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ค ำน ำ 
 

 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรปรับปรุงและพัฒนำ
หน่วยงำน ให้มีควำมสอดคล้องกับแนวทำงในระดับมหำวิทยำลัย ทั้งด้ำนกำรบริหำรและกำรสนับสนุน
กำรจัดกำรศึกษำ เพื่อให้ได้คุณภำพและมำตรฐำนที่เป็นที่ยอมรับของสังคม และสำมำรถแข่งขันกับ
สถำบันอุดมศึกษำอื่นได้ ประกอบกับแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2560 – 
2564 และแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ที่ได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์ระดับหน่วยงำน และมีกำรด ำเนินงำนตำมแผนที่ได้จัดท ำมำเป็นระยะเวลำหนึ่ง แต่ด้วยใน
สภำวะปัจจุบัน สภำพแวดล้อมทั้งภำยนอกและภำยในที่เอื้อต่อกำรด ำเนินงำนของส ำนักนั้น มีกำร
เปลี่ยนแปลงไปตำมยุคสมัย แผนกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ จึงจ ำเป็นต้องมีกำรบูรณำกำรนโยบำย และ
แผนงำนให้มีควำมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในปัจจุบันและอนำคต สำมำรถ
แปลงแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม  

 ดังนั้น เพื่อให้กำรปรับปรุงและพัฒนำส ำนักฯ สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัย และ
เป็นไปตำมกระบวนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ทำงส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  จึงจัดให้มีกำร
ทบทวนแผนยุทธศำสตร์ส ำนักฯ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ปรับปรุง 2561 โดยมีกำรปรับแผนยุทธศำสตร์ 
เพื่อให้หน่วยงำนมีแผนแม่บทที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย ยุทธศำสตร์กระทรวง แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) และ
ยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำมำรถใช้เป็นกรอบแนวทำงที่แสดงถึงยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ต่ำงๆ เพื่อ
พัฒนำส ำนักฯ และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนในระดับมหำวิทยำลัย กำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ที่จัดท ำข้ึน
ในครั้งนี้ มีรูปแบบกำรใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย ผู้บริหำรและบุคลำกรภำยในหน่วยงำน  

 คณะกรรมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ เอกสำรแผนยุทธศำสตร์ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ปรับปรุง 2561  ฉบับนี้ จะช่วยส่งเสริมควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับทิศทำงกำรปฏิบัติและกำรพัฒนำหน่วยงำน เป็นแนวทำงให้ผู้บริหำรและบุคลำกรทุกระดับใช้เปน็
เครื่องมือส ำหรับกำรด ำเนินงำน กำรแปลงแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ที่จะส่งผลให้
ประสบควำมส ำเร็จตำมที่มุ่งหวัง และเสริมสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุขร่วมกับพัฒนำให้มีควำมยั่งยืนสืบไป 
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บทน ำ 
1. ประวัติ ควำมเป็นมำและสภำพปัจจุบัน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับ
ท้องถ่ินและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล สร้างความรู้และนวัตกรรม น าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติทั้งระดับปัจเจกบุคคล  ชุมชน  องค์การและภาคการผลิต  ให้บริการ
วิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถ่ินไทย พื้นฟูและสืบสานคุณค่า
ความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยที่เป็นวิถีชีวิตประเพณี มีค่านิยมที่ ดีงามมีภูมิปัญญาท้องถ่ินและ
สิ่งแวดล้อมท้องถ่ินรวมถึงเพิ่มศักยภาพและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน  โดยมีระบบ
บริหารจัดการแบ่งส่วนงานในการก ากับควบคุมดูแลทั้งหมด 5 คณะและ 5 ส านัก/สถาบัน 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ก่อตั้งข้ึน เมื่อ พ.ศ. 
2518 ตามโครงสร้างของพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู โดยมีช่ือว่า “ฝ่ายทะเบียนและวัดผล” ต่อมา 
มีภารกิจเพิ่มข้ึนจึงได้จัดตั้งเป็น 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 านักส่งเสริมวิชาการ” 
 ในปี พ.ศ. 2548 ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ มาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ จึงมีการแบ่งส่วนราชการใหม่เป็น “ส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” 
ตามกฎกระทรวงจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  2548  
ณ วันที่ 1  มีนาคม พ.ศ.2548 ซึ่งปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 20 ก วันที่ 8  มีนาคม 2548 
และมีการแบ่งส่วนราชการเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการ  
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2549 โดยให้แบ่งส่วนราชการเป็นส านักงานผู้อ 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 เห็นชอบโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการ ภายในมหาวิทยาลัยของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน 
ได้แก่ กลุ่มงานบริหารส านักงานผู้อ านวยการ  กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล  กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ
และส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มีหน้าที่ในการรับผิดชอบ งานรับนักศึกษา งานทะเบียน งานประมวลผล 
งานหลักสูตร งานแผนการเรียน และบัณฑิตศึกษา เป็นต้น โดยข้ึนตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มี
โครงสร้างการบริหารงานภายใน ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการประชุมครั้งที่ 12 
/2549 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 และครั้งที่ 13/2549 วันที่ 27  ธันวาคม 2549  

ปี พ.ศ. 2558  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีมติเห็นชอบประกาศให้จัดตั้งบัณฑิต
วิทยาลัย เป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ แยกออกจากส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 วันที่ 26  มีนาคม  พ.ศ. 2558  ซึ่งเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 
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และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยส่วนงานภายในที่จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติการ
บริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2554  
จากมติสภามหาวิทยาลัย ส่งผลให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการ และโครงสร้างการบริหารงาน ในปัจจุบันเพียง 3 กลุ่มงาน 

2. ปรัชญำ 
 ส่งเสริมวิชาการ  รักษามาตรฐาน  บริการด้วยน้ าใจ 

3. วิสัยทัศน์ 
 ส านักสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบียนเป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริการถูกต้อง รวดเร็ว 

4. พันธกิจ 
 1. ส่งเสรมิการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับปรญิญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
 2. พัฒนาการบริการวิชาการ ระบบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษาให้มปีระสิทธิภาพ 

5. ภำรกิจ 
 1. ส่งเสรมิการจัดการหลักสูตรระดับปรญิญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานระดับอุดมศึกษา 
 2. ด าเนินงานด้านงานทะเบียนและประมวลผล 
 3. ให้บริการด้านวิชาการแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป 
 4. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 

6. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนและแบ่งส่วนรำชกำร ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 

(ตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ  ในการประชุมครั้งที่ 12 /2549 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำร 

คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก 

รองผูอ้ ำนวยกำร 

กลุม่งำนบรหิำรส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร 
- งานบริหารงานทั่วไป 
- งานสารบรรณ 
- งานพัสดุการเงิน 
- งานบุคลากร 
- งานข้อมูลสารสนเทศ 
- งาน ก.พ.ร. 
- งานประกันคุณภาพ 
– งานแผนงานและงบประมาณ 
- งานเลขานุการ สภาวิชาการและ 
   อนุกรรมการวิชาการ 

กลุม่งำนทะเบียนและประมวลผล 
- งานรับนักศึกษา 
- งานทะเบียนนักศึกษา 
- งานลงทะเบียนและประมวลผล 
   การเรยีน 
- งานเอกสารหลักฐานการศึกษา 
- งานตรวจสอบคุณวุฒิ 
- งานพระราชทานปริญญาบัตร 
- งานข้อมูลสารสนเทศนักศึกษา 

กลุม่งำนส่งเสริมวิชำกำร 
- งานประสานงานพัฒนาหลักสูตร 
- งานวางแผนการเรียนการสอน 
- งานพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและ 
    การสอน 
- งานประเมินการจัดการศึกษา 
- งานบริการวิชาการ 
- งานเอกสารหลักสูตรและคู่มือ 

ส ำนักงำนบัณฑิตวทิยำลัย 
- งานบริหารทั่วไป 
- งานวิชาการบัณฑิตศึกษา 
- งานบริการการศึกษา 
- งานมาตรฐานการศึกษา 
หมำยเหต ุส านักงานบัณฑิต
วิทยาลัยเป็นหน่วยงานอิสระ มีฐานะ
เทียบเท่ากลุ่มงานในส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน จัดต้ังตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
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โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนปัจจุบัน (ภำยหลังสภำมหำวิทยำลัยฯ มีมติจัดต้ังบัณฑิตวิทยำลัย) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

กลุม่งำนบรหิำรส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร 
- งานบริหารงานทั่วไป 
- งานสารบรรณ 
- งานพัสดุการเงิน 
- งานบุคลากร 
- งานข้อมูลสารสนเทศ 
- งานประกันคุณภาพ 
- งาน ก.พ.ร. 
– งานแผนงานและงบประมาณ 
- งานเลขานุการ สภาวิชาการและ 
   อนุกรรมการวิชาการ 

กลุม่งำนทะเบียนและประมวลผล 
- งานรับนักศึกษา 
- งานทะเบียนนักศึกษา 
- งานลงทะเบียนและประมวลผล 
   การเรยีน 
- งานเอกสารหลักฐานการศึกษา 
- งานตรวจสอบคุณวุฒิ 
- งานพระราชทานปริญญาบัตร 
- งานข้อมูลสารสนเทศนักศึกษา 
 

กลุม่งำนส่งเสริมวิชำกำร 
- งานประสานงานพัฒนาหลักสูตร 
- งานวางแผนการเรียนการสอน 
- งานพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและ 
    การสอน 
- งานประเมินการจัดการศึกษา 
- งานบริการวิชาการ 
- งานเอกสารหลักสูตรและคู่มือ 

ส ำนักงำนบัณฑิตวทิยำลัย 
- งานบริหารทั่วไป 
- งานวิชาการบัณฑิตศึกษา 
- งานบริการการศึกษา 
- งานมาตรฐานการศึกษา 
หมำยเหต ุส านักงานบัณฑิต
วิทยาลัยเป็นหน่วยงานอิสระ มี
ฐานะเทียบเท่ากลุ่มงานในส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 
จัดต้ังตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ส านักงานผูอ้ านวยการ 

กลุม่งำนส่งเสริมวิชำกำร 
- งานประสานงานพัฒนาหลักสูตร 
- งานวางแผนการเรียนการสอน 
- งานพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการสอน 
- งานประเมินการจัดการศึกษา 
- งานบริการวิชาการ 
- งานเอกสารหลักสูตรและคู่มือ 

ผู้อ ำนวยกำร 

คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก 

รองผูอ้ ำนวยกำร 

กลุม่งำนบรหิำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
- งานบริหารงานทั่วไป 
- งานสารบรรณ 
- งานพัสดุการเงิน 
- งานบุคลากร 
- งานข้อมูลสารสนเทศ 
- งาน ก.พ.ร. 
- งานประกันคุณภาพ 
– งานแผนงานและงบประมาณ 
- งานเลขานุการ สภาวิชาการและ 
   อนุกรรมการวิชาการ 

กลุม่งำนทะเบียนและประมวลผล 
- งานรับนักศึกษา 
- งานทะเบียนนักศึกษา 
- งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรยีน 
- งานเอกสารหลักฐานการศึกษา 
- งานตรวจสอบคุณวุฒิ 
- งานพระราชทานปริญญาบัตร 
- งานข้อมูลสารสนเทศนักศึกษา 
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โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรปัจจุบัน 
(ภำยหลังสภำมหำวิทยำลยัฯ มีมติจัดต้ังบัณฑิตวิทยำลัย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ท ำเนียบผู้บริหำร คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ และบุคลำกร 
     7.1 รำยชื่อผู้บริหำร 
 1.อาจารย์ปราณี  เนรมิต   ผู้อ านวยการส านัก 
 2.อาจารย์ ดร.บัณฑิตา  อินสมบัติ  รองผู้อ านวยการส านัก 
 3.อาจารย์ธนพัฒน์  วัฒนชัยธรรม  รองผู้อ านวยการส านัก 
 4.อาจารยเ์อกวิทย์  สิทธิวะ  รองผู้อ านวยการส านัก 
 5.นายธรรมนูญ  จูทา   รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 
 6.นางสาวขนิษฐา  พวงมณีนาค  รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารส านักงานฯ 
 7.นางสาวธิติยา  หงษ์เวียงจันทร์  รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 

     7.2 รำยชื่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
1. อาจารย์ปราณี  เนรมิตร  ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.บัณฑิตา  อินสมบัต ิ รองประธานกรรมการ 
3. อาจารย์เอกวิทย์  สิทธิวะ  กรรมการ 
4. อาจารย์ธนพัฒน์  วัฒนชัยธรรม  กรรมการ 
5. รศ.ดร.ปกรณ์  ประจัญบาน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
6. นายชาติชาย  เกียรติพิริยะ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
7. ทพญ.พัชราวลัย  จงิสบืพงษ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
8. นายธรรมนูญ  จูทา   กรรมการและเลขานุการ 
9. นางสาวอรอมุา  ยองค ากาด  ผู้ช่วยเลขานุการ 

ส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน 

กลุม่งำนส่งเสริมวิชำกำร 
- งานประสานงานพัฒนาหลักสูตร 
- งานวางแผนการเรียนการสอน 
- งานพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการสอน 
- งานประเมินการจัดการศึกษา 
- งานบริการวิชาการ 
- งานเอกสารหลักสูตรและคู่มือ 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

กลุม่งำนบรหิำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
- งานบริหารงานทั่วไป 
- งานสารบรรณ 
- งานพัสดุการเงิน 
- งานบุคลากร 
- งานข้อมูลสารสนเทศ 
- งาน ก.พ.ร. 
- งานประกันคุณภาพ 
– งานแผนงานและงบประมาณ 
- งานเลขานุการ สภาวิชาการและ 
   อนุกรรมการวิชาการ 

กลุม่งำนทะเบียนและประมวลผล 
- งานรับนักศึกษา 
- งานทะเบียนนักศึกษา 
- งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรยีน 
- งานเอกสารหลักฐานการศึกษา 
- งานตรวจสอบคุณวุฒิ 
- งานพระราชทานปริญญาบัตร 
- งานข้อมูลสารสนเทศนักศึกษา 
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     7.3 บุคลำกรประจ ำส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 บุคลากรในหน่วยงาน จ านวนทั้งหมด 18 คน (ไม่นับรวมผู้บริหารตามวาระ) ดังนี้ 

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

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

กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล 
6 น.ส.ธิติยา  หงษ์เวียงจันทร์ วท.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
7 นายนิโครธ  ช่างชัย ศษ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
8 นางศิราณี  จตุรทิศ ศศ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 
9 นายเสรี  ขุนจ านงค์ วท.ม. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
10 นางสาวอภิญญาศิริ  กวางแก้ว วท.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
11 นางสาวสิริพร  อรามรุณ วท.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
12 นายวิศรุต  พัฒนาพงษ์ วศ.บ. พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 
13 นายธรรมนูญ  จูทา ค.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 
14 นางกัญญ์ชพร  จันติวงค์ ค.บ. ลูกจ้างประจ า พนักงานพิมพ์ดีด 2 
15 น.ส.วริศนันท์  ทัดนุ่ม วท.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 
16 น.ส.กัญจนพร  จันทร์ด า วท.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
17 นายนิรันดร์   มุจรินทร์ นศ.ม. ลูกจ้างประจ า พนักงานห้องปฏิบัติการ 
18 นายพัทธ์ชยันภ์  ธนวัตรพลิน ค.ม. พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ข้อมูล ณ วันที่ 30  กันยายน  2560 
 
8. ทรัพยำกรอำคำร/ห้องเรียน/ห้องประชุม 

ชื่ออำคำร 
กำรใช้พ้ืนที่ (ห้อง) 

ห้องเรียนทั่วไป ห้องปฏิบัติกำร ห้องประชุม 

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

อำคำร 5 (ตึกปกีนก) 2 - - 
รวมทั้งสิ้น 33 - - 
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9. กำรเงินและงบประมำณ 
     9.1 ข้อมูลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแหล่งงบประมำณ  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

ล ำดับ แหล่งเงิน รับจัดสรร เบิกจ่ำย ร้อยละ 
1 งบประมาณแผ่นดิน 1,880,000 1,351,200.80 71.87 
2 งบประมาณเงินรายได้ 10,079,600* 9,549,843.70 94.74 
3 รายได้อื่นๆ - - - 

รวมเงินงบประมำณ 11,959,600 10,901,044.50 91.15 

 หมำยเหตุ   * ได้รับจัดสรรตาม สนว 2560 จ านวน 9,479,600 บาท และรับโอนเงินจากคณะทั้ง 
5 คณะ จ านวน 600,000 บาท เพื่อสมทบเป็นเงินสนับสนุนการจัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนแบบใฝ่รู้ (Active Learning) ทั้งในและต่างประเทศ 
 
     9.2 ข้อมูลด้ำนงบประมำณตำมประเด็นยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร 

งบแผ่นดิน งบรำยได้ ร้อยละ 

1.ส่งเสริมการจัดการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา 

338,480 8,027,480 85.38 

2.ส่งเสริมการพัฒนางานบริการของหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพ 

- 547,600 5.59 

3.ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

691,520 193,520 9.03 

รวม 1,030,000 8,768,600 100 

รวมท้ังสิ้น 9,798,600 
 
 
 



กรอบแนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ประจ ำปี

งบประมำณ ซึ่งมีกระบวนกำรเป็นไปตำมพระรำชกฤษฏีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ประกอบกับสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอก  มีกำร
เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว หน่วยงำนจึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรทบทวน ปรับปรุงแผน
ยุทธศำสตร์ฉบับเดิม ให้มีควำมสอดคล้องกับสภำพกำรณ์ปัจจุบัน อีกทั้งยัง เป็นแนวทำงในกำร
ด ำ เนินงำนที่ สนองนโยบำยของมหำวิทยำลัย ซึ่ งน ำไปสู่ กำร พัฒนำมหำวิทยำลัยให้ เป็น
สถำบันกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำช้ันน ำ และเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ สร้ำงสรรค์ภูมิปัญญำเพื่อ
กำรพัฒนำท้องถ่ินอย่ำงยั่งยืน  

จำกบริบทของหน่วยงำน ในกำรเป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครสวรรค์ จึงได้มีกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์เดิม และจัดท ำกรอบแนวคิดในกำรพัฒนำแผน
ยุทธศำสตร์ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน โดยพิจำรณำจำกแนวโน้มและควำมท้ำทำย ของ
นโยบำยมหำวิทยำลัยในประเด็นต่ำง ๆ  ที่คำดว่ำจะส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน รวมถึงมหำวิทยำลัยฯ ในอนำคต มีรำยละเอียดดังแผนภำพ 

 

ภาพท่ี 1  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 

ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน

1. นโยบำยสภำ
มหำวิทยำลัย

2. ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

3. SWOT

4. Vision

5. Mision

6. ทิศทางการ
พฒันา

หน่วยงาน

7. ควำม
คำดหวังจำก
ผู้รับบริกำร

8. ผลกำร
ประเมิน

คุณภำพจำก
หน่วยงำนต่ำงๆ
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 จำกแผนภำพปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักสง่เสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน คณะกรรมกำรจัดท ำร่ำงแผนยุทธศำสตร์ 5 ปี ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเช่ือมโยงเกี่ยวข้อง กับ
หน่วยงำน มีรำยละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1. นโยบายสภามหาวิทยาลัย 
     ตำมที่สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ได้มีกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยฯ นัดพิเศษใน
ครำวประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยำยน 2559 ที่ผ่ำนมำนั้น และมีวำระส ำคัญที่
สภำได้พิจำรณำร่วมกันคือ ก ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ซึ่ง
ทำงสภำมหำวิทยำลัยได้มีมติในประเด็นส ำคัญเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย และ
มอบให้มหำวิทยำลัยได้กลับไปทบทวนกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
ให้สอดคล้องกับนโยบำยของสภำมหำวิทยำลัย โดยมีกำรจัดล ำดับประเด็นส ำคัญ ดังต่อไปนี้ 

1. กำรพัฒนำกลไกและกระบวนกำรรบัสมัครนักศึกษำใหม่ และเพิม่ศักยภำพกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียน เพื่อแกป้ัญหำนักศึกษำทีล่ดลง และกำรลำออกกลำงคันของนักศึกษำ 

 กำรเร่งรัดประชำสัมพันธ์เพื่อแสวงหำผู้เรียนล่วงหน้ำ 
 กำรสร้ำงกระบวนกำรรับสมัครนกัศึกษำเป็นกรณีพเิศษ 
 กำรประสำนเครอืข่ำยควำมร่วมมือทัง้กบัโรงเรียนและองค์กรปกครองท้องถ่ิน 
 สนับสนุนกำรให้ทุนกำรศึกษำ 

2. เร่งรัดพัฒนำทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษของนักศึกษำ ทั้งในระดบั
ปริญญำตรีและระดับบัณฑิตศึกษำ 

 กำรทดสอบจัดระดับควำมรู้ควำมสำมำรถของนักศึกษำ 
 กำรฝกึทักษะภำษำอังกฤษวิชำกำรศึกษำทั่วไป 
 กำรฝกึทักษะภำษำอังกฤษตำมสำขำวิชำชีพของตนเอง 
 กำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำ 
 จัดให้มีกำรสอบ Exit/Exam 

3. กำรพัฒนำงำนวิจัยและควำมก้ำวหน้ำทำงต ำแหนง่ทำงวิชำกำรของอำจำรย์ 
 เร่งรัดกำรจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำร 
 มีกระบวนกำรพฒันำควำมก้ำวหน้ำทำงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 กำรพัฒนำทักษะกำรวิจัย และกำรพมิพ์เผยแพรง่ำนวิจัย 

4. กำรพัฒนำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ทั้งด้ำนกำร
พัฒนำประสิทธิภำพระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กำรพัฒนำปรับปรุงห้องเรียน
มำตรฐำน ห้องปฏิบัติกำร Central Lab และครุภัณฑ์ทำงกำรศึกษำ ทั้งในเขตกำรศึกษำในเมืองและ
รองรับกำรขยำยตัวของมหำวิทยำลัยย่ำนมัทรี 

 กำรปรับปรงุโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กำรพฒันำ
ฐำนข้อมูลและระบบสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำและกำรบรหิำรงำน
ของมหำวิทยำลัย 
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 กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำน ICT ของมหำวิทยำลัย เพื่อรองรบักำรจัดกำรศึกษำในยุค
ดิจิตอล มุง่สู่กำรเป็น Smart University เพื่อให้บัณฑิตมีควำมพร้อมในกำรแข่งขัน
ทำงด้ำนเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 

 กำรพัฒนำปรบัปรุงห้องเรียนมำตรฐำน 
 กำรจัดหำและปรบัปรุงห้องปฏิบัติกำร Central Lab 
 กำรจัดหำครุภัณฑ์ทำงกำรศึกษำตำมสำขำวิชำชีพ 

5. กำรแสวงหำรำยได้นอกเหนือจำกค่ำเล่ำเรียน โดยกำรจัดกำรทรัพย์สินและทรัพยำกรของ
มหำวิทยำลัย เพื่อกำรสร้ำงรำยได้ให้สำมำรถพึ่งพำตนเองได้ 

 กำรวิจัยและพัฒนำนวัฒกรรม ผลิตภัณฑ์เพือ่ต่อยอดเชิงพำณิชย์ 
 กำรขำยบริกำรทำงวิชำกำร 
 กำรขำยสินทรัพยจ์ำกงำนวิจัย 
 บรหิำรจัดกำรทรัพยำกรในรปูแบบทีห่ลำกหลำย 

จำกประเด็นส ำคัญในข้ำงต้น ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ท ำกำรศึกษำ
รำยละเอียดและพิจำรณำถึงควำมเกี่ยวข้องในประเด็นต่ำง ๆ ทั้ง 5 ประเด็น โดยจะแสดงให้เห็นถึง
ประเด็นที่มีควำมเกี่ยวข้องเช่ือมโยง กับกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของส ำนักฯ ดังนี้ 
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ความเชื่อมโยงระหว่างจุดเน้นท่ีส าคัญจากสภามหาวิทยาลัยกับพันธกิจและภารกิจ 
ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1.กำรพัฒนำกลไกและกระบวนกำรรับสมัคร
นักศึกษำใหม่ และเพ่ิมศักยภำพกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียน เพ่ือแก้ปัญหำนักศึกษำที่ลดลง และกำร
ลำออกกลำงคันของนักศึกษำ 

กำรเร่งรัดประชำสัมพันธ์เพ่ือแสวงหำผู้เรียน
ล่วงหน้ำ 

กำรสร้ำงกระบวนกำรรับสมัครนักศึกษำเป็น
กรณีพิเศษ 

สนับสนุนกำรให้ทุนกำรศึกษำ 

พันธกิจ 
     “ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย ทั้ง
ในระดับปริญญำตรี และระดับบัณฑิตศึกษำ” 

ภารกิจ 
     “ให้บริกำรด้ำนวิชำกำรแก่นักศึกษำ คณำจำรย์
และบุคคลทั่วไป” 

2. เร่งรัดพัฒนทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถดำ้น
ภำษำอังกฤษของนักศึกษำ ทั้งในระดับปริญญำตรี
และระดับบัณฑิตศึกษำ 

กำรทดสอบจัดระดับควำมรู้ควำมสำมำรถ
ของนักศึกษำ 

กำรฝึกทักษะภำษำอังกฤษวิชำกำรศึกษำ
ทั่วไป 

พันธกิจ 
     “ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย ทั้ง
ในระดับปริญญำตรี และระดับบัณฑิตศึกษำ” 

ภารกิจ 
     “ส่งเสริมกำรจัดกำรหลักสูตรระดับปริญญำตรี
และบัณฑิตศึกษำให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ระดับอุดมศึกษำ” 
     “ให้บริกำรด้ำนวิชำกำรแก่นักศึกษำ 
คณำจำรย์ และบุคคลทั่วไป” 

4. กำรพัฒนำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เพ่ือ
สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ทั้งด้ำนกำร
พัฒนำประสิทธิภำพระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร กำรพัฒนำปรับปรุงห้องเรียน

มำตรฐำน ห้องปฏิบัติกำร Central Lab และ
ครุภัณฑ์ทำงกำรศึกษำ ทั้งในเขตกำรศึกษำใน
เมืองและรองรับกำรขยำยตัวของมหำวิทยำลัย
ย่ำนมัทร ี

กำรพัฒนำปรับปรุงห้องเรียนมำตรฐำน 

พันธกิจ 
     “ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย ทั้ง
ในระดับปริญญำตรี และระดับบัณฑิตศึกษำ” 

ภารกิจ 
     “ให้บริกำรด้ำนวิชำกำรแก่นักศึกษำ คณำจำรย์
และบุคคลทั่วไป” 
     “ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ” 
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2. แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2560-2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
    มหำวิทยำลัยฯ ด ำเนินกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์โดยมีควำมเช่ือมโยงระหว่ำง แผนพัฒนำ
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ-ฉ.11  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดนครสวรรค์ ยุทธศำสตร์ใหม่
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 20 ปี ผลกำรประเมินคุณภำพจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ รวมถึงปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง  
มีรำยละเอียดของยุทธศำสตร์ ดังนี ้
     ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสากล 

     เป้าประสงค์: 
1. บัณฑิตเป็นคนดีมีคุณภำพทำงวิชำกำร สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคม 
2. บัณฑิตมีขีดควำมรู้ ควำมสำมำรถ ๔ ประกำร ได้แก่ ควำมรู้ตำมเกณฑ์มำตรฐำน

หลักสูตร  ควำมรู้ในกำรใช้ภำษำไทยที่ถูกต้อง  ควำมรู้ในกำรใช้ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน  และ
ควำมสำมำรถในกำรใช้ระบบสำรสนเทศทีท่ันสมัย 

    กลยุทธ์และมาตรการ:  
   1. สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ ที่สอดคล้องกับกำรพฒันำประเทศ 
     1.1 พัฒนำระบบกำรรับนกัศึกษำให้เหมำะสมกับหลกัสูตร 

   1.2 ผลิตก ำลังคนใหส้อดคล้องกบัควำมตอ้งกำรของทอ้งถ่ินและกำรพฒันำประเทศ 
   1.3 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำและสนับสนุนทุนกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลย ีและสำขำที่เป็นตำมควำมต้องกำรของท้องถ่ิน 
 2. พัฒนำหลักสูตรและสื่อกำรเรียนกำรสอน เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรเรียนรู้ของผูเ้รียน 

     2.1 จัดรูปแบบวิธีกำรจัดกำรศึกษำและหลักสูตรทีห่ลำกหลำย  

   2.2 พัฒนำหลักสูตร เพื่อตอบสนองก ำลงัคนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
   2.3 พัฒนำหลักสูตรตำมควำมต้องกำรของประเทศทัง้ในระดับท้องถ่ิน ระดับชำติ

และระดบันำนำชำติ  

   2.4 พัฒนำหลักสูตรผลิตครูทีม่ีสมรรถนะสำกล 
   2.5 พัฒนำหลักสูตรแบบทวิภำคี 
   2.6 ส่งเสริมกำรผลิตต ำรำและพฒันำสื่อและเทคโนโลยสีำรสนเทศ เพื่อกำรเรียนรู้

ที่มีคุณภำพและปริมำณทีเ่พียงพอ 

   2.7 เพิม่สิง่สนับสนนุกำรเรยีนรู้ใหส้อดคลอ้งกับกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใน
ปัจจุบนั 
  3. พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพที่ได้
มำตรฐำน 

   3.1 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกับกำรท ำงำนในสภำพจริงเพื่อกำรประกอบอำชีพ 
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   3.2 สนับสนุนให้คณำจำรย์พฒันำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยใช้องค์ควำมรู้จำก
กำรวิจัย 

   3.3 สนับสนุนกำรประเมินผลใหส้อดคล้องกบัผู้เรียนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

   3.4 เพิ่มศักยภำพทำงด้ำนภำษำอังกฤษ ภำษำไทย คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

   3.5 พัฒนำสหกจิศึกษำหรือกำรฝกึประสบกำรณ์อย่ำงเปน็ระบบและมีมำตรฐำน 
   3.6 ส่งเสริมหน่วยบ่มเพำะวิสำหกจิในสถำบันอุดมศึกษำ (UBI) เพื่อพฒันำ

นักศึกษำให้เป็นผูป้ระกอบกำรทีม่ีคุณภำพ 
   3.7 ส่งเสริมกิจกรรมบรูณำกำรกำรเรียนรู้เพื่อน ำไปใช้ประโยชน์ 
   3.8 สร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก 

  4. ยกระดับคุณภำพบัณฑิตใหม้ีคุณภำพตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ 
เพื่อมุง่สูม่ำตรฐำนสำกล 

   4.1 พัฒนำนักศึกษำตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษำแห่งชำติ 
   4.2 ส่งเสริมให้บัณฑิตแตล่ะสำขำวิชำมีผลงำนที่ได้รับกำรยอมรบัในระดบัชำติ 

และระดบันำนำชำติ 
   4.3 ส่งเสริมให้บัณฑิตมีทักษะวิชำชีพเพิ่มเติมตำมควำมสนใจ เพื่อน ำไปสู่กำร

ประกอบวิชำชีพในระดับชำติและนำนำชำติ 
   4.4 ส่งเสรมิและสนบัสนุนให้นักศึกษำ น ำผลงำนทำงวิชำกำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ  

กับหน่วยงำนภำยนอก ทั้งภำครัฐและเอกชน 
   4.5 ส่งเสริมให้มีกำรตีพิมพ์ เผยแพร่วิทยำนิพนธ์ปริญญำโท-เอก ทั้งในระดับชำติ 

และระดบันำนำชำติ 
   4.6 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระดบับัณฑิตศึกษำทัง้ระดับชำติและระดบั

นำนำชำติ 
   4.7 ส่งเสริมให้บัณฑิตมทีักษะในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ ภำษำไทย และกำรใช้

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  5. กำรพัฒนำกลไกและกระบวนกำรรบันักศึกษำใหม่ 

   5.1 กำรปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อบังคับเพื่อสนับสนุนทุนกำรศึกษำให้กับนักศึกษำใหม่ 
   5.2 สนับสนุนทุนกำรศึกษำใหก้ับนักศึกษำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
   5.3 สนับสนุนทุนกำรศึกษำใหก้ับนักศึกษำวิชำชีพคร ู
   5.4 พัฒนำกระบวนกำรรบันักศึกษำทำงด้ำนวิชำชีพครูและวิทยำศำสตร์เป็นกรณี

พิเศษแยกจำกสำขำอื่น 
   5.5 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กรท้องถ่ินในกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำ 
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    ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสู่มาตรฐานสากล 

     เป้าประสงค์: 
1. สร้ำงควำมสำมำรถในกำรวิจัยและสร้ำงสรรค์นวัตกรรมให้แก่คณำจำรยบ์ุคลำกร

และนักศึกษำ 
2. วิจัยสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมสู่กำรตพีิมพ์ในระดับชำติและนำนำชำติ เพื่อ

กำรต่อยอดภูมปิัญญำท้องถ่ิน 
    กลยุทธ์และมาตรการ:  

1. สร้ำงและพฒันำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนกำรเรียน
กำรสอนและถ่ำยทอดเทคโนโลยสีู่ท้องถ่ิน 

   1.1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรวิจัยในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ และถ่ำยทอด
เทคโนโลยีสูท่้องถ่ิน 

   1.2 ส่งเสริมกำรท ำวิจัยแบบมีส่วนร่วม และกำรวิจัยเชิงบรูณำกำรเพื่อพฒันำ
ท้องถ่ินแบบยั่งยืน 

   1.3 ส่งเสริมกำรสร้ำงผลงำนวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์ ให้มมีำตรฐำนและสำมำรถ
น ำไปใช้ประโยชน์ได้ 

   1.4 ส่งเสรมิใหม้ีกำรท ำวิจยั และกำรพฒันำนวัตกรรม และกำรต่อยอดภูมิปญัญำทอ้งถ่ิน 
เพือ่น ำไปสูก่ำรจดทะเบียนทรัพยส์ินทำงปญัญำและกำรผลิตเชิงพำณิชย์ 

   1.5 บูรณำกำรกำรวิจัยกบักำรเรียนกำรสอนและกำรบรกิำรวิชำกำร 

   1.6 พัฒนำระบบฐำนข้อมลูด้ำนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 

2. กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรวิจัย 

   2.1 พัฒนำนักวิจัยรุน่ใหม่  โดยจัดใหม้ีพี่เลี้ยงนักวิจัย (Mentor)  เพื่อถ่ำยทอดและ
พัฒนำศักยภำพนกัวิจัย 

   2.2 พัฒนำสมรรถนะทำงด้ำนกำรวิจัยสู่กำรเป็นนักวิจยัมืออำชีพ 

   2.3 ส่งเสรมิและสนบัสนุนนักวิจัยด้ำนกำรพฒันำท้องถ่ิน  เพือ่สร้ำงองค์ควำมรู้และต่อ
ยอดภูมิปัญญำท้องถ่ิน 

   2.4 ด ำเนินกำรวิจัยและสร้ำงเครือข่ำยวิจัยร่วมกบัองค์กรภำครัฐและเอกชนทั้งภำยใน
และต่ำงประเทศ 

   2.5 ส่งเสรมิและสนบัสนุนกำรเข้ำถึงแหลง่ทุนวิจัย และจัดตั้งกองทนุ สนับสนุนกำร
วิจัยหรอืงำนสร้ำงสรรค์ 

   2.6 พัฒนำระบบกลไกกำรสง่เสรมิและสนบัสนุนให้นกัวิจัยสำมำรถด ำเนนิกำรวิจัยได้
โดยสะดวกและรวดเร็ว 
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   2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดต้ังหน่วยวิจัยเทคโนโลยแีละพัฒนำกำรเกษตร
และอุตสำหกรรม 

3. พัฒนำงำนวิจัยทีส่ำมำรถแก้ปัญหำ ช้ีน ำ และตอบสนองกำรพัฒนำเศรษฐกจิและ
สังคมของท้องถ่ินและประเทศ และสำมำรถแข่งขันได้ในระดบัชำติและนำนำชำติ 

   3.1 สร้ำงงำนวิจัยประยกุต์ที่มีควำมสอดคลอ้งกับปัญหำ และควำมตอ้งกำรในกำร
พัฒนำของท้องถ่ินและประเทศ และสำมำรถต่อยอดเชิงพำณิชย์ได้ 

   3.2 พัฒนำระบบและกลไกกำรบรหิำรจัดกำรควำมรู้ที่เกิดจำกกำรวิจัย เพื่อ
แก้ปัญหำของท้องถ่ินและประเทศ ตำมบริบทของมหำวิทยำลัย 

   3.3 ร่วมมือกับทุกภำคส่วนในกำรสร้ำงงำนวิจัยและ/หรืองำนสร้ำงสรรค์ ซึ่ง
ก่อให้เกิดควำมรู้ทีส่ำมำรถน ำมำถ่ำยทอดเทคโนโลย ี

   3.4 สร้ำงงำนวิจัยและ/หรอืงำนสร้ำงสรรค์ ในระดบัชำติและนำนำชำติ 

4. พัฒนำระบบและกลไกกำรเผยแพรผ่ลงำนวิจัยในระดบัชำติและนำนำชำติ 

   4.1 ยกระดับวำรสำรวิชำกำรและงำนวิจัยของมหำวิทยำลยัให้เป็นที่ยอมรับทั้งใน
ระดับชำติและนำนำชำติ 

   4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อกำรตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงำนวิจัยและงำน
สร้ำงสรรค์ทัง้ในระดบัชำติและระดับนำนำชำติ 

   4.3 ส่งเสริมกำรพฒันำศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยเีพื่อเผยแพร่ผลงำนวิจัยและงำน
สร้ำงสรรค์สู่ชุมชน 

     ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการการให้บริการวิชาการ การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยน้อมน าแนวพระราชด าริให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 

     เป้าประสงค์: 
1. มีระบบกำรบรหิำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัยสูก่ำรพฒันำองค์ควำมรู้ ทักษะ

อำชีพเพื่อใหก้ำรบริกำรวิชำกำรที่ดี แก่ชุมชนและท้องถ่ิน 
2. สร้ำงควำมร่วมมือในกำรบริกำรวิชำกำรและน้อมน ำแนวพระรำชด ำริให้

ตอบสนองควำมต้องกำรของท้องถ่ินและสงัคม 
    กลยุทธ์และมาตรการ:  

1. บริกำรวิชำกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของทอ้งถ่ิน และสร้ำงควำมเข้มแข็ง 
เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถของชุมชน 

   1.1 เปิดหลักสูตรระยะสั้นที่สง่เสรมิวิชำชีพ และพฒันำทักษะในด้ำนต่ำง ๆ  ตำมควำม
ต้องกำรของท้องถ่ินและระดบัประเทศ 

   1.2 สร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ โดยใช้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรองค์
ควำมรู้ วัฒนธรรม ภูมิปญัญำทอ้งถ่ิน 
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   1.3 จัดบริกำรและส่งเสริมวิชำกำรที่บรูณำกำรควำมรู้ และประสบกำรณ์ที่ไดร้ับ
จำกงำนวิจัย งำนบรกิำรวิชำกำรมำใช้ในกำรบูรณำกำรกบักำรเรียนกำรสอน เพือ่น ำไปเผยแพรสู่่กำร
ประยุกต์ใช้จริง 

   1.4 จัดท ำระบบสำรสนเทศของท้องถ่ิน เพื่อสนบัสนุนกำรบริกำรวิชำกำรสงัคม 
   1.5 สนับสนุนทุนเพื่อกำรใหบ้รกิำรวิชำกำร ในกำรพัฒนำคุณภำพ และตรวจ

รับรองคุณภำพมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน และกำรแปรรปูผลผลิต ทำงกำรเกษตร 
2. พัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้และถ่ำยทอดควำมรู้ในด้ำนต่ำง ๆ ที่สอดคลอ้งกบัควำม

ต้องกำรของท้องถ่ิน 
   2.1 สนับสนุนให้มีหน่วยงำน ที่มีศักยภำพเป็นศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์กำรเรียนรู้  

ศูนย์วิชำชีพ ให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของท้องถ่ินและประเทศ และสร้ำงรำยได้ให้กับมหำวิทยำลัย 
   2.2 พัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้ และศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยสีูท่้องถ่ิน 
   2.3 สนับสนุนโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่ช่วยสร้ำงรำยได้สูชุ่มชนและมหำวิทยำลัย 
   2.4 จัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้และกำรถ่ำยทอดควำมรู้ที่เกี่ยวกับงำนวิจัยและกำรบริกำร

วิชำกำร 
3. ส่งเสริมและสืบสำนกำรเรียน รู้ตำมแนวพระรำชด ำริ 
   3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงกำรพัฒนำเศรษฐกจิพอเพยีงในด้ำนต่ำง ๆ ตำม

แนวพระรำชด ำริอย่ำงต่อเนื่อง 
   3.2 สนับสนุนกำรจัดต้ังหน่วยสบืสำนโครงกำรพระรำชด ำริตำมแนวทำงเศรษฐกจิ

พอเพียง 
   3.3 ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนทุกระดับในมหำวิทยำลัยน ำปรชัญำเศรษฐกิจพอเพียง

มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร เพื่อน ำไปบูรณำกำรกบักำรเรียนกำรสอน 

     ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้ตอบสนองกับความต้องการ
ของท้องถิ่นและสังคม 

     เป้าประสงค์: 
1. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้ำงควำมร่วมมือในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมกบัชุมชน

และทอ้งถ่ิน และสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมสู่นำนำชำติ 
2. เป็นศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 

    กลยุทธ์และมาตรการ:  
1. ส่งเสรมิท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ินเพื่อเป็นทนุทำงสงัคม และสร้ำง

องค์ควำมรู้ทำงวัฒนธรรมสู่นำนำชำติ 
   1.1 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก ก ำหนด

นโยบำยและแนวทำงกำรท ำนุบ ำรงุศิลปะและวัฒนธรรม 
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   1.2 บริกำรวิชำกำร และด ำเนินกำรวิจัย โดยส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  พัฒนำ
ชีวิต และเป็นทุนทำงสงัคมให้กบันักศึกษำ  ประชำชนทั่วไป 

   1.3 ส่งเสริมกำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม และคุณธรรม
จริยธรรม กบักำรเรียนกำรสอน กิจกรรมนักศึกษำ ธรรมนูญชีวิตนักศึกษำ และกำรท่องเที่ยว 

   1.4 ส่งเสริมโครงกำรหรืองำนวิจัยด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อกำรเผยแพร่สูเ่วที
นำนำชำติ 

   1.5 ส่งเสริมบุคลำกรให้แตง่กำยด้วยชุดผ้ำไทย 

2. ส่งเสรมิกำรเผยแพรป่ระชำสมัพันธ์ข้อมลู องค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำท้องถ่ิน ตลอดจนวัตถุส ำคัญทำงโบรำณคดีในท้องถ่ินในรูปแบบดิจิตอล 

   2.1 สร้ำงรปูแบบ แนวทำงในกำรประสำนและรวบรวมขอ้มูลในกำรท ำนบุ ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมและวัตถุส ำคัญทำงโบรำณคดีในท้องถ่ินในรูปแบบดิจิตอล 

   2.2 สร้ำงแนวทำงควำมร่วมมือและประสำนงำนในกำรจัดเก็บข้อมูลทำงด้ำน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

   2.3 สนับสนุนส่งเสริมและประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องโดยกำร
สร้ำงรูปแบบ และแนวทำงในกำรจัดท ำฐำนข้อมูลด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

   2.4 พัฒนำระบบฐำนข้อมลูใหม้ีควำมทันสมัยสำมำรถเผยแพร่ในระดบัชำติและ
นำนำชำติ 

3. ฟื้นฟูและอนรุักษ์สิง่แวดล้อม ศิลปกรรม ภูมิปญัญำท้องถ่ิน ตลอดจนอนุรักษ์ 
ทรัพยำกรธรรมชำติ และ สิ่งแวดลอ้มทอ้งถ่ิน 

   3.1 ประสำนควำมร่วมมือกบัชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในกำรศึกษำ 
รวบรวมข้อมูลด้ำนกำรอนรุักษ์สิง่แวดล้อมธรรมชำติ 

   3.2 สนับสนุนกำรอนรุักษ์สิง่แวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมในแตล่ะท้องถ่ิน
อย่ำงถูกวิธีเป็นระบบเหมำะสมกบัลกัษณะทำงกำยภำพที่อยูโ่ดยรอบแหลง่ธรรมชำติและศิลปกรรม 
และเสรมิสร้ำงศักยภำพของเครือข่ำยให้สำมำรถด ำเนินกำรอนุรักษ์สิง่แวดล้อมธรรมชำติและ
ศิลปกรรมได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

   3.3 สนับสนุนนักศึกษำจัดท ำโครงกำรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชำติ 

   3.4 ส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม ศิลปกรรม ภูมิปัญญำ
ท้องถ่ิน ตลอดจนทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อมท้องถ่ิน 

4. บริหำรจัดกำรหอวัฒนธรรมจงัหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นแหลง่เรียนรู้ด้ำนศิลปะ
และวัฒนธรรม 
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   4.1 ท ำนุบ ำรุงหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ให้มีควำมสวยงำม แข็งแรงและ
มั่นคงปลอดภัย 

   4.2 ปรับปรุงหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ใหส้ำมำรถจดัแสดงนิทรรศกำรเพือ่
เผยแพร่ควำมรู้ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมทัง้ในรปูแบบถำวร และหมุนเวียนได้ 

   4.3 ส่งเสริมให้หอวัฒนธรรมจงัหวัดนครสวรรค์เป็นแหลง่เรียนรู้และศูนย์กลำง
ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 

   4.4 ส่งเสริมกำรพฒันำศูนย์กำรเรียนรู้เป็นส ำนักคิดแห่งตน้น้ ำเจ้ำพระยำ 

     ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเพ่ิมศักยภาพครู การยกคุณภาพมาตรฐานคณาจารยแ์ละ
บุคลากรทางการศึกษาสู่สากล 

     เป้าประสงค์: 
1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีคุณภำพได้มำตรฐำน 
2. คณำจำรย์และบุคลำกรได้รับกำรพฒันำอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ มีศักยภำพ

ในกำรจัดกำรเรียนรูก้ำรวิจัยและกำรใหบ้ริกำรทำงวิชำกำรตำมมำตรฐำนสำกล และมสีมรรถนะได้
มำตรฐำนวิชำชีพตำมสำยงำน 

    กลยุทธ์และมาตรการ:  
1. ปรับกระบวนกำรพฒันำครูและ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับกำร

ปฏิรูปกำรศึกษำ และกำรเป็นประชำคมอำเซียน 
   1.1 เพิ่มศักยภำพศูนย์วิจัยและพฒันำวิชำชีพครูให้เป็นองค์กรด้ำนกำรศึกษำ มี

คุณภำพและมำตรฐำนวิชำชีพ 
   1.2 พัฒนำระบบและประเมินคุณภำพกำรพัฒนำนกัศึกษำครูก่อนส ำเรจ็

กำรศึกษำ 
   1.3 พัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใหม้ีคุณภำพ  และได้มำตรฐำน 
   1.4 พัฒนำครูวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ใหม้ีคุณภำพและได้มำตรฐำนสำกล 
2. เพิ่มประสิทธิภำพเครือข่ำยกำรผลิตพฒันำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   2.1 สร้ำงเครอืข่ำยควำมร่วมมือในกำรผลิต พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ทั้งภำครัฐและเอกชน 
   2.2 สนับสนุนใหเ้กิดกำรพฒันำเครอืข่ำยโดยใช้วิจัยเป็นฐำน 
   2.3 พัฒนำโรงเรียนต้นแบบ และโรงเรยีนสำธิต ใหม้ีศักยภำพด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
   2.4 พัฒนำหลักสูตรฝึกอบรมกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่

ตอบสนองและสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลง 
3. เพิ่มประสิทธิภำพมำตรฐำนคณำจำรย์และบุคลำกรสู่สำกล 
   3.1 พัฒนำศักยภำพคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนให้มีคุณวุฒิตำม

มำตรฐำนวิชำชีพ 
   3.2 พัฒนำหลักสูตรกำรฝึกอบรมกำรพัฒนำคณำจำรย ์
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4. พัฒนำคณำจำรยใ์หเ้ป็นคณำจำรย์มืออำชีพ 
   4.1 สนับสนุนให้คณำจำรย์เข้ำร่วมโครงกำรสหกิจคณำจำรยก์ับภำครัฐและเอกชน 

เพื่อให้คณำจำรย์มีควำมรู้ ทกัษะประสบกำรณ์ในสภำพจริงรวมทั้งนวัตกรรมใหม่ ๆ และน ำมำใช้สอน  
วิจัย  บริกำรวิชำกำร 

   4.2 จัดระบบและกลไกใหม้ีกำรแลกเปลี่ยนคณำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำภำยใน
และต่ำงประเทศ 

   4.3 พัฒนำคณำจำรยท์ั้งด้ำนคุณวุฒสิู่ต ำแหนง่ทำงวิชำกำรทีสู่งข้ึนและควำมสำมำรถใน
กำรใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรเรียนกำรสอน 

   4.4 พัฒนำศักยภำพคณำจำรยม์หำวิทยำลัย ทีเ่กี่ยวข้องกบักำรพฒันำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

5. พัฒนำบุคลำกรสำยสนบัสนุนให้มสีมรรถนะสูงข้ึน 
   5.1 พัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนให้ตรงตำมทิศทำงกำรพฒันำของมหำวิทยำลัย 
   5.2 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรสำยสนับสนุนใหม้ีสมรรถนะได้มำตรฐำนวิชำชีพตำม

สำยงำน 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 การยกระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  โปร่งใส  
ด้วยหลักธรรมภิบาล 

     เป้าประสงค์: 
1. มีกำรปรับรูปแบบโครงสร้ำง และกำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้มปีระสิทธิภำพทัน

ต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม 
2. มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี ได้มำตรฐำน ยึดหลักธรรมำภิบำล 

    กลยุทธ์และมาตรการ:  
1. บริหำรจัดกำรเชิงรุกอย่ำงมีธรรมำภิบำล เพื่อควำมเป็นผู้น ำด้ำนอุดมศึกษำและ

สำมำรถแข่งขันในระดับชำติและในระดับอำเซียน 
   1.1 สร้ำงค่ำนิยมหลักและน ำหลักธรรมำภิบำลขององค์กรมำพัฒนำและปรับปรงุ

กำรบริหำรจัดกำรทัง้ระบบตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี  ที่สำมำรถแข่งขันได้
ในระดับชำติและระดับอำเซียน 

   1.2 พัฒนำระบบและกลไกในกำรประเมินตนเองของสภำมหำวิทยำลัยและทมี
ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย ให้เป็นที่ยอมรบัในระดบัชำติ 

   1.3 พัฒนำระบบและกลไกในกำรส่งเสริม  ก ำกับ  ติดตำม  กำรปฏิบัติตำม
จรรยำบรรณวิชำชีพคณำจำรย์  และยกย่องเชิดชูคณำจำรย ์ที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี 

   1.4 กระจำยอ ำนำจไปสูห่น่วยงำนระดับคณะ และหน่วยงำนเทียบเท่ำคณะอย่ำง
เป็นระบบ และจัดท ำระบบบรหิำรงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำน 

   1.5 ปรบัปรงุโครงสรำ้ง ทบทวนและขยำยกำรจดัตั้งคณะ หรอืหน่วยงำนทีเ่ทียบเท่ำ
คณะ 

   1.6 จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัยที่เป็นรปูธรรมและปฏิบัติได้ 
   1.7 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำยภำพให้เอื้อต่อกำรเรยีนรู ้
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   1.8 จัดท ำแผนพัฒนำคณำจำรย์ (Roadmap) โดยจัดสรรทุนกำรศึกษำระดับ
ปริญญำเอกให้มจี ำนวนเพียงพอ และจัดท ำหลกัสูตรพัฒนำคณำจำรย์มืออำชีพในลักษณะรำยวิชำ E-
Learning อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 

   1.9 จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรสำยสนบัสนุนให้ตรงตำมทศิทำงกำรพฒันำของ
มหำวิทยำลัย 

   1.10 สร้ำงระบบบรหิำรค่ำจ้ำงและเงินเดือนให้สอดคล้องกับภำวะเศรษฐกจิและ
ปริมำณงำนที่คณำจำรย์ต้องรบัผิดชอบโดยมุง่เน้นควำมมั่นคงในหน้ำที่กำรงำน 

   1.11 สร้ำงระบบบรหิำรค่ำจ้ำงและเงินเดือนให้สอดคล้องกับภำวะเศรษฐกจิและ
ปริมำณงำนที่บุคลำกรสำยสนับสนุนโดยมุง่เน้นควำมมั่นคง ในหน้ำที่กำรงำน 

2. กำรพัฒนำประสิทธิภำพระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สู่กำรเป็น 
SMART University NSRU 4.0 

   2.1 พัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนสำรสนเทศมหำวิทยำลยั ที่เช่ือมโยงข้อมูลกบั
หน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้อง 

   2.2 เรง่รัดพฒันำบุคลำกร และนักศึกษำใหม้ีสมรรถนะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร 

   2.3 เร่งพฒันำระบบสำรสนเทศเพื่อสนบัสนุนกำรบริหำรจัดกำรส ำหรับผูบ้รหิำรทุก
ระดับ 

   2.4 เรง่รัด จัดหำ ระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย 
บริกำรวิชำกำร ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทกุระดบั 

   2.5 พัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร ICT 
3. สร้ำงควำมเช่ือมั่นในกำรประกันคุณภำพของมหำวิทยำลยั 
   3.1 สร้ำงกลไกระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำที่ได้มำตรฐำน และมีกระบวนกำร

ประเมินทีม่ีประสิทธิภำพ 
   3.2 พัฒนำระบบและกลไกกำรบรหิำรจัดกำรมหำวิทยำลยั ให้มีประสทิธิภำพ 
   3.3 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือเชิงรุกในกำรพัฒนำคุณภำพกับมหำวิทยำลัย ทัง้

ในและต่ำงประเทศ 
4. จัดกำรทรัพยส์ินและทรัพยำกรของมหำวิทยำลัยเพื่อสร้ำงรำยได้ใหส้ำมำรถพึง่พำ

ตนเองได ้
   4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหห้น่วยงำนภำยในมหำวิทยำลยัด ำเนินกำรจัดหำ

รำยได้โดยใช้งบของมหำวิทยำลัยที่ผ่ำนกำรวิเครำะหจ์ุดคุ้มทนุ 
   4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนใหห้น่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย ร่วม

ลงทุนด ำเนินกำรจัดหำรำยได้ใช้งบประมำณและทรัพยำกรของมหำวิทยำลัยร่วมลงทุนทีผ่่ำนกำร
วิเครำะหจ์ุดคุ้มทุน 

   4.3 มีกำรบรหิำรจัดกำรทรัพยำกรในรูปแบบที่หลำกหลำย (ทรัพยส์ินทำงปัญญำ 
ที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง) 
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5. ปรับปรงุและพฒันำในกำรเปลี่ยนสถำนะจำกมหำวิทยำลยัของรัฐ เป็น
มหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ 

   5.1 เตรียมควำมพร้อมในกำรวำงระบบ และกลไกในกำรบรหิำรจัดกำรและระบบ
กำรเงินของมหำวิทยำลัยในกำรเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ 

6. พัฒนำสภำพภูมทิัศน์และสิ่งแวดล้อมใหเ้ป็นมหำวิทยำลัยสีเขียว (Green 
University) มีสภำพแวดล้อมทีเ่อื้อต่อกำรเรียนรู้ และเป็น “อุทยำนแหง่กำรเรียนรู ้สวนพฤกษศำสตร์ 
และสุขภำพ” 

   6.1 ส่งเสริมกำรออกแบบอำคำรเพื่อกำรอนุรกัษ์พลงังำน 
   6.2 พัฒนำระบบขนสง่มวลชนภำยในมหำวิทยำลัยใหเ้ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมโดย

ใช้รถไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย ์
   6.3 พัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นองค์กรสีเขียว ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ

รักษำสมดลุของระบบนเิวศ 
   6.4 พัฒนำระบบกำรจัดกำรสิง่แวดล้อมภำยในมหำวิทยำลัย 
7. กำรสร้ำงควำมพรอ้มของบัณฑิตและบุคลำกรให้สอดคล้องกับนโยบำย Thailand 

4.0 มุ่งสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัย SMART University NSRU 4.0 
   7.1 กำรสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอำชีวศึกษำและภำคกำรผลิต เพื่อ

ยกระดับควำมรู้ สมรรถนะและทกัษะ เพื่อเพิ่มผลิตภำพกำรผลิต และรองรบักำรเปลี่ยนแปลงงำนใน
ภำคกำรผลิต 

   7.2 พัฒนำหลักสูตรกำรเรียนที่เน้นวิชำชีพเทคโนโลยีดิจทิลั และวิทยำศำสตร์
สุขภำพ 

   7.3 กำรส่งเสริมวิจัยเพื่อสร้ำงนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหส้อดคล้องกบันโยบำย
ไทยแลนด์ 4.0 

   7.4 บูรณำกำรวิชำชีพและทักษะในอนำคตในหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
8. ก ำหนดทิศทำงและกำรบริหำรจัดกำรศูนย์กำรศึกษำย่ำนมัทรี 
   8.1 ทบทวนแผนแม่บท (Review Plan) แผนกำรใช้พื้นที่ศูนย์กำรศึกษำย่ำนมัทรี 

ในระยะ 10 ป ี
   8.2 ทบทวนแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของคณะ 
   8.3 พัฒนำระบบกำรเรียนกำรสอนใหท้ันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล 
   8.4 พัฒนำสิ่งสนับสนุนทีเ่อื้อต่อกำรเรียนรูท้ำงวิชำกำรทัง้ห้องสมุด คอมพิวเตอร์

และภำษำ 
 

3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา 2559 
   จุดเด่น 
    1. มีกำรเพิ่มช่องทำงกำรใหบ้รกิำรโดยกำรใช้ระบบสำรสนเทศและเครือข่ำยมำใช้

ประโยชน์ รวมถึงกำรให้บริกำรสนับสนุนอำจำรยท์ี่ปรึกษำและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ช่วยสำมำรถ
แก้ปัญหำได้อย่ำงรวดเร็วและขจัดปัญหำได้ส ำเรจ็ลลุ่วงด้วยดี 
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   จุดท่ีควรพัฒนา 
    1. สร้ำงควำมเช่ือมั่นในกลุ่มตัวแทนผู้ใช้บริกำรมำกขึ้น และ ให้ครอบคลมุตำมตัวบ่งช้ี 
   ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
    1. จำกวิสัยทัศน์ที่ว่ำ “ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนเป็นองค์กรที่ทันสมัย 

ให้บรกิำรถูกต้อง รวดเร็ว” นั้น กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ควรจะสำมำรถวัดและประเมินไดเ้พื่อวัดระดบั
ควำมส ำเรจ็ของกำรด ำเนินงำน อำจจะนิยำมหรือขยำยควำมเพิ่มเติม เช่น องค์ทีท่ันสมัย หมำยถึง
อะไร และ กำรบรกิำรถูกต้อง รวดเร็ว หมำยถึงอะไร จะวัดและประเมินผลอย่ำงไร  

    2. ควรมีกำรทบทวนภำรกจิของหน่วยงำนใหส้อดคล้อง ครบถ้วนตำมพันธกิจที่ได้รับจัดต้ัง
หน่วยงำนของ และบำงภำรกจิอำจจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรง 

    3. ควรพัฒนำแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำนโดยมีตัวช้ีวัดและก ำหนดเป้ำหมำยทีส่ำมำรถ
บรรลุตำมวิสัยทัศน ์

    4. เพิ่มหลกัฐำนคู่มือกระบวนกำรจัดกำรหรือบรหิำรควำมเสี่ยง 
    5. กำรก ำหนดประเด็นควำมเสี่ยงควรสอดคล้องกบัพันธกิจ วัตถุประสงค์ หรือ เป้ำหมำย

กลยุทธ์ของหน่วยงำนทีม่ีตัวช้ีวัดเชิงปริมำณหรือคุณภำพเพือ่ที่จะใช้ในกำรประเมินควำมส ำเร็จของ
กำรบริหำรควำมเสี่ยงใหร้ะดบัควำมเสี่ยงลดลงหรอืขจัดออกไป 

    6. กำรให้บรกิำรแบบจิตบรกิำร ควรมีกำรจัดอบรมอย่ำงต่อเนื่อง โดยวิทยำกร
ผู้ทรงคุณวุฒิเพือ่เน้นให้ สนส. เป็นองค์กรที่มีกำรบริกำรเป็นเลิศแบบจิตบริกำร 

    7. กำรให้บรกิำรด้ำนกำรน ำเทคโนโลยสีำรสนเทศเข้ำมำช่วยในกำรปฏิบัติงำน อำจจะมี
กำรอบรมให้กับอำจำรย์ใหม่ อำจำรย์ทีป่รกึษำ รวมถึงนักศึกษำใหม่ ในกำรฝกึใช้ระบบดังกล่ำว 

    8. ควรสนับสนุนใหบุ้คลำกรได้รบักำรพฒันำตนเองเป็นข้ันตอนอย่ำงชัดเจน เช่น กำร
พัฒนำตนเองเพือ่กำรเข้ำสู่ต ำแหนง่หัวหน้ำส ำนักงำน หรอื กลุ่มงำน (Career path) โดยจะต้อง
เตรียมตัวอย่ำงไร มีคุณภำพอย่ำงไร ต้องผ่ำนกำรปฏิบัติหน้ำที่อะไรมำก่อนบ้ำง หรือ จะต้องอบรม
หลักสูตรอะไรบ้ำง เป็นต้น 

    9. เพิ่มกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับแผนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ระดับส ำนัก ต้องแสดงใหเ้ห็นว่ำหน่วยงำนได้ด ำเนินตำมแผนหรือไม่ ปญัหำ/อุปสรรค และกำร
ปรับแผนฯ 

    10. ควรระบุในเรื่องที่ไมเ่ป็นไปตำมมำตรฐำนจะมีแนวทำงกำรปรบัปรุงอย่ำงไร โดยดูเรือ่ง
ที่มีเปอรเ์ซ็นต์น้อย 

    11. ควรเพิ่มแนวทำงกำรได้มำซึง่ควำมพึงพอใจในหลำยวิธีนอกเหนือจำกแบบสอบถำม 
เช่น กำรสัมภำษณ์ หรอื สรปุจำก สนส. สัญจร เป็นต้น 

    12. ควรเพิ่มจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงเพื่อควำมท้ำทำยและควำมเช่ือมั่นในกำรตอบแทนกลุ่ม
ประชำกร 

    13. ควรเพิ่มช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์กำรใหบ้รกิำร เช่น บอร์ดประชำสมัพันธ์ของคณะ 
ตู้สำรนิเทศ (Kiosk)  
หมายเหตุ เป็นกำรสร้ำงจุดแข็งในปีกำรประเมินถัดไป 
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    14. ควรพัฒนำ Application ระบบแจ้งเตือนในงำนส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
โดยแยกระบบออกเป็น 

 ระบบแจง้เตือนส ำหรับอำจำรย์ ได้แก่ 
 อำจำรย์ผูส้อน ในเรื่องกำรสง่เกรด กำรส่งผลงำนวิชำกำร 
 อำจำรย์ที่ปรึกษำ ในเรื่องกำรลงทะเบียน นักศึกษำขำดสอบ หมดสทิธ์ิสอบ พ้น

สภำพกำรเป็นนักศึกษำ เป็นต้น 
 ระบบแจง้เตือนส ำหรับนกัศึกษำ ได้แก่ กำรพ้นสภำพนักศึกษำ กำรช ำระ

ค่ำลงทะเบียน  

การสัมภาษณ์ 
   1. อาจารย ์
    ผู้เข้ำรับกำรสัมภำษณ์ มีจ ำนวน 5 คน ประกอบด้วยอำจำรย์จ ำนวน 5 คณะ คือ คณะครุศำสตร์ 

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีกำรอุตสำหกรรม คณะวิทยำกำรจัดกำร คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ และ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

 
  1.1 ด้านการใช้บริการ  
     1) เรื่องหลักสูตร (กำรพฒันำ กำรปรบัปรุง พฒันำ) กำรจัดตำรำงสอน (เทียบโอน) กำร

ลงทะเบียน กำรประสำนงำนระหว่ำงอำจำรย์ทีป่รกึษำในด้ำนกำรลงทะเบียน เมือ่มีกำรผิดพลำด เช่น 
รหสัรำยวิชำที่ผิด สง่ผลกำรลงทะเบียนและตำรำงสอนผิดพลำด สำมำรถสอบถำมได้เพื่อกำรวำงแผนให้
ถูกต้อง  

     2) กำรใช้ระบบสำรสนเทศ เมื่อมกีำรท ำงำนผิดพลำดใหท้ำง สนส. ได้ด ำเนินกำรแก้ไขและ
ให้ข้อเสนอแนะที่ด ี

     3) ตำรำงเรียนตำรำงสอนส ำหรับอำจำรย์ เอื้อต่อกำรปฏิบัติงำนของอำจำรย ์
     4) สรุปแนวทำงกำรรับบรกิำร 

   4.1) ทำงตรง สื่อสำรกับเจ้ำหน้ำที ่
   4.2) ทำงอ้อม ผำ่นระบบออนไลน์ กำรลงทะเบียน กำรส่งเกรด ตรวจสอบโครงสร้ำง 

  1.2 ด้านช่องทางการสื่อสารหรือเครื่องมือในการใช้ในการติดต่อสื่อสารกับ สนส. : ทุก
ค าถามมีค าตอบ 

     1) พบที่ส ำนักงำนฯโดยตรง 
     2) โทรศัพท์ บริกำรได้ตลอดเวลำ (24 ช่ัวโมง) 
     3) กำรมีไลน์ส่วนตัว  
     4) สนส. สัญจร ได้รับค ำแนะน ำจำกอำจำรย์แล้วน ำไปปรับแก้ไขกำรด ำเนินงำนของ

ส ำนัก เช่น กำรประกันคุณภำพภำษำอังกฤษ โครงสร้ำงหลักสูตร ฯลฯ ช่วยท ำให้อำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรตรวจสอบข้อมูลได้ 

     5) มีกำรพฒันำระบบสำรสนเทศเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกกำรท ำงำนของอำจำรยเ์พิม่ข้ึน 
  



23 
 

  1.3 ด้านอัธยาศัยและจิตการบริการของเจา้หน้าท่ี มีความประทับใจ ดังน้ี 
1) เจ้ำหน้ำทีเ่สียงดัง แต่ใจดี หำกเข้ำใจ 
2) ให้ควำมช่วยเหลือในกำรปรบัแก้กรณีหรือปัญหำทีเ่กิดข้ึนในกำรลงทะเบียน กำรเปิด

รำยวิชำ รำยวิชำเลือกเสรี กำรเปิดกลุม่เรียนพเิศษ ท ำให้แกป้ัญหำให้กบันักศึกษำได้ ซึง่เสนอแนะ
แนวทำงในกำรด ำเนินกำรส ำหรบัอำจำรยท์ี่ปรึกษำ  

3) มีกำรจัดเตรียมเอกสำรให้กับอำจำรย์ทีป่รกึษำช่วยในกำรตรวจโครงสร้ำงหลักสูตร
ส ำหรับนกัศึกษำ  

4) ให้ข้อเสนอแนะและมีตัวอย่ำงประกอบกำรด ำเนินกำร  
5) สำมำรถแก้ปัญหำกำรส ำเร็จกำรศึกษำได้ ช่วยประสำนงำนกับผู้บริหำร และ รอง

อธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรในกำรพิจำรณำแก้ปัญหำอย่ำงใส่ใจและติดตำมต่อเนื่องจนปัญหำนั้นไดถึ้งจนถึง
จุดสิ้นสุด ไม่ค้ำงคำ 

 
   1.4 แนวทางการด าเนินงาน 

1) มีนักศึกษำค้ำงค่ำเล่ำเรียน ไม่ต้องให้นกัศึกษำมำเซ็นตร์ับทรำบว่ำได้มำเรียนจริง เพรำะ
ต้องตำมเซ็นต์ทกุวิชำ มีกำรเซ็นต์แทน ควรมี App. ยืนยันจะสะดวกข้ึน 

2) กรณีกำรกรอกผลกำรเรียนผิดพลำด ขอให้แก้ไขผ่ำนคณะฯ ได้หรือไม่ 
3) มีควำมเช่ือมั่นในควำมปลอดภัยของข้อมลูส ำหรบัอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร อำจำรย์

ผู้สอน และอำจำรย์ทีป่รกึษำ  
4) กำรตรวจสอบสถำนะภำพนักศึกษำว่ำยังอยู่ในระบบกำรเรียนกำรสอนหรอืไม ่
5) มีระบบกำรผ่อนช ำระค่ำเล่ำเรียนไดห้รือไม่  
6) ควรหำงำนพิเศษให้กับนกัศึกษำมำปฏิบัติงำนในส ำนกังำน โดยพิจำรณำจำกกลุม่ที่

เรียนแล้วแต่ไม่มเีงินช ำระค่ำเล่ำเรียน โดยคัดกรองจำกคณะและอำจำรย์ที่ปรึกษำหรอือำจำรยป์ระจ ำ
หลกัสูตรพร้อมยืนยนัควำมประพฤติ เพื่อใหม้ีช่ืออยู่ในระบบกำรผ่อนฯ  

7) ควรมีกำรก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน และมีกำรแจง้เตือนเป็นระยะว่ำอยู่ในช่วง
กิจกรรมอะไร 

8) ควรมี App. แจ้งเตือนส ำหรบัอำจำรยท์ี่ปรึกษำ เช่น นักศึกษำจะพ้นสภำพ ฯลฯ 
9) ควรมีระบบกำรรวบรวมปัญหำทีพ่บ และ มีกำรอบรมเพิม่เตมิให้กับอำจำรย์ใหม ่

ข้อเสนอแนะ 
    1.1 ควรมีระบบ e-Office เพื่อลดกำรใช้กระดำษ และกำรเซ็นต์หรือยืนยันผ่ำนระบบ เช่น เพื่อ

กำรตรวจสอบบำงเรื่อง ได้แก่ ระบบกำรเซ็นต์ยืนยันกำรเข้ำเรียนกรณีนักศึกษำค้ำงกำรจ่ำยเงินค่ำเล่ำเรียน 
ประโยชน์ท ำให้ระบบรวดเร็วข้ึน 

    1.2 ควรมีกำรส่งเสรมิให้ใช้ระบบสำรสนเทศมำกยิง่ข้ึน 
 

การสมัภาษณ์นักศึกษา 
      มีนักศึกษำให้ข้อมูลจ ำนวน 11 คน (ชำย 2 คน หญิง 9 คน) จำก 4 คณะ ประกอบด้วย คณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีกำรอุตสำหกรรม คณะวิทยำกำรจัดกำร คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ และ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
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2.1 การมาใช้บริการ  
1) แก้ไขวิชำผิด ขอรับเอกสำร กำรลงทะเบียนแต่ไมม่ีช่ือ (ใหเ้หตผุลของปัญหำว่ำมำจำก

ระบบและด ำเนนิแก้ไขทันท)ี ขอใบรับรองกำรเป็นนักศึกษำ (แจง้วันด ำเนินกำร 2 วัน)  
2) งำนกำรคลงั: จุดรับเงินไม่แนะกำรมำรับบรกิำร 

   2.2 จิตบริการ  
1) ควรให้ข้อแนะน ำกำรขอใช้ห้องเรยีนเพิม่เตมิส ำหรับนักศึกษำ 
2) เปิดให้บริกำรเพิม่เตมิกรณีที่เลยก ำหนดเวลำไปแล้ว 
3) ด ำเนินกำรจัดท ำใบรับรองเร่งด่วนได ้
4) ให้บริกำรดี ยิ้มแย้มดี ให้ข้อแนะน ำด ี

   2.3 ระบบโปรแกรมออนไลน์ส าหรับนักศึกษา 
1) กำรดเูกรดด ี
2) กำรประเมินผูส้อน กรณีที่มีนกัศึกษำให้ข้อเสนอแนะแล้วอำจำรย์ผูส้อนไมพ่ึงพอใจ อำจ

มีผลกระทบต่อนกัศึกษำในช้ันเรยีนต่อไปหรอือำจำรยผ์ูส้อนประจ ำสำขำวิชำ 
3) เสนอแนะวิธีกำรประเมินอำจำรยผ์ูส้อนโดยกำรสุ่มดกีว่ำที่จะประเมินทั้งหมด 

ข้อเสนอแนะ 
    1. กำรเงินมจี ำนวนที่นั่งไม่พอ บำงตัวที่เสีย นักศึกษำยืนรอมำก โดยเฉพำะช่วงก่อนเที่ยง  
    2) พบปัญหำกำรให้บริกำรช้ำในช่วงรบัสมัครนักศึกษำใหม ่
    3) ควรมี App. ในกำรแจ้งเตือน เช่น ผลกำรเรียนออกแล้ว ปฏิทินวิชำกำร หมดเวลำเพิ่มรำยวิชำ 

กำรเลือกวิชำเสรี เป็นต้น  
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 4. ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ 
 ผู้รับบริกำรของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ร้อยละ 100  เป็นเพศชำยจ ำนวน 
314 คน  คิดเป็นร้อยละ 39.8  เพศหญิง จ ำนวน 474 คน  คิดเป็นร้อยละ 60.2  แบ่งออกเป็น
นักศึกษำ จ ำนวน 726 คน  คิดเป็นร้อยละ 92.1  อำจำรย์ จ ำนวน 40 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.1  และ
เจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน 22 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.8  ซึ่งแบ่งออกเป็นคณะต่ำงๆ ได้แก่ คณะวิทยำกำร
จัดกำร จ ำนวน 169 คน  คิดเป็นร้อยละ 21.4  คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จ ำนวน 160 คน คิด
เป็นร้อยละ 20.3 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จ ำนวน 158 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.1  คณะ
ครุศำสตร์ จ ำนวน 155 คน  คิดเป็นร้อยละ 19.7  และคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม จ ำนวน 146 คน  คิดเป็นร้อยละ 18.5  ตำมล ำดับ 
 

 ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการในด้านต่าง ๆ ของส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
 ผู้รับบริกำรกลุ่มตัวอย่ำงมีควำมพึงพอใจในภำพรวมอยู่ในระดับมำก (X̅ = 4.10) เมื่อ
เรียงล ำดับประเด็นที่ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ 3 อันดับแรก ได้แก่ กำรให้บริกำรเป็นข้ันตอนชัดเจน 
(X̅ = 4.14) รองลงมำ คือ กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูล ข่ำวสำร เป็นไปด้วยควำมรวดเร็วและทั่วถึง
 (X̅ = 4.11) และข้ันตอนกำรให้บริกำรไม่ยุ่งยำกซับซ้อนและมีควำมคล่องตัว (X̅ = 4.10) 
 ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
 ผู้รับบริกำรกลุ่มตัวอย่ำงมีควำมพึงพอใจในภำพรวมอยู่ในระดับมำก (X̅ = 4.12) เมื่อ
เรียงล ำดับประเด็นที่ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ 3 อันดับแรก ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่แต่งกำยสุภำพ
เรียบร้อย (X̅ = 4.15) รองลงมำคือ เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติตำมกฎระเบียบของมหำวิทยำลัย (X̅ = 4.14) 
เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำรมีควำมรู้ในเรื่องที่ให้บริกำรเป็นอย่ำงดีและเจ้ำหน้ำที่ดูแลเอำใจใส่ และมีควำม
กระตือรือร้นในกำรให้บริกำร (X̅ = 4.11) 
 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 ผู้รับบริกำรกลุ่มตัวอย่ำงมีควำมพึงพอใจในภำพรวมอยู่ในระดับมำก (X̅ = 4.09) เมื่อ
เรียงล ำดับประเด็นที่ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ 3  อันดับแรก ได้แก่ สถำนที่ตั้งของส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียนมีควำมเหมำะสม (X̅ = 4.11)  รองลงมำ คือ อำคำรสถำนที่มีควำมสะอำด
เป็นระเบียบเรียบร้อย (X̅ = 4.09) และกำรจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในสถำนที่ให้บริกำรอย่ำง
เหมำะสม (X̅ = 4.08) 
 ด้านคุณภาพการให้บริการ 
 ผู้รับบริกำรกลุ่มตัวอย่ำงมีควำมพึงพอใจในภำพรวมอยู่ในระดับมำก (X̅ = 4.08) เมื่อ
เรียงล ำดับประเด็นที่ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ 2 อันดับแรก ได้รับค ำแนะน ำในกำรแก้ไขปัญหำ 
ตอบข้อสงสัยของผู้มำรับบริกำรและควำมสะดวกรวดเร็วในกำรรับบริกำร (X̅ = 4.08)  
 ข้อเสนอแนะ 
 กลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 13 คน ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของ
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้แก่ 

1. เจ้ำหน้ำที่บริกำรไม่สุภำพ พูดจำไม่สุภำพกับนักศึกษำ 
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2. ข้ันตอนในกำรยื่นเรื่องมีหลำยข้ันตอนมำกเกินไป 
3. ควรเปลี่ยนแปลงรูปแบบเว็บไซต์  เนื่องจำกตัวหนังสือเล็กเกินไป  ไม่ทันสมัย 
4. เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรช้ำ 

 จำกผลกำรศึกษำควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบยีน 
พบว่ำผู้รับบริกำรส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรให้บริกำรของหน่วยงำนอยู่ในระดับมำก ทั้งนี้
เป็นผลมำจำกกำรบริหำรจัดกำร ข้ันตอนกำรให้บริกำร  บุคลำกรของหน่วยงำนมีควำมรู้ในเรื่องที่
ให้บริกำรเป็นอย่ำงดี ท ำให้สำมำรถให้ค ำแนะน ำ หรือแก้ไขปัญหำให้กับผู้มำขอรับบริกำรได้อย่ำง
ชัดเจน ถูกต้อง และน่ำเช่ือถือ และบุคลำกรของหน่วยงำนมีกำรปฏิบัติงำนที่มุ่งเน้นกำรให้บริกำรที่
สอดคล้องกับปรัชญำ “ส่งเสริมวิชำกำร รักษำมำตรฐำน บริกำรด้วยน้ ำใจ” และวิสัยทัศน์ของ
หน่วยงำนที่ว่ำ “ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนเป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริกำรถูกต้อง
รวดเร็ว” แต่จำกผลกำรศึกษำควำมพึงพอใจยังมีบำงด้ำนที่ควรปรับปรุง โดยเฉพำะในด้ำนกำร
ให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งจะน ำผลที่ได้ไปใช้ในกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียนต่อไป 
 
 5. นโยบาย และทิศทางการพัฒนาส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
 ปีงบประมำณ 2561 ภำยใต้กำรบริหำรงำนโดยคณะกรรมกำรบรหิำรส ำนักฯ มีแนวทำงกำร
พัฒนำตำมแนวคิดที่ว่ำ “ส่งเสริมวิชำกำร ระบบงำนทันสมัย บริกำรประทับใจ” และมีจุดเน้นในกำร
พัฒนำหน่วยงำนในด้ำนต่ำงๆ ดังนี ้
    1. พัฒนาสมรรถนะและความก้าวหน้าตามสายงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน โดย
กำรสง่เสรมิบุคลำกรเข้ำรบักำรฝึกอบรม พัฒนำทกัษะที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัตงิำน เพื่อเพิ่มระดับ
คุณภำพของกำรด ำเนินและสร้ำงสมรรถนะของบุคลำกรให้สงูข้ึน  
    2. พัฒนาหน่วยงานให้ตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัย และจุดเน้นสภามหาวิทยาลัย 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
     2.1 กำรพัฒนำกลไกและกระบวนกำรรบัสมัครนักศึกษำใหม่ และเพิ่มศักยภำพกำรเรียนรู้
ของผู้เรียน เพือ่แก้ปญัหำนักศึกษำทีล่ดลง และกำรลำออกกลำงคันของนักศึกษำ 

 กำรเร่งรัดประชำสัมพันธ์เพื่อแสวงหำผู้เรียนล่วงหน้ำ 
 กำรสร้ำงกระบวนกำรรับสมัครนกัศึกษำเป็นกรณีพเิศษ 
 กำรประสำนเครอืข่ำยควำมร่วมมือทัง้กบัโรงเรียนและองค์กรปกครองท้องถ่ิน 
 สนับสนุนกำรให้ทุนกำรศึกษำ 

    2.2 เร่งรัดพฒันำทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษของนักศึกษำ ทั้งในระดับ
ปริญญำตรีและระดับบัณฑิตศึกษำ 

 กำรทดสอบจัดระดับควำมรู้ควำมสำมำรถของนักศึกษำ 
 กำรฝกึทักษะภำษำอังกฤษวิชำกำรศึกษำทั่วไป 

    2.3 กำรพัฒนำงำนวิจัยและควำมก้ำวหน้ำทำงต ำแหน่งทำงวิชำกำรของอำจำรย์ 
 เร่งรัดกำรจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำร 
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    2.4 กำรพัฒนำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ทั้งด้ำนกำร
พัฒนำประสิทธิภำพระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กำรพัฒนำปรบัปรุงห้องเรียน
มำตรฐำน ห้องปฏิบัติกำร Central Lab และครุภัณฑ์ทำงกำรศึกษำ ทั้งในเขตกำรศึกษำในเมืองและ
รองรับกำรขยำยตัวของมหำวิทยำลัยย่ำนมทัร ี

 กำรพัฒนำฐำนข้อมูลและระบบสำรสนเทศ เพือ่สนบัสนุนกำรจัดกำรศึกษำและกำร
บรหิำรงำนของมหำวิทยำลัย  

 กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมพันธกจิของหน่วยงำน เพื่อ
รองรับกำรจัดกำรศึกษำในยุคดิจิตอล  

 กำรพัฒนำปรบัปรุงห้องเรียนมำตรฐำน 
    3. พัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขัน โดยกำรแสวงหำเครอืข่ำยควำมร่วมมือด้ำน
วิชำกำร กับหน่วยงำนภำครัฐ และเอกชน ในประเด็นทีเ่กี่ยวข้องและสอดคล้องกบัพันธกิจของ
หน่วยงำน อำทิเช่น  

 กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนระบบกำรให้บริกำรต่ำงๆ เช่น กำรให้บริกำร
ช่องทำงกำรช ำระเงินลงทะเบียน  กำรให้บริกำรในกำรจัดท ำบัตรนักศึกษำ 

 กำรแสวงหำเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรพฒันำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำร
พัฒนำคณำจำรย์ด้ำนกำรเรียนกำรสอน  

    4. ยกระดับคุณภาพการให้บริการ 
 ปรับปรงุข้ันตอนกำรให้บริกำรตำมพันธกจิของหน่วยงำน 
 พัฒนำช่องทำงกำรสื่อสำรระหว่ำงหน่วยงำนกบัผูร้ับบรกิำร 
 พัฒนำระบบสำรสนเทศทีส่นับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ของมหำวิทยำลัยและกำร

ด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
 เสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำรให้บริกำรที่เป็นเลิศ 
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กระบวนการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 3 กระบวนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ส ำนักสง่เสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน

ปรับปรุง 

แตง่ตัง้คณะกรรมกำร 

รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐำนในกำร
จัดท ำแผน 

ประชุมบุคลำกรเพื่อท ำกำร
ทบทวน/ปรับปรุงข้อมูลพ้ืนฐำน 

จัดท ำ (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์ 
ระยะยำว 5 ป ี

ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร 
พิจำรณำ (ร่ำง) แผนฯ 

เสนอ (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์ 
ต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ 

ไม่ปรับปรุง 

ประชุมบุคลำกร ถ่ำยทอด 
และมอบหมำยตัวชี้วดัแผน 

น ำแผนฯ ไปปฏิบตั ิ

รำยงำนผลกำรปฏบิัติ
รำชกำรตำมแผนฯ 

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

ประชุมบุคลำกรภำยในส ำนัก เพื่อท ำกำรทบทวน หรือ
ปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินงำน ไม่ว่ำจะเป็น กำร
วิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นยุทธศำสตร์  
เป้ำประสงค์ รวมถึงกำรก ำหนดตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำน 

คณะกรรมกำรบริหำรร่วมกันพิจำรณำ ตรวจสอบ
ควำมถูกต้อง และท ำกำรปรับแก้ไขเบื้องต้นก่อนเสนอ
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก 

ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำน 
โดยหัวหน้ำงำนและคณะ
ผู้บริหำรตำมสำยงำน  

ตรวจสอบกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปี โดยหน่วยงำนที่
มหำวิทยำลัยแต่งตั้ง  



ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายต่าง ๆ กับกรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 



การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร 
ในการท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นการด าเนินการใน

ลักษณะการพัฒนาที่ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จุดเน้นและ
นโยบายจากสภามหาวิทยาลัย โดยการด าเนินการนั้นได้ระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
ภาคส่วน เพื่อท าการวิเคราะห์ผลการของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา พร้อมทั้งการประเมิน
สภาพการณ์ของมหาวิทยาลัย บริบทของส านักฯ และการวิเคราะห์สถานการณ์ของการพัฒนาการศึกษา 
ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อทิศทางการด าเนินงานทางยุทธศาสตร์ให้มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต เพื่อก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน โดย
หน่วยงานท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน วิเคราะห์ปัจจัยภายใน  
ที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของหน่วยงาน และการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งเสริมเป็นโอกาสในการ
ด าเนินงาน รวมทั้งปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบก่อให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงาน การวิเคราะห์ SWOT 
ดังกล่าวจะน ามาซึ่งการก าหนดแผนการด าเนินงานในการรักษา ส่งเสริมจุดแข็ง หาแนวทางป้องกันแก้ไข 
สิ่งที่เป็นจุดอ่อน จากโอกาสที่มีอยู่ เพื่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมายของแผนต่อไป  
โดยมีผลการวิเคราะห์ในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้ 

 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT 
 จุดแข็ง (S) 

ท่ี จุดแข็ง 
น ้าหนัก 
(รวม=1) 

คะแนน 
(5 ระดับ) 

น ้าหนักXคะแนน 

1 บุคลากรส่วนใหญ่มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์
ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

0.2 3 0.6 

2 ระบบการบรหิารงานเน้นการมสี่วนร่วมของ
บุคลากร และกระจายอ านาจในการบรหิารงาน 

0.2 2 0.4 

3 ก าหนดภาระงานและความรบัผิดชอบแก่ผู้
ปฏิบัติอย่างชัดเจน 

0.1 2 0.2 

4 มีเครื่องมือ/ทรัพยากร/เทคโนโลยีสนบัสนุน
การปฏิบัตงิานที่ทันสมัย 

0.1 3 0.3 

5 บุคลากรส่วนใหญ่มีความขยัน อดทน และ
ท างานหนัก 

0.1 3 0.3 

6 มีการพฒันานวัตกรรมใหม่ ๆ และระบบงาน
ให้บรกิารมีความทันสมัย สอดคลอ้งกบั
ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย 

0.2 4 0.8 
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ท่ี จุดแข็ง 
น ้าหนัก 
(รวม=1) 

คะแนน 
(5 ระดับ) 

น ้าหนักXคะแนน 

7 มีช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานและ
ผู้รบับริการหลายช่องทาง 

0.1 2 0.4 

รวม = 3.0 เฉลี่ย =  0.43 
 
 จุดอ่อน (W) 

ท่ี จุดอ่อน 
น ้าหนัก 
(รวม=1) 

คะแนน 
(5 ระดับ) 

น ้าหนักXคะแนน 

1 ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในงานบาง
ประเภท เช่น ประกาศด้านวิชาการ ระบบ
การใหบ้ริการ การใช้งานสารสนเทศ เป็นต้น 

0.2 4 0.8 

2 การสือ่สารระหว่างหน่วยงานภายในไม่มี
ประสิทธิภาพ 

0.1 3 0.3 

3 พื้นที่ใหบ้ริการและสภาพแวดล้อมภายในไมเ่อื้อ
ต่อการให้บริการ 

0.1 3 0.3 

4 งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาระบบการ
ให้บรกิารไมเ่พียงพอต่อความต้องการ 

0.1 4 0.4 

5 กระบวนการ ข้ันตอนการท างานตามระเบียบ 
ข้อบังคับ มีความซับซ้อน และใช้เวลาในการ
ด าเนินงานมาก 

0.2 3 0.6 

6 บุคลากรขาดทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 0.1 3 0.3 
7 บุคลากรด้านสารสนเทศไม่เพียงพอต่อการ

พัฒนาระบบงาน 
0.1 3 0.3 

8 ระบบการจัดเก็บเอกสารส าคัญ ยังไม่เป็น
ระบบ สืบค้นยาก และสูญหาย 

0.1 2 0.2 

รวม = 3.20  เฉลี่ย = 0.40 
 

โอกาส (O) 

ท่ี โอกาส 
น ้าหนัก 
(รวม=1) 

คะแนน 
(5 ระดับ) 

น ้าหนักXคะแนน 

1 หน่วยงานภายนอกมีการประชุม อบรม ให้
ความรู้ในทักษะทีส่ามารถพฒันางานที่ปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง 

0.3 3 0.9 
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ท่ี โอกาส 
น ้าหนัก 
(รวม=1) 

คะแนน 
(5 ระดับ) 

น ้าหนักXคะแนน 

2 มีแหลง่ทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการเรียนรู้ภายนอกมากขึ้น 

0.2 4 0.8 

3 แต่ละหน่วยงานมีอิสระในการบริหารงาน
ภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัย 

0.2 3 0.6 

4 การเพิม่ช่องทางการให้บริการจากหน่วยงาน
ภายนอกที่หลากหลาย 

0.2 3 0.6 

5 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
ส่งผลที่ดตี่อการพัฒนางาน 

0.1 4 0.4 

รวม = 3.30 เฉลี่ย = 0.66 
 

อุปสรรค (T) 

ท่ี อุปสรรค 
น ้าหนัก 
(รวม=1) 

คะแนน 
(5 ระดับ) 

น ้าหนักXคะแนน 

1 การแข่งขันที่เพิ่มข้ึนจากสถาบันการศึกษาทัง้
ในพื้นที่บรกิารและนอกพื้นที่บริการ 

0.2 3 0.6 

2 ทัศนคติ มุมมองสังคมภายนอกที่มีต่อบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเชิงลบ 

0.1 3 0.3 

3 นโยบายและการเปลี่ยนแปลงรปูแบบการ
บรหิารงานของรัฐบาล 

0.1 3 0.3 

4 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ส่งผล
ให้ประชากรวัยเรียนลดลง 

0.2 4 0.8 

5 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย มี
การเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง และไม่เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน ของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมาย ในสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น แนว
ปฏิบัติในการขอลงทะเบียนเรียนย้อนหลัง 
แนวปฏิบัติเรื่องการเงินและงบประมาณ การ
บริหารงานพัสดุ ประกาศระเบียบการ
บริหารงานบุคคล 

0.2 3 0.6 

6 การเปลี่ยนแปลงระบบการรับสมัครนกัศึกษา
ใหม่จากเดิม เป็นระบบ TCAS ของ ทปอ.  

0.2 2 0.4 

รวม = 3.0 เฉลี่ย = 0.50 
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ตารางการวิเคราะห์ SWOT และค่าน ้าหนัก 
 

SO (จุดแข็งและโอกาส) 
+บุคลากรส่วนใหญ่มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ใน
การพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง 

0.6 

+ระบบการบริหารงานเน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร และกระจายอ านาจในการบริหารงาน 

0.4 

+ก าหนดภาระงานและความรับผดิชอบแก่ผู้
ปฏิบตัิอย่างชดัเจน 

0.2 

+มีเคร่ืองมือ/ทรัพยากร/เทคโนโลยีสนับสนุนการ
ปฏิบตัิงานที่ทันสมัย 

0.3 

+บุคลากรส่วนใหญ่มีความขยัน อดทน และ
ท างานหนัก 

0.3 

+มีการพัฒนานวตักรรมใหม่ ๆ และระบบงาน
ให้บริการมีความทันสมัย สอดคล้องกับระเบยีบ 
ประกาศของมหาวิทยาลยั 

0.8 

+มีช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าว 
สารระหว่างหน่วยงานและผู้รับบริการหลายช่องทาง 

0.4 

รวม= 3.0 เฉลี่ย=0.43 

+หน่วยงานภายนอกมีการประชุม อบรม ให้
ความรู้ในทักษะที่สามารถพฒันางานทีป่ฏิบตัิ
อย่างต่อเน่ือง 

0.9 

+มีแหลง่ทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการเรียนรู้ภายนอกมากขึ้น 

0.8 

+แตล่ะหน่วยงานมีอิสระในการบริหารงานภายใต้
นโยบายของมหาวิทยาลยั 

0.6 

+ช่องทางการให้บริการจากหน่วยงานภายนอกมี
ความหลากหลาย 

0.6 

+การเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็วของเทคโนโลยี
ส่งผลต่อการพัฒนา 

0.4 

รวม=3.3 เฉลีย่=0.66 

ST (จุดแข็งและภัยคุกคาม) 
+บุคลากรส่วนใหญ่มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ใน
การพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง 

0.6 

+ระบบการบริหารงานเน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร และกระจายอ านาจในการบริหารงาน 

0.4 

+ก าหนดภาระงานและความรับผดิชอบแก่ผู้
ปฏิบตัิอย่างชดัเจน 

0.4 

+มีเคร่ืองมือ/ทรัพยากร/เทคโนโลยีสนับสนุนการ
ปฏิบตัิงานที่ทันสมัย 

0.3 

+บุคลากรส่วนใหญ่มีความขยัน อดทน และ
ท างานหนัก 

0.3 

+มีการพัฒนานวตักรรมใหม่ ๆ และระบบงาน
ให้บริการมีความทันสมัย สอดคล้องกับระเบยีบ 
ประกาศของมหาวิทยาลยั 

0.8 

+มีช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าว 
สารระหว่างหน่วยงานและผู้รับบริการหลายช่องทาง 

0.4 

รวม= 3.0 เฉลี่ย=0.43 

+การแขง่ขันที่เพิ่มขึ้นจากสถาบันการศึกษาทัง้ใน
พื้นที่บริการและนอกพื้นที่บริการ 

0.6 

+ทัศนคติ มุมมองสังคมภายนอกที่มีต่อบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภฏัในเชิงลบ 

0.3 

+นโยบายและการเปลีย่นแปลงรูปแบบการ
บริหารงานของรัฐบาล 

0.3 

+การเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากร ส่งผลให้
ประชากรวัยเรียนลดลง 

0.8 

+กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคับของมหาวิทยาลยั มีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อยคร้ัง และไม่เอ้ือต่อการ
ปฏิบตัิงาน ของหน่วยงานให้บรรลเุป้าหมาย 

0.4 

+การเปลีย่นแปลงระบบรับสมคัรนักศึกษาใหม่
จากเดิม เป็นระบบ TCAS ของ ทปอ. 

0.4 

รวม=3.0 เฉลีย่=0.50 
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WO (จุดอ่อนและโอกาส) 
+ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในงานบางประเภท
อย่างทั่วถึง เช่น ประกาศด้านวิชาการ ระบบการ
ให้บริการ การใช้งานสารสนเทศเป็นต้น 

0.8 

+การสื่อสารระหวา่งหน่วยงานภายในไม่มี
ประสิทธภิาพ 

0.3 

+พื้นที่ให้บริการ สภาพภูมิทศัน์และสภาพแวดล้อม
ภายในไม่เอ้ือต่อการใหบ้ริการ 

0.3 

+งบประมาณสนับสนุนการพฒันาระบบการ
ให้บริการไม่เพยีงพอต่อความต้องการ 

0.4 

+กระบวนการ ขั้นตอนการท างานตามระเบยีบ 
ข้อบงัคบั มีความซับซ้อน และใช้เวลาในการ
ด าเนินงานมาก 

0.6 

+บุคลากรขาดทักษะดา้นภาษาต่างประเทศ 0.3 
+บุคลากรด้านสารสนเทศไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
ระบบงาน 

0.3 

+ระบบการจดัเก็บเอกสารส าคญั ยงัไม่เป็นระบบ 
สืบค้นยาก และสูญหาย 

0.2 

รวม= 3.2 เฉลี่ย=0.40 

+หน่วยงานภายนอกมีการประชุม อบรม ให้
ความรู้ในทักษะที่สามารถพฒันางานทีป่ฏิบตัิ
อย่างต่อเน่ือง 

0.9 

+มีแหลง่ทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการเรียนรู้ภายนอกมากขึ้น 

0.8 

+แตล่ะหน่วยงานมีอิสระในการบริหารงานภายใต้
นโยบายของมหาวิทยาลยั 

0.6 

+ช่องทางการให้บริการจากหน่วยงานภายนอกมี
ความหลากหลาย 

0.6 

+การเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็วของเทคโนโลยี
ส่งผลต่อการพัฒนา 

0.4 

รวม=3.3 เฉลีย่=0.66 

WT (จุดอ่อนและภัยคุกคาม) 
+ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในงานบางประเภท 
อย่างทั่วถึง เช่น ประกาศด้านวิชาการ ระบบการ
ให้บริการ การใช้งานสารสนเทศเป็นต้น 

0.8 

+การสื่อสารระหวา่งหน่วยงานภายในไม่มี
ประสิทธภิาพ 

0.3 

+พื้นที่ให้บริการ สภาพภูมิทศัน์ภายในไม่เอ้ือต่อ
การใหบ้ริการ 

0.3 

+งบประมาณสนับสนุนการพฒันาระบบการ
ให้บริการไม่เพยีงพอต่อความต้องการ 

0.4 

+กระบวนการ ขั้นตอนการท างานตามระเบยีบ 
ข้อบงัคบั มีความซับซ้อน และใช้เวลาในการ
ด าเนินงานมาก 

0.6 

+บุคลากรขาดทักษะดา้นภาษาต่างประเทศ 0.3 
+บุคลากรดา้นสารสนเทศไม่เพยีงพอต่อการพฒันา
ระบบงาน 

0.3 

+ระบบการจดัเก็บเอกสารส าคญั ยงัไม่เป็นระบบ 
สืบค้นยาก และสูญหาย 

0.2 

รวม= 3.2 เฉลี่ย=0.40 

+การแขง่ขันที่เพิ่มขึ้นจากสถาบันการศึกษาทัง้ใน
พื้นที่บริการและนอกพื้นที่บริการ 

0.6 

+ทัศนคติ มุมมองสังคมภายนอกที่มีต่อบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภฏัในเชิงลบ 

0.3 

+นโยบายและการเปลีย่นแปลงรูปแบบการ
บริหารงานของรัฐบาล 

0.3 

+การเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากร ส่งผลให้
ประชากรวัยเรียนลดลง 

0.8 

+กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคับของมหาวิทยาลยั มีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อยคร้ัง และไม่เอ้ือต่อการ
ปฏิบตัิงาน ของหน่วยงานให้บรรลเุป้าหมาย 

0.4 

+การเปลีย่นแปลงระบบรับสมคัรนักศึกษาใหม่
จากเดิม เป็นระบบ TCAS ของ ทปอ. 

0.4 

รวม=3.0 เฉลีย่=0.50 
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 จากการวิเคราะห์ SWOT เพื่อใช้ในการก าหนดยทุธศาสตร์ของหน่วยงานน้ัน คณะกรรมการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ได้เลือกใช้ผลการวิเคราะห์ เพื่อน าเสนอกลยุทธ์ประกอบการก าหนดยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน จากผลการวิเคราะห์ ดังนี ้
 

ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์ตาม TOWS Matrix  ในด้าน WT 
 

ยุทธศาสตร์เชิงรับ (WT) 
W จุดอ่อนภายในองค์กร T อุปสรรคภายนอก 

1. ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในงานบาง
ประเภท เช่น ประกาศด้านวิชาการ ระบบการ
ให้บรกิาร การใช้งานสารสนเทศ เป็นต้น 
2. การสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในไม่มี
ประสิทธิภาพ 
3. พื้นที่ใหบ้รกิารและสภาพแวดลอ้มภายในไมเ่อือ้
ต่อการให้บริการ 
4. งบประมาณสนบัสนุนการพฒันาระบบการ
ให้บรกิารไมเ่พียงพอต่อความต้องการ 
5. กระบวนการ ข้ันตอนการท างานตามระเบียบ 
ข้อบังคับ มีความซบัซ้อน และใช้เวลาในการ
ด าเนินงานมาก 
6. บุคลากรขาดทกัษะด้านภาษาต่างประเทศ 
7. บุคลากรด้านสารสนเทศไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนาระบบงาน 
8. ระบบการจัดเกบ็เอกสารส าคัญ ยังไม่เป็น
ระบบ สืบค้นยาก และสญูหาย 

1. การแข่งขันที่เพิม่ขึ้นจากสถาบันการศึกษา
ทั้งในพื้นทีบ่ริการและนอกพื้นที่บริการ 
2. ทัศนคติ มุมมองสงัคมภายนอกทีม่ีต่อบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเชิงลบ 
3. นโยบายและการเปลี่ยนแปลงรปูแบบการ
บรหิารงานของรัฐบาล 
4. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ส่งผล
ให้ประชากรวัยเรียนลดลง 
5. กฎ ระเบียบ ข้อบงัคับของมหาวิทยาลัย มี
การเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง และไมเ่อื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน ของหน่วยงานให้บรรลเุป้าหมายใน
สถานการณ์ปจัจบุัน เช่น แนวปฏิบัติในการขอ
ลงทะเบียนเรียนย้อนหลัง แนวปฏิบัติเรื่อง
การเงินและงบประมาณ การบริหารงานพสัดุ 
ประกาศระเบียบการบรหิารงานบุคคล 
6. การเปลี่ยนแปลงระบบรับสมัครนกัศึกษา
ใหม่จากเดิม เป็นระบบ TCAS ของ ทปอ. 

ยุทธศาสตร์เชิงรับ (WT) 
กลยุทธ์ท่ีเสนอ 
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยใหเ้ข้มแข็ง 
2. เร่งพฒันาช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย กับชุมชนและท้องถ่ิน 
3. ปรับปรงุกระบวนงานใหม้ีความคล่องตัว ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
4. ปรับปรงุระบบบรหิารจัดการภายในหน่วยงานให้มสีภาพคล่องตัว ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
5. ลดความสิ้นเปลืองของการใช้ทรพัยากรโดยน าเทคโนโลยมีาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
(ด าเนินงานโดยมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม/ ลดเวลาและข้ันตอนในการปฏิบัติงาน) 
6. เพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มีความสามารถที่หลากหลาย ให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได ้
7. สร้างวัฒนธรรม 5ส ภายในหน่วยงาน 
8. มีคู่มือการจัดเกบ็เอกสาร หรอืจัดหา/สร้างระบบจัดเกบ็เอกสารอิเล็กทรอนิกส ์
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ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ตาม TOWS Matrix  ในด้าน WO 
 

ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา (WO) 
W จุดอ่อนภายในองค์กร O โอกาสภายนอก 

1. ขาดการประชาสมัพันธ์เชิงรกุ ในงานบาง
ประเภทอย่างทั่วถึง เช่น ประกาศด้านวิชาการ 
ระบบการใหบ้รกิาร การใช้งานสารสนเทศ เป็นตน้ 
2. การสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในไมม่ี
ประสิทธิภาพ 
3. พื้นที่ใหบ้รกิาร สภาพภูมิทัศน์และ
สภาพแวดลอ้มภายในไมเ่อือ้ต่อการใหบ้ริการ 
4. งบประมาณสนบัสนุนการพฒันาระบบการ
ให้บริการไม่เพียงพอตอ่ความต้องการ 
5. กระบวนการ ข้ันตอนการท างานตามระเบียบ 
ข้อบังคับ มีความซบัซอ้น และใช้เวลาในการ
ด าเนินงานมาก 
6. บุคลากรขาดทกัษะด้านภาษาต่างประเทศ 
7. บุคลากรด้านสารสนเทศไมเ่พียงพอต่อการ
พัฒนาระบบงาน 
8. ระบบการจัดเกบ็เอกสารส าคัญ ยังไม่เป็นระบบ 
สืบค้นยาก และสญูหาย 

1. หน่วยงานภายนอกมีการประชุม อบรม ให้
ความรู้ในทักษะทีส่ามารถพฒันางานที่ปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง 
2. มีแหล่งทรพัยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการเรียนรู้ภายนอกมากขึ้น 
3. แต่ละหน่วยงานมีอสิระในการบรหิารงาน
ภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัย 
4. ช่องทางการให้บริการจากหน่วยงาน
ภายนอกมีความหลากหลาย 
5. การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
ส่งผลที่ดตี่อการพัฒนางาน 

ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา (WO) 
กลยุทธ์ท่ีเสนอ 
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง 
2. พัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย กับชุมชนและท้องถ่ิน 
3. สร้างค่านิยมในการพฒันาตนเอง และสง่เสรมิใหบุ้คลากรปฏิบัติงานอย่างมีเป้าหมาย 
4. สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กร  
5. ส่งเสรมิการเรียนรู้ของบุคลากร ทั้งสมรรถนะหลกัและสมรรถนะประจ าสายงาน 
6. มีคู่มือการจัดเกบ็เอกสาร หรอืจัดหา/สร้างระบบจัดเกบ็เอกสารอิเล็กทรอนิกส ์
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ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ตาม TOWS Matrix  ในด้าน ST 
 

ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (ST) 
S จุดแข็งภายในองค์กร T อุปสรรคภายนอก 

1. บุคลากรส่วนใหญม่ีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
2. ระบบการบรหิารงานเน้นการมสี่วนร่วมของ
บุคลากร และกระจายอ านาจในการบริหารงาน 
3. ก าหนดภาระงานและความรับผิดชอบแก่ผู้
ปฏิบัติอย่างชัดเจน 
4. มีเครื่องมือ/ทรัพยากร/เทคโนโลยสีนบัสนุน
การปฏิบัตงิานที่ทันสมัย 
5. บุคลากรส่วนใหญม่ีความขยัน อดทน และ
ท างานหนัก 
6. มีการพฒันานวัตกรรมใหม่ ๆ และระบบงาน
ให้บรกิารมีความทันสมัย สอดคลอ้งกบัระเบียบ 
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
7. มีช่องทางการสือ่สารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานและผู้รบับริการ
หลายช่องทาง 

1. การแข่งขันที่เพิม่ขึ้นจากสถาบันการศึกษา
ทั้งในพื้นทีบ่ริการและนอกพื้นที่บริการ 
2. ทัศนคติ มุมมองสงัคมภายนอกทีม่ีต่อบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเชิงลบ 
3. นโยบายและการเปลี่ยนแปลงรปูแบบการ
บรหิารงานของรัฐบาล 
4. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ส่งผล
ให้ประชากรวัยเรียนลดลง 
5. กฎ ระเบียบ ข้อบงัคับของมหาวิทยาลัย มี
การเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง และไมเ่อื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน ของหน่วยงานให้บรรลเุป้าหมาย 
6. การเปลี่ยนแปลงระบบรับสมัครนกัศึกษา
ใหม่จากเดิม เป็นระบบ TCAS ของ ทปอ.  

ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (ST) 
กลยุทธ์ท่ีเสนอ 
1. เร่งพฒันาช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย กับชุมชนและท้องถ่ิน 
2. น าระบบสารสนเทศที่มีอยู่ มาใช้งานอย่างเตม็ประสทิธิภาพ (เช่น ช่องทางการสื่อสาร 
ประชาสมัพันธ์ ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ Application เป็นต้น) 
3. พัฒนารูปแบบการใหบ้รกิารให้มีความทันสมัย รองรบัการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ
สังคม รวมถงึวิถีชีวิตของผู้รับบรกิาร 
4. สร้างทัศนคติที่ดีในการใหบ้รกิาร แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน  
5. สร้างองค์ความรู้ในการพัฒนางานจากการจัดการความรูภ้ายในองค์กร 
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ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์ตาม TOWS Matrix  ในด้าน SO 
 

ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO) 
S จุดแข็งภายในองค์กร O โอกาสภายนอก 

1. บุคลากรส่วนใหญม่ีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
2. ระบบการบรหิารงานเน้นการมสี่วนร่วมของ
บุคลากร และกระจายอ านาจในการบริหารงาน 
3. ก าหนดภาระงานและความรับผิดชอบแก่ผู้
ปฏิบัติอย่างชัดเจน 
4. มีเครื่องมือ/ทรัพยากร/เทคโนโลยสีนบัสนุน
การปฏิบัตงิานที่ทันสมัย 
5. บุคลากรส่วนใหญม่ีความขยัน อดทน และ
ท างานหนัก 
6. มีการพฒันานวัตกรรมใหม่ ๆ และระบบงาน
ให้บรกิารมีความทันสมัย สอดคลอ้งกบัระเบียบ 
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
7. มีช่องทางการสือ่สารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานและผู้รบับริการ
หลายช่องทาง 

1. หน่วยงานภายนอกมีการประชุม อบรม ให้
ความรู้ในทักษะทีส่ามารถพฒันางานที่ปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง 
2. มีแหล่งทรพัยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการเรียนรู้ภายนอกมากขึ้น 
3. แต่ละหน่วยงานมีอสิระในการบรหิารงาน
ภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัย 
4. ช่องทางการให้บริการจากหน่วยงาน
ภายนอกมีความหลากหลาย 
5. การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
ส่งผลต่อการพฒันา 

ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO) 
กลยุทธ์ท่ีเสนอ 
1. พัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยน าเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาสนบัสนุนการด าเนินงานใน
ทุกข้ันตอน 
2. พัฒนาระบบงานและช่องทางการใหบ้ริการทีม่ีความหลากหลาย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
สนองความต้องการของผูร้ับบรกิาร 
3. พัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ทันสมัย เข้าถึงผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
4. ส่งเสรมิการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในทกัษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

 
จากการวิเคราะห์ TOWS Matrix  จากปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็ง-จุดอ่อน และปัจจัยภายนอก 

ที่เป็นโอกาส-อุปสรรค คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มีการน าเสนกลยุทธ์ที่สามารถปฏิบัติได้ ใน
กรณีต่าง ๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานสามารถด าเนินการให้
บรรลุเป้าหมาย คือยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ถือเป็นประเด็นที่สามารถมีโอกาสในการเสริมจุดอ่อนจากโอกาส
ที่มีให้กลายเป็นจุดแข็ง และสามารถขับเคลื่อนกลยุทธ์ในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพได้ดีกว่าประเดน็
อื่น ๆ คณะกรรมการฯ ได้น าประเด็นที่กล่าวไปแล้วข้างต้น มาใช้ในการจัดวางทิศทางของหน่วยงาน
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ยุทธศาสตร์ส าคัญที่มุ่งเน้นและต้องการพัฒนา ให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน ทางคณะกรรมการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ ได้น าประเด็นยุทธศาสตร์เดิมมาท าการทบทวนจุดเน้นที่ส าคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ดังนี้ 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 4 ความสอดคล้องของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน น าผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก 
(SWOT) ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน มาเป็นข้อมูลในการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาหน่วยงานระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 และท าการทบทวนปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน โดยคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ได้
วางทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของส านักฯ ด้วยการก าหนดองค์ประกอบของแผนกลยุทธ์ ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ 
ส านักสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบียน เป็นองค์กรที่ทันสมยั ให้บรกิารถูกต้อง รวดเร็ว 

ปรัชญา  
ส่งเสริมวิชาการ รักษามาตรฐาน  บริการด้วยน้ าใจ 
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พันธกิจ 
 1. ส่งเสรมิการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับปรญิญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

2. พัฒนาการบริการวิชาการ ระบบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษาให้มปีระสิทธิภาพ 
 

 องค์ประกอบข้างต้นที่ได้กล่าวมานั้น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน มีเป้าประสงค์หลักในภาพรวมของการเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คือ “ด้าเนินงานและให้บริการด้านหลักสูตรและแผนการเรียน  
งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์” ภายใต้การวางยุทธศาสตร์ แบบ Goals Approach ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ แบบ Vision 
Approach เป็นรูปแบบของยุทธศาสตร์ที่น าเอากลยุทธ์ในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมาด าเนินการ 
เพื่อความสอดคล้องและตอบสนองยุทธศาสตร์การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยได้อย่างชัดเจนควบคู่ไปกับ
การตอบสนองการพัฒนาองค์กรตามวิสัยทัศน์ ความสามารถและศักยภาพของหน่วยงาน ทั้งนี้ในการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2560-2564) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นไปตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 ข้อ 8 ให้ส่วนราชการ
ต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี และคู่มือแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ เพื่อการจัดท างบประมาณของส านัก
งบประมาณ ซึ่งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดท าให้สอดคล้องกับ ภารกิจของหน่วยงาน 
นโยบายและประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จากการทบทวนยุทธศาสตร์และ
แนวทางการด าเนินงานของหน่วยงาน ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนสู่ความเป็นเลิศ” ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม  2561 ซึ่งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  
 1. ทบทวนผลการปฏิบัติงานของส านักสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพฒันาส านักสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบียนสู่ความเป็นเลิศตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
 3. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
และแผนปฏิบัติการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน กับหน่วยงานที่
ปฏิบัติงานในลกัษณะเดียวกัน 

จากการด าเนินโครงการดังกล่าว ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ทบทวนประเด็น
ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560-2564 (ปรับปรุง 2561) ดังนี ้

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมการพัฒนางานบริการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
         และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

  



42 
 

เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ 
1. เพื่อส่งเสริมการหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้มีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2. เพื่อพัฒนาห้องเรียนในความรับผิดชอบให้เป็นห้องเรียนมาตรฐาน 
3. เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัย 
4. ระบบให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
5. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านวิชาการ งานทะเบียนและประมวลผลให้มีความ

ทันสมัย ข้อมูลถูกต้องเช่ือถือได้ 
6. เพื่อสร้างมาตรฐานการให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน 
7. เพื่อให้การบริหารหน่วยงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล  
8. เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 สู่การ

เป็น Smart Organization  
9. เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานให้มีมาตรฐาน ตามเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
10. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ส้านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  พ.ศ.2560-2564 (ปรับปรุง 2561) 
 

ส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั งในระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา 

พัฒนาการบริการวิชาการ ระบบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ 

ส้านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริการถูกต้อง รวดเร็ว 

1. เพ่ือส่งเสริมการหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้มีการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2. เพื่อพัฒนาห้องเรียนในความรับผิดชอบให้เป็นห้องเรียนมาตรฐาน 
3. เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มสีมรรถนะท่ีสอดคล้องกับนโยบายการ
จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

1. ระบบให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. เพื่อสร้างมาตรฐานการให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านวชิาการ งาน
ทะเบียนและประมวลผลให้มีความทันสมัย ข้อมูลถูกต้องเชื่อถือได้ 

1. เพ่ือให้การบริหารหน่วยงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตาม
หลักธรรมาภิบาล  
2. เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สอดคล้อง
กับนโยบาย Thailand 4.0 สู่การเป็น Smart Organization  
3. เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
หน่วยงานให้มีมาตรฐาน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
4. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

1. สัดส่วนของหลักสูตรท่ีมีการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 
2. ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง 
3. สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ต่อด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
4. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาใหม่ ภายหลังการจองรายวิชาเรียน 
5. ระดับความส าเร็จของการปรับปรุง พัฒนาห้องเรียนมาตรฐาน ใน
ความรับผิดชอบ (อาคาร 14) 
6. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการใช้บริการห้องเรียนอาคาร
เรียนรวม (อาคาร 14) 
7. ร้อยละของอาจารย์ท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ตัวชี้วัดตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพ) 
8. อัตราส่วนของอาจารย์ท่ีได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการ
เรียนการสอน (ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย) 

1. ระดับความส าเร็จของการจัดท ามาตรฐานการให้บริการ 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน 
3. ร้อยละของงานท่ีมีการทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการท างาน 
4. ระดับคะแนนความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการ
รักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 
5. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของ
หน่วยงาน 

1. ผลประเมินการบริหารงานของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิ
บาล โดยบุคลากรภายในหน่วยงาน 
2. ผลการประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ 5.1 เกณฑ์ข้อ 4 
3. ผลกรประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงาน
สนับสนุน 
4. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ รายไตรมาส 
5. ระดับความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  
6. ระดับคะแนนความส าเร็จของการจัดการความเสี่ยง 
7. ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 
8. จ านวนระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 
9. ร้อยละของภาระงานตามโครงสร้างท่ีมีคู่มือปฏิบัติงาน 

ส่งเสริมการจัดการศึกษา ทั งระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ส่งเสริมการพัฒนางานการให้บริการของหน่วยงาน 
ที่มีประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ 

ตัวชี วัด 

พันธกิจหน่วยงาน 

วิสัยทัศน์หน่วยงาน 
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1. เพ่ือส่งเสริมการหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้มีการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ

สดัส่วนของหลกัสตูรท่ีมกีารด าเนินงานเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร

ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอน 
โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานจริง

สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับอุดมศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ ต่อด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาใหม่ ภายหลังการ
จองรายวิชาเรียน

2. เพื่อพัฒนาห้องเรียนในความรับผิดชอบให้เป็นห้องเรียนมาตรฐาน

ระดับความส าเร็จของการปรับปรุง พัฒนาห้องเรียน
มาตรฐานในความรับผิดชอบ(อาคาร 14)

ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการใช้บริการ
ห้องเรียนอาคารเรียนรวม (อาคาร 14)

3. เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับ
นโยบายการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

ร้อยละของอาจารย์ท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
(ตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ)

อัตราส่วนของอาจารย์ท่ีได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการจัดการเรียนการสอน (ตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษา ทั งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 

เป้าประสงค์ และตัวชี วัด 
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1. ระบบให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักใน
การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการ
ให้บริการของหน่วยงาน

2. เพ่ือสร้างมาตรฐานการให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน

ระดับความส าเร็จของการจัดท ามาตรฐานการ
ให้บริการ

ร้อยละของงานท่ีมีการทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน

3. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านวิชาการ งาน
ทะเบียนและประมวลผลให้มีความทันสมัยข้อมูลถูกต้องเชื่อถือ
ได้

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศของ
หน่วยงาน

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการพัฒนางานการให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 
 
รพัฒนางานการให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ และตัวชี วัด 
 
 
 
 
 
 
 
ละตัวชี วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ไดม้าตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
รพัฒนางานการให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ และตัวชี วัด 
 
 
 
 
 
 
 
ละตัวชี วัด 

1. เพ่ือให้การบริหารหน่วยงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตาม
หลักธรรมาภิบาล

ผลประเมินการบริหารงานของผู้บริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยบุคลากรภายในหน่วยงาน

ผลการประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ 5.1 ข้อ 4

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
รายไตรมาส

ระดับความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 

ระดับความส าเร็จของการจัดการความเสี่ยง

2. เพ่ือพัฒนาและเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สอดคล้องกับ
นโยบาย Thailand 4.0 สู่การเป็น Smart Organization 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะ

ร้อยละของงานตามโครงสร้างที่มีคู่มือ
ปฏิบัติงาน

3. เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
หน่วยงานให้มีมาตรฐาน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ของหน่วยงานสนับสนุน

4. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

จ านวนระบบสารสนเทศสนบัสนนุ
การปฏิบตัิงานของบคุลากรท่ีได้รับ
การพฒันา



ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด 
จากการก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงาน เป้าประสงค์ และก าหนดตัวช้ีวัด ที่ได้จากการ

วิเคราะห์ SWOT และการจัดท า TOWS Matrix  คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ น าข้อมูลข้างต้น 
มาก าหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติ เพื่อจะน าไปสู่ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด และบรรลุ
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ แยกเป็นรายประเด็นยุทธ์ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 1  ส่งเสรมิการจัดการศึกษาทั้งระดบัปรญิญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. เพื่อสง่เสรมิการหลกัสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้มกีารด าเนินงานตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2. เพื่อพัฒนาห้องเรียนในความรับผิดชอบใหเ้ป็นห้องเรียนมาตรฐาน 
3. เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนใหม้ีสมรรถนะที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ ์ มาตรการด าเนินการ 
1. ส่งเสรมิการพัฒนา/ปรบัปรุงหลักสูตร ให้
มีการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1. ส่งเสรมิการพัฒนา/ปรบัปรุงหลักสูตรตามความต้องการ
ของหน่วยงานและสถาบันในระดบัท้องถ่ิน ระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 
2. พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหาร
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
หลักสูตร 

2. สร้างโอกาสทางการศึกษา ให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา เพื่อการพัฒนาทอ้งถ่ินอย่างทั่วถึง 
 

1. พัฒนาระบบการรบันักศึกษาใหเ้หมาะสมกับหลักสูตร 
2. สนับสนุนทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และสาขาทีเ่ป็นความต้องการของท้องถ่ิน 
3. เร่งรัดการประชาสัมพันธ์เพื่อแสวงหาผูเ้รียนล่วงหน้า 

3. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

1. จัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ สิ่งสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนที่ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง  
2. พัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่ดูแลห้องเรียน ให้มี
ความสามารถในการซ่อมบ ารงุ เครื่องมือ และอุปกรณ์
ประกอบห้องเรียน 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศ/เทคโนโลยสีนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 1  ส่งเสรมิการจัดการศึกษาทั้งระดบัปรญิญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. เพื่อสง่เสรมิการหลกัสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้มกีารด าเนินงานตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2. เพื่อพัฒนาห้องเรียนในความรับผิดชอบใหเ้ป็นห้องเรียนมาตรฐาน 
3. เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนใหม้ีสมรรถนะที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ ์ มาตรการด าเนินการ 
4. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ได้
มาตรฐาน 

1. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดท าผลงานวิชาการ 
เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งที่สงูข้ึน 
2. สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา กบั
ภาครัฐและเอกชน เพื่อใหม้ีความรู้ และประสบการณ์จรงิ 
รวมทั้งเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ มาพฒันาการเรียนการสอน 
3. จัดโครงการฝกึอบรม แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
ในยุค Thailand 4.0 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ การพฒันา
อาจารย์กบัมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 
5. ส่งเสรมิการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตามความมุ่งหมายของหลักสูตรในระดับมหาวิทยาลัย 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 2  ส่งเสรมิการพัฒนางานการให้บรกิารของหน่วยงานที่มปีระสทิธิภาพ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. ระบบให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้แกผู่้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
2. มีพัฒนาระบบสารสนเทศสนบัสนุนงานด้านวิชาการ งานทะเบียนและประมวลผลให้มีความทันสมัย 
ข้อมูลถูกต้อง เช่ือถือได ้
3. เพื่อสร้างมาตรฐานการให้บริการตามพันธกจิของหน่วยงาน 

กลยุทธ ์ มาตรการด าเนินการ 
1. พัฒนาหน่วยงานใหเ้ป็น Smart 
Organization  

1. พัฒนาระบบสารสนเทศรองรบัการให้บริการที่ทันสมัย 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการส าหรับผู้บริหาร 
3. พัฒนาบุคลากรใหม้ีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
4. เร่งจัดหา /พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสนบัสนุนการจัดการ
เรียนการสอน และการให้บริการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 2  ส่งเสรมิการพัฒนางานการให้บรกิารของหน่วยงานที่มปีระสทิธิภาพ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. ระบบให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้แกผู่้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
2. มีพัฒนาระบบสารสนเทศสนบัสนุนงานด้านวิชาการ งานทะเบียนและประมวลผลให้มีความทันสมัย 
ข้อมูลถูกต้อง เช่ือถือได ้
3. เพื่อสร้างมาตรฐานการให้บริการตามพันธกจิของหน่วยงาน 

กลยุทธ ์ มาตรการด าเนินการ 
2. พัฒนาการให้บริการที่เป็นเลิศ 

 
1. จัดท าช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ให้ครอบคลุม เข้าถึงผู้รบับริการอย่างทั่วถึง 
2. สร้างมาตรฐานการใหบ้ริการตามพันธกจิของหน่วยงาน 
3. ทบทวนข้ันตอนการด าเนินงานใหม้ีความทันสมัย 
สอดคล้องกบัการด าเนินงานในปจัจบุัน 
4. รณรงค์ใหบุ้คลากรภายในหน่วยงาน แสดงออกถึง
พฤติกรรมการให้บริการ ที่มุ่งเน้นสร้างความพงึพอใจ 
ตอบสนองความต้องการของผู้รบับริการอย่างรวดเร็ว และ
มีทัศนคติที่ดีในการให้บริการ 
5. พัฒนาทักษะด้านการให้บริการให้แกบุ่คลากร 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 3  ส่งเสรมิการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
                                 บริหารกจิการบ้านเมืองที่ด ี
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. เพื่อให้การบริหารหน่วยงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตามหลกัธรรมาภิบาล  
2. เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สอดคลอ้งกับนโยบาย Thailand 4.0 สู่การเป็น 
Smart Organization  
3. เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานให้มีมาตรฐาน ตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
4. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัตงิานของบุคลากร 

กลยุทธ ์ มาตรการด าเนินการ 
1. บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีธรรมาภิบาล 1. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานให้สอดคล้อง

และสนบัสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
2. สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กร ในรปูการ
จัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพฒันาคุณภาพ
งาน และผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 3  ส่งเสรมิการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
                                 บริหารกจิการบ้านเมืองที่ด ี
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. เพื่อให้การบริหารหน่วยงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตามหลกัธรรมาภิบาล  
2. เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สอดคลอ้งกับนโยบาย Thailand 4.0 สู่การเป็น 
Smart Organization  
3. เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานให้มีมาตรฐาน ตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
4. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัตงิานของบุคลากร 

กลยุทธ ์ มาตรการด าเนินการ 
3. ลดการใหท้รัพยากรสิ้นเปลอืง โดยน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาสนบัสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 
4. บริหารงบประมาณใหเ้ป็นไปตามแผนงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร มุ่งเน้นผลงาน และมีความโปร่งใส 
5. กระจายอ านาจไปสู่บุคลากรทุกส่วนงานภายใน 
6. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัตงิานของ
บุคลากร 

2. ส่งเสรมิการพัฒนาบุคลากรเพือ่การ
พัฒนาสมรรถนะหลักและทักษะอื่นทีส่นใจ
ให้สูงข้ึน 

1. จัดโครงการฝกึอบรม และพัฒนาความสามารถและ
ทักษะที่จ าเป็นให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน 
2. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการฝึกอบรม กับ
หน่วยงานภายนอกให้แกบุ่คลากร 
3. สร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้แกบุ่คลากร
ภายในหน่วยงาน 
4. เสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน 
5. ส่งเสรมิการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 

3. สร้างความเช่ือมั่นในการประกันคุณภาพ
ของหน่วยงาน 

1. พัฒนากลไกการประกันคุณภาพ ให้ได้มาตรฐาน และมี
กระบวนการประเมินทีม่ีประสทิธิภาพ 
2. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการประกันคุณภาพของ
หน่วยงาน 
3. ส่งเสรมิการจัดท าวิจัยของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพ 
กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 3  ส่งเสรมิการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
                                 บริหารกจิการบ้านเมืองที่ด ี
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. เพื่อให้การบริหารหน่วยงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตามหลกัธรรมาภิบาล  
2. เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สอดคลอ้งกับนโยบาย Thailand 4.0 สู่การเป็น 
Smart Organization  
3. เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานให้มีมาตรฐาน ตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
4. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัตงิานของบุคลากร 

กลยุทธ ์ มาตรการด าเนินการ 
4. ส่งเสรมิการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

1. พัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร
ภายในหน่วยงาน 
2. ยกระดับการใหบ้รกิาร ให้อยู่ในรูปของบริการออนไลน์ 



ประเด็นยุทธศาสตร์  
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
(Goals) 

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ (KPI) 
ค่าเป้าหมาย (Target) 

กลยุทธ์ (Strategy) 
61 62 63 64 65 

1.ส่งเสริมการจัด
การศึกษาทั้งระดับ
ปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา 

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย มีการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

1 สัดส่วนของหลักสูตรที่มีการด าเนินงาน
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

100 100 100 100 100 1. ส่งเสริมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ให้มีการด าเนินงาน
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ
   1.1 ส่งเสริมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามความ
ต้องการของหน่วยงานและสถาบันในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
   1.2 พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหาร
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน 
   1.3 พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
หลักสูตร 

2. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการ
เรียนการสอน โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง (ตัวชี้วัด
ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย) 

85 90 95 100 100 

3. สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับอุดมศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์ ต่อด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (ตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย) 

33:67 35:65 35:65 35:65 35:65 2. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 
   2.1 พัฒนาระบบการรับนักศึกษาให้เหมาะสมกับ
หลักสูตร 
   2.2 สนับสนุนทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและสาขาที่เป็นความต้องการของท้องถิ่น 
   2.3 เร่งรัดการประชาสัมพันธ์เพื่อแสวงหาผู้เรียน
ล่วงหน้า 

4. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาใหม่ 
ภายหลังการจองรายวิชาเรียน 

90 93 95 97 99 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
(Goals) 

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ (KPI) 
ค่าเป้าหมาย (Target) 

กลยุทธ์ (Strategy) 
61 62 63 64 65 

1.ส่งเสริมการจัด
การศึกษาทั้งระดับ
ปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา (ต่อ) 

2. เพื่อพัฒนาห้องเรียนในความ
รับผิดชอบให้เป็นห้องเรียน
มาตรฐาน 

2.1 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุง 
พัฒนาห้องเรียนมาตรฐาน ในความ
รับผิดชอบ (อาคาร 14) 

90 95 95 100 100 3. สิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การเรียนรู้ของผู้เรียน 
   3.1 จัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ สิ่งสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนที่ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง  
   3.2 พัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่ดูแลห้องเรียน ให้มี
ความสามารถในการซ่อมบ ารุง เครื่องมือ และอุปกรณ์
ประกอบห้องเรียน 
   3.3 พัฒนาระบบสารสนเทศ/เทคโนโลยีสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี
ต่อการใช้บริการห้องเรียนอาคารเรียน
รวม (อาคาร 14)  

4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 

3. เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มี
สมรรถนะที่สอดคล้องกับนโยบาย
การจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย 

3.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ (ตัวชี้วัดตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ) 

30 32 34 36 38 4. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพที่ได้มาตรฐาน 
   4.1 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดท าผลงานวิชาการ 
เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
   4.2 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 
กับภาครัฐและเอกชน เพื่อให้มีความรู้ และประสบการณ์
จริง รวมทั้งเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนาการเรียนการ
สอน 
   4.3 จัดโครงการฝึกอบรม แนวทางการจัดการเรียนการ
สอน ในยุค Thailand 4.0 
 

3.2 อัตราส่วนของอาจารย์ที่ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียน
การสอน (ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย) 

80 85 90 95 100 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
(Goals) 

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ (KPI) 
ค่าเป้าหมาย (Target) 

กลยุทธ์ (Strategy) 
61 62 63 64 65 

           4.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ การพัฒนา
อาจารย์กับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 
   4.5 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ตามความมุ่งหมายของหลักสูตรในระดับมหาวิทยาลัย 

2. ส่งเสริมการพัฒนางาน
การให้บริการของ
หน่วยงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

1. ระบบให้บริการมีความถูกต้อง 
รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้แก่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

1.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล
สารสนเทศของหน่วยงาน 

4.00 4.20 4.30 4.50 4.70 1. พัฒนาหน่วยงานให้เป็น Smart Organization 
   1.1 พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการให้บริการที่
ทันสมัย 
   1.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการส าหรับผู้บริหาร 
   1.3 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   1.4 เร่งจัดหา /พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน และการให้บริการ 

1.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงาน 

4.00 4.20 4.30 4.50 4.70 

2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ
สนับสนุนงานด้านวิชาการ งาน
ทะเบียนและประมวลผลให้มีความ
ทันสมัย ข้อมูลถูกต้อง เชื่อถือได้ 

2.1 ระดับคะแนนความส าเร็จของร้อย
ละ เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 

4.00 4.20 4.30 4.50 4.70 

2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงาน 

4.00 4.20 4.30 4.50 4.70 

3. เพื่อสร้างมาตรฐานการ
ให้บริการตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 

3.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท า
มาตรฐานการให้บริการ 

85 90 95 100 100 2. พัฒนาการให้บริการที่เป็นเลิศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
(Goals) 

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ (KPI) 
ค่าเป้าหมาย (Target) 

กลยุทธ์ (Strategy) 
61 62 63 64 65 

2. ส่งเสริมการพัฒนางาน
การให้บริการของ
หน่วยงานที่มี
ประสิทธิภาพ (ต่อ) 

3. เพื่อสร้างมาตรฐานการ
ให้บริการตามพันธกิจของ
หน่วยงาน (ต่อ) 

3.2 ร้อยละของงานที่มีการทบทวน/
ปรับปรุงกระบวนการท างาน 

100 100 100 100 100    2.1 จัดท าช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารให้ครอบคลุม เข้าถึงผู้รับบริการอย่างทั่วถึง 
   2.2 สร้างมาตรฐานการให้บริการตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 
   2.3 ทบทวนขั้นตอนการด าเนินงานให้มีความทันสมัย 
สอดคล้องกับการด าเนินงานในปัจจุบัน 
   2.4 รณรงค์ให้บุคลากรภายในหน่วยงาน แสดงออกถึง
พฤติกรรมการให้บริการ ที่มุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจ 
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว และ
มีทัศนคติที่ดีในการให้บริการ 
   2.5 พัฒนาทักษะด้านการให้บริการให้แก่บุคลากร 

3.3 ระดับคะแนนความส าเร็จของร้อย
ละ เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 

4.00 4.20 4.30 4.50 4.70 

3. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการที่ได้มาตรฐานและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

1. เพื่อให้การบริหารหน่วยงาน
เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตาม
หลักธรรมาภิบาล 

1.1 ผลประเมินการบริหารงานของ
ผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดย
บุคลากรภายในหน่วยงาน 

4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 1. บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีธรรมาภิบาล 
   1.1 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานให้
สอดคล้องและสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
   1.2 จัดให้มีการเรียนรู้ภายในองค์กร ในรูปการจัดการ
ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพงาน 
และผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
   1.3 ลดการให้ทรัพยากรสิ้นเปลือง โดยน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

1.2 ผลการประเมินการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพ ตัวบ่งชี้ 5.1 เกณฑ์ข้อ 4 

ผ่านการ
ประเมิน 

ผ่านการ
ประเมิน 

ผ่านการ
ประเมิน 

ผ่านการ
ประเมิน 

ผ่านการ
ประเมิน 

1.3 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่าย
งบประมาณ รายไตรมาส 

90 92 94 96 98 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
(Goals) 

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ (KPI) 
ค่าเป้าหมาย (Target) 

กลยุทธ์ (Strategy) 
61 62 63 64 65 

3. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการที่ได้มาตรฐานและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (ต่อ) 

1. เพื่อให้การบริหารหน่วยงาน
เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตาม
หลักธรรมาภิบาล (ต่อ) 

1.4 ระดับความส าเร็จการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ 

80 85 90 95 100    1.4 บริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร มุ่งเน้นผลงาน และมีความโปร่งใส 
   1.5 กระจายอ านาจไปสู่บุคลากรทุกส่วนงานภายใน 
   1.6 พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

1.5 ระดับคะแนนความส าเร็จของการ
จัดการความเสี่ยง 

4 4 5 5 5 

2. เพื่อพัฒนาและเตรียมความ
พร้อมของบุคลากรให้สอดคล้อง
กับนโยบาย Thailand 4.0 สู่การ
เป็น Smart Organization 

2.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะ 

100 100 100 100 100 2. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ
หลักและทักษะอ่ืนที่สนใจให้สูงขึ้น 
   2.1 จัดโครงการฝึกอบรม และพัฒนาความสามารถและ
ทักษะที่จ าเป็นให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน 
   2.2 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการฝึกอบรม กับ
หน่วยงานภายนอกให้แก่บุคลากร 
   2.3 สร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่
บุคลากรภายในหน่วยงาน 
   2.4 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน 
   2.5 ส่งเสริมการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 

2.2 ร้อยละของงานตามโครงสร้างที่มี
คู่มือปฏิบัติงาน 

90 92 94 96 98 

 3. เพื่อพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของหน่วยงานให้
มีมาตรฐาน ตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ของหน่วยงานสนับสนุน 

4.00 4.20 4.60 4.80 5.00 3. สร้างความเชื่อม่ันในการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
   3.1 พัฒนากลไกการประกันคุณภาพ ให้ได้มาตรฐาน 
และมีกระบวนการประเมินที่มีประสิทธิภาพ 
   3.2 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการประกันคุณภาพของ
หน่วยงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
(Goals) 

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ (KPI) 
ค่าเป้าหมาย (Target) 

กลยุทธ์ (Strategy) 
61 62 63 64 65 

3. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการที่ได้มาตรฐานและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (ต่อ) 

          3.3 ส่งเสริมการจัดท าวิจัยของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน 
   3.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพ 
กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

4. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

4.1 จ านวนระบบสารสนเทศสนับสนุน
การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนา 
 

1 1 1 1 1 4. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
   4.1 พัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร
ภายในหน่วยงาน 
   4.2 ยกระดับการให้บริการ ให้อยู่ในรูปของบริการ
ออนไลน์ 
 

 



แผนงานและโครงการ  
 จากการทบทวนและจัดท ายุทธศาสตร์ 5 ปี ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มีการทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ และทิศทางการด าเนินงานตาม
จุดเน้นต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามพันธกิจและภารกิจหลักของหน่วยงานในด้านสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน และการให้บริการด้านวิชาการ (สารสนเทศงานทะเบียนและหลักสูตร) มีประเด็นยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานระยะยาวทั้งหมด 3 ประเด็น มีแผนงานและ
โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์(Goals) 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ค่าเป้าหมาย (Target) 

กลยุทธ์ (Strategy) โครงการ (Initiative) 
ปีที่ด าเนนิการ 

61 62 63 64 65 61 62 63 64 65 

1. เพื่อพัฒนา
หลักสูตรการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย มี
การด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา 

1.1 สัดส่วนของหลักสูตรที่มีการ
ด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 

100 100 100 100 100 1. ส่งเสริมการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตร ให้มีการด าเนินงานเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
   1.1 ส่งเสริมการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรตามความต้องการของ
หน่วยงานและสถาบันในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
   1.2 พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้
ความเข้าใจในการบริหารหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

โครงการค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการหลักสูตร 
(กิจกรรมประสานงาน
หลักสูตร)  

     

1.2 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการ
จัดการเรียนการสอน โดยเน้นให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานจริง (ตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย) 

85 90 95 100 100 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ (กิจกรรม
อบรมปฏิบัติการแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2558 

     

  



58 
 

 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์(Goals) 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ค่าเป้าหมาย (Target) 

กลยุทธ์ (Strategy) โครงการ (Initiative) 
ปีที่ด าเนนิการ 

61 62 63 64 65 61 62 63 64 65 

          1.3 พัฒนาระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตร 

โครงการสหกิจศึกษา 
Co-Operative 
Education 

     

 1.3 สัดส่วนผู้เข้าเรียน
ระดับอุดมศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ ต่อด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย) 

33:67 35:65 35:65 35:65 35:65 2. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่
นักเรียน นักศึกษา เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 
   2.1 พัฒนาระบบการรับนักศึกษา
ให้เหมาะสมกับหลักสูตร 
   2.2 สนับสนุนทุนการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขา
ที่เป็นความต้องการของท้องถิ่น 
   2.3 เร่งรัดการประชาสัมพันธ์เพื่อ
แสวงหาผู้เรียนล่วงหน้า 

โครงการส่งเสริมการผลิต
บัณฑิต ภาคปกติ 

     

โครงการส่งเสริมการผลิต
บัณฑิต ภาค กศ.บป. 

     

1.4 อัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาใหม่ ภายหลังการจอง
รายวิชาเรียน 

90 93 95 97 99 โครงการทุนวิทยาศาสตร์ 
ราชภัฏนครสวรรค์ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์(Goals) 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ค่าเป้าหมาย (Target) 

กลยุทธ์ (Strategy) โครงการ (Initiative) 
ปีที่ด าเนนิการ 

61 62 63 64 65 61 62 63 64 65 

2. เพื่อพัฒนา
ห้องเรียนในความ
รับผิดชอบให้เป็น
ห้องเรียนมาตรฐาน 

2.1 ระดับความส าเร็จของการ
ปรับปรุง พัฒนาห้องเรียน
มาตรฐาน ในความรับผิดชอบ 
(อาคาร 14) 

90 95 95 100 100 3. สิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
   3.1 จัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ สิ่ง
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่
ทันสมัย สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลง  
   3.2 พัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่
ดูแลห้องเรียน ให้มีความสามารถใน
การซ่อมบ ารุง เครื่องมือ และอุปกรณ์
ประกอบห้องเรียน 
   3.3 พัฒนาระบบสารสนเทศ/
เทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

โครงการบริหาร
ส านักงาน (กิจกรรม
บ ารุงรักษาห้องเรียน
มาตรฐาน) 

     

2.2 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อการใช้บริการ
ห้องเรียนอาคารเรียนรวม 
(อาคาร 14)  

4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 

3. เพื่อพัฒนาอาจารย์
ผู้สอนให้มีสมรรถนะที่
สอดคล้องกับนโยบาย 

3.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ (ตัวชี้วัด
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ) 

30 32 34 36 38 4. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ได้
มาตรฐาน 

โครงการสนับสนุนงาน
ด้านวิชาการ 

     

โครงการตรวจอ่าน
ผลงานทางวิชาการ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์(Goals) 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ค่าเป้าหมาย (Target) 

กลยุทธ์ (Strategy) โครงการ (Initiative) 
ปีที่ด าเนนิการ 

61 62 63 64 65 61 62 63 64 65 

การจัดการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัย 

3.2 อัตราส่วนของอาจารย์ที่
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้าน
การจัดการเรียนการสอน 
(ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย) 

80 85 90 95 100    4.1 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
จัดท าผลงานวิชาการ เพื่อเข้าสู่ต าแหน่ง
ที่สูงขึ้น 
   4.2 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วม
โครงการสหกิจศึกษา กับภาครัฐและ
เอกชน เพื่อให้มีความรู้ และ
ประสบการณ์จริง รวมทั้งเรียนรู้
นวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนาการเรียน
การสอน 
   4.3 จัดโครงการฝึกอบรม แนว
ทางการจัดการเรียนการสอน ในยุค 
Thailand 4.0 
   4.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
วิชาการ การพัฒนาอาจารย์กับ
มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 
   4.5 ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามความ
มุ่งหมายของหลักสูตรในระดับ
มหาวิทยาลัย 

โครงการสนับสนุนการ
จัดท าผลงานวิชาการ 

     

โครงการค่าใช้จ่ายในการ
บริหารหลักสูตร 

     

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ 

     

รวมตัวชี้วัดของแผน  จ านวน  8 ตัวชี้วัด โครงการตามแผนยุทธศาสตร์  จ านวน  11 โครงการ  1  กิจกรรมย่อย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  ส่งเสริมการพัฒนางานการให้บริการของหน่วยงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์(Goals) 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ค่าเป้าหมาย (Target) 

กลยุทธ์ (Strategy) โครงการ (Initiative) 
ปีที่ด าเนนิการ 

61 62 63 64 65 61 62 63 64 65 

1. ระบบให้บริการมี
ความถูกต้อง รวดเร็ว 
สร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

1.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
ข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน 

4.00 4.20 4.30 4.50 4.70 1. พัฒนาหน่วยงานให้เป็น Smart Organization 
   1.1 พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการ
ให้บริการที่ทันสมัย 
   1.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการส าหรบัผู้บริหาร 
   1.3 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1.4 เร่งจัดหา /พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการ
ให้บริการ 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ (กิจกรรม
พัฒนาระบบ Mobile 
Application) 

     

1.2 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
ของหน่วยงาน 

4.00 4.20 4.30 4.50 4.70 

2. มีพัฒนาระบบ
สารสนเทศสนับสนุน
งานด้านวิชาการ งาน
ทะเบียนและ
ประมวลผลให้มีความ
ทันสมัย ข้อมูลถูกต้อง 
เชื่อถือได้ 

2.1 ระดับความส าเร็จของร้อย
ละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการ
ให้บริการ 

4.00 4.20 4.30 4.50 4.70 โครงการบริหาร
ส านักงาน (กิจกรรมตู้
อัตโนมัติให้บริการ
นักศึกษา) 

     

2.2 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
ของหน่วยงาน 

4.00 4.20 4.30 4.50 4.70 

3. เพื่อสร้างมาตรฐาน
การให้บริการตาม
พันธกิจของหน่วยงาน 

3.1 ระดับความส าเร็จของการ
จัดท ามาตรฐานการให้บริการ 

85 90 95 100 100 2. พัฒนาการให้บริการที่เป็นเลิศ 
   2.1 จัดท าช่องทางการสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ครอบคลุม 
เข้าถึงผู้รับบริการอย่างทั่วถึง 
 

กิจกรรมประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  ส่งเสริมการพัฒนางานการให้บริการของหน่วยงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์(Goals) 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ค่าเป้าหมาย (Target) 

กลยุทธ์ (Strategy) โครงการ (Initiative) 
ปีที่ด าเนนิการ 

61 62 63 64 65 61 62 63 64 65 

3. เพื่อสร้างมาตรฐาน
การให้บริการตาม
พันธกิจของหน่วยงาน 
(ต่อ) 

3.2 ร้อยละของงานที่มีการ
ทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน 

100 100 100 100 100    2.2 สร้างมาตรฐานการให้บริการตามพันธ
กิจของหน่วยงาน 
   2.3 ทบทวนขั้นตอนการด าเนินงานให้มี
ความทันสมัย สอดคล้องกับการด าเนินงานใน
ปัจจุบัน 
   2.4 รณรงค์ให้บุคลากรภายในหน่วยงาน 
แสดงออกถึงพฤติกรรมการให้บริการ ที่มุ่งเน้น
สร้างความพึงพอใจ ตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว และมีทัศนคติที่ดี
ในการให้บริการ 
   2.5 พัฒนาทักษะด้านการให้บริการให้แก่
บุคลากร 

โครงการค่าใช้จ่ายไป
ราชการ (กิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการส่งเสริมการ
จัดการความรู้ ระดับ
ส านักฯ) 

     

รวมตัวชี้วัดของแผน  จ านวน  5 ตัวชี้วัด โครงการตามแผนยุทธศาสตร์  จ านวน  - โครงการ  4  กิจกรรมย่อย 
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ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3  ส่งเสริมการบรหิารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกีารบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์(Goals) 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ค่าเป้าหมาย (Target) 

กลยุทธ์ (Strategy) โครงการ (Initiative) 
ปีที่ด าเนนิการ 

61 62 63 64 65 61 62 63 64 65 

1. เพื่อให้การบริหาร
หน่วยงานเป็นไปด้วย
ความโปร่งใส ตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

1.1 ผลประเมินการบริหารงาน
ของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิ
บาล โดยบุคลากรภายใน
หน่วยงาน 

4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 1. บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีธรรมาภิบาล 
   1.1 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้สอดคล้องและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
   1.2 สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ภายใน
องค์กร ในรูปการจัดการความรู้ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพงาน และ
ผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
   1.3 ลดการให้ทรัพยากรสิ้นเปลือง โดยน า
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
   1.4 บริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร มุ่งเน้นผลงาน และ
มีความโปร่งใส 
   1.5 กระจายอ านาจไปสู่บุคลากรทุกส่วนงาน
ภายใน 
   1.6 พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

โครงการบริหารส านักงาน      

 1.2 ผลการประเมินการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล ตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพ ตัวบ่งชี้ 5.1 ข้อ 4 

ผ่านการ
ประเมิน 

ผ่านการ
ประเมิน 

ผ่านการ
ประเมิน 

ผ่านการ
ประเมิน 

ผ่านการ
ประเมิน 

โครงการค่าใช้จ่ายไป
ราชการ (กิจกรรมประชุม
เชิงปฏิบัติการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ และ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ) 

     

 1.3 ร้อยละความส าเร็จของ
การเบิกจ่ายงบประมาณ ราย
ไตรมาส 

90 92 94 96 98 

 1.4 ระดับความส าเร็จการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 

80 85 90 95 100 กิจกรรมพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

     

 1.5 ระดับคะแนนความส าเร็จ
ของการจัดการความเสี่ยง 

4 4 5 5 5 กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้บุคลากร 
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ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3  ส่งเสริมการบรหิารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกีารบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์(Goals) 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ค่าเป้าหมาย (Target) 

กลยุทธ์ (Strategy) โครงการ (Initiative) 
ปีที่ด าเนนิการ 

61 62 63 64 65 61 62 63 64 65 

2. เพื่อพัฒนาและ
เตรียมความพร้อมของ
บุคลากรให้สอดคล้อง
กับนโยบาย Thailand 
4.0 สู่การเป็น Smart 
Organization 

2.1 ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 

100 100 100 100 100 2. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะหลักและทักษะอ่ืนที่สนใจให้สูงขึ้น 
   2.1 จัดโครงการฝึกอบรม และพัฒนา
ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นให้แก่
บุคลากรภายในหน่วยงาน 
   2.2 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
ฝึกอบรม กับหน่วยงานภายนอกให้แก่บุคลากร 
   2.3 สร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน 
   2.4 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ แก่บุคลากรภายใน
หน่วยงาน 
   2.5 ส่งเสริมการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 

โครงการค่าใช้จ่ายไป
ราชการ 
 

     

2.2 ร้อยละของงานตาม
โครงสร้างที่มีคู่มือปฏิบัติงาน 

90 92 94 96 98 

3. เพื่อพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพ
ภายในของหน่วยงาน
ให้มีมาตรฐาน ตาม
เกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน 

3.1. ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของ
หน่วยงานสนับสนุน 

4.00 4.20 4.60 4.80 5.00 3. สร้างความเชื่อม่ันในการประกันคุณภาพของ
หน่วยงาน 
   3.1 พัฒนากลไกการประกันคุณภาพ ให้ได้
มาตรฐาน และมีกระบวนการประเมินที่มี
ประสิทธิภาพ 
   3.2 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการประกัน
คุณภาพของหน่วยงาน 

โครงการค่าใช้จ่ายในการ
ประกันคุณภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3  ส่งเสริมการบรหิารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกีารบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์(Goals) 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ค่าเป้าหมาย (Target) 

กลยุทธ์ (Strategy) โครงการ (Initiative) 
ปีที่ด าเนนิการ 

61 62 63 64 65 61 62 63 64 65 

   3.3 ส่งเสริมการจัดท าวิจัยของบุคลากร
ภายในหน่วยงาน 
   3.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
ประกันคุณภาพ กับหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

4. เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศสนับสนุน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

4.1 จ านวนระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 

1 1 1 1 1 4. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
   4.1 พัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
   4.2 ยกระดับการให้บริการ ให้อยู่ในรูปของ
บริการออนไลน์ 

กิจกรรมพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

     

กิจกรรมประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
บุคลากร 

     

รวมตัวชี้วัดของแผน  จ านวน  9 ตัวชี้วัด โครงการตามแผนยุทธศาสตร์  จ านวน  2 โครงการ  5  กิจกรรมย่อย 
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ค าอธิบายและการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
ตัวชี้วัดการด าเนินงาน 

1 สัดส่วนของหลักสูตรที่มีการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
    เกณฑ์การจัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัด : พิจารณาจากจ านวนหลักสูตรทีผ่่านการรับทราบจาก สกอ. 
 

2. ร้อยละของหลักสูตรทีม่ีการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานจริง (ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั) 

    เกณฑ์การจัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัด : พิจารณาจากจ านวนหลักสูตรทีจ่ัดการเรียนการสอนแบบสหกิจ
ศึกษา หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 

3. สัดส่วนผูเ้ข้าเรียนระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ต่อด้านมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
(ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย) 

    เกณฑ์การจัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัด : พิจารณาจากจ านวนนักศึกษาใหม่ประจ าปกีารศึกษา 
 

    สูตรการค านวณ :   
                               
 
4. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาใหม่ ภายหลังการจองรายวิชาเรียน 
    เกณฑ์การจัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัด : พิจารณาจากจ านวนนักศึกษาใหม่ประจ าปกีารศึกษา 
 
    สูตรการค านวณ :   
                               
 
5. ระดับความส าเรจ็ของการปรับปรงุ พัฒนาห้องเรียนมาตรฐานในความรับผิดชอบ (อาคาร 14) 

     หน่วยนับ : ร้อยละ 
    เกณฑ์การจัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัด : พิจารณาจากจ านวนห้องเรียนในความรับผิดชอบที่ได้รับการ

พัฒนา ปรับปรุงเป็นห้องเรียนมาตรฐาน จากจ านวนห้องเรียนทั้งหมดทีร่ับผิดชอบ 
6. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนทีม่ีต่อการใช้บริการหอ้งเรยีนอาคารเรียนรวม (อาคาร 14) 
    เกณฑ์การจัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัด :  ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้ร้องเรียน ประเด็นที่

สอบถาม ได้แก่ ความพร้อมและความทันสมัยของอุปกรณ์ประกอบห้องเรียน  / ความเหมาะสมของ
ห้องเรียนกับรายวิชาที่สอน / การให้บริการ(ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา) / บุคลากรผู้ดูแลห้องเรียน 

 

   จ านวนนักศึกษาใหม่ที่ลาออกภายหลังการจองรายวิชาเรียน 
 

จ านวนนักศึกษาใหม่ทีร่ายงานตัวทัง้หมดประจ าปกีารศึกษา 
X 100 

   จ านวนนักศึกษาใหม่สายวิทยาศาสตร์ประจ าป ี
 

   จ านวนนักศึกษาใหม่ทั้งหมดประจ าปีการศึกษา 
X 100 
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7. ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ตัวช้ีวัดตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ) 
    เกณฑ์การจัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัด : โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามสูตร 
 
 
 
2. แปลงค่าแปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
 
 
8. อัตราส่วนของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน (ตัวช้ีวัดตาม

แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย) 
    เกณฑ์การจัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัด : พิจารณาจากจ านวนอาจารย์ใหม่ประจ าปีการศึกษา 
 
    สูตรการค านวณ :  
 

  

จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบันที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 
      จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดสถาบันทัง้หมด X 100 

                ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ร้อยละของอาจารยป์ระจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

X 5 

 จ านวนอาจารย์ใหม่ในปีงบประมาณที่ได้รับการพัฒนา 
 

       จ านวนอาจารย์ใหม่ทั้งหมดในปีงบประมาณ 
X 100 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมการพัฒนางานการให้บริการของหน่วยงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดการด าเนินงาน 

1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน 
     หน่วยนับ : คะแนน 

    เกณฑ์การจัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัด : ใช้ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมของผู้ใช้
สารสนเทศ (คะแนนเต็ม 5) 

 

2. ระดับคะแนนความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ให้บริการ 
     หน่วยนับ : คะแนน 

    เกณฑ์การจัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัด : ใช้การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ก าหนดร้อยละ 80 เท่ากับ 5 
คะแนน 
สูตรการค านวณ:  

จ านวนผู้รบับริการที่ได้รบับริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน x 100 

จ านวนผู้รบับริการทั้งหมดที่ได้รับบริการ 

 

3. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงาน 
     หน่วยนับ : คะแนน 

    เกณฑ์การจัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัด : ใช้ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจผู้รบับริการ 
(คะแนนเต็ม 5)  

 

4. ระดับความส าเร็จของการจัดท ามาตรฐานการให้บริการ 
    หน่วยนับ : ร้อยละ 
    เกณฑ์การจัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัด : พิจารณาจากจ านวนงานให้บริการหน้าเคาท์เตอร์ที่มีการจัดท า

มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 
 

5. ร้อยละของงานที่มีการทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการท างาน 
    หน่วยนับ : เรื่อง 
    เกณฑ์การจัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัด : พิจารณาจากจ านวนงานตามโครงสร้างที่มีการทบทวน/

ปรับปรุงกระบวนการท างาน ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน 
  



69 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการบริหารจัดการท่ีได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
          บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ตัวชี้วัดการด าเนินงาน 

1. ผลประเมินการบริหารงานของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยบุคลากรภายในหน่วยงาน 
     หน่วยนับ : คะแนน 

    เกณฑ์การจัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัด : ใช้ค่าเฉลี่ยของผลประเมนิการบริหารงานของผูบ้รหิารตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยบุคลากรภายในหน่วยงานที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม (คะแนนเต็ม 5) 

 

2. ผลการประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ ตัวบ่งช้ี 
5.1 เกณฑ์ข้อ 4 
     หน่วยนับ : คะแนน 

    เกณฑ์การจัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัด : ใช้คะแนนผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน จาก
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้จากมหาวิทยาลัย ประจ าปกีารศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐานใน
องค์ประกอบที่ 5  ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 บรหิารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน 
ทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

 

 3. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ รายไตรมาส 
    ตารางและสูตรการค านวณ :  

𝑥1 ∗ 100

𝑦1
 

    โดยที่: 
X1  หมายถึง จ านวนเงินงบประมาณที่เบกิจ่ายรายไตรมาส 
Y1  หมายถึง จ านวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามไตรมาส 

 

4. ระดับความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  
    เกณฑ์การจัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัด :  พิจารณาจากผลส าเร็จของตัวช้ีวัดการด าเนินกิจกรรม/

โครงการตามแผนงานและแผนงบประมาณ 
 

5. ระดับความส าเร็จของการจัดการความเสี่ยง (ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย) 
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 6. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพฒันาสมรรถนะ 
     หน่วยนับ : ร้อยละ 

    เกณฑ์การจัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัด : ใช้ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมของผู้ใช้
สารสนเทศ (คะแนนเต็ม 5) 
สูตรการค านวณ:  

 
 
 
 
7. ร้อยละของงานตามโครงสร้างที่มีคู่มือปฏิบัติงาน 

     หน่วยนับ : ร้อยละ 
    เกณฑ์การจัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัด : ใช้ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมของผู้ใช้

สารสนเทศ (คะแนนเต็ม 5) 
 

8. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงานสนับสนุน 
     หน่วยนับ : คะแนน 

    เกณฑ์การจัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัด : ใช้คะแนนผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน จาก
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้จากมหาวิทยาลัย ประจ าปกีารศึกษา (คะแนนเต็ม 5) 

 

9.จ านวนระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัตงิานของบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนา 
     หน่วยนับ : ระบบ 

    เกณฑ์การจัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัด : นับจากผลการพฒันาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน ที่มีการ
พัฒนาข้ึนใหม่ หรือปรบัปรุงระบบการท างานเดิมให้ดีย่ิงข้ึนในแต่ละปีงบประมาณ 

 

จ านวนบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนาสมรรถนะ x 100 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนทัง้หมด 



การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
จากการก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ระยะยาว 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 (ทบทวน พ.ศ. 2561) 

ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทั้ง 3 ประเด็น 10 เป้าประสงค์ 23 ตัวช้ีวัด ภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และทิศทางการพัฒนาหน่วยงานจากผู้บริหาร
และบุคลากร และเพื่อให้การน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติมีแนวทางในการด าเนินงานที่ชัดเจน จึงได้
ก าหนดแนวทางการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 
 

แนวทางการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานไปสู่ความเป็นเลิศ ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิได้น้ัน ต้องประกอบด้วยกลไก
การด าเนินงานหลายส่วน การสร้างการยอมรับและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนเป็นสิ่งส าคัญ เพราะ
จะเป็นกลไกที่ร่วมกันขับเคลื่อนน าแนวทางการพัฒนาหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรม ควบคู่กับการวางแผนพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะตามหน้าที่ และความรับผิดชอบ การวาง
ระบบ กลไกการจัดสรรทรัพยากร ตลอดจนก าหนดแนวทางก ากับ ติดตาม และประเมินผลให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ในการแปลงหรือน าแผนยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัตินั้นเน้นการน าแผนยุทธศาสตร์
ไปปรับปรุง และแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยการถ่ายทอดนโยบาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และค่าเป้าหมาย
ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีแนวปฏิบัติต่างๆ 
ดังนี ้

1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ โดยประชุมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน
เกี่ยวกับแผนและกลวิธีน าแผนลงสู่ระดบักลุ่มงาน และบุคคล เพื่อใหบุ้คลากรทกุระดบัได้
รับทราบและเกิดทักษะในการน าไปปฏิบัต ิ

2. การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สูบุ่คลากรกลุ่มงานต่าง ๆ โดยการช้ีแจงท าความเข้าใจในแตล่ะประเด็น 
จัดประชุมเพือ่ทบทวน และจัดท าแผนปฏิบัติการ ก าหนดค่าเป้าหมาย กลยทุธ์ โครงการ 
กิจกรรม ตลอดจนทรัพยากรที่ตอ้งการส าหรบัจัดท างบประมาณประจ าปีและการก ากบัผล
ปฏิบัติงานต่อไป 

3. สนับสนุนใหบุ้คลากรกลุ่มงานต่าง ๆ ท าความเข้าใจ และความชัดเจนในแต่ละประเด็นที่กลุม่งาน
ตัวเองรบัผิดชอบ ผ่านการสนบัสนุนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชุม ประชาสัมพันธ์ 

4. พิจารณาสนับสนุนเพือ่ให้โครงการที่ก าหนดไว้สามารถด าเนนิไปได้ และให้การสนับสนุนในทกุ
ด้าน เช่น การจัดบุคลากร การจัดสรรหรือจัดหางบประมาณ การสนับสนุนสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์  

5. การสร้างความร่วมมือเพื่อน าไปสู่ผลที่ตัง้เป้าหมายไว้ ตามแผนงานและโครงการ  
6. จัดระบบการสื่อสารองค์กรอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องแก่สาธารณะและบุคลากรในทุกระดับ การวาง

ระบบสนับสนุนต่าง ๆ เช่น การบริหารการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลากร การบริหารแบบมี
ส่วนร่วม การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ตลอดจนการก าหนดนโยบาย  
แนวปฏิบัติ เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  และค่าเป้าหมายที่ส าคัญ 

7. การบริหารแผนการปฏิบัติการ จัดระบบการบริหารแผนการปฏิบัติการ ให้มีกลไกเฝ้าระวังและ
ตรวจสอบแผนการด าเนินงานที่มีความคลาดเคลื่อนจากแผน เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าต้องมี
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แนวทางแก้ไขอย่างไร โดยให้มีการรายงานผลตามล าดับข้ันของความรับผิดชอบเป็นรายเดือน
หรือรายไตรมาส 

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรมและความส าเร็จของหน่วยงาน เพื่อควบคุม
การปฏิบัติงานตามกลยุทธ์และก่อให้เกิดการปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการเรียนรู้ใน
หน่วยงาน โดยด าเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ได้จริงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ทั้งในรปู
ผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ภายใต้การบูรณาการ ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. สกอ. และหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอก 

 

การถ่ายทอดเป้าประสงค์และตัวชี้วัด 
 เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน จึงได้มีการถ่ายทอดเป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ โดยการจัดท ากรอบภาระงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน กับบังคับบัญชาตามสายงาน โดยการก าหนดเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด และ
ค่าเป้าหมายที่ส าคัญ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน อีกทั้งเพื่อเป็นกลไกให้การด าเนินงานของ 
ได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส านักฯ 
 

การสื่อสารและถา่ยทอดยุทธศาสตร ์
 เพื่อให้บุคลากร ได้ตระหนักและรับรู้ถึงยุทธศาสตร์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงจัด
ให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน 
เพื่อสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ให้บุคลากรได้รับรู้และเข้าใจ และท าการประชาสัมพันธ์และการ
เผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ  ที่จัดเตรียมไว้ เช่น การสื่อสารผ่านเว็บไซด์ สื่อสารสังคมออนไลน์ เอกสารและ
แผ่นพับ เป็นต้น 
 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
 การติดตามความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ เป็นส่วนหนึ่งของการควบคุม
การด าเนินงานตามโครงการ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ โดยการติดตามควรด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที และเพื่อให้การปฏิบัติงานส าเร็จได้ตามแผนปฏิบัติ
ราชการตามกระบวนการติดตาม ดังนี ้

1.ติดตามผลการด าเนินงานที่ได้ปฏิบัตจิรงิ ณ เวลา ปัจจุบัน เปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติการที่
ก าหนดไว้ 

2.ติดตามโครงการเร่งด่วนที่ต้องด าเนินงานให้แล้วเสร็จทันเวลา 
3.ทบทวน / ปรบัเปลี่ยนการด าเนินงานตามปญัหา/อปุสรรคการใช้งบประมาณในรอบระยะเวลา 

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

รูปแบบต่าง ๆ  ดังนี ้
    4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) 
    4.2 รายงานประเมินตนเอง (SAR) ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน 
    4.3 รายงานประจ าป ี
    4.4 รายงานการเบิก – จ่ายงบประมาณประจ าปงีบประมาณ 
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    4.5 รายงานวิเคราะหโ์ครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
    4.6 รายงานระดับความพงึพอใจของผู้บริการ 
    4.7 รายงานสถานะทางการเงินของหน่วยงาน ผ่านการประชุมคณะกรรมการบรหิารส านักฯ 
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน และคณะกรรมการบรหิาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 5. ประเมินผลการด าเนินงานเพื่อปรบัปรุง/แก้ไขโดยการ 
    5.1 ประเมินผลผลิตและกระบวนการบรหิารจัดการผลผลติ 
    5.2 ประเมินผลลัพธ์และความพึงพอใจของกลุม่เป้าหมาย 
    5.3 ติดตามผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดข้ึนทัง้ทางบวกและลบ 
    5.4 สรุปปญัหาที่เกิดข้ึนจากการใช้งาน แนวทางการแก้ไขในปีงบประมาณต่อไป 
 

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



ภาคผนวก



 
 
 
 

ค ำสั่งส ำนักสง่เสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน 
ที่ ๐๒๒ / ๒๕๖๐ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำป ี
______________________ 

ด้วยส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ต้องด ำเนินกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี และแผนปฏิบัติกำรต่ำงๆ 
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ และเป็นไปตำมกรอบแผนอุดมศึกษำ
ระยะยำว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) และสอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้อง ส ำหรับใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ต่อไป 

เพื่อให้กำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบยีน (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี และแผนปฏิบัติกำรต่ำงๆ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์
และเป้ำหมำย จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้  

 

๑. อำจำรยป์รำณี  เนรมิตร   ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์ ดร.บัณฑิตำ  อินสมบัต ิ  รองประธำนกรรมกำร 
๓. อำจำรย์ธนพัฒน์   วัฒนชัยธรรม  กรรมกำร 
๔. อำจำรยเ์อกวิทย์   สิทธิวะ   กรรมกำร 
๕. นำงสำวขนิษฐำ   พวงมณีนำค   กรรมกำร 
๖. นำงสำวธิติยำ   หงษ์เวียงจันทร ์  กรรมกำร 
๗. นำงสำวสุทธิลักษณ์  ศรีสวัสดิ ์   กรรมกำร 
๘. นำงสำววรำงคณำ   เขียวแก้ว   กรรมกำร 
๙. นำยธรรมนูญ   จูทำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๐. นำงสำวณฤนรรณ   เอี่ยมม ี   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

หน้าท่ี  
๑. ก ำหนดนโยบำย กรอบแนวทำง และทิศทำงกำรด ำเนินงำนในกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ 

แผนปฏิบัติรำชกำร และแผนปฏิบัติกำรต่ำง ๆ ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
๒. ด ำเนินกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน และภำยนอก รวมถึงปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในกำร

ก ำหนดยุทธศำสตร์ระยะยำวของหน่วยงำน 
๓. ด ำเนินกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี และแผนปฏิบัติกำรต่ำง ๆ 

จำกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ และสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอก ตำมขั้นตอนและวิธีกำรให้
เป็นไปตำมข้ันตอนและวิธีกำร กรอบเวลำของกำรด ำเนินกำรที่ก ำหนด โดยมีรำยละเอียดที่ประกอบด้วย 
เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ มำตรกำร กิจกรรม/โครงกำร และตัวช้ีวัดกำรด ำเนินงำนอย่ำงครบถ้วน 

 

ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
  

   สั่ง   ณ   วันที่  ๓๐  ตุลำคม   ๒๕๖๐ 
 
 

(อำจำรยป์รำณี   เนรมิตร) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
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