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ค ำน ำ 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรปรับปรุงและพัฒนำ
หน่วยงำน ให้มีควำมสอดคล้องกับแนวทำงในระดับมหำวิทยำลัย ทั้งด้ำนกำรบริหำรและกำรสนับสนุน
กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือให้ได้คุณภำพและมำตรฐำนที่เป็นที่ยอมรับของสังคม และสำมำรถแข่งขันกับ
สถำบันอุดมศึกษำอ่ืนได้ ประกอบกับแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ และแผนปฏิบัติ
รำชกำร 4 ปี มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ที่ได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ระดับ
หน่วยงำน และมีกำรด ำเนินงำนตำมแผนที่ได้จัดท ำมำเป็นระยะเวลำหนึ่ง แต่ด้วยในสภำวะปั จจุบัน 
สภำพแวดล้อมทั้งภำยนอกและภำยในที่เอ้ือต่อกำรด ำเนินงำนของส ำนักนั้น มีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมยุค
สมัย แผนกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ จึงจ ำเป็นต้องมีกำรบูรณำกำรนโยบำย และแผนงำนให้มีควำมสอดคล้อง
กับสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนำคต สำมำรถแปลงแผนยุทธศำสตร์สู่กำร
ปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม  

ดังนั้น เพ่ือให้กำรปรับปรุงและพัฒนำส ำนักฯ สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัย และ
เป็นไปตำมกระบวนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ทำงส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  จึงจัดให้มีกำร
ทบทวนแผนยุทธศำสตร์ส ำนักฯ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) ปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยมีกำรปรับแผน
ยุทธศำสตร์ เพ่ือให้หน่วยงำนมีแผนแม่บทที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย ยุทธศำสตร์กระทรวง 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 
2565) และยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำมำรถใช้เป็นกรอบแนวทำงที่แสดงถึงยุทธศำสตร์และกลยุทธ์
ต่ำงๆ เพ่ือพัฒนำส ำนักฯ และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนในระดับมหำวิทยำลัย กำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์
ที่จัดท ำขึ้นในครั้งนี้ มีรูปแบบกำรใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกภำยในและ
ภำยนอกมหำวิทยำลัย ผู้บริหำรและบุคลำกรภำยในหน่วยงำน  

คณะกรรมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ เอกสำรแผนยุทธศำสตร์ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) ปรับปรุง พ.ศ. 2564  ฉบับนี้ จะช่วยส่งเสริมควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับทิศทำงกำรปฏิบัติและกำรพัฒนำหน่วยงำน เป็นแนวทำงให้ผู้บริหำรและบุคลำกรทุกระดับ
ใช้เป็นเครื่องมือส ำหรับกำรด ำเนินงำน กำรแปลงแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ที่จะส่งผลให้
ประสบควำมส ำเร็จตำมที่มุ่งหวัง และเสริมสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุขร่วมกับพัฒนำให้มีควำมยั่งยืนสืบไป 



ข 
 

สำรบัญ 
 

    หน้ำ 
 

ค ำน ำ      ก 
สำรบัญ     ข 
บทที่ 1 บทน ำ................................................................................................................................ 1 
    ประวัติ ควำมเป็นมำ................................................................................................................. 1 
    ปรัชญำ................................................................................................................ ..................... 2 
    วิสัยทัศน์............................................................................................. ...................................... 2 
    พันธกิจ............................................................................................................... ....................... 2 
    ภำรกิจ......................................................................................................................... ............. 2 
    โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน............................................................................................. ............. 3 
    ท ำเนียบผู้บริหำร........................................................................................................... ............ 4 
    รำยชื่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ............................................................................ ............. 4 
    บุคลำกร....................................................................................................................... ............. 4 
    กำรเงินและงบประมำณ............................................................................................ ............... 5 
บทที่ 2 แนวคิดกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์..................................................................................... 6 
    นโยบำยและจุดเน้นของสภำมหำวิทยำลัย................................................................................ 7 
    แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย 5 ปี (2561-2565) ................................................................... 11 
    กระบวนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์.......................................................................................... 25 
บทที่ 3 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม............................................................................................. 27 
    ตำรำงกำรวิเครำะห์ SWOT และค่ำน้ ำหนัก............................................................................ 27 
    SWOT Graph............................................................................................................. ............ 31 
    กำรก ำหนดกลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix …………………………………........................................... 32 
    ยุทธศำสตร์ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน.................................................................. 36 

   ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ และกลยุทธ์..................................... 38 
บทที่ 4 แผนงำนและโครงกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์.................................................................. 39 
    ยุทธศำสตร์ที่ 1 ...................................................................... ................................................. 38 
    ยุทธศำสตร์ที่ 2 ...................................................................... ................................................. 44 
    ยุทธศำสตร์ที่ 3 ...................................................................... ................................................. 46 
  



ค 
 

บทที่ 5 กำรน ำแผนกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ........................................................................................ 48 
    ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร…………………….…......................................... 48 
    แนวทำงกำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ.........……………………………………....................................... 53 
    กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล....………………………………….......................................... 54 
ภำคผนวก 
    ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
    ประมวลภำพกิจกรรม ทบทวนแผนฯ  



บทท่ี 1 
บทน ำ 

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

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

ปี พ.ศ. 2561 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีมติยุบเลิกบัณฑิตวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จากมติสภามหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าว โดย
ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับโอนงาน ทรัพย์สิน บุคลากรและอัตราก าลัง รวมถึงงาน
ด้านงบประมาณ โดยมีการบริหารงานแบบควบรวม 
 
2. ปรัชญำ 
 ส่งเสริมวิชาการ  รักษามาตรฐาน  บริการด้วยน้ าใจ 

3. วิสัยทัศน์ 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริการถูกต้อง รวดเร็ว 

4. พันธกิจ 
 1.ส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
 2.พัฒนาการบริการวิชาการ ระบบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

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

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนปัจจุบัน (ภำยหลังสภำมหำวิทยำลัยฯ มีมติจัดตั้งบัณฑิตวิทยำลัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรปัจจุบัน (ภำยหลังสภำมหำวิทยำลัยฯ มีมติจัดตั้งบัณฑิตวิทยำลัย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 
- งานประสานงานพฒันาหลกัสูตร 
- งานวางแผนการเรียนการสอน 
- งานพฒันาคุณภาพหลกัสูตรและการสอน 
- งานประเมินการจดัการศึกษา 
- งานบริการวชิาการ 
- งานเอกสารหลกัสูตรและคู่มือ 

ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการประจ าส านัก 

รองผู้อ านวยการ 

กลุ่มงานบริหารส านักงานผู้อ านวยการ 
- งานบริหารงานทัว่ไป 
- งานสารบรรณ 
- งานพสัดุการเงิน 
- งานบุคลากร 
- งานขอ้มูลสารสนเทศ 
- งาน ก.พ.ร. 
- งานประกนัคุณภาพ 
– งานแผนงานและงบประมาณ 
- งานเลขานุการ สภาวชิาการและ 
   อนุกรรมการวชิาการ 

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

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 
- งานประสานงานพฒันาหลกัสูตร 
- งานวางแผนการเรียนการสอน 
- งานพฒันาคุณภาพหลกัสูตรและการสอน 
- งานประเมินการจดัการศึกษา 
- งานบริการวชิาการ 
- งานเอกสารหลกัสูตรและคู่มือ 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

กลุ่มงานบริหารส านักงานผู้อ านวยการ 
- งานบริหารงานทัว่ไป 
- งานสารบรรณ 
- งานพสัดุการเงิน 
- งานบุคลากร 
- งานขอ้มูลสารสนเทศ 
- งาน ก.พ.ร. 
- งานประกนัคุณภาพ 
– งานแผนงานและงบประมาณ 
- งานเลขานุการ สภาวชิาการและ 
   อนุกรรมการวชิาการ 

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
- งานรับนกัศึกษา 
- งานทะเบียนนกัศึกษา 
- งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน 
- งานเอกสารหลกัฐานการศึกษา 
- งานตรวจสอบคุณวฒุิ 
- งานพระราชทานปริญญาบตัร 
- งานขอ้มูลสารสนเทศนกัศึกษา 
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7. ท ำเนียบผู้บริหำร คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ และบุคลำกร 
     7.1 รำยช่ือผู้บริหำร 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี  เนรมิตร ผู้อ านวยการส านัก 
 2. อาจารย์ธนพัฒน์  วัฒนชัยธรรม  รองผู้อ านวยการส านัก 
 3. อาจารย์ ดร.ภริตา  พิมพ์พันธุ์  รองผู้อ านวยการส านัก 
 4. อาจารย์ ดร. ณัฐชัย  นิ่มนวล  รองผู้อ านวยการส านัก 
 5.นายธรรมนูญ  จูทา   รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

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

     7.2 รำยช่ือคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี  เนรมิตร  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรติา  พิมพ์พันธุ์  รองประธานกรรมการ 
3. อาจารย์ธนพัฒน์  วัฒนชัยธรรม   กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณฐัชัย  นิ่มนวล  กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  สนธิรักษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายชาติชาย  เกียรติพิริยะ   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายธรรมนูญ  จูทา    กรรมการและเลขานุการ 
9. นางสาวอรอุมา  ยองค ากาด   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
     7.3 บุคลำกรประจ ำส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 บุคลากรในหน่วยงาน จ านวนทั้งหมด 18 คน (ไม่นับรวมผู้บริหารตามวาระ) ดังนี้ 

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

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

กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล 
6 น.ส.ธิติยา  หงษ์เวียงจันทร ์ วท.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
7 นายนิโครธ  ช่างชัย ศษ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
8 นางศิราณ ี จตุรทิศ ศศ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 
9 นายเสรี  ขุนจ านงค์ วท.ม. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 
10 นางสาวอภิญญาศิริ  กวางแก้ว วท.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
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ที ่ ชื่อ - สกุล กำรศึกษำ ต ำแหน่งวิชำกำร ต ำแหน่งบริหำร 
กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล (ต่อ) 
11 น.ส.สริิพร  อรามรุณ วท.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
12 นายวิศรุต  พัฒนาพงษ์ วศ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
13 น.ส.อ าภาพร  กอนตน บธ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 
14 นายธรรมนญู  จูทา ค.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 
15 นางกัญญ์ชพร  จันติวงค ์ ค.บ. ลูกจ้างประจ า พนักงานพิมพ์ดีด 2 
16 น.ส.กัญจนพร  จันทร์ด า วท.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
17 นางวรรฒนา  ไวยมติรา ศษ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 
18 น.ส.วิลัยลักษณ์  ถ้ าทองพัฒนา บธ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 สิงหาคม 2564 
 

8. กำรเงินและงบประมำณ 
     8.1 ข้อมูลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแหล่งงบประมำณ  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ล ำดับ แหล่งเงิน รับจัดสรร เบิกจ่ำย ร้อยละ 
1 งบประมาณแผ่นดิน 6,500,000 5,920,500.20 91.08 
2 งบประมาณเงินรายได ้ 6,386,800 4,579,497 71.70 
3 รายได้อ่ืนๆ 1,624,080 1,614,869 99.43 

รวมเงินงบประมำณ 14,510,880 12,114,866,40 83.49 
หมำยเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2564 การเบิกจ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีการขอกันเงิน
งบประมาณรายได้ 
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บทท่ี 2 
กรอบแนวคิดกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร ์

 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนยุทธศาสตร์ส านัก 

ส่งเสริมวิชาการ 

แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

การบริหารงานและทิศ
ทางการพัฒนา 

เอกลักษณ์ อัตลกัษณ์ 
วัฒนธรรมองคก์ร สนส. 

ผลการประเมินจาก
หน่วยงานตา่ง ๆ 

นโยบายสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ 

 

SWOT 
ส านักส่งเสริมวิชาการ 

พันธกิจ ภารกิจ ของ
หน่วยงาน 

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

1. การพัฒนากลไกและกระบวนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ และเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน เพ่ือแก้ปัญหานักศึกษาที่ลดลง และการลาออกกลางคันของนักศึกษา 

 การเร่งรัดประชาสัมพันธ์เพ่ือแสวงหาผู้เรียนล่วงหน้า 

 การสร้างกระบวนการรับสมัครนักศึกษาเป็นกรณีพิเศษ 

 การประสานเครือข่ายความร่วมมือทั้งกับโรงเรียนและองค์กรปกครองท้องถิ่น 

 สนับสนุนการให้ทุนการศึกษา 
2. เร่งรัดพัฒนทักษะความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา ทั้งในระดับ

ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

 การทดสอบจัดระดับความรู้ความสามารถของนักศึกษา 

 การฝึกทักษะภาษาอังกฤษวิชาการศึกษาทั่วไป 

 การฝึกทักษะภาษาอังกฤษตามสาขาวิชาชีพของตนเอง 

 การพัฒนาทักษะด้านภาษา 

 จัดให้มีการสอบ Exit/Exam 
3. การพัฒนางานวิจัยและความก้าวหน้าทางต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 

 เร่งรัดการจัดท าผลงานทางวิชาการ 

 มีกระบวนการพัฒนาความก้าวหน้าทางต าแหน่งทางวิชาการ 

 การพัฒนาทักษะการวิจัย และการพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย 
4. การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ทั้งด้านการ

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

 การเตรียมความพร้อมด้าน ICT ของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการจัดการศึกษาในยุค
ดิจิตอล มุ่งสู่การเป็น Smart University เพ่ือให้บัณฑิตมีความพร้อมในการแข่งขัน
ทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 

 การพัฒนาปรับปรุงห้องเรียนมาตรฐาน 

 การจัดหาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Central Lab 

 การจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษาตามสาขาวิชาชีพ 
5. การแสวงหารายได้นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน โดยการจัดการทรัพย์สินและทรัพยากรของ

มหาวิทยาลัย เพ่ือการสร้างรายได้ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

 การวิจัยและพัฒนานวัฒกรรม ผลิตภัณฑ์เพ่ือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

 การขายบริการทางวิชาการ 

 การขายสินทรัพย์จากงานวิจัย 

 บริหารจัดการทรัพยากรในรูปแบบที่หลากหลาย 

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

 
 
 
 
 

พันธกิจ 
     “ส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลยั ทั้ง
ในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา” 

ภำรกิจ 
     “ให้บริการด้านวิชาการแก่นกัศึกษา คณาจารย์
และบุคคลทั่วไป” 

พันธกิจ 
     “ส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลยั ทั้ง
ในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา” 

ภำรกิจ 
     “ส่งเสริมการจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา” 
     “ให้บริการด้านวิชาการแก่นกัศึกษา คณาจารย ์
และบุคคลทั่วไป” 

พันธกิจ 
     “ส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลยั ทั้ง
ในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา” 

ภำรกิจ 
     “ให้บริการด้านวิชาการแก่นกัศึกษา คณาจารย์
และบุคคลทั่วไป” 
     “ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ” 

4. การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก เพือ่สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน ทั้งในเขตการศึกษาใน
เมืองและรองรับการขยายตัวของมหาวทิยาลัย
ย่านมัทรี ปรับเปลีย่นรูปแบบการด าเนินงานให้
ตอบโจทย์ดา้นการพัฒนาของเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การพัฒนาปรับปรุงระบบงานใหบ้ริการของ
หน่วยงาน 

2. เร่งรัดพัฒนทักษะความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา 

การทดสอบจัดระดับความรู้ความสามารถ
ของนักศึกษา 

การฝึกทักษะภาษาอังกฤษวิชาการศึกษา
ทั่วไป 

1.การพัฒนากลไกและกระบวนการรับสมัคร
นักศึกษาใหม ่และเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน เพื่อแก้ปญัหานกัศึกษาที่ลดลง และการ
ลาออกกลางคันของนักศึกษา 

การเร่งรัดประชาสัมพันธ์เพื่อแสวงหาผู้เรียน
ล่วงหน้า 

การสร้างกระบวนการรับสมัครนักศึกษาเป็น
กรณีพิเศษ 

สนับสนุนการให้ทุนการศึกษา 
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นโยบำยอธิกำรบดี อธิการบดีน าเสนอวิสัยทัศน์ในการเข้าด ารงต าแหน่งต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ดังนี้ 
แผนกำรขับเคลื่อนมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
1. การขับเคลื่อนการพัฒนาระยะที่ 1 การพัฒนาระยะเร่งด่วน (พ.ศ.2563 ถึง พ.ศ. 2564) 
 1.1 การเพ่ิมจ านวนนักศึกษา 
 1.2 การสร้างบรรยากาศการท างานอย่างมีความสุขและสร้างความปรองดองในการทำ างาน 
 1.3 ปรับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกันในทุกระดับทั้งระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับคณะ ศูนย์และสำ านัก 
 1.4 ปรับปรุงแก้ไขระเบียบต่าง ๆ ให้ตอบสนองต่อการบริหารจัดการและการปฏิบัติหน้าที่
ต่าง ๆ ของอาจารย์และบุคลากร 
 1.5 ยกระดับคุณภาพของโรงเรียนสาธิต 
 1.6 ระดมสรรพก าลังเพื่อการทำ างานสนองยุทธศาสตร์ตามพระบรมราโชบาย 
2. การขับเคลื่อนการพัฒนาระยะที่ 2 การพัฒนาระยะก้าวกระโดด (พ.ศ.2564 ถึง พ.ศ. 2565) 
 2.1 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการงบประมาณแบบ SPBB (Strategic Performance 
Based Budgeting) 
 2.2 สร้าง New Platform เพ่ือให้มีศักยภาพในการท างานตามยุทธศาสตร์และการขอรับ
การจัดสรรงบประมาณแนวใหม่ 
 2.3 บริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์เพื่อการสร้างรายได้ให้กับ
มหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม 
 2.4 พฒันาก าลังคนโดยใช้ระบบ 3B1R เน้น “การส่งเสริม สนับสนุน” และ “การกำ ากับดูแล” 
ลดทอนบทบาท “การบังคับและสั่งการ” 
 2.5 สร้างและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 2.6 สร้างและพัฒนานักศึกษาเพ่ือเตรียมพร้อมคนไทยสู่สตวรรษที่ 21 
 2.7 สร้างเครือข่ายและพันธมิตร (Partnership) ในการจัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ
และปฏิบัติพันธกิจต่าง ๆของมหาวิทยาลัย 
 2.8 การเตรียมพ้ืนที่ย่านมัทรีให้เป็นพ้ืนที่หลัก (Main campus) ของการจัดการเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลัย 
3. การขับเคลื่อนการพัฒนาระยะที่ 3การพัฒนาที่มุ่งสู่เป้าหมายที่ชัดเจน (พ.ศ.2565ถึง พ.ศ. 2566) 
 3.1 การใช้ ICT & Digital เพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้เต็มรูปแบบ 
 3.2 ยกระดับการวจิยั บริการวชิาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นตัวจักรขับเคลื่อน
การพัฒนา การสร้างนวัตกรรมและการสร้างรายได้ของมหาวิทยาลัย 
 3.3 สร้างความแข็งแกร่งของระบบการบริหารจัดการงบประมาณและการสร้างรายได้ 
 3.4 การเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวทิยาลยัในก ากับของรัฐ (Autonomous University) 
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แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 1  
ประเด็นยุทธศำสตร์ 

1. การผลิตบัณฑิตที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันให้เพ่ือรองรับการทางานในอนาคต 
(future of work) และพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ 

2. การวิจัยและนวัตกรรมตามกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (value-based 
economy) และสร้างระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ 

3. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

4. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือ
การพัฒน าท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 

5. การยกระดับและการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) ให้เป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพสมาตรฐานสากล  
 
เป้ำประสงค์ 
 1. บัณฑิตมีศักยภาพ และทักษะการท างานทั้งในปัจจุบันและอนาคตท่ีสอดคล้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่นและสามารถสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 
 2. ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการปรับตัวได้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก 
 3. บัณฑิตครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สู่
ศตวรรษท่ี 21 
 4. ปฏิรูประบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งเสริมต่อ
การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและแนวนโยบายแห่งรัฐและมี
ศักยภาพในการแข่งขันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

                                                 
1 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2561-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) น าเสนเฉพาะประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของส านักฯ 
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 จาก ร่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นัน้ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ท าการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง สอดคล้องของแผนดังกล่าว 
กับพันธกิจและภารกิจการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยพบว่า มีประเด็นยุทธศาสตร์ มาตรการและ
ตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน จ านวน 2 ประเด็นยุทธศาสตร์  ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ จ านวน  5 
ตัวชี้วัด  และมีโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง จ านวน 14 โครงการ/กิจกรรม  
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กระบวนกำรพัฒนำแผนยุทธศำสตร์ 5 ปี ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุง 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

รวบรวมข้อมูลพื้นฐานในการ
จัดท าแผน 

ประชุมบุคลากรเพื่อท าการ
ทบทวน/ปรบัปรุงข้อมูลพื้นฐาน 

จัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 
ระยะยาว 5 ป ี

ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
พิจารณา (รา่ง) แผนฯ 

เสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ตอ่
คณะกรรมการประจ าส านักฯ 

ไม่ปรับปรุง 

ประชุมบุคลากร ถ่ายทอด 
และมอบหมายตัวชี้วัดแผน 

น าแผนฯ ไปปฏบิัต ิ

รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนฯ 

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

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

คณะกรรมการบรหิารร่วมกันพิจารณา ตรวจสอบ
ความถูกต้อง และท าการปรับแกไ้ขเบื้องต้นก่อนเสนอ
คณะกรรมการประจ าส านัก 

ก ากับติดตามการด าเนินงาน 
โดยหัวหน้างานและคณะ
ผู้บริหารตามสายงาน  

ตรวจสอบการด าเนินงาน
ประจ าปี โดยหน่วยงานท่ี
มหาวิทยาลยัแต่งตั้ง  



ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงนโยบำยต่ำง ๆ กับกรอบแนวคิดในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน 
พระรำชบัญญัติสถำบัน นโยบำยของสภำสถำบัน ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย ปรัชญำหรือปณิธำน ยุทธศำสตร์ส ำนัก 

“มหาวิทยาลัยเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญา
ของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ 
เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น โดยมี
วัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสรมิ
วิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ท าการ
สอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม  ปรับปรุง ถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศลิปะ
และวัฒนธรรม ผลิตครูและ
ส่งเสริมวิทยฐานะครู มีหน้าทีต่าม
มาตรา 8 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการ
พัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาทุกระดับให้ได้
มาตรฐานสากล  
  กลยุทธ์ที่ 3.4 ส่งเสริมการพัฒนา
หลักสตูร และการสร้างหลักสตูรและ
การประเมินหลักสตูรให้ตรงกับ
ตลาดแรงงานในประเทศ และภมูภิาค
อาเซียน 
  กลยุทธ์ที่ 3.7 สนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส าหรับการบรหิารจดัการ การเรยีน
การสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิต
บัณฑิตแบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing 
Universities) ให้มีคุณภาพสร้างสรรคส์ังคมและ
ประเทศชาต ิ
2. การสร้างสรรค์การวิจัยเชิงพาณิชย์ พัฒนา
นวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 
3. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
4. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ
ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 
5. การยกระดับและการพลิกโฉมมหาวิทยาลยั 
(Reinventing Universities) ให้เป็นมหาวิทยาลยั
เพื่อการพฒันาท้องถิ่นที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

ปรัชญำมหำวิทยำลัย :  
มหาวิทยาลยัที่เป็นพลังของ
แผ่นดิน ในการพัฒนาท้องถิ่น 
 
วิสัยทัศน์มหำวิทยำลัย : 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
เป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันน าเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น  
 
ปรัชญำหน่วยงำน :  
ส่งเสริมวิชาการ รักษามาตรฐาน 
บริการด้วยน้ าใจ 
 
วิสัยทัศน์หน่วยงำน :  
เป็นองค์กรที่ทัยสมัย  ให้บริการ
ถูกต้องรวดเร็ว 

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

 



 

บทท่ี 3 
 

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

ที ่ จุดแข็ง 
น้ ำหนัก 
(รวม=1) 

คะแนน 
(5 ระดับ) 

น้ ำหนักXคะแนน 

1 บุคลากรส่วนใหญ่มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่อย่างต่อเนื่อง 

0.2 3 0.6 

2 ระบบการบริหารงานเน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร และกระจายอ านาจในการบริหารงาน 

0.2 2 0.4 

3 ก าหนดภาระงานและความรับผิดชอบแก่ผู้ปฏิบัติ
อย่างชัดเจน 

0.2 2 0.4 

4 มีเครื่องมือ/ทรัพยากรที่สนับสนุนการปฏิบัติงานที่
ทันสมัย 

0.1 3 0.3 

5 บุคลากรส่วนใหญ่มีศักยภาพสูง มีความขยัน 
อดทน ท างานหนัก 

0.1 3 0.3 

6 มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ และระบบงาน
ให้บริการมีความทันสมัย สอดคล้องกับระเบียบ 
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

0.2 4 0.8 

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

ที ่ จุดอ่อน 
น้ ำหนัก 
(รวม=1) 

คะแนน 
(5 ระดับ) 

น้ ำหนักXคะแนน 

1 ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในงานให้บริการ 0.2 4 0.8 
2 การสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในไม่มี

ประสิทธิภาพ 
0.2 3 0.6 

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

ข้อบังคับ มีความซับซ้อน และใช้เวลาในการ
ด าเนินงานมาก 

0.2 4 0.8 

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

ที ่ โอกำส 
น้ ำหนัก 
(รวม=1) 

คะแนน 
(5 ระดับ) 

น้ ำหนักXคะแนน 

1 หน่วยงานภายนอกมีการประชุม อบรม เพื่อ
พัฒนางานที่ท าอยู่อย่างต่อเนื่อง 

0.2 3 0.6 

2 ความต้องการสมัครเข้าเรียนในบางสาขามี
แนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน 

0.2 3 0.6 

3 มีแหล่งทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการเรียนรู้ภายนอกมากขึ้น 

0.2 4 0.8 

4 มหาวิทยาลัยให้แต่ละหน่วยงานมีอิสระในการ
บริหารงานภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัย 

0.2 3 0.6 

5 การเพ่ิมช่องทางการให้บริการจากหน่วยงาน
ภายนอก 

0.1 3 0.3 

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

ที ่ อุปสรรค 
น้ ำหนัก 
(รวม=1) 

คะแนน 
(5 ระดับ) 

น้ ำหนักXคะแนน 

1 การแข่งขันที่เพ่ิมขึ้นจากสถาบันการศึกษาท้ังใน
พ้ืนที่บริการและนอกพ้ืนที่บริการ 

0.3 3 0.9 

2 ทัศนคติ มุมมองสังคมภายนอกท่ีมีต่อบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเชิงลบ 

0.2 3 0.6 

3 นโยบายและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
บริหารงานของรัฐบาล 

0.2 3 0.6 

4 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ส่งผลให้
ประชากรวัยเรียนลดลง 

0.3 4 1.2 

รวม = 3.3  เฉลี่ย = 0.83 
 
ตำรำงกำรวิเครำะห์ SWOT และค่ำน้ ำหนัก 

SO (จุดแข็งและโอกำส) 
+บุคลากรส่วนใหญ่มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่อย่างต่อเนื่อง 

0.6 

+ระบบการบริหารงานเนน้การมีส่วนร่วมของ
บุคลากร และกระจายอ านาจในการบริหารงาน 

0.4 

+ก าหนดภาระงานและความรับผิดชอบแก่ผู้
ปฏิบัติอย่างชัดเจน 

0.4 

+มีเครื่องมือ/ทรัพยากรที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานทีท่ันสมัย 

0.3 

+บุคลากรส่วนใหญ่มีศักยภาพสงู มีความขยัน 
อดทน ท างานหนัก 

0.3 

+มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ และระบบงาน
ให้บริการมีความทันสมัย สอดคล้องกับระเบียบ 
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

0.8 

รวม=2.8 เฉลี่ย=0.47 

+หน่วยงานภายนอกมีการประชุม อบรม เพื่อ
พัฒนางานที่ท าอยู่อย่างต่อเนื่อง 

0.6 

+ความต้องการสมัครเข้าเรียนในบางสาขามี
แนวโน้มเพิ่มมากข้ึน 

0.6 

+มีแหล่งทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนนุการเรียนรู้ภายนอกมากข้ึน 

0.8 

+มหาวิทยาลัยให้แต่ละหนว่ยงานมีอิสระในการ
บริหารงานภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลยั 

0.6 

+การเพิ่มช่องทางการให้บริการจากหน่วยงาน
ภายนอก 

0.3 

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

0.6 

+ระบบการบริหารงานเนน้การมีส่วนร่วมของ
บุคลากร และกระจายอ านาจในการบริหารงาน 

0.4 

+ก าหนดภาระงานและความรับผิดชอบแก่ผูป้ฏิบัติ
อย่างชัดเจน 

0.4 

+มีเครื่องมือ/ทรัพยากรที่สนับสนุนการปฏบิัติงานที่
ทันสมัย 

0.3 

+บุคลากรส่วนใหญ่มีศักยภาพสงู มีความขยัน 
อดทน ท างานหนัก 

0.3 

+มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ และระบบงาน
ให้บริการมีความทันสมัย สอดคล้องกับระเบียบ 
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

0.8 

รวม 2.8 เฉลี่ย=0.46 

+การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากสถาบนัการศึกษาทั้งใน
พื้นที่บริการและนอกพื้นทีบ่ริการ 

0.9 

+ทัศนคติ มุมมองสังคมภายนอกที่มีต่อบัณฑิต
มหาวิทยาลยัราชภัฏในเชงิลบ 

0.6 

+นโยบายและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
บริหารงานของรัฐบาล 

0.6 

+การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งประชากร ส่งผลให้
ประชากรวัยเรียนลดลง 

1.2 

รวม 3.3 เฉลี่ย=0.83 

 

WO (จุดอ่อนและโอกำส) 
+ขาดการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก ในงานให้บริการ 0.8 
+การสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในไม่มี
ประสิทธิภาพ 

0.6 

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

0.8 

รวม 3.6 เฉลี่ย=0.72 

+หน่วยงานภายนอกมีการประชุม อบรม เพื่อ
พัฒนางานที่ท าอยู่อย่างต่อเนื่อง 

0.6 

+ความต้องการสมัครเข้าเรียนในบางสาขามี
แนวโน้มเพิ่มมากข้ึน 

0.6 

+มีแหล่งทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนนุการเรียนรู้ภายนอกมากข้ึน 

0.8 

+มหาวิทยาลัยให้แต่ละหนว่ยงานมีอิสระในการ
บริหารงานภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลยั 

0.6 

+การเพิ่มช่องทางการให้บริการจากหน่วยงาน
ภายนอก 

0.3 

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

0.6 

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

0.8 

รวม 3.6 เฉลี่ย=0.72 

+การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากสถาบนัการศึกษาทั้งใน
พื้นที่บริการและนอกพื้นทีบ่ริการ 

0.9 

+ทัศนคติ มุมมองสังคมภายนอกที่มีต่อบัณฑิต
มหาวิทยาลยัราชภัฏในเชงิลบ 

0.6 

+นโยบายและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
บริหารงานของรัฐบาล 

0.6 

+การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งประชากร ส่งผลให้
ประชากรวัยเรียนลดลง 

1.2 

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

ตำรำงท่ี 1 การวิเคราะห์ตาม TOWS Matrix  ในด้าน WT 
 

ยุทธศำสตร์เชิงรับ (WT) 
W จุดอ่อนภำยในองค์กร T อุปสรรคภำยนอก 

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

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

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

ยุทธศำสตร์เชิงพัฒนำ (WO) 
W จุดอ่อนภำยในองค์กร O โอกำสภำยนอก 

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

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

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

ยุทธศำสตร์เชิงป้องกัน (ST) 
S จุดแข็งภำยในองค์กร T อุปสรรคภำยนอก 

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

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

ยุทธศำสตร์เชิงป้องกัน (ST) 
กลยุทธ์ที่เสนอ 
     1. เร่งพัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย กับชุมชนและท้องถิ่น 

 
ตำรำงท่ี 4 การวิเคราะห์ตาม TOWS Matrix  ในด้าน SO 
 

ยุทธศำสตร์เชิงรุก (SO) 
S จุดแข็งภำยในองค์กร O โอกำสภำยนอก 

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

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

การบริหารงานภายใต้นโยบายของ
มหาวิทยาลัย 
5. การเพ่ิมช่องทางการให้บริการจากหน่วยงาน
ภายนอก 
6. การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี 

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

 
จากการวิเคราะห์ TOWS Matrix  จากปัจจัยภายในที่ เป็นจุดแข็ง-จุดอ่อน และปัจจัย

ภายนอกที่เป็นโอกาส-อุปสรรค คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มีการน าเสนกลยุทธ์ที่สามารถ
ปฏิบัติได้ในกรณีต่างๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานสามารถ
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย คือยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ถือเป็นประเด็นที่สามารถมีโอกาสในการเสริม
จุดอ่อนจากโอกาสที่มีให้กลายเป็นจุดแข็ง และสามารถขับเคลื่อนกลยุทธ์ ในการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพได้ดีกว่าประเด็นอื่น ๆ คณะกรรมการฯ ได้น าประเด็นที่กล่าวไปแล้วข้างต้น มาใช้ในการ
จัดวางทิศทางของหน่วยงานยุทธศาสตร์ส าคัญที่มุ่งเน้นและต้องการพัฒนา ให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินงาน ทางคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ได้น าประเด็นยุทธศาสตร์เดิมมาท าการทบทวน
จุดเน้นที่ส าคัญ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
มีกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ดังนี้ 
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 จากกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน คณะกรรมการฯ ได้วางทิศทางของส านักด้วยการ
ก าหนดองค์ประกอบของแผนกลยุทธ์ ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริการถูกต้องรวดเร็ว 
ปรัชญำ  

ส่งเสริมวิชาการ รักษามาตรฐาน  บริการด้วยน้ าใจ 
พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

2. พัฒนาการบริการวิชาการ ระบบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

 องค์ประกอบข้างต้นที่ได้กล่าวมานั้น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน มีเป้าประสงค์หลักในภาพรวมของการเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คือ “ให้บริการด้านงานหลักสูตรและแผนการเรียน งานทะเบียนและ
ประมวลผลการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์” ภายใต้
การวางยุทธศาสตร์ แบบ Goals Approach เป็นรูแปแบบของยุทธศาสตร์ที่น าเอากลยุทธ์ในแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมาด าเนินการ เพ่ือความสอดคล้องและตอบสนองยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2564-2568) 
ปรับปรุง พ.ศ. 2564)  ส านักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นไปตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 ข้อ 8 ให้ส่วนราชการต้อง
จัดท าแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี การบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี และคู่มือแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือการจัดท างบประมาณ  ของ
ส านักงบประมาณ ซึ่งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดท าให้สอดคล้องกับ ภารกิจของ
หน่วยงาน นโยบายและประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จากการทบทวน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงาน ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี” โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ  
 1. ทบทวนผลการปฏิบัติงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสู่ความเป็นเลิศ
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 3. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2564-2568  ปรับปรุง พ.ศ. 2564 แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี และแผนปฏิบัติการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน กับหน่วยงาน
ที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน 
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จากการด าเนินโครงการดังกล่าว ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ทบทวนประเด็น
ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ส าหรับปีงบประมาณ 2564-2568 ดังนี้  

ประเด็นยุทธศำสตร์ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 2 ส่งเสริมการพัฒนางานบริการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
         และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

 
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ 

1. มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับทิศทาง การพัฒนาประเทศและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2. ระบบการให้บริการของหน่วยงาน มีความถูกต้อง รวดเร็ว ได้มาตรฐาน สร้างความ 
พึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ 

3. การบริหารงานของหน่วยงาน มีความโปร่งใส ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
4. บุคลากรมีความพร้อม มีสมรรถนะ ทักษะใหม่ และมีความสามารถในการปฏิบัติงาน 

สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 สู่การเป็น Smart Organization 
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ยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  ปรับปรุง พ.ศ.2564-2568 
 

ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยทั้งในระดบั
ปริญญำตรีและบัณฑติศึกษำ 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริกำรถูกต้อง รวดเร็ว 

1. มีหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับทิศทาง การพัฒนาประเทศและเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1.ระบบการให้บริการของหน่วยงาน มีความถูกต้อง รวดเร็ว ได้
มาตรฐาน สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ 

1. การบริหารงานของหน่วยงาน มีความโปร่งใส ได้
มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
2. บุคลากรมีความพร้อม มีสมรรถนะ ทักษะใหม่ และมี
ความสามารถในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับนโยบาย 
Thailand 4.0 สู่การเป็น Smart Organization 

1. ส่งเสริมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ให้มีการด าเนินงานเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2. การพัฒนาหลักสูตรใหม่แบบพลิก โฉมมหาวิทยาลัย เพื่อสร้าง
ทางเลือกของชุมชน ท้องถิ่น ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
3. สร้างและบูรณาการระบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ และการ
แก้ปัญหาตามสภาพจริง 
4. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพท่ีได้มาตรฐาน 
5. พัฒนาคณาจารย์ให้มีสมรรถนะท่ีตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
และได้มาตรฐานสากล 

1. ส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานให้เป็น Smart Organization 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาสารสนเทศของหน่วยงาน 
3. สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการให้บริการ ในรูปแบบท่ี
หลากหลาย 

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

ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ทั้งระดับปริญญำตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษำ 

ส่งเสริมกำรพัฒนำงำนกำรให้บริกำรของหน่วยงำนที่มี
ประสิทธิภำพ 

ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรที่ได้มำตรฐำนและเป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ 

พนัธกิจหน่วยงาน 

วิสัยทัศน์หน่วยงาน 

พัฒนำกำรบริกำรวิชำกำร ระบบงำนทะเบียนและประมวลผล
กำรศึกษำให้มีประสทิธิภำพ 
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บทท่ี 4 
แผนงำนและโครงกำร 

 

 จากการทบทวนและจัดท ายุทธศาสตร์ 5 ปี ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มีการทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ และทิศทางการด าเนินงานตามจุดเน้น
ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามพันธกิจและภารกิจหลักของหน่วยงานในด้านสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และ
การให้บริการด้านวิชาการ (สารสนเทศงานทะเบียนและหลักสูตร) มีประเด็นยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานระยะยาวทั้งหมด 3 ประเด็น ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร ์ที่ 1  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทั้งระดับปริญญำตรีและระดบับัณฑติศึกษำ 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร ์ ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ กลยุทธ์ มำตรกำรด ำเนินกำร 

1. มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับทิศทาง 
การพัฒนาประเทศและเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ (การจัดการ
ศึกษาของมหาวิทยาลยั มีมาตรฐานเปน็
ที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ) 

1. ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศกึษา
แห่งชาต ิ

1. ส่งเสริมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
ให้มีการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศกึษา
แห่งชาต ิ

1. ส่งเสริมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามความต้องการของ
หน่วยงานและสถาบนัในระดบัท้องถิ่นระดับชาติและนานาชาต ิ 
2. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรใหม่แบบผลิกโฉมมหาวทิยาลัย 
3. ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ออกแบบให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
ในชุมชน ท้องถิ่น โดยใช้โจทย์ทอ้งถิ่นเป็นฐาน 2. จ านวนของหลักสูตรใหม่ที่

สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ 

2. การพัฒนาหลักสูตรใหม่แบบพลิก โฉม
มหาวิทยาลยั เพื่อสร้างทางเลือกของชุมชน 
ท้องถิ่น ตอบสนองต่อการพฒันาประเทศ 
และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
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ประเด็นยุทธศำสตร ์ที่ 1  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทั้งระดับปริญญำตรีและระดบับัณฑติศึกษำ 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร ์ ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ กลยุทธ์ มำตรกำรด ำเนินกำร 

1. มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับทิศทาง 
การพัฒนาประเทศและเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ (การจัดการ
ศึกษาของมหาวิทยาลยั มีมาตรฐานเปน็
ที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ) 
(ต่อ) 

3. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการ
จัดการเรียนการสอน โดยเน้นให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานจริง (ตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย) 

3. สร้างและบูรณาการระบบการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ ์และการแก้ปัญหาตามสภาพ
จริง 

1. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนกับการท างานในสภาพจริงเพื่อ
การประกอบอาชีพ 
 2. สนบัสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวชิาการ และการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกับหนว่ยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและ
เอกชน 
 3. สร้างความรู้ความเข้าใจ ในหลักของการด าเนินการจัดการเรียน
การสอนเชิงบูรณาการกับการท างานแก่ผู้เก่ียวข้อง ได้แก่ บุคลากร  
นักศึกษา  อาจารย์  สถานประกอบการ หน่วยงานผู้ใชบ้ัณฑิต 

4. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
และการฝึกประสบการณ์วชิาชพีที่ได้
มาตรฐาน (จะถูกน าไปโยงกบัยทุธศาสตร์
การจัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการกับ
การท างาน ) 

5. พัฒนาคณาจารย์ให้มีสมรรถนะที่
ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและได้
มาตรฐานสากล (กลยุทธ์ตามแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย) 

1. ส่งเสริมให้คณาจารย์มีความก้าวหน้าในต าแหน่งทางวชิาการ 
2. สร้างความร่วมมือกับสถาบัน หรือองค์กรทั้งในและต่างประเทศ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ให้มีความรู้และทักษะที่จ าเปน็ตอ่
การจัดการ เรียนการสอนตามแนวคิดใหม่ 
3. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพที่ได้มาตรฐาน 
   3.1 จัดสรรงบประมาณสนบัสนุนการจัดท าผลงานวชิาการ เพื่อ
เข้าสู่ต าแหน่งทีสู่งขึ้น 
   3.2 สนบัสนนุให้อาจารย์เข้ารว่มโครงการสหกิจศึกษา กับภาครัฐ
และเอกชน เพื่อให้มีความรู้ และประสบการณ์จริง รวมทั้งเรียนรู้
นวัตกรรมใหม่ ๆ มาพฒันาการเรียนการสอน 
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เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร ์ ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ กลยุทธ์ มำตรกำรด ำเนินกำร 

1. มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับทิศทาง 
การพัฒนาประเทศและเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ (การจัดการ
ศึกษาของมหาวิทยาลยั มีมาตรฐานเปน็
ที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ) 
(ต่อ) 

3. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการ
จัดการเรียนการสอน โดยเน้นให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานจริง (ตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย) 

    3.3 จัดโครงการฝึกอบรม แนวทางการจัดการเรียนการสอน ใน
ยุค Thailand 4.0  
   3.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ การพัฒนาอาจารย์
กับมหาวิทยาลัยทั้งในและตา่งประเทศ 
   3.5 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตาม
ความมุ่งหมายของหลักสูตรในระดับมหาวิทยาลยั 

4. ร้อยละของผู้เข้าเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น (ตัวชี้วดั 
กลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัย) 

6. สร้างโอกาสทางการศึกษา ให้แก่
นักเรียน นักศึกษา และพัฒนากลไก
กระบวนการรับนักศึกษาใหม่ (กลยุทธ์
ระดับมหาวิทยาลัย) 

1. พัฒนาระบบการรับนักศึกษาให้เหมาะสมกับหลักสูตร 
2. สนับสนุนทนุการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
สาขาที่เปน็ความต้องการของท้องถิ่น 
3. พัฒนากระบวนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทาง
วิชาการ เพื่อแสวงหาผู้เรียนล่วงหน้า  
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการ
สนับสนนุทุนการศึกษา เพื่อสร้างภาพลักษณ์ทีด่ี และสร้างความ
เชื่อมั่นแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

7. ปรับปรุงและพฒันาช่องทางการสื่อสาร
การประชาสัมพนัธ์ และการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ 
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เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
ค่ำเป้ำหมำย 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับทิศทาง 
การพัฒนาประเทศและเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ (การจัดการ
ศึกษาของมหาวิทยาลยั มีมาตรฐานเปน็
ที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ) 

1. จ านวนหลักสูตรทีส่อดคล้องกับนโยบายการกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาตาม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

2. จ านวนหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
และการเปลี่ยนแปลงของสังคมจากความร่วมมือกับ
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 

> 1 หลักสูตร > 1 หลักสูตร > 1 หลักสูตร > 1 หลักสูตร > 1 หลักสูตร 

3. จ านวนกิจกรรมกับภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับ
ภาครัฐและเอกชนในการจัดการเรียนการสอนทั้งใน
และ/หรือต่างประเทศ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

4. จ านวนโครงการ (กิจกรรม) เพื่อส่งเสริมการจัดสหกิจ
ศึกษาและการศึกษาเชงิบูรณาการกับการท างาน 

คณะละ 1 
โครงการ 

คณะละ 2 
โครงการ 

คณะละ 2 
โครงการ 

คณะละ 3 
โครงการ 

คณะละ 3 
โครงการ 

5. ร้อยละของอาจารย์ทีไ่ด้รับการฝึกอบรมเป็นอาจารย์
นิเทศสหกิจ /การฝึกประสบการณ์วิชาชพี /วิชาชพีครู 

ร้อยละ90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

6. จ านวนผลงานหรือนวัตกรรมของนักศึกษาตาม
แผนการเรียนแบบบูรณาการร่วมกับการท างาน การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ /การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

จ านวน 3 
ชิ้นงาน 

จ านวน 5 
ชิ้นงาน 

จ านวน 7 
ชิ้นงาน 

จ านวน 9 
ชิ้นงาน 

จ านวน 12 
ชิ้นงาน 
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เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
ค่ำเป้ำหมำย 

2564 2565 2566 2567 2568 

1. มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับทิศทาง 
การพัฒนาประเทศและเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ (การจัดการ
ศึกษาของมหาวิทยาลยั มีมาตรฐานเปน็
ที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ) 

7. ร้อยละของอาจารย์ทีไ่ด้รับต าแหน่งทางวิชาการ 
(อาจารย์ : ผศ. : รศ.) 

5 : 3 : 2 คน 5 : 3 : 2 คน 5 : 3 : 2 คน 5 : 3 : 2 คน 5 : 3 : 2 คน 

8. ร้อยละของหลักสูตรที่มีจ านวนนักศึกษาใหม่เป็นไป
ตามแผนการรับสมัคร ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของจ านวน
ที่เปิดรับในแต่ละป ี

80 85 90 95 95 

9. จ านวนโรงเรียน สถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนที่
เข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ การ
ประชาสัมพนัธ์หลักสูตร 

10 12 14 16 18 

10. จ านวนระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการสื่อสาร การ
ประชาสัมพนัธ ์และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

2 2 3 4 5 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ 2  ส่งเสริมกำรพัฒนำงำนกำรให้บริกำรของหน่วยงำนที่มีประสิทธิภำพ 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร ์ ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ กลยุทธ์ มำตรกำรด ำเนินกำร 

ระบบการให้บริการของหน่วยงาน มี
ความถูกต้อง รวดเร็ว ได้มาตรฐาน 
สร้างความพงึพอใจให้แก่ผู้รับบริการ 

1. ระดับความพึงพอใจผู้รับริการที่มี
ต่อการให้บริการของหน่วยงาน 
**งานที่เก่ียวข้องกับการให้บริการ 
โดยบุคลากร เช่น การให้ค าแนะน า
หน้าเคาท์เตอร์ 

1. ส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานให้เป็น 
Smart Organization  
 

1. พัฒนาหน่วยงานด้านต่างๆ เช่น 
   1.1 พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการให้บริการที่ทันสมัย 
   1.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
ส าหรับผูบ้ริหาร 
   1.3 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   1.4 เร่งจัดหา /พัฒนาเทคโนโลย ีเพื่อสนับสนนุการจัดการเรยีน
การสอน และการให้บริการ 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
สารสนเทศของหน่วยงาน 
**งานที่เก่ียวข้องกับระบบ
สารสนเทศ และงานให้บริการ
ออนไลน ์

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั เพื่อการพัฒนาสารสนเทศ
ของหน่วยงาน 

2. พัฒนาระบบสนบัสนนุการให้บริการที่เป็นเลิศ 
   2.1 จัดท าช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ครอบคลุม 
เข้าถึงผู้รับบริการอย่างทัว่ถึง 
   2.2 สร้างมาตรฐานการให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน 
   2.3 ทบทวนขั้นตอนการด าเนนิงานให้มีความทันสมัย สอดคล้อง
กับการด าเนินงานในปจัจุบนั 
   2.4 ยกระดับการให้บริการ ให้อยู่ในรูปของบริการออนไลน ์

3. สนบัสนุนการยกระดบัคุณภาพการ
ให้บริการ ในรูปแบบที่หลากหลาย 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ 2  ส่งเสริมกำรพัฒนำงำนกำรให้บริกำรของหน่วยงำนที่มีประสิทธิภำพ 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
ค่ำเป้ำหมำย 

2564 2565 2566 2567 2568 
ระบบการให้บริการของหน่วยงาน มี
ความถูกต้อง รวดเร็ว ได้มาตรฐาน 
สร้างความพงึพอใจให้แก่ผู้รับบริการ 

1. ร้อยละของงานตามพนัธกิจทีม่ีการทบทวน/
ปรับบปรุงกระบวนงาน 

90 95 95 100 100 

2. ระดับคะแนนความส าเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 

85 90 95 100 100 

3. จ านวนช่องทางการสื่อสาร และประชาสัมพันธท์ี่
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  

2 3 3 4 4 

4. จ านวนระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการให้บริการ
ผ่านระบบออนไลน์ (นับระบบงานที่มีการพฒันาขึ้นใหม่ 
หรือปรับปรุง ในปีนัน้ๆ) 

2 4 6 8 10 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ 3  ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรที่ได้มำตรฐำนและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร ์ ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ กลยุทธ์ มำตรกำรด ำเนินกำร 

1. การบริหารงานของหน่วยงาน มี
ความโปร่งใส ได้มาตรฐาน โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 

1. ผลประเมินการบริหารงานของ
ผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล (ใช้
ผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ติดตามฯ) 

1. บริหารจัดการเชิงรุก โดยยดึหลักธรร
มาภิบาล 

1. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานให้สอดคล้องและ
สนับสนนุการด าเนนิงานของมหาวิทยาลัย 
2. ลดการให้ทรัพยากรสิ้นเปลือง โดยน าเทคโนโลยสีารสนเทศเข้า
มาสนบัสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 
3. บริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
มุ่งเน้นผลงาน และมีความโปร่งใส 
4. กระจายอ านาจไปสู่บุคลากรทุกส่วนงานภายใน 

2. สร้างความเชื่อมั่นในการประกันคุณภาพ
ของหน่วยงาน 

1. สร้างความเชื่อมั่นในการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
   1.1 พัฒนากลไกการประกันคุณภาพ ให้ได้มาตรฐาน และมี
กระบวนการประเมินที่มีประสิทธิภาพ 
   1.2 ค้นหาแนวปฏิบัติทีด่ี ด้านการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
   1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกนัคุณภาพ กับ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

2. บุคลากรมีความพร้อม มีสมรรถนะ 
ทักษะใหม่ และมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับนโยบาย 
Thailand 4.0 สู่การเป็น Smart 
Organization  

2. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 

1. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อการ
พัฒนาสมรรถนะหลักและทักษะอ่ืนที่สนใจ
ให้สูงขึ้น 

1. สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กร ในรูปการจัดการ
ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพงาน และผลการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศสนบัสนุนการปฏิบัตงิานของบุคลากร 
3. ส่งเสริมการจัดท าวิจัยของบคุลากรภายในหน่วยงาน 
4. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏบิัติงาน 
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เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร ์ ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ กลยุทธ์ มำตรกำรด ำเนินกำร 

2. บุคลากรมีความพร้อม มีสมรรถนะ 
ทักษะใหม่ และมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับนโยบาย 
Thailand 4.0 สู่การเป็น Smart 
Organization  (ต่อ) 

2. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 

2. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

5. รณรงค์ให้บุคลากรภายในหนว่ยงาน แสดงออกถึงพฤติกรรมการ
ให้บริการ ที่มุ่งเน้นสร้างความพงึพอใจ ตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว และมีทัศนคตทิี่ดีในการให้บริการ 
6. พัฒนาทักษะด้านการให้บริการให้แก่บุคลากร 

 
 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
ค่ำเป้ำหมำย 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. การบริหารงานของหน่วยงาน มี
ความโปร่งใส ได้มาตรฐาน โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 

1. ระดบัความส าเร็จการด าเนนิ งานตามแผนปฏิบัติราชการ 85 90 95 100 100 

2. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส 80 85 90 95 95 

3. ระดับคะแนนความส าเร็จของการจัดการความเสี่ยง 80 85 90 95 100 

4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงาน
สนับสนนุ 

4.5 4.7 4.7 4.8 4.8 

2. บุคลากรมีความพร้อม มีสมรรถนะ 
ทักษะใหม่ และมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับนโยบาย 
Thailand 4.0 สู่การเป็น Smart 
Organization 

1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 100 100 100 100 100 

2. ร้อยละของงานตามโครงสร้างที่มีคู่มือปฏิบัติงาน 95 96 98 100 100 

3. จ านวนบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันาสมรรถนะทีส่อดคล้อง
กับสายงาน 

100 100 100 100 100 

4. จ านวนระบบสารสนเทศสนบัสนนุการปฏบิัติงานของ
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 

2 4 5 6 6 
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บทท่ี 5 
กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ 

 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ก าหนดตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2568 (ปรับปรุง 2564) ให้ครอบคลุม ตามพันธ

กิจของหน่วยงาน เพ่ือให้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เป็นแนวทางให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับได้เข้าใจทิศทางในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การก ากับติดตาม
ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ได้ผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ได้ก าหนด 

ส าหรับตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มีการทบทวนปรับปรุงรายละเอียดของแผน และตัวชี้วัดภายในแผนให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561-2579 (ระยะที่ 1 พ.ศ. 2561-2564) ประกอบกับหน่วยงานด าเนินการทบทวนพันธกิจตามบริบท 
ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน จึงก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงานขึ้นใหม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายใน การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดที่เป็นอัตลักษณ์ที่แสดงจุดเน้นและ จุดเด่นของหน่วยงาน ซึ่งมีตัวชี้วัดรวมทั้งสิ้น 23 ตัวชี้วัด มีรายละเอียดของการน าตัวชี้วัดไปสู่การปฏิบัติ 
และมอบหมายผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 

 
ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด และผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร / ผู้จัดเก็บข้อมูล 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ 1  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทั้งระดับปริญญำตรีและระดบับัณฑติศึกษำ 
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร ์: 1. มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับทิศทาง การพฒันาประเทศและเปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
      2. การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีมาตรฐานเปน็ที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร 
1. ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศกึษา
แห่งชาต ิ

1. ส่งเสริมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ให้มีการ
ด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

1. จ านวนหลักสูตรทีส่อดคล้องกับนโยบายการ
กู้ยืมเพื่อการศึกษาตาม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ 1  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทั้งระดับปริญญำตรีและระดบับัณฑติศึกษำ 
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร ์: 1. มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับทิศทาง การพฒันาประเทศและเปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
      2. การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีมาตรฐานเปน็ที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร 
2. จ านวนของหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับ
ทิศทางการพฒันาประเทศ 

2. การพัฒนาหลักสูตรใหม่แบบพลิก โฉม
มหาวิทยาลยั เพื่อสร้างทางเลือกของชุมชน 
ท้องถิ่น ตอบสนองต่อการพฒันาประเทศ และการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

2. จ านวนหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงานและการเปลี่ยนแปลงของสังคมจาก
ความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งใน
และต่างประเทศ (กรรมการบรหิารส านักฯ 
ทบทวนแผนฯ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564) 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

3. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียน
การสอน โดยเนน้ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
จากการปฏิบัตงิานจริง (ตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย) 

3. สร้างและบูรณาการระบบการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ และการแก้ปัญหาตามสภาพจริง 
 
4. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ได้มาตรฐาน   
(ตัวชี้วัดที่ 3-6 ค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์
การจัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการกับการ
ท างาน) 

3. จ านวนกิจกรรมกับภาคีเครือข่ายความร่วมมือ
กับภาครัฐและเอกชนในการจัดการเรียนการสอน
ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ (กรรมการบริหาร
ส านักฯ ทบทวนแผนฯ เมื่อวันที ่18 กันยายน 
2564 (ประชุมออนไลน)์ จากเดมิ 15 แห่ง 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

4. จ านวนโครงการ (กิจกรรม) เพื่อส่งเสริมการ
จัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชงิบูรณาการกับการ
ท างาน 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

5. ร้อยละการเพิ่มข้ึนของอาจารย์ที่ได้รับการ
ฝึกอบรมเป็นอาจารยน์ิเทศสหกิจ /การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาชีพคร ู(เทียบกับอาจารย์
ทั้งหมด) 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

6. จ านวนผลงานหรือนวัตกรรมของนักศึกษาตาม
แผนการเรียนแบบบูรณาการร่วมกับการท างาน 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ /การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 



 

58 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ 1  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทั้งระดับปริญญำตรีและระดบับัณฑติศึกษำ 
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร ์: 1. มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับทิศทาง การพฒันาประเทศและเปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
      2. การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีมาตรฐานเปน็ที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร 
5. พัฒนาคณาจารย์ให้มีสมรรถนะที่ตอบสนองต่อ
การพัฒนาประเทศและได้มาตรฐานสากล (กลยุทธ์
ตามแผนยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย) 

7. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ 
(อาจารย์ : ผศ. : รศ.) 
(กรรมการบริหารส านักฯ ทบทวนแผนฯ เมื่อวันที่ 
18 กันยายน 2564 (ประชุมออนไลน์)  
จากเดิม 5 : 3 : 2) 

กลุ่มงานบริหารส านักงานฯ  
และกองการเจ้าหน้าที 
ส านักงานอธิการบดี 

4. ร้อยละของผู้เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา
เพิ่มข้ึน (ตัวชี้วัดกลยทุธ์ระดบัมหาวิทยาลยั) 
 

6. สร้างโอกาสทางการศึกษา ให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา และพฒันากลไกกระบวนการรับ
นักศึกษาใหม่ (กลยุทธ์ระดบัมหาวิทยาลัย) 

8. ร้อยละของหลักสูตรที่มีจ านวนนักศึกษาใหม่
เป็นไปตามแผนการรับสมัคร ไมต่่ ากว่าร้อยละ 70 
ของจ านวนที่เปิดรับในแตล่ะปี 

กลุ่มงานบริหาร
ส านักงาน/ กลุ่มงาน
ทะเบียนและประมวลผล 

9. จ านวนโรงเรียน สถานศึกษา ทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้าน
วิชาการ การประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร 

กลุ่มงานบริหาร
ส านักงาน/ กลุ่มงาน
ทะเบียนและประมวลผล 

7. ปรับปรุงและพฒันาช่องทางการสื่อสารการ
ประชาสัมพนัธ์ และการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ 

10. จ านวนระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการ
สื่อสาร การประชาสัมพันธ์ และการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ 

กลุ่มงานทะเบียนและ
ประมวลผล 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ 2  ส่งเสริมกำรพัฒนำงำนกำรให้บริกำรของหน่วยงำนที่มีประสิทธิภำพ 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ : 1.ระบบการให้บริการของหน่วยงาน มีความถูกต้อง รวดเร็ว ไดม้าตรฐาน สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ 

ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร 

1. ระดับความพึงพอใจผู้รับริการที่มีต่อการ
ให้บริการของหน่วยงาน 

1. ส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานให้เป็น Smart 
Organization  

1. ร้อยละของงานตามพนัธกิจทีม่ีการทบทวน/
ปรับบปรุงกระบวนงาน  

ทุกกลุ่มงาน 

2. ระดับคะแนนความส าเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ให้บริการ 

กลุ่มงานทะเบียนและ
ประมวลผล 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชส้ารสนเทศ
ของหน่วยงาน 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลยั เพื่อการพัฒนา
สารสนเทศของหน่วยงาน 

3. จ านวนช่องทางการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์
ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มงานทะเบียนและ
ประมวลผล 

3. สนับสนุนการยกระดบัคุณภาพการให้บริการ ใน
รูปแบบที่หลากหลาย 

4. จ านวนระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการ
ให้บริการผ่านระบบออนไลน์ (ใช้ตอบอ้างอิง ITA 
และกรรมการติดตามฯ) (นับระบบงานที่มีการ
พัฒนาขึ้นใหม่ หรือปรับปรุง ในปีนั้นๆ) 

กลุ่มงานทะเบียนและ
ประมวลผล 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ 3  ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรที่ได้มำตรฐำนและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร ์: 1. การบริหารงานของหน่วยงาน มีความโปร่งใส ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร 
1. ผลประเมินการบริหารงานของผู้บริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล (ใชผ้ลการประเมิน
จากคณะกรรมการติดตามฯ) 
2. ระดับความส าเร็จการด าเนินงานตาม
แผนปฏบิัติราชการ 

1. บริหารจัดการเชิงรุก โดยยดึหลักธรรมาภิบาล 1. ร้อยละความส าเร็จการด าเนนิ งานตาม
แผนปฏบิัติราชการ 

กลุ่มงานบริหาร
ส านักงาน 

2. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ภาพรวม 

กลุ่มงานบริหาร
ส านักงาน 

3. ระดับคะแนนความส าเร็จของการจัดการความ
เสี่ยง 

กลุ่มงานบริหาร
ส านักงาน 

2. สร้างความเชื่อมั่นในการประกันคุณภาพของ
หน่วยงาน 

4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ
หน่วยงานสนบัสนุน 

กลุ่มงานบริหาร
ส านักงาน 

3. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนพฒันาบุคลากร 

1. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะหลักและทักษะอ่ืนที่สนใจให้สูงขึ้น 

1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ  กลุ่มงานบริหาร
ส านักงาน 

2. ร้อยละของงานตามโครงสร้างที่มีคู่มือปฏิบัติงาน  กลุ่มงานบริหาร
ส านักงาน 

3. จ านวนบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันาสมรรถนะที่
สอดคล้องกับสายงาน  

กลุ่มงานบริหาร
ส านักงาน 

2. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏบิัติงาน 4. จ านวนระบบสารสนเทศสนบัสนนุการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนา 

กลุ่มงานทะเบียนและ
ประมวลผล 
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ระบบและกลไกลกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติ 
1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ คู่มือการประกันคุณภาพภายใน และค ารับรองการปฏิบัติราชการ

ประจ าปีงบประมาณ 
2.ถ่ายทอดแนวทางการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ไปยังบุคลากรภายในหน่วยงาน เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
3. การจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ประเภทเงินแผ่นดิน และเงินรายได้ 
4. พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อเพ่ิมระดับคุณภาพของการด าเนินตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
5. การวางแผนและบริหารโครงการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดและตัวบ่งชี้ ตามกระบวนการและขั้นตอน ดังนี้ 
 5.1 ทบทวน/ตรวจสอบผลการด าเนินโครงการที่ผ่านมา 
 5.2 ต่อยอดโครงการเดิม/ริเริ่มโครงการใหม่และวิเคราะห์เบื้องต้น 
 5.3 วิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ 
 5.4 วิเคราะห์และจัดท าค าของบประมาณ 
 5.5 ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ 
 5.6 ประเมินผลการใช้งาน และการติดตาม/ปรับปรุง/แก้ไข 
6. น ายุทธศาสตร์แปลงไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องของแผนปฏิบัติการกับแผนยุทธศาสตร์ ได้แก ่
 6.1 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี กับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 6.2 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี กับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 6.3 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี กับแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
 6.4 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี กับแผนบริหารความเสี่ยง 
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กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล 
 การติดตามความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ เป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมการด าเนินงานตามโครงการ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 
โดยการติดตามควรด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที  และเพ่ือให้การปฏิบัติงานส าเร็จได้ตามแผนปฏิบัติราชการตามกระบวนการ
ติดตาม  ดังนี้ 

1.ติดตามผลการด าเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง ณ เวลา ปัจจุบัน เปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ 
2.ติดตามโครงการเร่งด่วนที่ต้องด าเนินงานให้แล้วเสร็จทันเวลา 
3.ทบทวน/ปรับเปลี่ยนการด าเนินงานตามปัญหา/อุปสรรคการใช้งบประมาณในรอบระยะเวลา 6 เดือน และ 12 เดือน 
4.ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานประจ าปีและรายงานการประเมินผลการด าเนินการในรูปแบบต่างๆ  ดังนี้ 

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


