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ก 

ค ำน ำ 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรปรับปรุงและพัฒนำ
หน่วยงำน ให้มีควำมสอดคล้องกับแนวทำงในระดับมหำวิทยำลัย ทั้งด้ำนกำรบริหำรและกำรสนับสนุน
กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือให้ได้คุณภำพและมำตรฐำนที่เป็นที่ยอมรับของสังคม และสำมำรถแข่งขันกับ
สถำบันอุดมศึกษำอ่ืนได้ ประกอบกับแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2560 – 
2564 และแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ที่ได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์ระดับหน่วยงำน และมีกำรด ำเนินงำนตำมแผนที่ได้จัดท ำมำเป็นระยะเวลำหนึ่ง แต่ด้วยใน
สภำวะปัจจุบัน สภำพแวดล้อมทั้งภำยนอกและภำยในที่เอ้ือต่อกำรด 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 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) โดยมีกำรปรับแผนยุทธศำสตร์ เพ่ือให้หน่วยงำน
มีแผนแม่บทที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย ยุทธศำสตร์กระทรวง แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) และยุทธศำสตร์ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งสำมำรถใช้เป็นกรอบแนวทำงที่แสดงถึงยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ต่ำงๆ เพื่อพัฒนำส ำนักฯ และ
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนในระดับมหำวิทยำลัย กำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ที่จัดท ำขึ้นในครั้งนี้ มีรูปแบบ
กำรใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย ผู้บริหำรและ
บุคลำกรภำยในหน่วยงำน  

คณะกรรมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ เอกสำรแผนยุทธศำสตร์ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน พ.ศ. 2560 – 2564 ฉบับนี้ จะช่วยส่งเสริมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับทิศทำงกำร
ปฏิบัติและกำรพัฒนำหน่วยงำน เป็นแนวทำงให้ผู้บริหำรและบุคลำกรทุกระดับใช้เป็นเครื่องมือส ำหรับ
กำรด ำเนินงำน กำรแปลงแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ที่จะส่งผลให้ประสบควำมส ำเร็จ
ตำมท่ีมุ่งหวัง และเสริมสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุขร่วมกับพัฒนำให้มีควำมยั่งยืนสืบไป 
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บทท่ี 1 
 

บทน ำ 
 
1. ประวัติ ควำมเป็นมำและสภำพปัจจุบัน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนเพ่ือเปิดโอกาสทางการศึกษา
ให้กับท้องถิ่นและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล สร้างความรู้และนวัตกรรม 
น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติทั้งระดับปัจเจกบุคคล  ชุมชน  องค์การและภาคการผลิต  
ให้บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย พื้นฟูและ
สืบสานคุณค่าความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยที่เป็นวิถีชีวิตประเพณี มีค่านิยมที่ดีงามมีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นรวมถึงเพ่ิมศักยภาพและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน  
โดยมีระบบบริหารจัดการแบ่งส่วนงานในการก ากับควบคุมดูแลทั้งหมด 5 คณะและ 5 ส านัก/สถาบัน 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ก่อตั้งขึ้นเม่ือ พ.ศ. 
2518 ตามโครงสร้างของพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู โดยมีชื่อว่า “ฝ่ายทะเบียนและวัดผล” ต่อมามี
ภารกิจเพ่ิมข้ึน จึงได้จัดตั้งเป็น ส านักส่งเสริมวิชาการ ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2527 ตามมาตรา 7 ต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2538 และประกาศ
ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการสถาบันราชภัฏ ประกาศ ณ วันที่ 
25 ตุลาคม พ.ศ. 2538 สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ จึงได้แบ่งส่วนราชการเป็น “ส านักส่งเสริม
วิชาการ” 
 ในปี พ.ศ. 2548 ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ มาเป็นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ จึงมีการแบ่งส่วนราชการใหม่เป็น “ส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” 
ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2548 ณ วันที่ 1  มีนาคม พ.ศ.2548 ซึ่งปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 20 ก วันที่ 8  
มีนาคม 2548  และมีการแบ่งส่วนราชการเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2549 โดยให้แบ่งส่วนราชการเป็นส านักงาน
ผู้อ านวยการ ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 23  มิถุนายน พ.ศ. 2549 ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 
ตอนที่ 74 ง วันที่ 3  สิงหาคม 2549 และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการประชุมครั้งที่ 
12 /2549 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 และครั้งที่ 13/2549 วันที่ 27  ธันวาคม 2549 เห็นชอบ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดย
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารส านักงานผู้อ านวยการ  กลุ่มงานทะเบียนและ
ประมวลผล  กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มีหน้าที่ในการรับผิดชอบ งานรับ
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นักศึกษา งานทะเบียน งานประมวลผล งานหลักสูตร งานแผนการเรียน และบัณฑิตศึกษา เป็นต้น 
โดยขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มีโครงสร้างการบริหารงานภายใน ตามมติสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ ในการประชุมครั้งที่ 12 /2549 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 และครั้งที่ 13/2549 
วันที่ 27  ธันวาคม 2549  

ปี พ.ศ. 2558  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีมติเห็นชอบประกาศให้จัดตั้ง “บัณฑิต
วิทยาลัย”  เป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ แยกออกจากส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 วันที่ 26  มีนาคม  พ.ศ. 2558  ซึ่งเป็นไป
ตาม ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้ งส่วนงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยส่วนงานภายในที่
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2554  

จากมติสภามหาวิทยาลัย ส่งผลให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการ และโครงสร้างการบริหารงาน ในปัจจุบันเพียง 3 กลุ่มงาน 
 
2. ปรัชญำ 
 ส่งเสริมวิชาการ  รักษามาตรฐาน  บริการด้วยน้ าใจ 

3. วิสัยทัศน์ 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริการถูกต้อง รวดเร็ว 

4. พันธกิจ 
 1.ส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
 2.พัฒนาการบริการวิชาการ ระบบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

5. ภำรกิจ 
 1. ส่งเสริมการจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานระดับอุดมศึกษา 
 2. ด าเนินงานด้านงานทะเบียนและประมวลผล 
 3. ให้บริการด้านวิชาการแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป 
 4. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 
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6. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนและแบ่งส่วนรำชกำร ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
(ตามมตสิภามหาวิทยาลัยฯ  ในการประชุมครั้งที่ 12 /2549 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549) 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผู้อ ำนวยกำร 

คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก 

รองผู้อ ำนวยกำร 

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

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

กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 
- งานประสานงานพฒันาหลกัสูตร 
- งานวางแผนการเรียนการสอน 
- งานพฒันาคุณภาพหลกัสูตรและ 
    การสอน 
- งานประเมินการจดัการศึกษา 
- งานบริการวชิาการ 
- งานเอกสารหลกัสูตรและคู่มือ 

ส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย 
- งานบริหารทัว่ไป 
- งานวชิาการบณัฑิตศึกษา 
- งานบริการการศึกษา 
- งานมาตรฐานการศึกษา 
หมำยเหตุ ส านกังานบณัฑิต
วทิยาลยัเป็นหน่วยงานอิสระ มี
ฐานะเทยีบเท่ากลุ่มงานในส านกั
ส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
จดัตั้งตามประกาศของมหาวิทยาลยั 

ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 

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

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

กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 
- งานประสานงานพฒันาหลกัสูตร 
- งานวางแผนการเรียนการสอน 
- งานพฒันาคุณภาพหลกัสูตรและ 
    การสอน 
- งานประเมินการจดัการศึกษา 
- งานบริการวชิาการ 
- งานเอกสารหลกัสูตรและคู่มือ 

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

ส านกังานผูอ้  านวยการ 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนปัจจุบัน (ภำยหลังสภำมหำวิทยำลัยฯ มีมติจัดตั้งบัณฑิตวิทยำลัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรปัจจุบัน (ภำยหลังสภำมหำวิทยำลัยฯ มีมติจัดตั้งบัณฑิตวิทยำลัย) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 
- งานประสานงานพฒันาหลกัสูตร 
- งานวางแผนการเรียนการสอน 
- งานพฒันาคุณภาพหลกัสูตรและการสอน 
- งานประเมินการจดัการศึกษา 
- งานบริการวชิาการ 
- งานเอกสารหลกัสูตรและคู่มือ 

ผู้อ ำนวยกำร 

คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก 

รองผู้อ ำนวยกำร 

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

กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล 
- งานรับนกัศึกษา 
- งานทะเบียนนกัศึกษา 
- งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน 
- งานเอกสารหลกัฐานการศึกษา 
- งานตรวจสอบคุณวฒุิ 
- งานพระราชทานปริญญาบตัร 
- งานขอ้มูลสารสนเทศนกัศึกษา 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 
- งานประสานงานพฒันาหลกัสูตร 
- งานวางแผนการเรียนการสอน 
- งานพฒันาคุณภาพหลกัสูตรและการสอน 
- งานประเมินการจดัการศึกษา 
- งานบริการวชิาการ 
- งานเอกสารหลกัสูตรและคู่มือ 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

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

กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล 
- งานรับนกัศึกษา 
- งานทะเบียนนกัศึกษา 
- งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน 
- งานเอกสารหลกัฐานการศึกษา 
- งานตรวจสอบคุณวฒุิ 
- งานพระราชทานปริญญาบตัร 
- งานขอ้มูลสารสนเทศนกัศึกษา 
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7. ท ำเนียบผู้บริหำร คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ และบุคลำกร 
     7.1 รำยช่ือผู้บริหำร 
 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์  งามนิล  ผู้อ านวยการส านัก 
 2.อาจารย์ ดร.สุพัฒนา  หอมบุปผา   รองผู้อ านวยการส านัก 
 3.อาจารย์ ดร.ภริตา  พิมพันธุ์   รองผู้อ านวยการส านัก 
 4.อาจารย์ธนพัฒน์  วัฒนชัยธรรม   รองผู้อ านวยการส านัก 
 5.นายธรรมนูญ  จูทา    รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม- 
วิชาการ 

 6.นางสาวขนิษฐา  พวงมณีนาค   รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร- 
       ส านักงานผู้อ านวยการ 
 7.นางสาวธิติยา  หงษ์เวียงจันทร์   รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและ- 
       ประมวลผล 
 
     7.2 รำยช่ือคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์  งามนิล  ประธานกรรมการ 
2.อาจารย์ ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา  รองประธานกรรมการ 
3.นายสมเจตน์  พรหมบุญตา  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.นายประสพชัย  ชาญธัญกรณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  สนธิรักษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6.อาจารย์ ดร.ภริตา พิมพันธุ์   กรรมการ 
7.อาจารย์ ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ  กรรมการ 
8.อาจารย์ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม  กรรมการและเลขานุการ 
9.นางสาวอภิญญาศิริ กวางแก้ว  ผู้ช่วยเลขานุการ 
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     7.3 บุคลำกรประจ ำส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 บุคลากรในหน่วยงาน จ านวนทั้งหมด 18 คน(ไม่นับรวมผู้บริหารตามวาระ) ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ - สกุล กำรศึกษำ ต ำแหน่งวิชำกำร ต ำแหน่งบริหำร 
กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

1 น.ส.ขนิษฐา  พวงมณีนาค ศษ.ม. พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
2 น.ส.สุทธิลักษณ์  ศรสีวัสดิ์ บธ.ม. พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
3 น.ส.ณฤนรรณ  เอี่ยมม ี บธ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 
4 น.ส.วรางคณา  เขียวแก้ว ศศ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
5 นางสาวอรอุมา  ยองค ากาด บธ.ม. พนักงานราชการ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล 
6 น.ส.ธิติยา  หงษ์เวียงจันทร ์ วท.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
7 นายนิโครธ  ช่างชัย ศษ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
8 นางศิราณ ี จตุรทิศ ศศ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 
9 นายเสรี  ขุนจ านงค์ วท.ม. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
10 นางสาวอภิญญาศิริ  กวางแก้ว วท.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
11 นางสาวสิริพร  อรามรณุ วท.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
12 นายวิศรุต  พัฒนาพงษ์ วศ.บ. พนักงานราชการ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 
13 นายธรรมนญู  จูทา ค.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 
14 นางกัญญ์ชพร  จันติวงค ์ ค.บ. ลูกจ้างประจ า พนักงานพิมพ์ดีด 2 
15 น.ส.วริศนันท์  ทัดนุ่ม วท.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 
16 น.ส.กัญจนพร  จันทร์ด า วท.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
17 นายนิรันดร์   มุจรินทร ์ นศ.ม. ลูกจ้างประจ า พนักงานห้องปฏิบัติการ 
18 นายพัทธ์ชยันภ์  ธนวัตรพลิน ค.ม. พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

ข้อมูล ณ วันที่ 30  กันยายน  2559 
 
8. ทรัพยำกรอำคำร/ห้องเรียน/ห้องประชุม 

ชื่ออำคำร 
กำรใช้พื้นที่ (ห้อง) 

ห้องเรียนทั่วไป ห้องปฏิบัติกำร ห้องประชุม 

อำคำรอ ำนวยกำร (ตึก 14) 31 - - 
ชั้น 4 8 - - 
ชั้น 5 8 - - 
ชั้น 6 8 - - 
ชั้น 7 7 - - 

อำคำร 5 (ตึกปีกนก) 2 - - 
รวมทั้งสิ้น 33 - - 
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9. กำรเงินและงบประมำณ 
     9.1 ข้อมูลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแหล่งงบประมำณ  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
ล ำดับ แหล่งเงิน รับจัดสรร เบิกจ่ำย ร้อยละ 
1 งบประมาณแผ่นดิน 1,880,000 1,571,336.5 83.58 
2 งบประมาณเงินรายได ้ 9,202,000 8,462,872.9 93.82 
3 รายได้อ่ืนๆ - - - 

รวมเงินงบประมำณ 10,900,000 10,034,209.4 92.06 
 
     9.2 ข้อมูลด้ำนงบประมำณตำมประเด็นยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 

งบแผ่นดิน งบรำยได้ ร้อยละ 

1.ส่งเสริมการจัดการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา 

600,000 9,462,500 88.58 

2.ส่งเสริมการพัฒนางานบริการของหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพ 

500,000 - 4.40 

3.ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

780,000 17,100 7.02 

รวม 1,880,000 9,479,600 100 

รวมทั้งสิ้น 11,359,600 
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บทท่ี 2 
 

กรอบแนวคิดกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร ์
 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี
งบประมาณ ซึ่งมีกระบวนการเป็นไปตามพระราชกฤษฏีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  ประกอบกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก  มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หน่วยงานจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการทบทวน ปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์ฉบับเดิม ให้มีความสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งยัง เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานที่ สนองนโยบายของมหาวิทยาลัย  ซึ่ งน าไปสู่ การ พัฒนามหาวิทยาลัยให้ เป็ น
สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาชั้นน า และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญาเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

จากบริบทของหน่วยงาน ในการเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ จึงได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เดิม และจัดท ากรอบแนวคิดในการพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยพิจารณาจากแนวโน้มและความท้าทาย ของ
นโยบายมหาวิทยาลัยในประเด็นต่าง ๆ  ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน รวมถึงมหาวิทยาลัย ฯ ในอนาคต มีรายละเอียดดังแผนภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ร่าง) 

แผนยุทธศาสตร์ส านัก 
ส่งเสริมวิชาการ 

แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

การบริหารงานและทิศ
ทางการพัฒนา 

เอกลักษณ์ อัตลกัษณ์ 
วัฒนธรรมองคก์ร สนส. 

ผลการประเมินจาก
หน่วยงานตา่ง ๆ 

นโยบายสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ 

 

SWOT 
ส านักส่งเสริมวิชาการ 

พันธกิจ ภารกิจ ของ
หน่วยงาน 

ความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ 
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1. นโยบำย และจุดเน้นของสภำมหำวิทยำลัย 
 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ นัดพิเศษใน
คราวประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15  กันยายน  2559  ที่ผ่านมานั้น และมีวาระส าคัญ
ที่สภาได้พิจารณาร่วมกันคือ ก าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ซึ่งทางสภามหาวิทยาลัยได้มีมติในประเด็นส าคัญเร่งด่วน เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
และมอบให้มหาวิทยาลัยได้กลับไปทบทวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย โดยมีการจัดล าดับประเด็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

1. การพัฒนากลไกและกระบวนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ และเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน เพ่ือแก้ปัญหานักศึกษาที่ลดลง และการลาออกกลางคันของนักศึกษา 

 การเร่งรัดประชาสัมพันธ์เพ่ือแสวงหาผู้เรียนล่วงหน้า 

 การสร้างกระบวนการรับสมัครนักศึกษาเป็นกรณีพิเศษ 

 การประสานเครือข่ายความร่วมมือทั้งกับโรงเรียนและองค์กรปกครองท้องถิ่น 

 สนับสนุนการให้ทุนการศึกษา 
2. เร่งรัดพัฒนทักษะความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา ทั้งในระดับ

ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

 การทดสอบจัดระดับความรู้ความสามารถของนักศึกษา 

 การฝึกทักษะภาษาอังกฤษวิชาการศึกษาทั่วไป 

 การฝึกทักษะภาษาอังกฤษตามสาขาวิชาชีพของตนเอง 

 การพัฒนาทักษะด้านภาษา 

 จัดให้มีการสอบ Exit/Exam 
3. การพัฒนางานวิจัยและความก้าวหน้าทางต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 

 เร่งรัดการจัดท าผลงานทางวิชาการ 

 มีกระบวนการพัฒนาความก้าวหน้าทางต าแหน่งทางวิชาการ 

 การพัฒนาทักษะการวิจัย และการพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย 
4. การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ทั้งด้านการ

พัฒนาประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาปรับปรุงห้องเรียน
มาตรฐาน ห้องปฏิบัติการ Central Lab และครุภัณฑ์ทางการศึกษา ทั้งในเขตการศึกษาในเมืองและ
รองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยย่านมัทรี 
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 การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนา
ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัย 

 การเตรียมความพร้อมด้าน ICT ของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการจัดการศึกษาในยุค
ดิจิตอล มุ่งสู่การเป็น Smart University เพ่ือให้บัณฑิตมีความพร้อมในการแข่งขัน
ทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 

 การพัฒนาปรับปรุงห้องเรียนมาตรฐาน 

 การจัดหาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Central Lab 

 การจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษาตามสาขาวิชาชีพ 
5. การแสวงหารายได้นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน โดยการจัดการทรัพย์สินและทรัพยากรของ

มหาวิทยาลัย เพ่ือการสร้างรายได้ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

 การวิจัยและพัฒนานวัฒกรรม ผลิตภัณฑ์เพ่ือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

 การขายบริการทางวิชาการ 

 การขายสินทรัพย์จากงานวิจัย 

 บริหารจัดการทรัพยากรในรูปแบบที่หลากหลาย 

จากประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ให้ความส าคัญในข้างต้น ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ท าการศึกษารายละเอียดและพิจารณาถึงความเกี่ยวข้องในประเด็นต่าง ๆ 
ทั้ง 5 ประเด็น เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดวางกลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ ให้สอดคล้องกับ
ประเด็นส าคัญที่สภามหาวิทยาลัย มุ่งเน้นให้เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะแสดงให้เห็นถึง
ประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยง กับการด าเนินงานตามพันธกิจของส านักฯ ดังนี้ 
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ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงจุดเน้นที่ส ำคัญจำกสภำมหำวิทยำลัยกับพันธกิจและภำรกิจ 
ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

 
 
 
 
 

1.การพัฒนากลไกและกระบวนการรับสมัคร
นักศึกษาใหม ่และเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน เพื่อแก้ปญัหานกัศึกษาที่ลดลง และการ
ลาออกกลางคันของนักศึกษา 

การเร่งรัดประชาสัมพันธ์เพื่อแสวงหาผู้เรียน
ล่วงหน้า 

การสร้างกระบวนการรับสมัครนักศึกษาเป็น
กรณีพิเศษ 

สนับสนุนการให้ทุนการศึกษา 

พันธกิจ 
     “ส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลยั ทั้ง
ในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา” 

ภำรกิจ 
     “ให้บริการด้านวิชาการแก่นกัศึกษา คณาจารย์
และบุคคลทั่วไป” 

2. เร่งรัดพัฒนทักษะความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา 

การทดสอบจัดระดับความรู้ความสามารถ
ของนักศึกษา 

การฝึกทักษะภาษาอังกฤษวิชาการศึกษา
ทั่วไป 

พันธกิจ 
     “ส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลยั ทั้ง
ในระดับปริญญาตร ีและระดับบัณฑิตศึกษา” 

ภำรกิจ 
     “ส่งเสริมการจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา” 
     “ให้บริการด้านวิชาการแก่นกัศึกษา คณาจารย ์
และบุคคลทั่วไป” 

4. การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก เพือ่
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ทั้งด้านการ
พัฒนาประสิทธภิาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร การพัฒนาปรับปรุงห้องเรียน
มาตรฐาน ห้องปฏบิัติการ Central Lab และ
ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ทั้งในเขตการศึกษาในเมือง
และรองรับการขยายตวัของมหาวิทยาลยัย่านมัทรี 

การพัฒนาปรับปรุงห้องเรียนมาตรฐาน 

พันธกิจ 
     “ส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลยั ทั้ง
ในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา” 

ภำรกิจ 
     “ให้บริการด้านวิชาการแก่นกัศึกษา คณาจารย์
และบุคคลทั่วไป” 
     “ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ” 
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2. แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) (ใช้แผนฉบับร่างมาประกอบการจัดท า) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ 

1. การยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
2. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสู่มาตรฐานสากล 
3. การยกมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่การน้อมน า

แนวพระราชด าริให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้สนองตอบกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
5. การยกคุณภาพมาตรฐานอาจารย์ และบุคลากรสู่สากล 
6. การยกระบบริหารจัดการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

เป้ำประสงค์ 
1. บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรมทักษะทางปัญญาการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2. บัณฑิตมีจิตความสามารถและทักษะวิชาชีพการปฏิบัติงานในระดับสากล 
3. สร้างความสามารถในการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่อาจารย์ บุคลากรและ

นักศึก 
4. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติเพ่ือการ

ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. มีระบบการบริหารจัดการเรียนการสอน การวิจัยสู่การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ

อาชีพเพ่ือให้การบริการวิชาการที่ดี แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
6. สร้างความร่วมมือในการบริการวิชาการและน้อมน าแนวพระราชด าริให้ตอบสนอง

ความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
7. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับ

ชุมชนและท้องถิ่น 
8. การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ให้มีศักยภาพในการ

จัดการเรียนรู้การวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ 
9. มีความรู้และทักษะการสื่อสาร มีวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการตามมาตรฐานสากล 
10. มีการปรับรูปแบบโครงสร้าง และการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงของสังคม  
11. มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 
การยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 

เป้ำประสงค์ เชิงยุทธศำสตร์  :  
1. บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรมทักษะทางปัญญาการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. บัณฑิตมีจิตความสามารถและทักษะวิชาชีพการปฏิบัติงานในระดับสากล 

กลยุทธ์ มำตรกำร 
1. สร้างโอกาสทางการศึกษา และ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 

1.1 จัดรูปแบบวิธีการจัดการศึกษาและหลักสูตรที่หลากหลาย  
1.2 พัฒนาระบบการรับนักศึกษาให้เหมาะสมกับหลักสูตร 
1.3 ผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
การพัฒนาประเทศ 
1.4 พัฒนาการจัดการศึกษาและสนับสนุนทุนการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาท่ีเป็นตามความต้องการ
ของท้องถิ่น 

2.        พัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียน 
การสอน เพื่อเพ่ิมศักยภาพการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

2.1 พัฒนาหลักสูตร เพื่อตอบสนองก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและด้านที่มีความต้องการของประเทศ 
2.2 พัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงานและ
สถาบันทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ  
2.3 ส่งเสริมการผลิตต าราและพัฒนาสื่อ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและปริมาณท่ีเพียงพอ 
2.4 เพ่ิมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

3 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพที่ได้
มาตรฐาน 

3.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนกับการท างานในสภาพ
จริง เพ่ือการประกอบอาชีพ 
3.2 สนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดย
ใช้องค์ความรู้จากการวิจัย 
3.3 สนับสนุนการประเมินผลให้สอดคล้องกับผู้เรียนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
3.4 เพ่ิมศักยภาพทางด้านภาษา ด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.5 พัฒนาสหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์อย่างเป็น
ระบบและมีมาตรฐาน 
3.6 ส่งเสริมหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันอุดมศึกษา 
(UBI) เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ 
3.7 ส่งเสริมกิจกรรมบูรการการเรียนรู้เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 
3.8 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
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กลยุทธ์ มำตรกำร 
4. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มี

คุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เพ่ือมุ่ง
สู่มาตรฐานสากล 

4.1 พัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
4.2 ส่งเสริมให้บัณฑิตแต่ละสาขาวิชามีผลงานที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
4.3 ส่งเสริมให้บัณฑิตมีทักษะวิชาชีพเพ่ิมเติมตามความสนใจ 
เพ่ือน าไปสู่การประกอบวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ 
4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา น าผลงานทางวิชาการ
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและ
เอกชน 
4.5 ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์ เผยแพร่วิทยานิพนธ์ปริญญาโท-
เอก ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
4.6 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับบัณฑิตศึกษาทั้ง
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
4.7 ส่งเสริมให้บัณฑิตมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย (ปี) 

ผู้รับผิดชอบ 60 61 62 63 64 

ระดับความ ส าเร็จของการ
เสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานการ
เรียนรู้ สร้างคุณธรรม 
จริยธรรมที่จัดให้กับ
นักศึกษา 

ระดับ 
4  

ระดับ 
5  

ระดับ 
5  

ระดับ 
5  

ระดับ 
5  

 คณบดี 5 คณะ 

 ผู้อ านวยการกอง
พัฒนานักศึกษา 

ร้อยละของระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต และ
ความพึงพอใจของนิสิต
นักศึกษา (วัดคุณภาพบัณฑิต 
คุณธรรม จริยธรรม) 

ระดับ 
4  

ระดับ 
5  

ระดับ 
5  

ระดับ 
5  

ระดับ 
5  

 คณบดี 5 คณะ 

 ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

ร้อยละของจ านวน
หลักสูตรที่มีการจัดการ
เรียน  การสอนโดยผู้เรียน
สามารถเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานจริง  (Work 
Integrated Learning) 

85 90 95 100 100  คณบดี 5 คณะ 

 ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการ ฯ 
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ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย (ปี) 

ผู้รับผิดชอบ 60 61 62 63 64 

สัดส่วนผู้เข้าเรียน
ระดับอุดมศึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
: ด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

33 : 
67 

35 : 
65 

35 : 
65 

35 : 
65 

35 : 
65 

 คณบดี 5 คณะ 

 ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการฯ 

 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสู่มาตรฐานสากล 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ :  
1. สร้างความสามารถในการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่อาจารย์บุคลากรและนักศึกษา 
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติเพ่ือการต่อยอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ มำตรกำร 
1. สร้างและพัฒนางานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ในด้านการเรียนการ
สอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ท้องถิ่น 

1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ 
และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น 
1.2 ส่งเสริมการท าวิจัยแบบมีส่วนร่วม และการวิจัยเชิงบูรณา
การเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นแบบยั่งยืน 
1.3 ส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ให้มี
มาตรฐานและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
1.4 ส่งเสริมให้มีการท าวิจัย การสร้างนวัตกรรม และ การต่อ
ยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือน าไปสู่การจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการผลิตเชิงพาณิชย์ 
1.5 ส่งเสริมการท าวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการน า
ผลงานวิจัยมาใช้ ในกระบวนการเรียนการสอน 
1.6 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

2. การเพ่ิมขีดความสามารถด้าน 
การวิจัย 

2.1  พัฒ นานั กวิจั ยรุ่น ใหม่  โดยจัด ให้ มี พ่ี เลี้ ยงนั กวิจั ย 
(Mentor)  เพ่ือถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยด้านการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือ
สร้างองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.3 ด าเนินการวิจัยและสร้างเครือข่ายวิจัยร่วมกับองค์กร
ภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ 
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนวิจัย และจัดตั้ง
กองทุน สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
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กลยุทธ์ มำตรกำร 
  2.5 พัฒนาระบบกลไกการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัย

สามารถด าเนินการวิจัยได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 
2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัยเทคโนโลยีการ
ผลิตพืชเศรษฐกิจ 
2.7 สร้างความเชื่อมโยงระหว่างงานวิจัยกับชุมชนตลอดจน
การจัดการจัดการเรียนการสอน 

3. พัฒนางานวิจัยที่สามารถ
แก้ปัญหา ชี้น า และตอบสนอง
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ และสามารถ
แข่งขันได้ในระดับชาติและ
นานาชาติ 
 

3.1 สร้างงานวิจัยประยุกต์ที่มีความสอดคล้องกับปัญหา และ
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์กับชุมชนและสังคม 
3.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการความรู้ที่เกิดจาก
การวิจัย เพ่ือแก้ปัญหาของท้างถิ่นและประเทศ ตามบริบทของ
มหาวิทยาลัย 
3.3 ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการสร้างงานวิจัยและ/หรืองาน
สร้างสรรค ์ซึ่งก่อให้เกิดความรู้ที่สามารถน ามาถ่ายทอด
เทคโนโลยี 
3.4 สร้างงานวิจัยและ/หรืองานสร้างสรรค์ ในระดับชาติและ
นานาชาติ 

4. พัฒนาระบบและกลไกการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
 

4.1 ยกระดับวารสารวิชาการและงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้
เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์และเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 
4.3 ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่ชุมชน 

 

ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย (ปี) 

ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ี
น าไปใช้
ประโยชน์ 

ระดับ 4 
(เกณฑ์ 

ตามกลุ่ม
สาขาวิชา) 

ระดับ 5 
(เกณฑ์

ตามกลุ่ม
สาขาวิชา) 

ระดับ 5 
(เกณฑ์  

ตามกลุ่ม
สาขาวิชา) 

ระดับ 5 
(เกณฑ์  

ตามกลุ่ม
สาขาวิชา) 

ระดับ 5 
(เกณฑ์  

ตามกลุ่ม
สาขาวิชา) 

 คณบดี 5 คณะ 
 ผู้อ านวยการ

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

ผลงานวิชาการที่
ได้รับการรับรอง
คุณภาพ 
 

ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5  คณบดี 5 คณะ 
 ผู้อ านวยการ

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
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ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย (ปี) 

ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ี
ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ระดับ 4   ระดับ 5   ระดับ 5   ระดับ 5   ระดับ 5    คณบดี 5 คณะ 
 ผู้อ านวยการ

สถาบัน วิจัย
และพัฒนา 

 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 
การยกมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่การน้อมน าแนวพระราชด าริ 

ให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
เป้ำประสงค์ :   
1. มีระบบการบริหารจัดการเรียนการสอน การวิจัยสู่การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะอาชีพ เพ่ือให้การ
บริการวิชาการท่ีดี แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
2. สร้างความร่วมมือในการบริการวิชาการและน้อมน าแนวพระราชด าริให้ตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่นและสังคม 

กลยุทธ์ มำตรกำร 
1. บริการวิชาการท่ีตอบสนองความ

ต้องการของท้องถิ่น และสร้าง
ความเข้มแข็ง เพ่ือเพ่ิม ขีด
ความสามารถของชุมชน 
 

1.1 เปิดหลักสูตรระยะสั้นที่ส่งเสริมวิชาชีพ และพัฒนาทักษะ
ในด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของท้องถิ่น 
1.2 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ โดยใช้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการองค์ความรู้ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.3 จัดบริการและส่งเสริมวิชาการที่บูรณาการความรู้ และ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากงานวิจัย งานบริการวิชาการมาใช้ใน
การบูรณาการกับการเรียนการสอน เพ่ือน าไปเผยแพร่สู่การ
ประยุกต์ใช้จริง 
1.4 จัดท าระบบสารสนเทศของท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนการ
บริการวิชาการสังคม 
1.5 สนับสนุนทุนเพื่อการให้บริการวิชาการ ในการพัฒนา
คุณภาพ และตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

2. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้และ
ถ่ายทอดความรู้ในด้านต่าง ๆ 
ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น 

2.1 สนับสนุนให้มีหน่วยงาน ที่มีศักยภาพเป็นศูนย์ฝึกอบรม
และศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์วิชาชีพ ให้เป็นที่ยอมรับ 
2.2 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ท้องถิ่น 
2.3 สนับสนุนโครงการบริการวิชาการที่ช่วยสร้างรายได้สู่
ชุมชนและมหาวิทยาลัย 
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กลยุทธ์ มำตรกำร 

3. ส่งเสริมและสืบสานการเรียน รู้
ตามแนวพระราชด าริ 

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ด้านต่าง ๆ ตามแนวพระราชด าริอย่างต่อเนื่อง 
3.2 สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยสืบสานโครงการพระราชด าริ
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
3.3 ก าหนดให้ทุกหน่วยงานทุกระดับในมหาวิทยาลัยน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการ เพ่ือน าไป
บูรณาการกับการเรียนการสอน 

 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย (ปี) 

ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

ร้อยละของชุมชนที่
ได้รับโครงการบริการ
วิชาการแล้วสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ 

ระดับ 4  ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5  คณบดี 5 คณะ 
 ผู้อ านวยการ

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

ร้อยละของชุมชนที่
ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

ระดับ 4  ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5  คณบดี 5 คณะ 
 ผู้อ านวยการ

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

ร้อยละของชุมชน
ต้นแบบที่มีระดับ
คะแนนคุณภาพชีวิต  
เฉลี่ย ≥ ร้อยละ 80 
จากคะแนนเต็ม 100 
ภายหลังได้รับการ
บริการวิชาการ 

- ≥ 70 ≥ 80 ≥ 90 ≥ 90  คณบดี 5 คณะ 
 ผู้อ านวยการ

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

ร้อยละของจ านวนงาน
บริการวิชาการท่ีน า
งานวิจัย และงาน
สร้างสรรค์ไปใช้ในการ
พัฒนาชุมชน 

15 20 25 30 35  คณบดี 5 คณะ 
 ผู้อ านวยการ

สถาบัน วิจัยและ
พัฒนา 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้สนองตอบกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 

เป้ำประสงค์ :  
1.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรา้งความร่วมมือในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนและทอ้งถิ่น 

กลยุทธ์ มำตรกำร 
1. ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือเป็นทุน
ทางสังคม และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

1.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับส านักศิลปะ และวัฒนธรรม 
และสถาบันวิจัย  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด  และหน่วยงาน
ท้องถิ่นในการก าหนดบทบาทการท านุบ ารุง เช่น ในส่วนของ 
การก าหนดนโยบายทางวิจัย ทางวัฒนธรรมในระดับหน่วยงาน
ต่าง ๆ รวมถึงร่วมก าหนดนโยบายในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปะ
และวัฒนธรรม 
1.2 บริการวิชาการ และด าเนินการวิจัย โดยส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม พัฒนาชีวิต และเป็นทุนทางสังคมให้กับนักศึกษา 
ประชาชนทั่วไป 
1.3 ส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
และคุณธรรมจริยธรรม กับการเรียนการสอน กิจกรรม
นักศึกษา และการท่องเที่ยว 
1.4 การร่วมก าหนดนโยบายที่เก่ียวข้องโดยประสานส านัก
ศิลปะละวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

2. จัดท าฐานข้อมูลด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2.1 สร้างรูปแบบแนวทางในการประสานและรวบรวมในการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2.2 สร้างแนวทางความร่วมมือและประสานงานในการจัดเก็บ
ข้อมูลทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
2.3 สนับสนุนส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยการสร้างรูปแบบ และแนวทางในการจัดท า
ฐานข้อมูลด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความทันสมัยสามารถเผยแพร่
ในระดับชาติและนานาชาติ 
2.5 สนับสนุนชุมชน นักศึกษา โครงการจิตอาสาเพ่ือจัด
กิจกรรมเชื่อมโยงถ้องถิ่น 
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กลยุทธ์ มำตรกำร 
3. ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ศิลปกรรม ตลอดจนอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และ 
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 

3.1 ประสานความร่วมมือกับชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการศึกษา รวบรวมข้อมูลด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรม 
3.2 สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ในแต่ละท้องถิ่นอย่างถูกวิธีเป็นระบบเหมาะสมกับลักษณะทาง
กายภาพที่อยู่โดยรอบแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรม และ
เสริมสร้างศักยภาพของเครือข่ายให้สามารถด าเนินการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.3 สนับสนุนนักศึกษาจัดท าโครงการเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และธรรมชาติ 
3.4 สนับสนุนนักศึกษาให้แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย 

 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย (ปี) 

ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

การส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ระดับ 4 ระดับ 5 ระดบั 5 ระดับ 5 ระดับ 5  คณบดี 5 คณะ 
 ผู้อ านวยการ

ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

การพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5  คณบดี 5 คณะ 
 ผู้อ านวยการ

ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 
การยกคุณภาพมาตรฐานอาจารย์ และบุคลากรสู่สากล 

เป้ำประสงค์ :  
1. การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้การ
วิจัยและการให้บริการทางวิชาการ 
2. มีความรู้และทักษะการสื่อสาร มีวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการตามมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ มำตรกำร 
1. ปรับกระบวนการพัฒนาครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา ให้
สอดคล้องกับการปฏิรูป
การศึกษา และการเป็น
ประชาคมอาเซียน 

1.1 เพ่ิมศักยภาพศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นองค์กร
ด้านการศึกษา มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ 
1.2 พัฒนาระบบและประเมินคุณภาพการพัฒนานักศึกษาครู
ก่อนส าเร็จการศึกษา 
1.3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพเครือข่ายการ
ผลิตพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

2.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลิต พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
2.2 สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
2.3 พัฒนาโรงเรียนต้นแบบ และโรงเรียนสาธิต ให้มีศักยภาพ
ด้านการจัดการศึกษา 
2.4 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ตอบสนองและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพมาตรฐาน
อาจารย์และบุคลากรสู่สากล 

3.1 พัฒนาศักยภาพอาจารย์  และบุคลากรสายสนับสนุนให้มี
คุณวุฒิตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3.2 พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการพัฒนาอาจารย์ 

 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย (ปี) 

ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

ระดับความส าเร็จ
ของการผลิตครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพ 
 

ระดับ 4  
 

ระดับ 5  
 

ระดับ 5  
 

ระดับ 5  
 

ระดับ 5  
 

 คณบดีคณะครุศาสตร์ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
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ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย (ปี) 

ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนาครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษาให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ 

ระดับ 4 ระดับ 5  ระดับ 5  ระดับ 5  ระดับ 5   คณบดีคณะครุศาสตร์ 
 

 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 
การยกระบบริหารจัดการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

เป้ำประสงค์ : 
1. มีการปรับรูปแบบโครงสร้าง และการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม  
2. มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ มำตรกำร 
1. บริหารจัดการเชิงรุก อย่างมี 

ธรรมาภิบาล เพ่ือความเป็นผู้น า
ด้านอุดมศึกษาและสามารถ
แข่งขันในระดับชาติและใน
ระดับอาเซียน 
 

1.1 สร้างค่านิยมหลักและน าหลักธรรมาภิบาลขององค์กรมา
พัฒ นาและปรับปรุงการบริหารจัดการทั้ งระบบตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ที่สามารถ
แข่งขันได้ในระดับชาติและระดับอาเซียน  
1.2 พัฒนาระบบและกลไกในการประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัยและทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ 
1.3 พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริม ก ากับ  ติดตาม  
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ และยกย่องเชิด
ชูอาจารย์ ที่เป็นแบบอย่างที่ด ี
1.4 กระจายอ านาจไปสู่หน่วยงานระดับคณะ และหน่วยงาน
เทียบเท่าคณะอย่างเป็นระบบ และจัดท าระบบบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  
1.5 ปรับปรุงโครงสร้าง ขยายการจัดตั้งคณะใหม่ขึ้น  หรือ
หน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ 
1.6. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่เป็น
รูปธรรมและปฏิบัติได้ 
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กลยุทธ์ มำตรกำร 
2. จัดท าระบบฐานข้อมูลที่ได้

มาตรฐานที่เอ้ืออ านวยต่อการ
บริหารทุกระดับ 

2.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวบรวม  
และเชื่อมโยงสารสนเทศของ 
2.2 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศมหาวิทยาลัย  
ที่เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

3. สร้างความเชื่อม่ันในการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย 

3.1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐาน มี
ตั วบ่ งชี้ ที่ เห มาะสม  และมี ก ระบวนการป ระ เมิ นที่ มี
ประสิทธิภาพ   
3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือเชิงรุกในการพัฒนาคุณภาพ
กับมหาวิทยาลัย ทั้งในและต่างประเทศ 
3.3 ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมี
ความพร้อมน าระบบ  Ed.PEx (Education Criteria For 
Performance Excellence) ม าใช้ ใน การบ ริห ารระบ บ
ประกันคุณภาพเพ่ือมุ่งสู่การเป็นผู้น าด้านการพัฒนาคุณภาพ 

4. พัฒนาอาจารย์ให้เป็นอาจารย์
มืออาชีพ 

4.1 จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ (Roadmap) โดยจัดสรร
ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกให้มีจ านวนเพียงพอ และ
จัดท าหลักสูตรพัฒนาอาจารย์มืออาชีพในลักษณะรายวิชา  
e-Learning อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
4.2 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการสหกิจอาจารย์กับ
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้อาจารย์มีความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ในสภาพจริงรวมทั้งนวัตกรรมใหม่ ๆ และ
น ามาใช้สอน วิจัย บริการวิชาการ 
4.3 จัดระบบและกลไกให้มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษาภายในและต่างประเทศ 
4.4 สร้างระบบบริหารค่าจ้างและเงินเดือนให้สอดคล้องกับ
ภาวะเศรษฐกิจและปริมาณงานที่บุคลากรต้องรับผิดชอบ  
โดยมุ่งเน้นความมั่นคงในหน้าที่การงาน 
4.5 พัฒนาคณาจารย์ ทั้งด้านคุณวุฒิสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่
สูงขึ้นและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศในการ
เรียนการสอน 
4.6 พัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัย ที่เก่ียวข้องกับการ
พัฒนาครูและบุคลากร 
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กลยุทธ์ มำตรกำร 
5. จัดหารายได้จากทรัพย์สิน และ

รายได้จากโครงการต่าง ๆ 
 

5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ด าเนินการจัดหารายได้โดยใช้งบของมหาวิทยาลัยที่ผ่านการ
วิเคราะห์จุดคุ้มทุน 
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ร่วมลงทุนด าเนินการจัดหารายได้ใช้
งบประมาณและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยร่วมลงทุนที่ผ่าน
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 

6. ปรับปรุงและพัฒนาในการ
เปลี่ยนสถานะจากมหาวิทยาลัย
ของรัฐ เป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ 

6.1 เตรียมความพร้อมในการวางระบบ และกลไกในการ
บริหารจัดการและระบบการเงินของมหาวิทยาลัยในการเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

7. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น  
 

7.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้ตรงตามทิศ
ทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
7.2 สร้างระบบบริหารค่าจ้างและเงินเดือนให้สอดคล้องกับ
ภาวะเศรษฐกิจและปริมาณงานที่บุคลากรสายสนับสนุน โดย
มุ่งเน้นความมั่นคงในหน้าที่การงาน 

 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย (ปี) 

ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

ระดับความส าเร็จ
ของการประกัน
คุณภาพภายใน 

ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5  คณบดี 5 คณะ 
 ผู้อ านวยการส านัก/

สถาบัน 5 หน่วยงาน 
 กลุ่มงานมาตรฐาน

การศึกษา 
การพัฒนา
คณาจารย์และ
บุคลากร 

ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5  คณบดี 5 คณะ 
 ผู้อ านวยการส านัก

ส่งเสริมวิชาการ ฯ 
 ผู้อ านวยการส านักงาน

อธิการบดี 
ร้อยละของคณะ/
ส านัก/สถาบันที่มี
การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิ
บาล 

80 90 90 100 100  คณบดี 5 คณะ 
 ผู้อ านวยการส านัก/

สถาบัน 5 หน่วยงาน 
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 จาก ร่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นัน้ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ท าการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง สอดคล้องของแผนดังกล่าว 
กับพันธกิจและภารกิจการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยพบว่า มีประเด็นยุทธศาสตร์ มาตรการและ
ตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน จ านวน 3 ประเด็นยุทธศาสตร์  ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ จ านวน  5 
ตัวชี้วัด  และมีโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง จ านวน 14 โครงการ/กิจกรรม  
 

3. นโยบำยกำรบริหำรงำนและกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ าเป็นต้องปรับกระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารโดยปรัชญา

การท างานมุ่งพัฒนาสู่องค์กรธรรมาภิบาล สร้างความเป็นธรรม โปร่งใส พัฒนางานใหม่ ใส่ใจคุณค่า 
รักษางานเดิม เพิ่มเติมการเรียนรู้ ปลูกฝังความมุ่งมั่น ความเสียสละ และอุดมการณ์ สู่วิสัยทัศน์ร่วม
อันหนึ่งอันเดียวกัน ถ่ายทอดวิสัยทัศน์และอุดมการณ์สู่บุคลากรจากรุ่นสู่รุ่น ปรับปรุงเกณฑ์การจัดสรร
ทรัพยากรที่โปร่งใส เป็นธรรม ปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน ระบบบุคลากรที่ส่งเสริมให้ท างานอย่าง
มีความสุข พัฒนางานใหม่ เปิดสอนสาขาที่สังคมต้องการโดยไม่ซ้ ากับท่ีมหาวิทยาลัยอื่นเปิดสอนอยู่ 
ส่งเสริมคนดี คนเก่ง โดยผ่านสมาคมศิษย์เก่า พัฒนาหลักสูตรและกระบวนจัดการเรียนการสอนให้
ตอบสนองผู้เรียนและสังคม ยึดกระบวนการจัดการความรู้มุ่งสู่เป็นวัฒนธรรมองค์กร 

เป้ำหมำย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มุ่งสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นชุมชนวิชาการ สร้างฐานความรู้ 

น ามหาวิทยาลัยสู่สากล สร้างชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง แกร่งกล้าการวิจัย ให้บริการวิชาการทาง
วิชาการแก่ชุมชน คิดค้นศิลปะ วิทยาการ สืบสานศิลปวัฒนธรรม น าเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร2 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร 
แนวทำงด ำเนินกำร 

(1) สร้างขวัญและก าลังใจของบุคลากร ความมั่นคงในอาชีพ  
(2) ให้โอกาสบุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่ต าแหน่งทางการบริหาร 
(3) การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
(4) การส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  
(5) การพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ  

                                                 
1 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2557-2559 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
2 น าเสนอเฉพาะแนวทางที่สอดคลอ้งกับการด าเนินงานของส านักฯ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรจัดหำและบริหำรงบประมำณ 
แนวทำงด ำเนินกำร 

(1) การจัดสรรงบประมาณให้ครอบคลุม 
(2) บริหารงบประมาณโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ 
(3) ลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  
(4) การติดตามและประเมินผลการบริหารงบประมาณ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แนวทำงด ำเนินกำร 

(1) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  
(2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสร้างนวัตกรรมการบริการ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่สำกลบนรำกฐำนควำมรับผิดชอบต่อท้องถิ่น 
แนวทำงด ำเนินกำร 

(1) พัฒนาเว็บไซต์ให้มีภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 2 ภาษา 
(2) พัฒนาหลักสูตรที่มีการสอนเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน 
(3) รับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบบริหำร 
แนวทำงด ำเนินกำร 

(1) ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน 
(2) บริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
(3) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสม  
(4) การให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

ประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ  
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำให้ได้มำตรฐำน 
แนวทำงด ำเนินกำร  

(1) การพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ ที่มีความพร้อม 
(2) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(3) พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
(4) ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตสื่อการสอน เอกสารและต ารา  
(5) ส่งเสริมการการจัดการเรียนการสอนใช้สื่อที่หลากหลาย 
(6) การพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ทันสมัยให้ครบถ้วน  
(7) ส่งเสริมให้การจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาบรรลุเป้าหมาย  
(8) ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์การ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำนักศึกษำ  
แนวทำงด ำเนินกำร 

(1) การสรรหานักศึกษาใหม่ที่มีศักยภาพเข้ามาเรียนเพิ่มข้ึน 
(2) สรรหานักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษเข้ามาเรียน 
(3) พัฒนานักศึกษาใหม่ให้มีความสามารถพ้ืนฐานในการเรียน 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำบัณฑิตเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
แนวทำงด ำเนินกำร  

(1) พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
(2) ให้ลงทะเบียนเรียนร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในเอเชียและให้ถ่ายโอนหน่วยกิตได้ 

ยุทธศำสตร์ที ่5 กำรพัฒนำสถำบันให้เป็นชุมชนวิชำกำร 
แนวทำงด ำเนินกำร 

(1) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
(2) สร้างบรรยากาศทางวิชาการภายในมหาวิทยาลัย 
(3) การสร้างแรงจูงใจทางวิชาการ 
(4) เข้าไปมีส่วนร่วมและมีบทบาทในการชี้น าสังคมให้มากข้ึน 

 
4. ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2558 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 
อยู่ในระดับดี (4.09 คะแนน จากระดับ 5 คะแนน) โดยมีผลการประเมิน ระดับดีมาก จ านวน 3 
องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (5.00 คะแนน จากระดับ 5 คะแนน) 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (5.00 คะแนน จากระดับ 5 คะแนน) และ
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (4.71 คะแนน จากระดับ 5 คะแนน) โดยผลการประเมินระดับดี มีจ านวน 
1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (4.02 คะแนน จากระดับ 5 คะแนน) และ
ส าหรับผลการประเมินระดับพอใช้ มีจ านวน 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
(3.40 คะแนน จากระดับ 5 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะในภำพรวม 
 จุดแข็ง 

 สังคมมีความเชื่อมั่นและได้รับการยอมรับในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยอยู่ใน
ระดับสูง โดย เฉพาะการผลิตบัณฑิตที่มีความอดทน สู้งาน การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมด้านชาติพันธุ์ 
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 จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ควรพัฒนาระบบและกลไกการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย 
2. ควรสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพให้กับคณาจารย์และ

บุคลากรทุกกลุ่ม  
 ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

1. ปรับปรุงระบบและกลไกการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับผลงาน
ของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ เช่น ศักยภาพของบุคลากรที่สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นได ้

2. พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
ประกันคุณภาพให้กับคณาจารย์และบุคลากรทุกกลุ่ม ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานได้อย่าง
แท้จริง และให้สามารถรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ  
 
5. ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับส ำนัก ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

1.จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม 
      1.1 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน
การใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการ และการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย อย่างเป็น
รูปธรรม และช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สอนได้อย่างหลากหลาย และท่ัวถึง 
      1.2 การจัดการความรู้ของหน่วยงานท าได้เป็นระบบ มีความชัดเจน ในการด าเนิน
กิจกรรม 

2.ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพ 
      2.1 หน่วยงานมีการด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และมีการจัดท ารายงาน
ทางการเงิน รวมถึงการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณตามรอบระยะเวลาอย่างต่อเนื่อง สามารถน า
ผลการด าเนินงานดังกล่าวมารายงานในเกณฑ์ประเมินข้อที่ 2 ในตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ได้ ซึ่งจะแสดงให้เห็น
ถึงความครบถ้วนและถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีแก่หน่วยงานสนับสนุนอื่น ๆ 
      2.2 การรายงานการจัดการความเสี่ยง ควรเพิ่มเติมผลการจัดการความเสี่ยงในเชิงข้อมูล 
และแสดงขั้นตอนในการจัดการความเสี่ยง ว่ามีข้ันตอนอย่างไร มีกระบวนการติดตามอย่างไร 
      2.3 ควรมีการส ารวจประสิทธิภาพการใช้ห้องเรียน เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการจัดการ
ห้องเรียน และพัฒนากระบวนการให้บริการด้านการจัดตารางเรียน-สอน-สอบ 
      2.4 การจัดการความรู้ของส านักฯ ควรแสดงให้เห็นถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ได้ 
และจัดเก็บรวบรวมความรู้อย่างเป็นระบบ เป็นลายลักษณ์อักษร และการเขียนรายงานผลการ
ด าเนินงานควรรายงานตามข้ันตอนการจัดการความรู้ 
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      2.5 การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ควรระบุให้
ชัดเจนว่าติดตามจากเรื่องใด กระบวนการเป็นอย่างไร 

3.กำรปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงำนที่โดดเด่น 
      3.1 มีการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ มุ่งเน้นอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใน
ทุกด้าน โดยมีการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยให้มีความทันสมัย รวดเร็ว 
      3.2 มีความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ อย่างทันท่วงที 
      3.3 ระบบการรายงานผลการประกันคุณภาพ และการเชื่อมโยงเอกสารหลักฐานต่าง ๆ 
เป็นแบบออนไลน์ถือเป็นรูปแบบการรายงานที่ดี มีความทันสมัยและแบบอย่างที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่น 

ข้อเสนอแนะจำกกำรสัมภำษณ์อำจำรย์ 
 1. ควรมีการส ารวจความพร้อมของห้องเรียน และจัดให้เหมาะสมกับลักษณะของรายวิชาที่
สอน ก่อนการจัดตารางเรียน-ตารางสอน 
 2. ระบบการสืบค้นเอกสาร ที่เกี่ยวข้องการอาจารย์ เช่นระบบตารางส าหรับอาจารย์ผู้สอน 
 3. อยากให้ขยายระยะเวลาในการส่งรายชื่อนักศึกษาหมดสิทธิ์สอบ อาจก าหนดให้ยื่นรายชื่อ
ในสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอน  
 4. การจัดรายการจัดสอนส่งคณะ อยากให้มีความยืดหยุ่นในการสลับช่วงเวลา 
 5. ควรให้มีระบบสนับสนุนการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.5 หรือช่วยเป็นหน่วยงานกลางในการ
ประสานตาม มคอ.3 และ มคอ.5 ในรายวิชาที่มีอาจารย์จากคณะอ่ืนร่วมท าการสอนด้วย เช่น 
รายวิชาในกลุ่มเลือกเสรี เป็นต้น 
 6. การปรับเปลี่ยนรายชื่อาอจารย์ผู้สอน ในส่วนของตารางเรียน ตารางสอน ในกรณีท่ีมีการ
แก้ไข หรือเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน ควรมีการอัพเดตข้อมูลลงในระบบตารางสอนออนไลน์ให้ตรงกัน 
 7. ระบบแผนการเรียนของนักศึกษาในแต่ละรุ่น ควรปรับให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
 8. อยากให้มีการปรับปรุง สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ของห้องเรียนให้มีความทันสมัย สามารถ
ใช้งานได้ 

ข้อเสนอแนะจำกกำรสัมภำษณ์นักศึกษำ 
 1. อยากให้ปรับปรุงเรื่องระบบเน็ตเวิร์คต่าง ๆ ให้ดีกว่านี้ หลุดบ่อย โหลดช้า เข้าระบบงาน
ทะเบียนค่อนข้างช้า 
 2. อยากให้เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารเกี่ยวกับการลงทะเบียน การเข้าระบบงาน
ทะเบียนนักศึกษา ระบบการตรวจสอบการเข้ากิจกรรมของนักศึกษา ส าหรับนักศึกษาใหม่ 
 3. กรณีช าระเงิน ผ่านธนาคาร ต้องมาท าการค้นหรือขอรับใบเสร็จเพ่ือน าไปแนบเบิก
ค่อนข้างล่าช้า ใช้เวลานาน ควรปรับให้สามารถพิมพ์ใบเสร็จจากระบบได้เลย เพิ่มอีกหนึ่งช่องทาง 
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 4. ควรปรับเรื่องการให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาในการเพ่ิม-ถอนรายวิชา อยากให้มีการอธิบาย
ขั้นตอนให้กับนักศึกษาทุกคนทราบ ปรับเรื่องการใช้ค าพูด และอยากให้มีการติดชื่อผู้ให้บริการด้วย 
 5. ผลการเรียนออกช้า และไม่ทันกับช่วงเวลาการลงเพ่ิม-ถอนรายวิชา ในกรณีที่ต้องมีการ
ลงทะเบียนเรียนใหม่ อาจส่งผลต่อการพ้นสภาพ 
 6. การลงเพ่ิมรายวิชาอยากให้ลดขั้นตอนการให้อาจารย์ผู้สอนเซ็นต์ เนื่องจากลงทะเบียนอยู่
ในจ านวนที่ก าหนด 
 7. อยากให้เพ่ิมช่องในการรับช าระเงินหน้าเคาท์เตอร์ของการเงินมากกว่านี้ เนื่องจากมีความ
ล่าช้า คิวยาว ท าให้อาจไปเรียนไม่ทัน บัตรคิวการเงินควรให้ 1 คิว ต่อ 1 รายการ  ไม่ควรเป็น 1 คิว 
ท าได้ 3 รายการ 
 8. ระบบค้นหาอาจารย์ผู้สอน ใช้งานไม่ค่อยได้ 
 9. อยากให้เพ่ิมช่องทางการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ หน้าเคาท์เตอร์ 
 10. การแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ของกองพัฒนานักศึกษา กรณีเป็นเอกสารส่วนบุคคลของ
นักศึกษา ควรแจ้งเจ้าตัวให้ทราบอย่างเป็นทางการ ไม่ควรลงในเฟสบุ๊ค ที่เป็นเพจสาธารณะ 
 
6. ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ และควำมคำดหวังในกำรให้บริกำรของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียน ประจ ำปีงบประมำณ 2559 
 การศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 443 ชุด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ตลอดจนแนวทางในการพัฒนากระบวนการ
ให้บริการ ให้มีรูปแบบที่ทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว ดังวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน และได้ท าการวิเคราะห์
ข้อมูลตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 ผู้ใช้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร้อยละ 100  เป็นนักศึกษาเพศชาย
จ านวน 229 คน  คิดเป็นร้อยละ 51.7  นักศึกษาเพศหญิง จ านวน 214 คน  คิดเป็นร้อยละ 48.3  
แบ่งออกเป็นนักศึกษาภาคปกติ จ านวน 409 คน คิดเป็นร้อยละ 92.4 และนักศึกษาภาค กศ.บป. 
จ านวน 34 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.6  ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สังกัดคณะต่างๆ คือ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรีสังกัดคณะวิทยาการจัดการ จ านวน 96 คน  คิดเป็นร้อยละ 21.7  นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อย
ละ 21.2 นักศึกษาระดับปริญญาตรีสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 93 คน  คิดเป็น
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ร้อยละ 21.0 นักศึกษาระดับปริญญาตรีสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 81 คน  คิดเป็นร้อยละ 18.3  
และนักศึกษาระดับปริญญาตรีสังกัดคณะครุศาสตร์ จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรในด้ำนต่ำงๆ ของส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน 
 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
 ผู้ใช้บริการกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อ
เรียงล าดับประเด็นที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ  3  อันดับแรกได้แก่ การให้บริการมีความเป็นระบบ  
เป็นขั้นตอน  รองลงมาคือ ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว 

 และความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และให้ค าแนะน าขั้นตอนการใช้บริการ  
 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 ผู้ใช้บริการกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อ
เรียงล าดับประเด็นที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ  3  อันดับแรกได้แก่ เจ้าหน้าที่มีการให้บริการที่เป็น
ธรรม มีความเท่าเทียมกัน  รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อย   
และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย  
 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 ผู้ใช้บริการกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อ
เรียงล าดับประเด็นที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ  3  อันดับแรกได้แก่ อาคารและสถานที่มีความ
สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย   รองลงมาคือ สถานที่ตั้งของส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนมีความเหมาะสม  และการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ
อย่างเหมาะสม, มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบการบริการข้อมูลสารสนเทศให้บริการอย่างเพียงพอ 

 
 ด้านคุณภาพการให้บริการ 
 ผู้ใช้บริการกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อ
เรียงล าดับประเด็นที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ  2  อันดับแรกได้รับค าแนะน าในการแก้ไขปัญหา 
ตอบข้อสงสัยของผู้มารับบริการ  รองลงมาคือ ความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ 
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
 กลุ่มตัวอย่าง จ านวน  18  คน ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจในการให้บริการของ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ได้แก่ 

1. เจ้าหน้าที่บริการไม่สุภาพ  พูดจาไม่สุภาพกับนักศึกษา 
2. ควรมีการบริการที่ย่านมัทรีอย่างครบถ้วน  เนื่องจากการเดินทางติดต่อล าบาก 
3. การสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการมีความเข้าใจไม่ตรงกัน 

อภิปรำยผล 
 จากผลการศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
พบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานอยู่ในระดับปานกลาง 
ทั้งนี้เป็นผลมาจากการบริหารจัดการ ขั้นตอนการให้บริการ บุคลากรของหน่วยงานมีความรู้ในเรื่องที่
ให้บริการเป็นอย่างดี ท าให้สามารถให้ค าแนะน า หรือแก้ไขปัญหาให้กับผู้มาขอรับบริการได้อย่าง
ชัดเจน ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ และบุคลากรของหน่วยงานมีการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการให้บริการที่
สอดคล้องกับปรัชญา “ส่งเสริมวิชาการ รักษามาตรฐาน บริการด้วยน้ าใจ” และวิสัยทัศน์ของ
หน่วยงานที่ว่า “ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริการถูกต้อง
รวดเร็ว”  แต่จากผลการศึกษาความพึงพอใจยังมีบางด้านที่ควรปรับปรุง โดยเฉพาะในด้านการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่  ซึ่งจะน าผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนต่อไป 
 
 จากกรอบแนวคิด และข้อมูลพ้ืนฐานที่เก่ียวข้องในการจัดท ายุทธศาสตร์ของส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน  คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้ออกแบบกระบวนการในการ
พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) มีข้ันตอน ดังแผนภาพ 
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กระบวนกำรพัฒนำแผนยุทธศำสตร์ 5 ปี ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุง 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

รวบรวมข้อมูลพื้นฐานในการ
จัดท าแผน 

ประชุมบุคลากรเพื่อท าการ
ทบทวน/ปรบัปรุงข้อมูลพื้นฐาน 

จัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 
ระยะยาว 5 ป ี

ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
พิจารณา (รา่ง) แผนฯ 

เสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ตอ่
คณะกรรมการประจ าส านักฯ 

ไม่ปรับปรุง 

ประชุมบุคลากร ถ่ายทอด 
และมอบหมายตัวชี้วัดแผน 

น าแผนฯ ไปปฏบิัต ิ

รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนฯ 

- วิสัยทัศน์ /ปรัชญา / SWOT 
- พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์ส านักฯ 
- ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยั 
- นโยบายการด าเนินงานต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ประชุมบุคลากรภายในส านัก เพื่อท าการทบทวน หรือ
ปรับปรุงแนวทางการด าเนินงาน ไม่ว่าจะเป็น การ
วิเคราะหจ์ุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นยุทธศาสตร์  
เป้าประสงค์ รวมถึงการก าหนดตัวช้ีวัดการด าเนินงาน 

คณะกรรมการบรหิารร่วมกันพิจารณา ตรวจสอบ
ความถูกต้อง และท าการปรับแกไ้ขเบื้องต้นก่อนเสนอ
คณะกรรมการประจ าส านัก 

ก ากับติดตามการด าเนินงาน 
โดยหัวหน้างานและคณะ
ผู้บริหารตามสายงาน  

ตรวจสอบการด าเนินงาน
ประจ าปี โดยหน่วยงานท่ี
มหาวิทยาลยัแต่งตั้ง  



ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงนโยบำยต่ำง ๆ กับกรอบแนวคิดในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน 
กรอบแผนอุดมศึกษำ ระยะยำว 15 
ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) 

พระรำชบัญญัติสถำบัน นโยบำยของสภำสถำบัน ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย ปรัชญำหรือปณิธำน ยุทธศำสตร์ส ำนัก 

สาระส าคญัของแผน : เป้าหมายของ
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับ
ที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปีพ.ศ. 2565 
คือการ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษา
ไทยเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรทีม่ี
คุณภาพสู่ตลาดแรงงาน และพัฒนา
ศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรม เพื่อเพิม่ขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในยุคโลกาภิวัตน์รวมทั้ง
สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ท้องถิ่นไทยโดยใช้กลไกของธรรมาภิ
บาลการเงิน การก ากับมาตรฐาน 
และเครือข่ายอุดมศึกษา บนพื้นฐาน
ของ เสรีภาพทางวิชาการ ความ
หลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ” 

“มหาวิทยาลัยเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้าง
พลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟู
พลังการเรยีนรู้ เชิดชูภมูิ
ปัญญาของท้องถิ่น โดยมี
วัตถุประสงค์ให้การศึกษา 
ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ
ช้ันสูง ท าการสอน วิจัย 
ให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม  ปรับปรุง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี 
ทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ผลิตครูและ
ส่งเสริมวิทยฐานะครู มีหน้าที่
ตามมาตรา 8 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมการพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคณุภาพ
การศึกษาทุกระดับให้ได้
มาตรฐานสากล  
  กลยุทธ์ที่ 3.4 ส่งเสริมการ
พัฒนาหลักสตูร และการสร้าง
หลักสตูรและการประเมิน
หลักสตูรให้ตรงกับ
ตลาดแรงงานในประเทศ และ
ภูมิภาคอาเซียน 
  กลยุทธ์ที่ 3.7 สนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารส าหรับการ
บริหารจดัการ การเรยีนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  การยก
คุณภาพมาตรฐานการผลติบัณฑติที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสู่
มาตรฐานสากล 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  การยก
มาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่การน้อมน า
แนวพระราชด าริให้ตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  การท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมใหส้นองตอบกับ
ความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 การยก
คุณภาพมาตรฐานอาจารย์ และ
บุคลากรสู่สากล 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6  การยก
ระบบรหิารจดัการให้มคีุณภาพได้
มาตรฐาน โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิ
บาล 

ปรัชญำมหำวิทยำลัย :  
มหาวิทยาลยัที่เป็นพลังของ
แผ่นดิน ในการพัฒนาท้องถิ่น 
 
วิสัยทัศน์มหำวิทยำลัย : 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
เป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันน าเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น  
 
ปรัชญำหน่วยงำน :  
ส่งเสริมวิชาการ รักษามาตรฐาน 
บริการด้วยน้ าใจ 
 
วิสัยทัศน์หน่วยงำน :  
ส านักส่งเสรมิวิชาการและงาน
ทะเบียน เป็นองค์กรที่ทันสมัย 
ให้บริการถูกต้องรวดเร็ว 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้ง
ระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมการพัฒนางานบริการ
ของหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้
มาตรฐานและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

 



 

บทท่ี 3 
 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมขององค์กร 
 
 หน่วยงานท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน โดยการจัดท า 
SWOT นั่นคือการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน ของหน่วยงาน และการวิเคราะห์
ปัจจัยภายนอกที่ส่งเสริมเป็นโอกาสในการด าเนินงาน รวมทั้งปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบก่อให้เกิด
อุปสรรคในการด าเนินงาน การวิเคราะห์ SWOT ดังกล่าวจะน ามาซึ่งการก าหนดแผนการด าเนินงาน
ในการรักษา ส่งเสริมจุดแข็ง หาแนวทางป้องกันแก้ไข สิ่งที่ เป็นจุดอ่อน จากโอกาสที่มีอยู่ เพ่ือ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมายของแผนต่อไป 
 
จุดแข็ง (S) 
ปัจจัยภายในองค์กรที่ท าให้เกิดความเข้มแข็งหรือเป็นจุดแข็งขององค์กรที่จะน าไปสู่การได้เปรียบ 

ที ่ จุดแข็ง 
น้ ำหนัก 
(รวม=1) 

คะแนน 
(5 

ระดับ) 
น้ ำหนักXคะแนน 

1 บุคลากรส่วนใหญ่มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่อย่างต่อเนื่อง 

0.2 3 0.6 

2 ระบบการบริหารงานเน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร และกระจายอ านาจในการบริหารงาน 

0.2 2 0.4 

3 ก าหนดภาระงานและความรับผิดชอบแก่ผู้ปฏิบัติ
อย่างชัดเจน 

0.2 2 0.4 

4 มีเครื่องมือ/ทรัพยากรที่สนับสนุนการปฏิบัติงานที่
ทันสมัย 

0.1 3 0.3 

5 บุคลากรส่วนใหญ่มีศักยภาพสูง มีความขยัน 
อดทน ท างานหนัก 

0.1 3 0.3 

6 มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ และระบบงาน
ให้บริการมีความทันสมัย สอดคล้องกับระเบียบ 
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

0.2 4 0.8 

รวม = 2.8  เฉลี่ย = 0.47 
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จุดอ่อน (W) 
ปัจจัยภายในองค์กรที่ท าให้เกิดความอ่อนแอหรือเป็นจุดอ่อนน าไปสู่การเสียเปรียบคู่แข่ง 

ที ่ จุดอ่อน 
น้ ำหนัก 
(รวม=1) 

คะแนน 
(5 

ระดับ) 
น้ ำหนักXคะแนน 

1 ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในงานให้บริการ 0.2 4 0.8 
2 การสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในไม่มี

ประสิทธิภาพ 
0.2 3 0.6 

3 พ้ืนที่ให้บริการและสภาพแวดล้อมภายในแออัด 0.2 3 0.6 
4 งบประมาณสนับสนุนการให้บริการไม่เพียงพอ 0.2 4 0.8 
5 กระบวนการ ขั้นตอนการท างานตามระเบียบ 

ข้อบังคับ มีความซับซ้อน และใช้เวลาในการ
ด าเนินงานมาก 

0.2 4 0.8 

รวม = 3.6  เฉลี่ย = 0.72 
 
โอกำส (O) 
ปัจจัยภายนอกองค์กรที่เอ้ือประโยชน์ให้ซึ่งเป็นโอกาสที่ช่วยส่งเสริมการด าเนินการ 

ที ่ โอกำส 
น้ ำหนัก 
(รวม=1) 

คะแนน 
(5 

ระดับ) 
น้ ำหนักXคะแนน 

1 หน่วยงานภายนอกมีการประชุม อบรม เพื่อ
พัฒนางานที่ท าอยู่อย่างต่อเนื่อง 

0.2 3 0.6 

2 ความต้องการสมัครเข้าเรียนในบางสาขามี
แนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน 

0.2 3 0.6 

3 มีแหล่งทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการเรียนรู้ภายนอกมากขึ้น 

0.2 4 0.8 

4 มหาวิทยาลัยให้แต่ละหน่วยงานมีอิสระในการ
บริหารงานภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัย 

0.2 3 0.6 

5 การเพ่ิมช่องทางการให้บริการจากหน่วยงาน
ภายนอก 

0.1 3 0.3 

6 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี 0.1 4 0.4 
รวม = 3.3  เฉลี่ย = 0.55 
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อุปสรรค (T) 
ปัจจัยภายนอกองค์กรที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน เป็นข้อจ ากัดท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก 

ที ่ อุปสรรค 
น้ ำหนัก 
(รวม=1) 

คะแนน 
(5 ระดับ) 

น้ ำหนักXคะแนน 

1 การแข่งขันที่เพ่ิมขึ้นจากสถาบันการศึกษาท้ังใน
พ้ืนที่บริการและนอกพ้ืนที่บริการ 

0.3 3 0.9 

2 ทัศนคติ มุมมองสังคมภายนอกท่ีมีต่อบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเชิงลบ 

0.2 3 0.6 

3 นโยบายและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
บริหารงานของรัฐบาล 

0.2 3 0.6 

4 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ส่งผลให้
ประชากรวัยเรียนลดลง 

0.3 4 1.2 

รวม = 3.3  เฉลี่ย = 0.83 
 
ตำรำงกำรวิเครำะห์ SWOT และค่ำน้ ำหนัก 

SO (จุดแข็งและโอกำส) 
+บุคลากรส่วนใหญ่มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่อย่างต่อเนื่อง 

0.6 

+ระบบการบริหารงานเนน้การมีส่วนร่วมของ
บุคลากร และกระจายอ านาจในการบริหารงาน 

0.4 

+ก าหนดภาระงานและความรับผิดชอบแก่ผู้
ปฏิบัติอย่างชัดเจน 

0.4 

+มีเครื่องมือ/ทรัพยากรที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานทีท่ันสมัย 

0.3 

+บุคลากรส่วนใหญ่มีศักยภาพสงู มีความขยัน 
อดทน ท างานหนัก 

0.3 

+มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ และระบบงาน
ให้บริการมีความทันสมัย สอดคล้องกับระเบียบ 
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

0.8 

รวม=2.8 เฉลี่ย=0.47 

+หน่วยงานภายนอกมีการประชุม อบรม เพื่อ
พัฒนางานที่ท าอยู่อย่างต่อเนื่อง 

0.6 

+ความต้องการสมัครเข้าเรียนในบางสาขามี
แนวโน้มเพิ่มมากข้ึน 

0.6 

+มีแหล่งทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนนุการเรียนรู้ภายนอกมากข้ึน 

0.8 

+มหาวิทยาลัยให้แต่ละหนว่ยงานมีอิสระในการ
บริหารงานภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลยั 

0.6 

+การเพิ่มช่องทางการให้บริการจากหน่วยงาน
ภายนอก 

0.3 

+การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี 0.4 
รวม=3.3 เฉลี่ย=0.55 
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ST (จุดแข็งและภัยคุกคำม) 
+บุคลากรส่วนใหญ่มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่อย่างต่อเนื่อง 

0.6 

+ระบบการบริหารงานเนน้การมีส่วนร่วมของ
บุคลากร และกระจายอ านาจในการบริหารงาน 

0.4 

+ก าหนดภาระงานและความรับผิดชอบแก่ผูป้ฏิบัติ
อย่างชัดเจน 

0.4 

+มีเครื่องมือ/ทรัพยากรที่สนับสนุนการปฏบิัติงานที่
ทันสมัย 

0.3 

+บุคลากรส่วนใหญ่มีศักยภาพสงู มีความขยัน 
อดทน ท างานหนัก 

0.3 

+มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ และระบบงาน
ให้บริการมีความทันสมัย สอดคล้องกับระเบียบ 
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

0.8 

รวม 2.8 เฉลี่ย=0.46 

+การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากสถาบนัการศึกษาทั้งใน
พื้นที่บริการและนอกพื้นทีบ่ริการ 

0.9 

+ทัศนคติ มุมมองสังคมภายนอกที่มีต่อบัณฑิต
มหาวิทยาลยัราชภัฏในเชงิลบ 

0.6 

+นโยบายและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
บริหารงานของรัฐบาล 

0.6 

+การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งประชากร ส่งผลให้
ประชากรวัยเรียนลดลง 

1.2 

รวม 3.3 เฉลี่ย=0.83 

 

WO (จุดอ่อนและโอกำส) 
+ขาดการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก ในงานให้บริการ 0.8 
+การสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในไม่มี
ประสิทธิภาพ 

0.6 

+พื้นที่ให้บริการและสภาพแวดล้อมภายในแออัด 0.6 
+งบประมาณสนบัสนุนการให้บริการไม่เพียงพอ 0.8 
+กระบวนการ ขั้นตอนการท างานตามระเบียบ 
ข้อบังคับ มีความซับซ้อน และใช้เวลาในการ
ด าเนินงานมาก 

0.8 

รวม 3.6 เฉลี่ย=0.72 

+หน่วยงานภายนอกมีการประชุม อบรม เพื่อ
พัฒนางานที่ท าอยู่อย่างต่อเนื่อง 

0.6 

+ความต้องการสมัครเข้าเรียนในบางสาขามี
แนวโน้มเพิ่มมากข้ึน 

0.6 

+มีแหล่งทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนนุการเรียนรู้ภายนอกมากข้ึน 

0.8 

+มหาวิทยาลัยให้แต่ละหนว่ยงานมีอิสระในการ
บริหารงานภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลยั 

0.6 

+การเพิ่มช่องทางการให้บริการจากหน่วยงาน
ภายนอก 

0.3 

+การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี 0.4 
รวม=3.3 เฉลี่ย=0.55 
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WT (จุดอ่อนและภัยคุกคำม) 
+ขาดการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก ในงานให้บริการ 0.8 
+การสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในไม่มี
ประสิทธิภาพ 

0.6 

+พื้นที่ให้บริการและสภาพแวดล้อมภายในแออัด 0.6 
+งบประมาณสนบัสนุนการให้บริการไม่เพียงพอ 0.8 
+กระบวนการ ขั้นตอนการท างานตามระเบียบ 
ข้อบังคับ มีความซับซ้อน และใช้เวลาในการ
ด าเนินงานมาก 

0.8 

รวม 3.6 เฉลี่ย=0.72 

+การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากสถาบนัการศึกษาทั้งใน
พื้นที่บริการและนอกพื้นทีบ่ริการ 

0.9 

+ทัศนคติ มุมมองสังคมภายนอกที่มีต่อบัณฑิต
มหาวิทยาลยัราชภัฏในเชงิลบ 

0.6 

+นโยบายและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
บริหารงานของรัฐบาล 

0.6 

+การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งประชากร ส่งผลให้
ประชากรวัยเรียนลดลง 

1.2 

รวม 3.3 เฉลี่ย=0.83 
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 จากการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือใช้ในการก าหนดยุทธศาสตร์ของหน่วยงานนั้น คณะกรรมการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ได้เลือกใช้ผลการวิเคราะห์ และเสนอกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ ดังนี้  
 

ตำรำงท่ี 1 การวิเคราะห์ตาม TOWS Matrix  ในด้าน WT 
 

ยุทธศำสตร์เชิงรับ (WT) 
W จุดอ่อนภำยในองค์กร T อุปสรรคภำยนอก 

1. ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในงาน
ให้บริการ 
2. การสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในไม่มี
ประสิทธิภาพ 
3. พ้ืนที่ให้บริการและสภาพแวดล้อมภายใน
แออัด 
4. งบประมาณสนับสนุนการให้บริการไม่
เพียงพอ 
5. กระบวนการ ขั้นตอนการท างานตามระเบียบ 
ข้อบังคับ มีความซับซ้อน และใช้เวลาในการ 

1. การแข่งขันที่เพ่ิมข้ึนจากสถาบันการศึกษา
ทั้งในพื้นที่บริการและนอกพ้ืนที่บริการ 
2. ทัศนคติ มุมมองสังคมภายนอกที่มีต่อบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเชิงลบ 
3. นโยบายและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย และรัฐบาล 
4. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ส่งผล
ให้ประชากรวัยเรียนลดลง 
 

ยุทธศำสตร์เชิงรับ (WT) 
กลยุทธ์ที่เสนอ 
     1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้
เข้มแข็ง 
     2. เร่งพัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย กับชุมชนและท้องถิ่น 
     3. ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีความคล่องตัว ลดระยะเวลาการปฏิบัติ 
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ตำรำงท่ี 2 การวิเคราะห์ตาม TOWS Matrix  ในด้าน WO 
 

ยุทธศำสตร์เชิงพัฒนำ (WO) 
W จุดอ่อนภำยในองค์กร O โอกำสภำยนอก 

1. ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในงาน
ให้บริการ 
2. การสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในไม่มี
ประสิทธิภาพ 
3. พ้ืนที่ให้บริการและสภาพแวดล้อมภายใน
แออัด 
4. งบประมาณสนับสนุนการให้บริการไม่
เพียงพอ 
5. กระบวนการ ขั้นตอนการท างานตามระเบียบ 
ข้อบังคับ มีความซับซ้อน และใช้เวลาในการ 

1. หน่วยงานภายนอกมีการประชุม อบรม เพ่ือ
พัฒนางานที่ท าอยู่อย่างต่อเนื่อง 
2. ความต้องการสมัครเข้าเรียนในบางสาขามี
แนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน 
3. มีแหล่งทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการเรียนรู้ภายนอกมากขึ้น 
4. มหาวิทยาลัยให้แต่ละหน่วยงานมีอิสระใน
การบริหารงานภายใต้นโยบายของ
มหาวิทยาลัย 
5. การเพ่ิมช่องทางการให้บริการจากหน่วยงาน
ภายนอก 
6. การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี 

ยุทธศำสตร์เชิงพัฒนำ (WO) 
กลยุทธ์ที่เสนอ 
     1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง 
     2. เร่งพัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย กับชุมชนและท้องถิ่น 
     3. สร้างค่านิยมในการพัฒนาตนเอง และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีเป้าหมาย 
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ตำรำงท่ี 3 การวิเคราะห์ตาม TOWS Matrix  ในด้าน ST 
 

ยุทธศำสตร์เชิงป้องกัน (ST) 
S จุดแข็งภำยในองค์กร T อุปสรรคภำยนอก 

1. บุคลากรส่วนใหญ่มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
สิ่งใหม่อย่างต่อเนื่อง 
2. ระบบการบริหารงานเน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร และกระจายอ านาจในการบริหารงาน 
3. ก าหนดภาระงานและความรับผิดชอบแก่ผู้
ปฏิบัติอย่างชัดเจน 
4. มีเครื่องมือ/ทรัพยากรที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานที่ทันสมัย 
5. บุคลากรส่วนใหญ่มีศักยภาพสูง มีความขยัน 
อดทน ท างานหนัก 
6. มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ และระบบงาน
ให้บริการมีความทันสมัย สอดคล้องกับระเบียบ 
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

1. การแข่งขันที่เพ่ิมข้ึนจากสถาบันการศึกษา
ทั้งในพื้นที่บริการและนอกพ้ืนที่บริการ 
2. ทัศนคติ มมุมองสังคมภายนอกที่มีต่อบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเชิงลบ 
3. นโยบายและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย และรัฐบาล 
4. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ส่งผล
ให้ประชากรวัยเรียนลดลง 
 

ยุทธศำสตร์เชิงป้องกัน (ST) 
กลยุทธ์ที่เสนอ 
     1. เร่งพัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย กับชุมชนและท้องถิ่น 

 
ตำรำงท่ี 4 การวิเคราะห์ตาม TOWS Matrix  ในด้าน SO 
 

ยุทธศำสตร์เชิงรุก (SO) 
S จุดแข็งภำยในองค์กร O โอกำสภำยนอก 

1. บุคลากรส่วนใหญ่มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
สิ่งใหม่อย่างต่อเนื่อง 
2. ระบบการบริหารงานเน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร และกระจายอ านาจในการบริหารงาน 
3. ก าหนดภาระงานและความรับผิดชอบแก่ผู้
ปฏิบัติอย่างชัดเจน 
4. มีเครื่องมือ/ทรัพยากรที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานที่ทันสมัย 

1. หน่วยงานภายนอกมีการประชุม อบรม เพ่ือ
พัฒนางานที่ท าอยู่อย่างต่อเนื่อง 
2. ความต้องการสมัครเข้าเรียนในบางสาขามี
แนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน 
3. มีแหล่งทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการเรียนรู้ภายนอกมากขึ้น 
4. มหาวิทยาลัยให้แต่ละหน่วยงานมีอิสระใน
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5. บุคลากรส่วนใหญ่มีศักยภาพสูง มีความขยัน 
อดทน ท างานหนัก 
6. มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ และระบบงาน
ให้บริการมีความทันสมัย สอดคล้องกับระเบียบ 
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

การบริหารงานภายใต้นโยบายของ
มหาวิทยาลัย 
5. การเพ่ิมช่องทางการให้บริการจากหน่วยงาน
ภายนอก 
6. การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี 

ยุทธศำสตร์เชิงรุก (SO) 
กลยุทธ์ที่เสนอ 
     1. พัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการด าเนินงาน
ในทุกขั้นตอน 
     2. พัฒนาระบบงานให้บริการที่มีความหลากหลาย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ 
     3. พัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ทันสมัย เข้าถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
จากการวิเคราะห์ TOWS Matrix  จากปัจจัยภายในที่ เป็นจุดแข็ง-จุดอ่อน และปัจจัย

ภายนอกที่เป็นโอกาส-อุปสรรค  คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มีการน าเสนกลยุทธ์ที่สามารถ
ปฏิบัติได้ในกรณีต่าง ๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกยุทธศาสตร์ที่หน่วยงาน
สามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย คือยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ถือเป็นประเด็นที่สามารถมีโอกาสใน
การเสริมจุดอ่อนจากโอกาสที่มีให้กลายเป็นจุดแข็ง และสามารถขับเคลื่อนกลยุทธ์ในการด าเนินงานให้
มีประสิทธิภาพได้ดีกว่าประเด็นอ่ืน ๆ คณะกรรมการฯ ได้น าประเด็นที่กล่าวไปแล้วข้างต้น มาใช้ใน
การจัดวางทิศทางของหน่วยงานยุทธศาสตร์ส าคัญที่มุ่งเน้นและต้องการพัฒนา ให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินงาน ทางคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ได้น าประเด็นยุทธศาสตร์เดิมมาท าการทบทวน
จุดเน้นที่ส าคัญ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
มีกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ดังนี้ 
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 จากกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานตามแผนภาพ คณะกรรมการฯ ได้วางทิศทางของ
ส านักด้วยการก าหนดองค์ประกอบของแผนกลยุทธ์ ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริการถูกต้องรวดเร็ว 
ปรัชญำ  

ส่งเสริมวิชาการ รักษามาตรฐาน  บริการด้วยน้ าใจ 
พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

2. พัฒนาการบริการวิชาการ ระบบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

 องค์ประกอบข้างต้นที่ได้กล่าวมานั้น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน มีเป้าประสงค์หลักในภาพรวมของการเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คือ “ให้บริการด้านงานหลักสูตรและแผนการเรียน งานทะเบียนและ
ประมวลผลการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์” ภายใต้
การวางยุทธศาสตร์ แบบ Goals Approach เป็นรูแปแบบของยุทธศาสตร์ที่น าเอากลยุทธ์ในแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมาด าเนินการ เพ่ือความสอดคล้องและตอบสนองยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้  ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2560-2564) 
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ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดท า
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 ข้อ 8 ให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการตาม
มาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และคู่มือ
แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือการจัดท างบประมาณ  ของส านักงบประมาณ ซึ่งส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดท าให้สอดคล้องกับ ภารกิจของหน่วยงาน นโยบายและประเด็น
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จากการทบทวนยุทธศาสตร์และแนวทางการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนสู่ความเป็นเลิศ” ระหว่างวันที่ 28-30  พฤศจิกายน  2559 ซึ่งโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ  
 1. ทบทวนผลการปฏิบัติงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสู่ความเป็นเลิศ
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 3. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2560-2564 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนปฏิบัติการ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน กับหน่วยงาน
ที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน 
 

จากการด าเนินโครงการดังกล่าว ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ทบทวนประเด็น
ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ส าหรับปีงบประมาณ 2560-2564 ดังนี้  

ประเด็นยุทธศำสตร์ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 2 ส่งเสริมการพัฒนางานบริการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
         และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ 

1. หลักสูตรการศึกษามีการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
2. มีความพร้อมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
3. ระบบให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4. ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านวิชาการ งานทะเบียนและประมวลผลมีความทันสมัย 

ข้อมูลถูกต้องเชื่อถือได้ 
5. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล 

 



46 
 

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  ปรับปรุง พ.ศ.2560-2564 
 

1.โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหลักสูตร 
2.โครงการเพชรราชภัฏและวิทยาศาสตร์ราชภัฏ 
3.โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิต ภาค ปกติ 
4.โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิต ภาค กศ.บป 
5.โครงการตรวจผลงานทางวิชาการ 
6.โครงการส่งเสริมการจัดท าผลงานวิชาการ 
7.กิจกรรมพัฒนาคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้  
8.โครงการค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
9.โครงการจัดท าคู่มือนักศึกษา 
10.โครงการสนับสนุนการจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัย 

ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยทั้งในระดับปริญญำตรีและ
บัณฑิตศึกษำ 

พัฒนำกำรบริกำรวิชำกำร ระบบงำนทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ
ให้มีประสิทธิภำพ 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริกำรถูกต้อง รวดเร็ว 

1. หลักสูตรการศึกษามีการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา 
2. มีความพร้อมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

1.ระบบให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้แก่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านวิชาการ งานทะเบียนและ
ประมวลผลมีความทันสมัย ข้อมูลถูกต้องเชื่อถือได้ 

หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน 
 ยึดหลักธรรมาภิบาล 

1. ส่งเสริมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร และสิ่งสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2. สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรณ์มนุษย์ในท้องถิ่น
อย่างทั่วถึง 
3. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพท่ีได้มาตรฐาน 

1. ปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน 
2. พฒันาช่องทางการสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับผู้รับบริการ 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยและการด าเนินงานของหน่วยงาน 
4. เสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการท่ีเป็นเลิศ 

1.บริหารจัดการงบประมาณอย่างเป็นระบบ 
2.พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะท่ีสูงขึ้น 
3.สร้างมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
หน่วยงาน 
4. บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีธรรมาภิบาล 
5. สร้างวัฒนธรรมในการแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการท่ี
หลากหลาย 

1.กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์เพื่อบริการนักศึกษา 
2.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 
3.โครงการค่าใช้จ่ายการไปราชการ กิจกรรมอบรม 

1.โครงการบริหารส านักงาน  
2.โครงการค่าใช้จ่ายการไปราชการ กิจกรรมไปราชการ 
3.โครงการค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา 

ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ทั้งระดับปริญญำตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษำ 

ส่งเสริมกำรพัฒนำงำนกำรให้บริกำรของหน่วยงำนท่ีมี
ประสิทธิภำพ 

ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรที่ได้มำตรฐำนและเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี ยุทธศำสตร์ 

เป้ำประสงค์ 

กลยุทธ์ 

โครงกำร 

พนัธกิจหน่วยงำน 

วิสัยทัศน์หน่วยงำน 
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บทท่ี 4 
แผนงำนและโครงกำร 

 
 จากการทบทวนและจัดท ายุทธศาสตร์ 5 ปี ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มีการ
ทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ และทิศทางการด าเนินงานตามจุดเน้นต่าง ๆ  ให้สอดคล้องกับนโยบาย
และทิศทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามพันธกิจและภารกิจหลักของหน่วยงานในด้าน
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการให้บริการด้านวิชาการ (สารสนเทศงานทะเบียนและ
หลักสูตร) มีประเด็นยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานระยะยาวทั้งหมด 3 ประเด็น ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการพัฒนางานบริการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 โดยมีแผนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ 1 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
1. หลักสูตรการศึกษามีการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
2. มีความพร้อมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ มำตรกำรด ำเนินกำร 
1. ส่งเสริมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร และสิ่ง
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
 
 
 
2. สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนา
ทรัพยากรณ์มนุษย์ในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 
 

1.1 ส่งเสริมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามความต้องการ
ของหน่วยงานและสถาบันในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 
1.2 เพ่ิมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลง 
1.3 การปรับปรุงห้องเรียนมาตรฐาน 
 
2.1 พัฒนาระบบการรับนักศึกษาให้เหมาะสมกับหลักสูตร 
2.2 สนับสนุนทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และสาขาท่ีเป็นความต้องการของท้องถิ่น 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ 1 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
1. หลักสูตรการศึกษามีการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
2. มีความพร้อมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ มำตรกำรด ำเนินกำร 
 
 
3. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ได้มาตรฐาน 

2.3 เร่งรัดการประชาสัมพันธ์เพ่ือแสวงหาผู้เรียนล่วงหน้า 
 
3.1 ส่งเสริมความก้าวหน้าแก่คณาจารย์ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 
3.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตามความมุ่งหมายของหลักสูตรในระดับมหาวิทยาลัย 
 

 

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศำสตร์ 
เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ 

ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่มีการ
จัดการเรียนการสอน โดยผู้เรียน
สามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง 
(ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย) 
2. สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับอุดมศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์ : ด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (ตัวชี้วัดของ
มหาวิทยาลัย) 
3. การเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
เทียบกับปีที่ผ่านมา (เกณฑ์การประกัน
คุณภาพ 2553-2556) 
 

85 
 
 
 

33 : 67 
 
 
 

ร้อยละ 
4.8 

90 
 
 
 

35 : 65 
 
 
 

ร้อยละ 
7.2 

95 
 
 
 

35 : 65 
 
 
 

ร้อยละ 
9.6 

100 
 
 
 

35 : 65 
 
 
 

ร้อยละ 
12 

100 
 
 
 

35 : 65 
 
 
 

ร้อยละ 
12 

กลุ่มงาน
ส่งเสริม
วิชาการ 

 
กลุ่มงาน

ทะเบียนและ
ประมวลผล 

 
กลุ่มงาน
บริหาร 
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โครงกำร / กิจกรรมที่ส ำคัญ 
ชือ่โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 

1. โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
หลักสูตร 

รองผู้อ านวยการ  
(งานวิชาการ) 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

2. โครงการวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ รองผู้อ านวยการ  
(งานบริหารฯ) 

กลุ่มงานบริหาร 

3. โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตภาคปติ รองผู้อ านวยการ  
(งานทะเบียนและประมวลผล) 

กลุ่มงานทะเบียนและ
ประมวลผล 

4. โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตภาค 
กศ.บป. 

รองผู้อ านวยการ  
(งานทะเบียนและประมวลผล) 

กลุ่มงานทะเบียนและ
ประมวลผล 

5 โครงการค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา รองผู้อ านวยการ 
(งานทะเบียนและประมวลผล) 

กลุ่มงานทะเบียนและ
ประมวลผล 

6 โครงการจัดท าคู่มือนักศึกษา รองผู้อ านวยการ  
(งานทะเบียนและประมวลผล) 

กลุ่มงานทะเบียนและ
ประมวลผล 

7 โครงการส่งเสริมการจัดท าผลงาน
วิชาการ 

รองผู้อ านวยการ  
(งานบริหาร) 

กลุ่มงานบริหาร 

8 โครงการตรวจผลงานทางวิชาการ รองผู้อ านวยการ  
(งานบริหาร) 

กลุ่มงานบริหาร 

9 โครงการสนับสนุนงานด้านวิชาการ รองผู้อ านวยการ  
(งานบริหาร) 

กลุ่มงานบริหาร 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมการพัฒนางานบริการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
1. ระบบให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านวิชาการ งานทะเบียนและประมวลผลมีความทันสมัย ข้อมูลถูกต้องเชื่อถือได้ 

กลยุทธ์ มำตรกำรด ำเนินกำร 
1. ปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 
 
2. พัฒนาช่องทางการสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับ
ผู้รับบริการ 
 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยและการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 
4. เสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการที่เป็นเลิศ 
 

1. ทบทวนขั้นตอนการด าเนินงานให้มีความทันสมัย 
สอดคล้องกับการด าเนินงานในปัจจุบัน 
 
2. จัดท าช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ให้ครอบคลุม เข้าถึงผู้รับบริการอย่างท่ัวถึง 
 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการให้บริการที่ทันสมัย 
 
 
4. รณรงค์ให้บุคลากรภายในหน่วยงาน แสดงออกถึง
พฤติกรรมด้านการให้บริการ ที่มุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ผู้รับบริการ และมีทัศนคติท่ีดีต่อการบริการ 
5. พัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรให้มีความพร้อม และ
เหมาะสมกับลักษณะงานให้บริการ 
 

 

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศำสตร์ 
เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ 

ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. ระดับความพึงพอใจการให้บริการใน
ภาพรวม 
2. ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนา
บุคลากรด้านการให้บริการ 
3. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาให้บริการ 
4. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศ 
 

3.50 
 

94 
 

80 
 

3.50 

4.00 
 

96 
 

85 
 

4.00 

4.50 
 

98 
 

90 
 

4.50 

5.00 
 

100 
 

95 
 

5.00 

5.00 
 

100 
 

100 
 

5.00 

กลุ่มงานบริหาร 
 

กลุ่มงานบริหาร 
 

กลุ่มงาน
ทะเบียนและ
ประมวลผล 
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โครงกำร / กิจกรรมที่ส ำคัญ 
ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 

1. กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือบริการนักศึกษา รองผู้อ านวยการ (งาน
ทะเบียนและประมวลผล) 

บุคลากรกลุ่มงานทะเบียน
และประมวลผล 

2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 

รองผู้อ านวยการ(งานบริหาร) บุคลากรกลุ่มงานบริหาร 

3. โครงการค่าใช้จ่ายไปราชการ รองผู้อ านวยการ(งานบริหาร) บุคลากรกลุ่มงานบริหาร 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ มำตรกำรด ำเนินกำร 
1.บริหารจัดการงบประมาณอย่างเป็นระบบ 
 
2.พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะท่ีสูงขึ้น 
 
 
3.สร้างมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของหน่วยงาน 
4. บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีธรรมาภิบาล 
5. สร้างวัฒนธรรมในการแสวงหาความรู้ด้วย
กระบวนการที่หลากหลาย 

1. บริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร 
2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน มีทักษะที่หลากหลาย เป็นมืออาชีพ และส่งเสริม
ความก้าวหน้าในสายงาน 
3. พัฒนาฐานข้อมูลการประกันคุณภาพของหน่วยงานให้มี
มาตรฐานสามารถสนับสนุนการประเมินระดับมหาวิทยาลัย 
4. จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรม 
5. สร้างสังคมการเรียนรู้ ในรูปแบบการจัดการความรู้ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
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ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศำสตร์ 
เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ 

ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่าย
งบประมาณภาพรวม 
 
2.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
 
 
3.ผลคะแนนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
 
4. ระดับความส าเร็จของการจัดการ
ความเสี่ยง 

ร้อยละ 
80 
 

ร้อยละ 
90 
 

4.00 
 
 

3.51 

ร้อยละ 
85 
 

รอ้ยละ 
90 
 

4.50 
 
 

4.00 

ร้อยละ 
90 
 

ร้อยละ 
95 
 

4.50 
 
 

4.51 

ร้อยละ 
95 
 

ร้อยละ 
100 

 
5.00 

 
 

5.00 

ร้อยละ 
100 

 
ร้อยละ 
100 

 
5.00 

 
 

5.00 

 
 
 
 

บุคลากรกลุ่ม
งานบริหาร 

 
โครงกำร / กิจกรรมที่ส ำคัญ 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 
1. โครงการบริหารส านักส่งเสริมฯ รองผู้อ านวยการ (งานบริหาร) บุคลากรกลุ่มงานบริหาร 

2. โครงการค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

รองผู้อ านวยการ (งานบริหาร) บุคลากรกลุ่มงานบริหาร 

3. โครงการค่าใช้จ่ายไปราชการ รองผู้อ านวยการ (งานบริหาร) บุคลากรกลุ่มงานบริหาร 
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บทท่ี 5 
กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ 

 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ก าหนดตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ให้ครอบคลุม ตามพันธกิจของหน่วยงาน เพ่ือให้แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี เป็นแนวทางให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับได้เข้าใจทิศทางในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
การก ากับติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ได้ผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมาย
และตัวชี้วัดที่ได้ก าหนด 

ส าหรับตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายใน การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดที่
เป็นอัตลักษณ์ที่แสดงจุดเน้นและ จุดเด่นของหน่วยงาน รวมทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด มีรายละเอียดของ
การน าตัวชี้วัดไปสู่การปฏิบัติ และโครงการ/กิจกรรม และรหัสเบิกจ่ายงบประมาณดังนี้ 

 

ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด และผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร / ผู้จัดเก็บข้อมูล 
 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
1. หลักสูตรการศึกษามีการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
2. มีความพร้อมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ตัวช้ีวัด ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร 
1. ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการ
เรียนการสอน โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้จาก
การปฏิบัติงานจริง (ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย) 

รองผู้อ านวยการ 
(งานวิชาการ) 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

2. สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับอุดมศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ : ด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย) 

รองผู้อ านวยการ (งาน
ทะเบียนและประมวลผล) 

กลุม่งานทะเบียนและ
ประมวลผล 

3. การเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเทียบกับปีที่ผ่านมา 
(เกณฑ์การประกันคุณภาพ 2553-2556) 

รองผู้อ านวยการ 
(งานบริหาร) 

กลุ่มงานบริหาร 
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เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
1.ระบบให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านวิชาการ งานทะเบียนและประมวลผลมีความทันสมัย ข้อมูลถูกต้อง
เชื่อถือได้ 

ตัวช้ีวัด ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 
1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ รองผู้อ านวยการ 

(งานบริหาร) 
กลุ่มงานบริหาร 

2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากร
ด้านการให้บริการ 

รองผู้อ านวยการ 
(งานบริหาร) 

กลุ่มงานบริหาร 

3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศ รองผู้อ านวยการ (งาน
ทะเบียนและประมวลผล) 

กลุ่มงานทะเบียนและ
ประมวลผล 

4. ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา
ให้บริการ 

รองผู้อ านวยการ (งาน
ทะเบียนและประมวลผล) 

กลุ่มงานทะเบียนและ
ประมวลผล 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัด ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 
1.ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่าย
งบประมาณภาพรวม 

รองผู้อ านวยการ 
(งานบริหาร) 

กลุ่มงานบริหาร 

2.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา รองผู้อ านวยการ 
(งานบริหาร) 

กลุ่มงานบริหาร 

3.ผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

รองผู้อ านวยการ 
(งานบริหาร) 

กลุ่มงานบริหาร 

4. ระดับความส าเร็จของการจัดการความเสี่ยง รองผู้อ านวยการ 
(งานบริหาร) 

กลุ่มงานบริหาร 
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ระบบและกลไกลกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติ 
1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 

คู่มือการประกันคุณภาพภายใน และค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
2.ถ่ายทอดแนวทางการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ไปยังบุคลากรภายใน

หน่วยงาน เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
3. การจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ประเภทเงินแผ่นดิน และเงินรายได้ 
4. พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อเพ่ิมระดับคุณภาพของ

การด าเนินตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
5. การวางแผนและบริหารโครงการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้บรรลุ

เป้าหมายตามตัวชี้วัดและตัวบ่งชี้ ตามกระบวนการและขั้นตอน 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 
6. น ายุทธศาสตร์แปลงไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นให้มีความ

เชื่อมโยงสอดคล้องของแผนปฏิบัติการกับแผนยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 6.1 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี กับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 6.2 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี กับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 6.3 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี กับแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
 6.4 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี กับแผนบริหารความเสี่ยง 

 

กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล 
 การติดตามความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ เป็นส่วนหนึ่งของการ
ควบคุมการด าเนินงานตามโครงการ ให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ โดยการติดตามควรด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที  และเพ่ือให้การปฏิบัติงานส าเร็จได้ตาม
แผนปฏิบัติราชการตามกระบวนการติดตาม  ดังนี้ 

1.ติดตามผลการด าเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง ณ เวลา ปัจจุบัน เปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติการที่
ก าหนดไว้ 

2.ติดตามโครงการเร่งด่วนที่ต้องด าเนินงานให้แล้วเสร็จทันเวลา 
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3.ทบทวน/ปรับเปลี่ยนการด าเนินงานตามปัญหา/อุปสรรคการใช้งบประมาณในรอบ
ระยะเวลา 6 เดือน และ 12 เดือน 

4.ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานประจ าปีและรายงานการประเมินผลการด าเนินการ
ในรูปแบบต่างๆ  ดังนี้ 
    4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) 
    4.2 รายงานประเมินตนเอง (SAR) ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน 
    4.3 รายงานประจ าปี 
    4.4 รายงานการเบิก – จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
    4.5 รายงานวิเคราะห์โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
    4.6 รายงานระดับความพึงพอใจของผู้บริการ 
    4.7 รายงานสถานะทางการเงินของหน่วยงาน ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ 
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน และคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 5. ประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือปรับปรุง/แก้ไขโดยการ 
    5.1 ประเมินผลผลิตและกระบวนการบริหารจัดการผลผลิต 
    5.2 ประเมินผลลัพธ์และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 
    5.3 ติดตามผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทางบวกและลบ 
    5.4 สรุปปัญหาที่เกิดข้ึนจากการใช้งาน แนวทางการแก้ไขในปีงบประมาณต่อไป 

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




