถ่ำยทอด
เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน  โดยกำรชี้แจง ท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผน
ยุทธศำสตร์ในภำพรวมและเพ่ือให้ง่ำยต่อกำรน ำไปปฏิบัติ คณะกรรมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์จึงได้แปลงแผน
ยุทธศำสตร์ระยะยำวไปเป็นแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ซึ่งได้ก ำหนดรำยละเอียดกิจกรรม/โครงกำรที่ช่วยให้กำร
ด ำเนนงำนบรรลุตำมเป้ำประสงค์ท่ีตั้งไว้ รวมทั้งมอบหมำยผู้ก ำกับดูแล ตัวชี้วัดของแผนแก่บุคลำกรแต่ละกลุ่มงำน
ตำมขอบเขตควำมรับผิดชอบ อีกทั้งช่วยเป็นกลไกให้กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัย 
 
กลไกลการน าไปสู่การปฏิบัติ 

1. ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ คู่มือกำรประกัน
คุณภำพภำยใน และค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 

2.ถ่ำยทอดแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ค ำรับรองปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ 2557 ไปยังบุคลำกรภำยในหน่วยงำน เพ่ือน ำไปเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน 

3. กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ ประเภทเงินแผ่นดิน และเงินรำยได้ 
4. พัฒนำศักยภำพกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรภำยในหน่วยงำน เพื่อเพ่ิมระดับคุณภำพของกำรด ำเนิน

ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 
5. กำรวำงแผนและบริหำรโครงกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ให้บรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด

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

 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
 กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนนั้นถือเป็นหนึ่งในกระบวนกำรที่จะช่วยขับเคลื่อนให้บุคลำกร
ภำยในหน่วยงำนปฏิบัติงำนได้ตรงตำมเป้ำหมำยที่ วำงไว้ อีกทั้งยังก่อให้เกิดควำมโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม 
สำมำรถตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนได้ตลอดเวลำ ทั้งในช่วงเวลำปกติและช่วงเวลำที่เกิดปัญหำ อุปสรรคต่อกำร
ด ำเนินงำน สำมำรถหำข้อบกพร่องต่ำง ๆ ได้อย่ำงตรงจุด และแก้ไขปัญหำได้อย่ำงทันท่วงทีช่วยลดข้อผิดพลำด
ต่ำง ๆ ที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรได้เป็นอย่ำงดี  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนจึงได้น ำ
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แนวคิดดังกล่ำวมำใช้เป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำรจัดกำรภำยในหน่วยงำน และเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนส ำเร็จได้ตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรตำมกระบวนกำรติดตำม  ดังนี้ 

1.ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนที่ได้ปฏิบัติจริง ณ เวลำ ปัจจุบัน เปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติกำรที่ก ำหนดไว้ 
2.ติดตำมโครงกำรเร่งด่วนที่ต้องด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จทันเวลำมิฉะนั้นอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำย 
3.ทบทวน/ปรับเปลี่ยนกำรด ำเนินงำน ตำมปัญหำ อุปสรรคกำรใช้งบประมำณในรอบระยะเวลำ  

6 เดือน และ 12 เดือน 
4.ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนประจ ำปีและรำยงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรในรูปแบบ

ต่ำงๆ  ดังนี้ 
    4.1 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (ก.พ.ร.) 
    4.2 รำยงำนประเมินตนเอง (SAR) ตำมคู่มือกำรประกันคุณภำพภำยใน 
    4.3 รำยงำนประจ ำปี 
    4.4 รำยงำนกำรเบิก – จ่ำยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 
    4.5 รำยงำนวิเครำะห์โครงกำร ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
    4.6 รำยงำนระดับควำมพึงพอใจของผู้บริกำร 
    4.7 รำยงำนสถำนะทำงกำรเงินของหน่วยงำน ผ่ำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ รอบ 6 
เดือน และ 12 เดือน และคณะกรรมกำรบริหำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
 5. ประเมินผลกำรใช้งำนเพ่ือปรับปรุง/แก้ไขโดยกำร 
    5.1 ประเมินผลผลิตและกระบวนกำรบริหำรจัดกำรผลผลิต 
    5.2 ประเมินผลลัพธ์และควำมพึงพอใจของกลุ่มเป้ำหมำย 
    5.3 ติดตำมผลกระทบ/กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทำงบวกและลบ 
    5.4 สรุปปัญหำที่เกิดข้ึนจำกกำรใช้งำน แนวทำงกำรแก้ไขในปีงบประมำณต่อไป 
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