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ค ำน ำ 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรปรับปรุงและพัฒนำ
หน่วยงำน ให้มีควำมสอดคล้องกับแนวทำงในระดับมหำวิทยำลัย ทั้งด้ำนกำรบริหำรและกำรสนับสนุน
กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือให้ได้คุณภำพและมำตรฐำนที่เป็นที่ยอมรับของสังคม และสำมำรถแข่งขันกับ
สถำบันอุดมศึกษำอ่ืนได้ ประกอบกับแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2566 – 2570 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ที่ได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ระดับหน่วยงำน และมี
กำรด ำเนินงำนตำมแผนที่ได้จัดท ำมำเป็นระยะเวลำหนึ่ง แต่ด้วยในสภำวะปัจจุบัน สภำพแวดล้อมทั้ง
ภำยนอกและภำยในที่เอ้ือต่อกำรด ำเนินงำนของส ำนักนั้น มีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมยุคสมัย แผนกำร
ด ำเนินงำนต่ำง ๆ จึงจ ำเป็นต้องมีกำรบูรณำกำรนโยบำย และแผนงำนให้มีควำมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์
กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนำคต สำมำรถแปลงแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็น
รูปธรรม  

ดังนั้น เพ่ือให้กำรปรับปรุงและพัฒนำส ำนักฯ สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัย และ
เป็นไปตำมกระบวนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ทำงส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน จึงจัดให้มีกำร
ทบทวนแผนยุทธศำสตร์ส ำนักฯ 5 ปี  โดยมีกำรปรับแผนยุทธศำสตร์ เพ่ือให้หน่วยงำนมีแผนแม่บท 
ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย ยุทธศำสตร์กระทรวง แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2574) และยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งสำมำรถใช้เป็นกรอบแนวทำงที่แสดงถึงยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ต่ำงๆ เพ่ือพัฒนำส ำนักฯ และสนับสนุน
กำรด ำเนินงำนในระดับมหำวิทยำลัย กำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ที่จัดท ำขึ้นในครั้งนี้ มีรูปแบบกำรใช้
กระบวนกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย ผู้บริ หำรและ
บุคลำกรภำยในหน่วยงำน  

คณะกรรมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ เอกสำรแผนยุทธศำสตร์ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับนี้ จะช่วยส่งเสริมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับทิศทำงกำร
ปฏิบัติและกำรพัฒนำหน่วยงำน เป็นแนวทำงให้ผู้บริหำรและบุคลำกรทุกระดับใช้เป็นเครื่องมือส ำหรับ
กำรด ำเนินงำน กำรแปลงแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ที่จะส่งผลให้ประสบควำมส ำเร็จ
ตำมท่ีมุ่งหวัง และเสริมสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุขร่วมกับพัฒนำให้มีควำมยั่งยืนสืบไป 
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บทน ำ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนเพ่ือเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับ
ท้องถิ่น และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล สร้างความรู้และนวัตกรรม น าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ ทั้งระดับปัจเจกบุคคล ชุมชน องค์การและภาคการผลิต ให้บริการ
วิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย พ้ืนฟูและสืบสานคุณค่า
ความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยที่เป็นวิถีชีวิตประเพณี มีค่านิยมที่ดีงามมีภูมิ ปัญญาท้องถิ่นและ
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่นรวมถึงเพ่ิมศักยภาพและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดยมีระบบ
บริหารจัดการแบ่งส่วนงานในการก ากับควบคุมดูแลทั้งหมด 5 คณะ และ 5 ส านัก/สถาบัน 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 
2518 ตามโครงสร้างของพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู โดยมีชื่อว่า “ฝ่ายทะเบียนและวัดผล” ต่อมามีภารกิจ
เพ่ิมขึ้น จึงได้จัดตั้งเป็น “ส านักส่งเสริมวิชาการ” ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ตาม
มาตรา 7 และเมื่อมีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2538 และประกาศส านักงานสภา
สถาบันราชภัฏ เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการสถาบันราชภัฏ ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 
2538 สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ จึงได้แบ่งส่วนราชการเป็น “ส านักส่งเสริมวิชาการ” 

 ในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการยกฐานะ และเปลี่ยนแปลงสถานภาพจากสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ มา
เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงมีการแบ่งส่วนราชการใหม่เป็น “ส านักงานส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน” ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2548 ณ วันที่ 1  มีนาคม พ.ศ.2548 ซึ่งปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 20 ก วันที่ 8  
มีนาคม 2548  และมีการแบ่งส่วนราชการเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  การแบ่งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2549 โดยให้แบ่งส่วนราชการเป็นส านักงานผู้อ านวยการ 
ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 23  มิถุนายน 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 เห็นชอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ภายในมหาวิทยาลัยของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่ม
งานบริหารส านักงานผู้อ านวยการ  กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล  กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ  และ
ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มีหน้าที่ในการรับผิดชอบงานรับนักศึกษา  งานทะเบียน  งานประมวลผล  งาน
หลักสูตร  งานแผนการเรียน และบัณฑิตศึกษาเป็นต้น  โดยขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
มีโครงสร้างการบริหารงานภายใน ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการประชุมครั้งที่ 
12/2549 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 และครั้งที่ 13/2549 วันที่ 27  ธันวาคม 2549  
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ต่อมาในปี พ.ศ. 2558  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีมติเห็นชอบประกาศให้จัดตั้ง 
“บัณฑิตวิทยาลัย” เป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ แยกออกจากส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 วันที่ 26  มีนาคม  2558  ซึ่งเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยส่วนงานภายในที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ  
การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2554 
จากมติสภามหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. 2561 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีมติยุบเลิกบัณฑิต
วิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 จากมติสภามหาวิทยาลัยฯ 
ดังกล่าว โดยให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับโอนงาน ทรัพย์สิน บุคลากรและอัตราก าลัง 
รวมถึงงานด้านการเงินและงบประมาณ ส่งผลให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการและโครงสร้างการบริหารงาน 3 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหารส านักงานผู้อ านวยการ  
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ  และกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล  

 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
ได้รับการแบ่งส่วนการบริหารงานและแบ่งส่วนราชการ จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 12/2549  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2549 โดยมีโครงสร้างองค์กร ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภำพที่ 1  โครงสร้างองค์กรอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2549 
                                    เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 
  

ผู้อ ำนวยกำร 

รองผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 
 - งานจัดตารางเรียนและตารางสอบ 
 - งานประสานงานพัฒนาหลักสูตร 
 - งานวางแผนการเรียนการสอน 
 - งานพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและ 
      การสอน 
 - งานประเมินการจัดการศึกษา 
 - งานสนับสนุนการจัดท าผลงาน
ทางวิชาการ 
 - งานบริการวิชาการด้านการเรียน
นอกแผน 
 - งานเอกสารหลักสูตรและคู่มือ
อาจารย์ 

กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร 
 - งานบริหารงานทั่วไป 
 - งานสารบรรณ 
 - งานพัสดุการเงิน 
 - งานบุคลากร 
 - งานข้อมูลสารสนเทศ 

   - งานประกันคุณภาพ งานกพร. 
 - งานแผนงานและงบประมาณ 
 - งานเลขานุการ สภาวิชาการและ 
   อนุกรรมการวิชาการ 

ส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย 
 - งานบริหารทั่วไป 
 - งานวิชาการบัณฑิตศึกษา 
 - งานบริการการศึกษา 
 - งานมาตรฐานการศึกษา 

หมำยเหตุ  ส านักงานบัณฑิต
วิทยาลัยเป็นหน่วยงานอิสระ มี
ฐานะเทียบเท่ากลุ่มงานในส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
จัดต้ังตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล 
 - งานรับนักศึกษา 
 - งานทะเบียนนักศึกษา 
 - งานลงทะเบียนและประมวลผล 
     การเรียน 
 - งานเอกสารหลักฐานการศึกษา 
 - งานตรวจสอบคุณวุฒิ 
 - งานพระราชทานปริญญาบัตร 
 - งานข้อมูลสารสนเทศนักศึกษา 
 - งานคู่มือนักศึกษา 
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จากมติสภามหาวิทยาลัย ส่งผลให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการ และโครงสร้างการบริหารงาน ในปัจจุบันเพียง 3 กลุ่มงาน ดังนี้ 

 

แผนภำพที่ 2  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 

แผนภำพที่ 3  โครงสร้างการบริหารงาน 
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การด าเนินงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มีการก าหนดเป้าหมายของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไว้ คือ เป็นองค์กรที่มีคุณภาพในการท างานและเน้นการให้บริการแบบ  
Service mind โดยแบ่งกลุ่มงานต่างๆ เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการออกเป็น 
3 กลุ่มงาน ดังนี้ 

 กลุ่มงานบริหารส านักงานผู้อ านวยการ ดูแลรับผิดชอบงานด้านธุรการ การเบิก-จ่ายงบประมาณ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ งานประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งงานด้านวิชาการ จากคณะกรรมการบริหารชุดต่าง ๆ  
 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล ดูแลรับผิดชอบงานด้านสารสนเทศงานทะเบียนนักศึกษา การ
ประมวลผลการเรียน ระบบงานส าหรับคณาจารย์ เป็นต้น 
 กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ ดูแลประสานงานด้านการพัฒนาหลักสูตร การวางแผนการเรียนการสอน 
การจัดตารางเรียนตารางสอบ งานเอกสารหลักสูตรและคู่มืออาจารย์ นักศึกษา ฯลฯ 
 โดยมีการบริหารงานภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจ า
ส านักฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังแผนภาพ 

 

แผนภำพที่ 4  รายชื่อผู้บริหารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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แผนภำพที่ 5  รายชื่อคณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

 

แผนภำพที่ 6  โครงสร้างบุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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กำรเงินและงบประมำณ 

     ข้อมูลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแหล่งงบประมำณ  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ล ำดับ แหล่งเงิน รับจัดสรร เบิกจ่ำย ร้อยละ 

1 งบประมาณแผ่นดิน 1,260,000 1,240,102 98.42 
2 งบประมาณเงินรายได ้ 6,223,430 5,083,339.05 81.68 
3 รายได้อ่ืน ๆ 444,000 443,992 100 

รวมเงินงบประมำณ 7,927,430 6,767,433.05 85.37 
 
    ข้อมูลด้ำนงบประมำณตำมประเด็นยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 

งบแผ่นดิน งบรำยได้ ร้อยละ 

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษา ทั้งระดับปริญญา
ตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

773,350 - 10.88 

2. ส่งเสริมการพัฒนางานบริการของหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพ 

- 584,790 8.23 

3. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

- 5,515,210 77.61 

4. โครงการความร่วมมือทางวิชาการ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีฯ 

- 232,800 3.28 

รวม 773,350 6,332,800 100 

รวมทั้งสิ้น 7,106,150 
 

 



 

 

กรอบแนวคิดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประจำปี

งบประมาณ ซึ่งมีกระบวนการเป็นไปตามพระราชกฤษฏีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ประกอบกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว หน่วยงานจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการทบทวน ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฉบับเดิม ให้มีความ
สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน อีกท้ังยังเป็นแนวทางในการดำเนินงานที่สนองนโยบายของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาชั้นนำ และเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

จากบริบทของหน่วยงาน ในการเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ จึงได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เดิม และจัดทำกรอบแนวคิดในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  โดยพิจารณาจากแนวโน้มและความท้าทาย ของนโยบาย
มหาวิทยาลัยในประเด็นต่าง ๆ  ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน รวมถึงมหาวิทยาลัยฯ ในอนาคต มีรายละเอียดดังแผนภาพ 

 

 
 

แผนภาพที่ 7  ปัจจัยในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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 จากแผนภาพปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน คณะกรรมการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ดำเนินการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงเกี่ยวข้อง กับ
หน่วยงาน มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ระยะที่ 2 (2566-2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
    มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ โดยมีความเชื่อมโยงระหว่าง แผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
20 ปี ผลการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงปัจจัยอื ่นที่เกี ่ยวข้อง  มีรายละเอียดของ
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิต และพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะและศักยภาพสูง เพื่อ
รองรับการทำงานในอนาคต (Future of work) และการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ 
เป้าประสงค์ : 
 1. บัณฑิตมีขีดความสามารถสูง (ความรู้/ทักษะ/ทัศนคติ) รองรับการทำงานในอนาคต (future of 
work) และสามารถใช้นวัตกรรมเป็นฐานการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น (Innovation-driven) 
 2. บัณฑิตทุกกลุ่ม/ช่วงวัย สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ : 
 1. ร้อยละคะแนนขีดความสามารถของบัณฑิตที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูงสามารถรองรับการ
ทำงานในอนาคต (Future of work) และใช้นวัตกรรมเป็นฐานการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
 2. ร้อยละบัณฑิตทุกกลุ่ม/ช่วงวัยสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ิมข้ึน 
กลยุทธ์ : 
 1. เสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะสูง เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ และทักษะ  
ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 2. ปฏิรูปหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ทั้งหลักสูตรระดับปริญญา (Degree) และหลักสูตรระยะสั้น 
(non-degree) ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชงิประสบการณ์ (Experiential Education) และการบูรณาการกับ
การทำงาน (Work Based Leaning) เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ BCG Model และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)  

3. ยกระดับการพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและมีความเป็นมืออาชีพเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศ 

4. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
ผู้เรียนและผู้สอนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

5. พัฒนาระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยการร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย   
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมตามกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้น
คุณค่า (Value-Based Economy) และสร้างระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่ 
 เป้าประสงค์: 

1. มีการใช้ประโยชน์จากวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือ
สร้างเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า  (Value-Based  Economy)  แก่สังคมท้องถิ่น  

2. มีงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อทำให้มหาวิทยาลัยเป็นกลไกหลัก  (key driver) ของการขับเคลื่อน
งานวิจัย 

กลยุทธ์และมาตรการ:  
 1. พัฒนาทักษะสมรรถนะทางด้านการวิจัย  ของนักวิจัย  อาจารย์  และนักศึกษาให้มีสมรรถนะ  
รวมถึงให้มีขีดความสามารถทางการวิจัย  การนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง  

2. ขับเคลื่อนและส่งเสริม  งานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมด้วยโจทย์เชิงพื้นที่  (Area-based driven)  
ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริไปใช้อย่างยั่งยืน 

3. ส่งเสริมการทำนุบำรุง  ศิลปวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์ ในชุมชนท้องถิ่น    
4. พัฒนาระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรมด้วยเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม

กับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ  เอกชน  และชุมชนท้องถิ่น   
5. ระดมทรัพยากรและความเชี่ยวชาญ  เพื่อการถ่ายทอดความรู้  และนวัตกรรมไปใช้ทางด้าน

วิชาการและการสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษา
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 เป้าประสงค์: 
1. บัณฑิตครูมีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลสู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
(Transferable Skill)  

3. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบายการผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

4. โรงเรียนสาธิตเป็นตน้แบบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและภาษา 
กลยุทธ์และมาตรการ:  

 1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ และกระบวนการผลิตครูให้มีคุณภาพและสมรรถนะ
ตามมาตรฐานสากล 

2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
3. พัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบายการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานโรงเรียนสาธิตสู่การเป็นต้นแบบแห่งการเสริมสร้างอัจฉริยภาพ  

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและภาษา 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับความเป็นธรรมาภิบาลและการจัดการแบบพลิกโฉม
มหาวิทยาลัยใหม่ (Re-inventing) เพื่อสร้างสัมฤทธิผลและความคุ้มค่าต่อการลงทุนด้านการบริหาร
จัดการ (System  based  Transformation) 
 เป้าประสงค์: 

1. ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเพื่อไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization: 
HPO) ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

2. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดลำดับคุณภาพในระดับสากล 
3. ระบบการบริหารมหาวิทยาลัยมีความเป็นธรรมาภิบาลในทุกระดับ 
กลยุทธ์และมาตรการ:  

 1. การพัฒนาโครงสร้างกระบวนการบริหารจัดการเพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรดิจิทัล
(Digital organization)  

2. พัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ ทักษะและ เทคโนโลยี ตลอดจนการทำงานเป็นทีมของบุคลากร 
3. ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน  การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้ไห้มาตรฐานสากล 
4. ปฏิรูประบบงบประมาณ  และการจัดสรรงบประมาณ 
5. พัฒนาระบบธรรมาภิบาลทุกระดับการบริหารของมหาวิทยาลัย 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 แสวงหารายได้ และสร้างความม่ันคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
ในระยะยาว (Future of Revenue Model) 
 เป้าประสงค์: 

1. มหาวิทยาลัยมีความสามารถในการสร้างดุลยภาพและความยั่งยืนด้านการเงินของมหาวิทยาลัย   
2. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกเพ่ือสร้างและพัฒนารายได้ของ

มหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์และมาตรการ:  
1. สร้างและปรับวิธีคิด (Mindset)  ของอาจารย์ และบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพ่ือ

สร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย  
2. พัฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem) และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกท้ัง

ภาครัฐ และเอกชนในการสร้างรายได้ให้มหาวิทยาลัย 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา 2564 
 การประเมินตนเองของสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ เป็นการประเมินผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงาน ประจำปี
การศึกษา 2564 และคณะกรรมการได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามกรอบมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2564 และตัวบ่งชี้เพิ่มเติมของหน่วยงาน ผล
การประเมินตนเองภาพรวม อยู่ที่ 4.69 คะแนน คุณภาพอยู่ระดับ ดีมาก 
 • ผลการประเมินเป็นรายองค์ประกอบ เป็นดังนี้  
 1. องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ 5.00 คะแนน ระดับคุณภาพ 
อยู่ระดับดีมาก 
 2. ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมที่ 1 ระบบและกลไกการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ผลการประเมินตนเอง 
อยู่ที่ 5.00 คะแนน คุณภาพอยู่ระดับดีมาก 
 3. ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมที่ 2 ระบบและกลไกการตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษา ผลการประเมินตนเอง 
อยู่ 5.00 คะแนน คุณภาพอยู่ระดับดีมาก 
 4. ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมที่ 3 ระดับความพึงพอใจการให้บริการในภาพรวม ผลการประเมินตนเอง 
อยู่ที่ 3.94 คะแนน คุณภาพอยู่ระดับดีมาก 
 5. ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมที่ 4 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศของหน่วยงาน ผลการประเมิน
ตนเองอยู่ที่ 4.22 คะแนน คุณภาพอยู่ระดับดีมาก 
 6. ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมที่ 5 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการ ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ 5.00 คะแนน คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
 ข้อเสนอแนะภาพรวม 
 1. ควรรายงานผลให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด ได้แก่ ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงอย่างไร 
เรื่องใด มีความเสี่ยงระดับใด และระดับความเสี่ยงลดลงหรือไม่ อย่างไร 
 2. ควรมีการรายงานถึงผลสรุปเพิ่มเติมจากการดำเนินงานใน 3 เรื่อง คือ หลักประสิทธิผล หลัก
ประสิทธิภาพ  หลักการตอบสนอง 
 3. ควรปรับการรายงานผลตามกระบวนการ KM เช่น KM 7 ขั้นตอน เป็นต้น เพื่อให้สามารถ
กำหนดเป็นวงรอบการทำงานตามปีการศึกษา 
 4. ควรจัดทำแผนการเข้าสู่ตำแหน่งของบุคลากรสายวิชาการตั้งเริ่มต้น จนได้รับการอนุมัติ โดย
จัดทำเป็นแผนระยะยาว และมีการทบทวนแผนทุกปี 
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การสำรวจความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ 
 ผู้รับบริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร้อยละ 100  เป็นเพศชายจ านวน 314 
คน  คิดเป็นร้อยละ 39.8  เพศหญิง จ านวน 474 คน  คิดเป็นร้อยละ 60.2  แบ่งออกเป็นนักศึกษา จ านวน 
726 คน  คิดเป็นร้อยละ 92.1  อาจารย์ จ านวน 40 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.1  และเจ้าหน้าที่ จ านวน 22 
คน  คิดเป็นร้อยละ 2.8  ซึ่งแบ่งออกเป็นคณะต่างๆ ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 169 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 21.4  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จ านวน 158 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.1  คณะครุศาสตร์ จ านวน 155 คน  คิดเป็นร้อยละ 
19.7  และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 146 คน  คิดเป็นร้อยละ 18.5  
ตามล าดับ 
 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการในด้านต่างๆ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
 ระดับความพึงพอใจสูงสุดใน 3 ลำดับแรก  ผู ้ร ับบริการมีความพึงพอใจเกี ่ยวกับขั ้นตอน
กระบวนการดำเนินการที่ชัดเจน อยู่ที่ระดับมาก (X̅ = 4.00)  รองลงมาลำดับที่ 2 คือ มีการดำเนินงาน
ตามข้ันตอนอย่างเป็นระบบชัดเจน  อยู่ที่ระดับมาก  (X̅ = 3.99) และรองลงมาลำดับที่ 3 คือ กระบวนงาน
มีเอกสารแบบฟอร์มให้ดำเนินการชัดเจนทุกข้ันตอน  อยู่ที่ระดับมาก (X̅ = 3.98)  ตามลำดับ 
 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 ระดับความพึงพอใจสูงสุดใน 3 ล าดับแรก  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเกี่ยวกับเจ้าหน้าที ่มี
ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบค าถามชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหา
ได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ อยู่ที ่ระดับมาก (X̅ = 3.94)  รองลงมาล าดับที่ 2 คือ ความมีน ้าใจ มีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ไม่ปัดความรับผิดชอบ อยู่ที่ระดับมาก (X̅ = 3.90)  และรองลงมาล าดับที่ 3 คือ  เจ้าหน้าที่
รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้มารับบริการอย่างเต็มใจ  อยู่ที่ระดับมาก (X̅ = 3.88)  ตามล าดับ 
 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 ระดับความพึงพอใจสูงสุดใน 3 ล าดับแรก  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเกี่ยวกับต าแหน่งที่ตั้ง
ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีความเหมาะสม อยู่ที่ระดับมาก (X̅ = 4.00)  รองลงมาล าดับ
ที่ 2 คือ การจัดสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม อยู่ที่ระดับมาก (X̅ = 3.98)  และรองลงมาล าดับที่ 3 คือ  
มีช่องทางเลือกใช้บริการได้หลายรูปแบบ อยู่ที่ระดับมาก (X̅ = 3.97)  ตามล าดับ 
 ด้านคุณภาพการให้บริการ 
 ระดับความพึงพอใจสูงสุดใน 3 ล าดับแรก  ได้แก่ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเกี่ยวกับข้อมูลหรือ
สารสนเทศที่ได้รับบริการตรงตามความต้องการ  อยู่ที่ระดับมาก (X̅ = 3.97)  รองลงมาล าดับที่ 2 คือ  
ได้รับเอกสารและสารสนเทศตรงตามเวลาที่นัดหมาย  อยู่ที่ระดับมาก (X̅ = 3.96)  และรองลงมาล าดับที่ 
3 คือ ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการบริการ  อยู่ที่ระดับมาก (X̅ = 3.92)  ตามล าดับ 
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 ข้อเสนอแนะ 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี ่ยวกับความพึงพอใจในการให้บริการของส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน  ได้แก่ 
  1. เดินทางมายังจุดให้บริการล าบาก  
  2. การบริการดีมาก  พัฒนาต่อไปให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ 
  3. ควรมีการบริการด้านต่าง ๆ ให้รวดเร็วมากกว่านี้ 
  4. อยากให้เจ้าหน้าที่พูดจาให้ไพเราะ มีมารยาท  และแสดงความเป็นมิตรมากกว่านี้ 
  5. อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่ส าคัญมากกว่านี้ 
  6. อยากให้เจ้าหน้าบางคนที่เต็มใจปฏิบัติหน้าที่ให้มากกว่านี้ 
  7. ผลการเรียนออกช้า อยากให้ผลการเรียนออกเร็วกว่านี้ 

 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
  1. ในสถานการณ์โควิด-19  นักศึกษาส่วนมากเรียนออนไลน์ ควรมีการลดค่าบ ารุงการศึกษา 
และควรด าเนินการอย่างรวดเร็ว 
  2. มหาวิทยาลัยควรมีการประกาศข่าวสาร  หรือข้อมูลต่าง ๆ ให้เร็วกว่านี้ 
  3. ช่องบริการทางการเงินปิดให้บริการเร็วเกินไป  เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการหน่วยงานอื่นบางคน
ท าสีหน้าไม่ยินดีต้อนรับการให้บริการกับผู้มาใช้บริการ 
 

 จากผลการศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
พบว่าผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นผล
มาจากการบริหารจัดการ ขั้นตอนการให้บริการ บุคลากรของหน่วยงานมีความรู้ในเรื่องที่ให้บริการเป็น
อย่างดี ท าให้สามารถให้ค าแนะน า หรือแก้ไขปัญหาให้กับผู้มาขอรับบริการได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง และ
น่าเชื่อถือ และบุคลากรของหน่วยงานมีการปฏิบัติงานที่มุ ่งเน้นการให้บริการที่สอดคล้องกับปรัชญา 
“ส่งเสริมวิชาการ รักษามาตรฐาน บริการด้วยน ้าใจ” และวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่ว่า “ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริการถูกต้องรวดเร็ว”  แต่จากผลการศึกษาความพึง
พอใจยังมีบางด้านที่ควรปรับปรุง โดยเฉพาะในด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะน าผลที่ได้ไปใช้ในการ
ปรับปรุงการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนต่อไป 
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นโยบาย และทิศทางการพัฒนาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 ภายใต้การบริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารสำนักฯ มีแนวทางการพัฒนาตามแนวคิดที่ว่า 
“ส่งเสริมวิชาการ รักษามาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ ทันสมัยในเทคโนโลยี” และมีจุดเน้นในการพัฒนา
หน่วยงานในด้านต่างๆ  ตามนโยบายผู้บริหาร ดังนี้ 
    1. ส่งเสริมงานด้านวิชาการและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

• ขับเคลื่อนและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ด้วยระบบการเรียนรู้แบบ Degree/Non-degree (Credit Bank และหลักสูตรแบบ Modular 
System)  

• ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาศัพยภาพคน และ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

• สร้างโอกาสการเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและแสวงหา
ผู้เรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (social media) 

• สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการทำงาน (CWIE/สหกิจศึกษา) 
• สร้างเครือข่ายทางการศึกษาและดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุน

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
• สร้างการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนในทักษะที่ทันสมัย อาทิ เทคโนโลยีสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอน เทคนิคการสอน การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรที ่ทันสมัย การ
ประเมินผู้เรียน เป็นต้น) 

• สนับสนุนการจัดทำและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่านวารสารวิชาการ 
    2. พัฒนาสมรรถนะและความก้าวหน้าตามสายงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยการ
ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมระดับคุณภาพของ
การดำเนินและสร้างสมรรถนะของบุคลากรให้สูงขึ้น  
    3. พัฒนาหน่วยงานให้ตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัย ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

       การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ทั้งด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร การพัฒนาปรับปรุงห้องเรียนมาตรฐาน 
ห้องปฏิบัติการ Central Lab และครุภัณฑ์ทางการศึกษา ทั้งในเขตการศึกษาในเมืองและรองรับการ
ขยายตัวของมหาวิทยาลัยย่านมัทรี 

• การพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาและการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย  

• การเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามพันธกิจของหน่วยงาน เพ่ือรองรับ
การจัดการศึกษาในยุคดิจิตอล  

• การพัฒนาปรับปรุงห้องเรียนมาตรฐาน 
    4. พัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขัน โดยการแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือด้าน
วิชาการ กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน 
อาทิเช่น  
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• การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านระบบการให้บริการต่าง ๆ เช่น การให้บริการช่องทาง
การชำระเงินลงทะเบียน  การให้บริการในการจัดทำบัตรนักศึกษา 

• การแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการ
พัฒนาคณาจารย์ด้านการเรียนการสอน  

    5. ยกระดับคุณภาพการให้บริการงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 
• ยกระดับคุณภาพการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ ภายใต้แนวคิด Digital Content 
• พัฒนาช่องทางการสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับผู้รับบริการ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

ให้บริการต่าง ๆ ให้อยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ 
• พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษา ของมหาวิทยาลัยและการ

ดำเนินงานของหน่วยงาน 
• เสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการที่เป็นเลิศ 
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กระบวนการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 3 กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  

ปรับปรุง 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

รวบรวมข้อมูลพื้นฐานในการ
จัดทำแผน 

ประชุมบุคลากรเพื่อทำการ
ทบทวน/ปรบัปรุงข้อมูลพื้นฐาน 

จัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 
ระยะยาว 5 ป ี

ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
พิจารณา (รา่ง) แผนฯ 

เสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 
ต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ 

ไม่ปรับปรุง 

ประชุมบุคลากร ถ่ายทอด 
และมอบหมายตัวชี้วัดแผน 

นำแผนฯ ไปปฏบิัต ิ

รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนฯ 

- วิสัยทัศน์ /ปรัชญา / SWOT 
- พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์สำนักฯ 
- ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยั 
- นโยบายการดำเนินงานต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ประชุมบุคลากรภายในสำนัก เพื่อทำการทบทวน หรือ
ปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็น การ
วิเคราะหจ์ุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นยุทธศาสตร์  
เป้าประสงค์ รวมถึงการกำหนดตัวช้ีวัดการดำเนินงาน 

คณะกรรมการบรหิารร่วมกันพิจารณา ตรวจสอบ
ความถูกต้อง และทำการปรับแก้ไขเบื้องต้นก่อนเสนอ
คณะกรรมการประจำสำนัก 

กำกับติดตามการดำเนินงาน 
โดยหัวหน้างานและคณะ
ผู้บริหารตามสายงาน  

ตรวจสอบการดำเนินงาน
ประจำปี โดยหน่วยงานท่ี
มหาวิทยาลยัแต่งตั้ง  



 

 

ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายต่าง ๆ กับกรอบแนวคิดในการจัดทำยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 



การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร 
ในการท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นการด าเนินการในลักษณะ

การพัฒนาที่ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จุดเน้นและนโยบายจากสภา
มหาวิทยาลัย โดยการด าเนินการนั้นได้ระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพ่ือท าการ
วิเคราะห์ผลการของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา พร้อมทั้งการประเมินสภาพการณ์ของมหาวิทยาลัย 
บริบทของส านักฯ และการวิเคราะห์สถานการณ์ของการพัฒนาการศึกษา ที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือทิศทางการ
ด าเนินงานทางยุทธศาสตร์ให้มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต เพ่ือ
ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน โดยหน่วยงานท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินงาน วิเคราะห์ปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของหน่วยงาน และการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
ที่ส่งเสริมเป็นโอกาสในการด าเนินงาน รวมทั้งปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบก่อให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงาน 
การวิเคราะห์ SWOT ดังกล่าวจะน ามาซึ่งการก าหนดแผนการด าเนินงานในการรักษา ส่งเสริมจุดแข็ง หา
แนวทางป้องกันแก้ไข สิ่งที่เป็นจุดอ่อน จากโอกาสที่มีอยู่ เพ่ือความส าเร็จในการปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมายของ
แผนต่อไป โดยมีผลการวิเคราะห์ในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้ 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT 

INTERNAL STRENGTHS 

จุดแข็ง 
ผลกระทบ 
ต่องาน 

ค่าน ้าหนัก 
(0.01-1.00) 

ค่าผลกระทบ 

บุคลากรมีภาระงาน ขั้นตอนปฏบิัติและคู่มือปฏบิัติงานทีช่ัดเจน 3 0.1 0.3 

บุคลากรสายสนับสนุนส่วนใหญม่ีความรู้ความสามารถและความ
ช านาญในการปฏิบัตงิาน แก้ไขปัญหาเฉพาะหนา้ได้ มีความคิด
ริเริ่ม สร้างสรรค์สิ่งใหม่อย่างต่อเนื่อง 

4 0.2 0.8 

มีบุคลากรที่สามารถพัฒนาระบบงานสารสนเทศให้รองรับความ
ต้องการของนักศึกษาและอาจารย์ 

4 0.1 0.4 

ระบบการบริหารงานเน้นการมสี่วนร่วมของบุคลากร และ
กระจายอ านาจในการบริหารงาน 

3 0.1 0.3 

มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ และระบบงานให้บริการมีความ
ทันสมัย และปลอดภัย สอดคลอ้งกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

4 0.2 0.8 
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INTERNAL STRENGTHS 

จุดแข็ง 
ผลกระทบ 
ต่องาน 

ค่าน ้าหนัก 
(0.01-1.00) 

ค่าผลกระทบ 

มีระบบสนับสนนุการให้บริการ และการปฏิบตัิงานที่คล่องตัว 
เช่น จัดตารางเรียนและตารางสอน/ตาราสอบ ระบบงาน
นักศึกษา-อาจารย์ และบุคคลภายนอก 

4 0.1 0.4 

เป็นแหล่งสนับสนุนข้อมูลดา้นวชิาการ เชน่ หลักสูตร เกณฑ์
มาตรฐานต่าง ๆ ระเบียบที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา 

3 0.1 0.3 

สามารถสื่อสารและประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่าง
รวดเร็วผ่านเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ 

3 0.1 0.3 

รวมคะแนน 1 3.6 
 
INTERNAL WEAKNESSSES 

จุดอ่อน 
ผลกระทบ 
ต่องาน 

ค่าน ้าหนัก 
(0.01-1.00) ค่าผลกระทบ 

บุคลากรมีภาระงานหลักมากส่งผลต่อการพัฒนางานดา้นอ่ืน ๆ
และบางส่วนยังไม่สามารถปฏิบตัิงานทดแทนกนัได้ 

3 0.1 0.3 

บุคลากรขาดทักษะด้านใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 0.1 0.3 
บุคลากรที่มีความสามารถในการพัฒนาระบบ ไม่เพียงพอ 3 0.2 0.6 
ช่องทางการสื่อสารภายในและภายนอกหน่วยงานยังไม่ถูกใช้
งานอย่างเต็มประสทิธิภาพ 

4 0.1 0.4 

ขาดระบบรองรับข้อมูล ที่เก่ียวข้องการการจัดตารางเรียน สอน 
สอบ ที่ครอบคลุมทุกข้ันตอน เชน่ การรับ-ส่งรายการจัดสอน  
การจัดตารางสอนหมู่เรียนพิเศษ การจัดสอบ/การรับอาจารย์ผู้
ควบคุม ในรูปแบบ online  

3 0.1 0.3 

มีหน่วยให้บริการสองแห่งท าให้การบริการของหน่วยงานมี
ประสิทธิภาพลดลงเนื่องจากจ านวนบุคลากรในการให้บริการไม่
เพียงพอกับหน่วยให้บริการส่วนย่อย 

3 0.2 0.6 

กระบวนการท างานระหว่างหนว่ยงานยังไม่รองรับเทคโนโลยีที่
ทันสมัยตลอดกระบวนการ 

3 0.1 0.3 

คุณลักษณะของเคร่ืองแม่ข่ายไม่เพียงพอกับปริมาณข้อมูล ท าให้
ประสิทธิภาพในการประมวลผลช้าลง 

4 0.1 0.4 

รวมคะแนน 1 3.2 
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EXTERNAL OPPORTUNITIES 

โอกาส 
ผลกระทบ
ต่องาน 

ค่าน ้าหนัก 
(0.01-1.00) 

ค่า
ผลกระทบ 

นโยบายการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารจัดการที่เอ้ือต่อการ ให้บริการที่รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

3 0.2 0.6 

มีแหล่งเรียนรู ้ทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศภายนอกที่
สนับสนนุการเรียนรู้ที่สามารถพฒันางานที่ปฏบิัติอย่างต่อเนื่อง 

3 0.2 0.6 

นโยบายการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งผลดตี่อ
การขยายฐานผู้เรียนให้เพิ่มมากขึ้น 

3 0.2 0.6 

รูปแบบการใชช้ีวิตในของประชากรในสังคมที่เปลีย่นไป ใช้ 
smart device มากยิ่งชึน้ 

4 0.2 0.8 

องค์กรเห็นความส าคัญในการพฒันาบุคลากร เปิดโอกาสและ
สนับสนนุให้บุคลากรไดพ้ัฒนาดา้นการเข้าสู่ต าแหน่งทีสู่งขึ้น 

4 0.1 0.4 

มีการเชื่องโยงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานผา่นสื่อสังคม
ออนไลน์มากข้ึน เช่น เว็บไซต์ เว็บเพจ ไลน์ กูเกิลแชท 

3 0.1 0.3 

รวมคะแนน 1 3.3 
 

EXTERNAL THREATS 

อุปสรรค 
ผลกระทบ 
ต่องาน 

ค่าน ้าหนัก 
(0.01-1.00) 

ค่าผลกระทบ 

นโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษาสองแห่งส่งผลต่อ
การบริหารงาน 

4 0.1 0.4 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ส่งผลให้ประชากรวัยเรียน
ลดลงไม่เป็นไปตามแผนการรับ 

4 0.1 0.4 

ทัศนคต ิมุมมองสังคมภายนอกที่มีต่อบัณฑิตมหาวทิยาลัยราช
ภัฏในเชิงลบ 

3 0.1 0.3 

ภาวะเศรษฐกิจตกต ่า ท าให้นักศึกษาไม่ช าระค่าลงทะเบียนเรียน
ตามระยะเวลาก าหนดส่งผลต่อการด าเนินงานอ่ืน ๆ ของส านัก 

4 0.1 0.4 

การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากสถาบันการศึกษาทั้งในพืน้ที่บริการและ
นอกพื้นที่บริการ 

4 0.1 0.4 
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EXTERNAL THREATS 

อุปสรรค 
ผลกระทบ 
ต่องาน 

ค่าน ้าหนัก 
(0.01-1.00) 

ค่าผลกระทบ 

การด าเนินงานส่งสริมวชิาการและงานทะเบียนต้องอาศัยความ
ร่วมมือกับหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องหลายฝ่าย ซึ่งอาจมี
อุปสรรคเกิดข้ึนจากการติดต่อประสานงาน/และนโยบายของ
มหาวิทยาลยั 

3 0.2 0.6 

ขาดแรงจูงใจที่จะท าให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัตงิานร่วมกับหน่วยงานภายในอ่ืน ๆ 

3 0.1 0.3 

ผู้รับบริการขาดความรู้ความเข้าใจ กฏระเบียบ ข้อบังคับ ของ
มหาวิทยาลยัฯ 

3 0.1 0.3 

งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานมีแนวโน้มลดลง 

4 0.1 0.4 

รวมคะแนน 1 3.5 
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 จากการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือใช้ในการก าหนดยุทธศาสตร์ของหน่วยงานนั้น คณะกรรมการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ได้เลือกใช้ผลการวิเคราะห์ เพ่ือน าเสนอกลยุทธ์ประกอบการก าหนดยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
จากผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์ตาม TOWS Matrix  ในด้าน WT 
 

ยุทธศาสตร์เชิงรับ (WT) 

W จุดอ่อนภายในองค์กร T อุปสรรคภายนอก 
1. บุคลากรมีภาระงานหลักมากส่งผลต่อการพฒันางาน
ด้านอ่ืน ๆ และบางส่วนยงัไม่สามารถปฏิบัติงานทดแทน
กันได ้
2. บุคลากรขาดทักษะดา้นใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3. บุคลากรที่มีความสามารถในการพัฒนาระบบ ไม่เพยีงพอ 
4. ช่องทางการสื่อสารภายในและภายนอกหน่วยงานยังไม่
ถูกใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
5. ขาดระบบรองรับข้อมูล ที่เก่ียวข้องการการจัดตาราง
เรียน สอน สอบ ที่ครอบคลุมทกุข้ันตอน เช่น การรับ-สง่
รายการจัดสอน  การจัดตารางสอนหมู่เรียนพิเศษ การจัด
สอบ/การรับอาจารย์ผู้ควบคุม ในรูปแบบ online  
6. มีหน่วยให้บริการสองแห่งท าให้การบริการของ
หน่วยงานมีประสิทธิภาพลดลงเนื่องจากจ านวนบุคลากร
ในการให้บริการไม่เพียงพอกับหน่วยให้บริการส่วนย่อย 
7. กระบวนการท างานระหว่างหน่วยงานยังไม่รองรับ
เทคโนโลยทีี่ทันสมัยตลอดกระบวนการ 
8. คุณลักษณะของเครื่องแม่ขา่ยไม่เพียงพอกับปริมาณข้อมลู 
ท าให้ประสิทธภิาพในการประมวลผลช้าลง 

1. นโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษาสองแห่ง
ส่งผลต่อการบริหารงาน 
2. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ส่งผลให้
ประชากรวัยเรียนลดลงไม่เปน็ไปตามแผนการรับ 
3. ทัศนคติ มุมมองสังคมภายนอกที่มีต่อบัณฑิต
มหาวิทยาลยัราชภัฏในเชงิลบ 
4. ภาวะเศรษฐกิจตกต ่า ท าให้นกัศึกษาไม่ช าระ
ค่าลงทะเบียนเรียนตามระยะเวลาก าหนดส่งผลต่อการ
ด าเนินงานอ่ืน ๆ ของส านัก 
5. การแข่งขันที่เพิ่มข้ึนจากสถาบันการศึกษาทั้งในพืน้ที่
บริการและนอกพื้นที่บริการ 
6. การด าเนินงานสง่สริมวิชาการและงานทะเบียนต้อง
อาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
หลายฝ่าย ซึ่งอาจมีอุปสรรคเกิดขึ้นจากการติดต่อ
ประสานงาน/และนโยบายของมหาวิทยาลยั 
7. ขาดแรงจูงใจทีจ่ะท าให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของ
เจ้าหนา้ทีผู่ป้ฏิบัตงิานรว่มกับหนว่ยงานภายในอ่ืนๆ 
8. ผู้รับบริการขาดความรู้ความเข้าใจ กฏระเบียบ 
ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยฯ 
9. งบประมาณที่ได้รบัจัดสรรในการจัดหาสิ่งสนับสนนุการ
ปฏิบัติงานมีแนวโน้มลดลง 

ยุทธศาสตร์เชิงรับ (WT) 

กลยุทธ์ที่เสนอ 
1. ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศให้ ทันสมัย เอ้ือต่อการด าเนินงาน 
2. พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริการมืออาชีพ  
3. ทบทวน ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน/การให้บริการ เพื่อลดภาระงาน 
4. เลือกใช้ช่องทางการสื่อสาร และการประชาสัมพันธท์ี่เหมาะสมและครอบคลุมเข้าถึงกลุ่มเปา้หมาย 
5. สร้างเอกภาพในการสื่อสาร และความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
6. สรา้งแรงจงูใจให้บุคลากรเกิดความต้องการในการเรียนรู้และพัฒนางาน ดว้ยกลไกการสง่เสริมความก้าวหนา้ในสายงาน 
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ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ตาม TOWS Matrix  ในด้าน WO 
 

ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา (WO) 

W จุดอ่อนภายในองค์กร O โอกาสภายนอก 
1. บุคลากรมีภาระงานหลักมากส่งผลต่อการพฒันางาน
ด้านอ่ืน ๆ และบางส่วนยงัไม่สามารถปฏิบัติงานทดแทน
กันได ้
2. บุคลากรขาดทักษะดา้นใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3. บุคลากรที่มีความสามารถในการพัฒนาระบบ ไม่เพยีงพอ 
4. ช่องทางการสื่อสารภายในและภายนอกหน่วยงานยัง
ไม่ถูกใช้งานอยา่งเต็มประสิทธิภาพ 
5. ขาดระบบรองรับข้อมูล ที่เก่ียวข้องการการจัดตาราง
เรียน สอน สอบ ที่ครอบคลุมทกุข้ันตอน เช่น การรับ-สง่
รายการจัดสอน  การจัดตารางสอนหมู่เรียนพิเศษ การ
จัดสอบ/การรับอาจารย์ผู้ควบคมุ ในรูปแบบ online  
6. มีหน่วยให้บริการสองแห่งท าให้การบริการของ
หน่วยงานมีประสิทธิภาพลดลงเนื่องจากจ านวนบุคลากร
ในการให้บริการไม่เพียงพอกับหน่วยให้บริการส่วนย่อย 
7. กระบวนการท างานระหว่างหน่วยงานยังไม่รองรับ
เทคโนโลยทีี่ทันสมัยตลอดกระบวนการ 
8. คุณลักษณะของเครื่องแม่ข่ายไม่เพียงพอกับปริมาณ
ข้อมูล ท าให้ประสิทธิภาพในการประมวลผลช้าลง 

1. นโยบายการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้
ในการปฏิบัติงาน การบริหารจดัการที่เอ้ือต่อการ 
ให้บริการที่รวดเร็วและมีประสทิธิภาพ 
2. มีแหล่งเรียนรู้ ทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายนอกที่สนบัสนุนการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนางานที่
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
3 นโยบายการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ส่งผลดตี่อการขยายฐานผู้เรียนให้เพิ่มมากขึ้น 
4. รูปแบบการใช้ชีวติในของประชากรในสงัคมที่
เปลี่ยนไป ใช้ smart device มากยิ่งชึน้ 
5. องค์กรเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร เปิด
โอกาสและสนบัสนนุให้บุคลากรได้พัฒนาดา้นการเข้าสู่
ต าแหน่งที่สงูขึ้น 
6. มีการเชื่องโยงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์มากขึ้น เช่น เว็บไซต์ เว็บเพจ ไลน์ กูเกิลแชท 

ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา (WO) 

กลยุทธ์ที่เสนอ 
1.สนับสนุนให้บุคลากรทบทวน ปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภาระงานทีไ่ดร้ับมอบหมายและ
จัดท าเปน็คู่มือปฏิบัติงาน  
2.พัฒนาสมรรถนะ ทักษะดา้นเทคโนโลยีสานสนเทศที่จ าเป็นตอ่การปฏิบัติงานตามภาระงานทีไ่ด้รับมอบหมาย
ให้แก่บุคลากร  
3.จัดท าระบบให้บริการที่เก่ียวข้องกับนักศึกษา อาจารยโ์ดยตรงให้อยู่ในรูป แพลตฟอร์มออนไลน์   
4.ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร กระบวนงานที่มีการพัฒนา ผา่น smart device  sms fb  line  
5. แสวงหาเครือข่าย หรือแนวร่วมในการปรับปรุง พัฒนาระบบงานให้มีความเชื่อมโยงสามารถด าเนินงานได้ภายใต้
ระบบงานเดียวกนั  
6. เพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ เครื่องมือ ระบบปฏิบัตงิาน โดยการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์เพิ่มเติม  
7. สร้างแรงจูงใจและสง่เสริมให้บุคลกรพัฒนาสมรรถนะตนเอง และพัฒนาผลงานเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งงานที่สูงขึน้  
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ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ตาม TOWS Matrix  ในด้าน ST 
 

ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (ST) 
S จุดแข็งภายในองค์กร T อุปสรรคภายนอก 

1. บุคลากรมีภาระงาน ขั้นตอนปฏิบัติและคู่มือ
ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 
2. บุคลากรสายสนบัสนนุส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถ
และความช านาญในการปฏิบัตงิานแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าได้ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์สิ่งใหม่อย่างต่อเนื่อง 
3. มีบุคลากรที่สามารถพัฒนาระบบงานสารสนเทศให้
รองรับความต้องการของนักศึกษาและอาจารย ์
4. ระบบการบริหารงานเนน้การมีส่วนร่วมของบุคลากร 
และกระจายอ านาจในการบริหารงาน 
5. มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ และระบบงานให้บริการ
มีความทันสมัย และปลอดภัย สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลยั 
6. มีระบบสนบัสนุนการให้บริการ และการปฏบิัติงานที่
คล่องตัว เช่น จัดตารางเรียนและตารางสอน/ตาราสอบ 
ระบบงานนักศึกษา-อาจารย์ และบุคคลภายนอก 
7. เป็นแหล่งสนบัสนนุข้อมูลด้านวิชาการ เช่น หลักสูตร 
เกณฑ์มาตรฐานตา่ง ๆ ระเบียบที่เก่ียวข้องทางการศึกษา 
8. สามารถสื่อสารและประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ได้อย่างรวดเร็วผ่านเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ 

1. นโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษาสอง
แห่งส่งผลต่อการบริหารงาน 
2. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ส่งผลให้
ประชากรวัยเรียนลดลงไม่เปน็ไปตามแผนการรับ 
3. ทัศนคติ มุมมองสังคมภายนอกที่มีต่อบัณฑิต
มหาวิทยาลยัราชภัฏในเชงิลบ 
4. ภาวะเศรษฐกิจตกต ่า ท าให้นกัศึกษาไม่ช าระ
ค่าลงทะเบียนเรียนตามระยะเวลาก าหนดส่งผลต่อการ
ด าเนินงานอ่ืน ๆ ของส านัก 
5. การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากสถาบันการศึกษาทั้งในพืน้ที่
บริการและนอกพื้นที่บริการ 
6. การด าเนินงานสง่สริมวิชาการและงานทะเบียนต้อง
อาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
หลายฝ่าย ซึ่งอาจมีอุปสรรคเกิดขึ้นจากการติดต่อ
ประสานงาน/และนโยบายของมหาวิทยาลยั 
7. ขาดแรงจงูใจทีจ่ะท าให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของ
เจ้าหนา้ที่ผูป้ฏิบัตงิานร่วมกบัหน่วยงานภายในอ่ืน  ๆ
8. ผู้รับบริการขาดความรู้ความเข้าใจ กฏระเบียบ 
ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยฯ 
9. งบประมาณที่ได้รบัจัดสรรในการจัดหาสิ่งสนับสนนุ
การปฏิบัติงานมีแนวโน้มลดลง 

ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (ST) 

กลยุทธ์ที่เสนอ 
 1. ปรับปรุงกระบวนงานให้มีความกระชับ ทันสมัย ให้บริการให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์  
2. ทบทวนประกาศ แนวปฏิบัตติ่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนนิงาน และการให้บริการให้มีความทันสมัย สอดคล้อง
กับสภาพสงัคมปัจจบุัน  
3. ทบทวน ปรับปรุงกระบวนการและช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ให้มี
ความชัดเจน น่าเชื่อถือ  
4. สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง และพัฒนางานเพื่อความก้าวหน้าของตนเอง  
5. ยกระดบัการบริหารจดัการภายใน ดว้ยการสรา้งบรรยากาศการมสี่วนร่วมในการพฒันาหนว่ยงานจากบคุลากรภายใน 
6. ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ทีห่ลากหลาย เพื่อขยายฐานผู้เรียนให้เพิ่มมากขึ้น และเข้าถึงกลุ่มคนที่หลากหลาย  
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ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์ตาม TOWS Matrix  ในด้าน SO 
 

ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO) 

S จุดแข็งภายในองค์กร O โอกาสภายนอก 
1. ระบบการบริหารงานเนน้การมีส่วนร่วมของบุคลากร และ
กระจายอ านาจในการบริหารงาน 
2. ก าหนดภาระงานและความรบัผิดชอบแก่ผู้ปฏิบตัิอย่าง
ชัดเจน 
3. มีเครื่องมือ/ทรัพยากร/เทคโนโลยสีนบัสนุนการ
ปฏิบัติงานทีท่ันสมัย 
4. บุคลากรส่วนใหญ่มีความขยนั อดทน รับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย 
5. มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ และระบบงานให้บริการมี
ความทันสมัย สอดคล้องกับระเบียบ ประกาศของ
มหาวิทยาลยั 
6. มีกระบวนการลดขั้นตอนการให้บริการ และใช้เวลาใน
การด าเนินงานลดลง 
7. มีการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการประสานรับส่งข้อมูล
กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ท าให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว 

1. หน่วยงานภายนอกมีการจัดประชุม อบรม ให้ความรู้
ในทักษะที่สามารถพฒันางานทีป่ฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
2. มีแหล่งทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนนุการเรียนรู้ภายนอกมากข้ึน 
3. แต่ละหน่วยงานมีอิสระในการบริหารงานภายใต้
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
4. การเพิ่มช่องทางการให้บริการจากหน่วยงาน
ภายนอกที่หลากหลาย 
5. การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยสี่งผลที่
ดีต่อการพัฒนางาน 
6. การเพิ่มช่องทางการให้บริการผ่าน E-Service 
7. การเปลี่ยนแปลงวิธกีารรบัสมัครนักศึกษาใหม่ เพื่อเพิม่
ความคล่องตวัในการบริหารจัดการในการรบันักศึกษา 
8. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวชิาการกับ
สถาบนัการศึกษาอ่ืน 

ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO) 
กลยุทธ์ที่เสนอ 
1. สร้างระบบให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีมาใช้ online  
2. พัฒนาอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอน  
3. ยกระดบัคุณภาพกระบวนการรับสมัครนักศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการจดัการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
4. ต่อยอดการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสนับสนนุการให้บริการและการปฏิบัติงาน  
5. ทบทวนกระบวนการให้บริการให้มีกระบวนการที่เหมาะสม สามารถพัฒนาน าไปสู่การให้บริการบนระบบ 
แพลตฟอร์มดิจิทัล 
6. ยกระดับคุณภาพการปฏิบตัิงานและการให้บริการด้วย digital innovation platform  
7. พัฒนาศัพยภาพบุคลากรให้มีทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสมสอดคล้องกับการพัฒนาระบบงาน เพื่อเตรียมความพร้อม
สู่การเป็นองค์กรดิจิทัล  
8. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง พัฒนางาน น าไปสู่งานวิจัยจากงานประจ าเพื่อเข้าสู่ต าแหนง่ที่สูงขึ้น  
9. ยกระดับการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการ และการใช้งานระบบงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ life style ของ
ผู้รับบริการในปัจจุบนั  
10. สร้างความนา่เชื่อถือในข้อมุลข่าวสารด้านวิชาการ ที่เผยแพร่ภายใต้แพลตฟอร์มต่าง ๆ ให้มีมาตรฐานเดียวกนั  

 



ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด 
 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน น ำผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน และภำยนอก 
(SWOT) ที่คำดว่ำจะส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน มำเป็นข้อมูลในกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำ
หน่วยงำนระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 และท ำกำรทบทวนปรับปรุงกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง ให้สอดคล้อง
กับสภำพกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
โดยคณะกรรมกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ได้วำงทิศทำงกำรพัฒนำและกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักฯ ด้วยกำรก ำหนดองค์ประกอบของแผนยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
 

ประเด็น ของเดิม ทบทวนใหม่ 

ปรัชญา ส่งเสริมวิชำกำร  รักษำมำตรฐำน 
บริกำรด้วยน้ ำใจ 

ส่งเสริมวิชำกำร     รักษำมำตรฐำน 
บริกำรด้วยน้ ำใจ    ทันสมัยในเทคโนโลยี 

วิสัยทัศน์ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
เป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริกำรถูกต้อง 

รวดเร็ว 

เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัยด้วยเทคโนโลยีสู่นวัตกรรมกำรให้บริกำร 

พันธกิจ 1. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำระดับ
ปริญญำตรี และระดับบัณฑิตศึกษำ 
2. พัฒนำกำรให้บริกำรวิชำกำร 
ระบบงำนทะเบียนและประมวลผลให้มี
ประสิทธิภำพ 

1. สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ระดับ
บัณฑิตศึกษำ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. พัฒนำระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
ให้ทันสมัยรองรับกำรให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3. ยกระดับกำรให้บริกำรด้วยเทคโนโลยีสู่นวัตกรรม
กำรให้บริกำร 

ภารกิจ 1. ส่งเสริมกำรจัดกำรหลักสูตรระดับ
ปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำให้เป็นไป
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน ระดับอุดมศึกษำ 
2. ด ำเนินงำนด้ำนงำนทะเบียนและ
ประมวลผล 
3. ให้บริกำรด้ำนวิชำกำรแก่นักศึกษำ 
คณำจำรย์ และบุคคลทั่วไป 
4. ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ 

1. ส่งเสริมกำรจัดกำรหลักสตูรระดับปริญญำตรีและ
บัณฑิตศึกษำให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
ระดับอุดมศึกษำ 
2. ด ำเนินงำนด้ำนงำนทะเบียนและประมวลผล 
3. ให้บริกำรด้ำนวิชำกำรและประชำสัมพันธ์หลักสูตรแก่
นักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคคลทั่วไป 
4. พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
วิชำกำร และกำรประกันคุณภำพ 
5. สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำร
ท ำงำน และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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 องค์ประกอบข้ำงต้นที่ได้กล่ำวมำนั้น กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน มีเป้ำประสงค์หลักในภำพรวมของกำรเป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏนครสวรรค์ คือ “ด าเนินงานและให้บริการด้านหลักสูตรและแผนการเรียน งานทะเบียนและประมวลผล
การศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์” ภำยใต้กำรวำงยุทธศำสตร์ 
แบบ Goals Approach ผสมผสำนกับยุทธศำสตร์แบบ Vision Approach เป็นรูปแบบของยุทธศำสตร์ที่น ำ 
กลยุทธ์ในแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยมำด ำเนินกำร เพ่ือควำมสอดคล้องและตอบสนองยุทธศำสตร์กำร
ด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยได้อย่ำงชัดเจนควบคู่ไปกับกำรตอบสนองกำรพัฒนำองค์กรตำมวิสัยทัศน์ 
ควำมสำมำรถและศักยภำพของหน่วยงำน ด้วยยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566-2570 ดังนี้ 

 
ความเชื่อมโยง เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
ก ำ ร จั ด ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ข อ ง
มหำวิทยำลัย มีมำตรฐำน
เป็นที่ยอมรับในระดับชำติ
และนำนำชำติ 

1. สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ ำ ต รี  ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษำ และกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

1. ปฏิรูปหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนรู้ ทั้ง
หลั กสู ตรระดับปริญญำ (Degree) และ
หลั กสู ต ร ระยะสั้ น  ( non-degree) ด้ ว ย
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์ 
(Experiential Education) และกำรบูรณำ
กำรกับกำรท ำงำน (Work Based Leaning) 
เพ่ือให้สอดคล้อง กับนโยบำยกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 
2. สร้ำงโอกำสกำรรับรู้ข้อมูลทำงวิชำกำร 
ด้ำนหลักสูตรกำรเรียนรู้ และควำมสำมำรถ
เข้ำถึงกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 
3. ยกระดับกำรพัฒนำอำจำรย์ และบุคลำกร
ให้มีสมรรถนะสูงและมีควำมเป็นมืออำชีพ 
เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลง และกำรพัฒนำ
ประเทศ 
4.  พัฒนำระบบโครงสร้ ำง พ้ืนฐำน สิ่ ง
สนับสนุนกำรเรียนรู้และเครือข่ำยควำม
ร่วมมือในกำรพัฒนำผู้เรียนและผู้สอนเพ่ือ
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

ระบบกำรให้บริกำรของ
หน่วยงำน มีควำมถูกต้อง 
รวดเร็ว ได้มำตรฐำน สร้ำง
ควำมพึงพอใจให้แก่
ผู้รับบริกำร 

2. พัฒนำกระบวนกำรให้บริกำร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยเทคโนโลยี
สู่นวัตกรรมกำรให้บริกำร 

1. กำรยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำร ใน
รูปแบบที่หลำกหลำย 
2. สนับสนุนกำรน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้
ในกำรให้บริกำร 
3. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
ภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย เพ่ือกำร
พัฒนำสำรสนเทศของหน่วยงำน 

พัฒนำหน่วยงำนเพื่อไปสู่
องค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
(High Performance 
Organization: HPO) ที่มี
ควำมคล่องตัว และมี
ประสิทธิภำพ 

3. ยกระดับควำมเป็นธรรมำภิบำล
และกำรจัดกำรองค์กรที่มี
คุณภำพ 

1. กำรพัฒนำโครงสร้ำง กระบวนกำรบริหำร
จัดกำรเพ่ือสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้เป็น
องค์กรดิจิทัล (Digital organization) 
2. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือสร้ำง
สมรรถนะและศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนให้
เ ป็ นบุ คล ำกรที่ มี ส มร รถนะสู ง  และมี
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนสู่กำรเป็น 
Smart Organization 
3. ปฏิรูประบบงบประมำณ และกำรจัดสรร
งบประมำณ 



29 



ประเดน็ยุทธศาสตร ์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
สนับสนุนการจัดการศกึษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศกึษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้าประสงค์ 
1. กำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย มีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ

กลยุทธ์ 
1. ปฏิรูปหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนรู้ ทั้งหลักสูตรระดับปริญญำ (Degree) และหลักสูตรระยะสั้น (non-

degree) ด้วยกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์ (Experiential Education) และกำรบูรณำกำรกับกำรท ำงำน 
(Work Based Leaning) เพ่ือให้สอดคล้อง กับนโยบำยกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 

2. สร้ำงโอกำสกำรรับรู้ข้อมูลทำงวิชำกำร ด้ำนหลักสูตรกำรเรียนรู้ และควำมสำมำรถเข้ำถึงกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ 

3. ยกระดับกำรพัฒนำอำจำรย์ และบุคลำกรให้มีสมรรถนะสูงและมีควำมเป็นมืออำชีพ เพ่ือรองรับกำร
เปลี่ยนแปลง และกำรพัฒนำประเทศ 

4. พัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้และเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำผู้เรียนและ
ผู้สอนเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
1. ร้อยละของจ ำนวนหลักสูตรที่ร่วมกับสถำนประกอบกำรหรือชุมชนในกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์

(Experience) และกำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง (Hand-on) ในลักษณะ Sandbox /CWIL /MOOC /university-
industry linkage 

2. จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรถ่ำยทอดควำมรู้และเรียนรู้ ผ่ำนกำรเข้ำร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจน
กำรเข้ำถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning 

3. ร้อยละของหลักสูตรที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรกับกำรท ำงำนในรำยวิชำฝึกประสบกำรณ์
ภำคสนำม 

4. ผลส ำเร็จของกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรจัดสหกิจศึกษำและกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำน
5. ร้อยละของหลักสูตร/สำขำวิชำที่มีจ ำนวนนักศึกษำใหม่ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 ของจ ำนวนที่เปิดรับในแต่ละ

ปีกำรศึกษำ 
6. จ ำนวนเครือข่ำยกำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ที่เข้ำถึง และครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำย (นักเรียน นักศึกษำ ครู

แนะแนว และกลุ่มอำจำรย์ภำยในมหำวิทยำลัยฯ) 
7. ร้อยละของอำจำรย์ที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร
8. จ ำนวนอำจำรย์และนักศึกษำที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนภำยใต้ควำมร่วมมือกับเครือข่ำยสถำบันอุดมศึกษำ หรือ

หน่วยงำนภำคเอกชนทั้งภำยใน และภำยนอกประเทศ

30 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ มาตรการด าเนินการ 

กำรจัดกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัย มีมำตรฐำน
เป็นที่ยอมรับในระดับชำติ
และนำนำชำติ 

1. ปฏิรูปหลักสูตรและกำรจัดกำร
เรียนรู้ ทั้งหลักสูตรระดับปริญญำ 
(Degree) และหลักสูตรระยะสั้น 
(non-degree) ด้วยกระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์ 
(Experiential Education) และ
กำรบูรณำกำรกับกำรท ำงำน (Work 
Based Leaning) เพ่ือให้สอดคล้อง 
กับนโยบำยกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning) 

1. ร้อยละของจ ำนวนหลักสูตรที่
ร่วมกับสถำนประกอบกำรหรือ
ชุมชนในกำรจัดกำรเรยีนรู้เชิง
ประสบกำรณ ์(Experience) และ
กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง 
(Hand-on) ในลักษณะ Sandbox 
/CWIL /MOOC /university-
industry linkage 

1. สนับสนุนกำรพัฒนำหลักสตูรและแผนผลติบัณฑิตที่มีกำรก ำหนดผลลัพธ์ของ
ผู้เรียน (Outcome-based education) และฐำนสมรรถนะที่ตรงตำมควำม
ต้องกำรของประเทศและท้องถิ่นในลักษณะ Sandbox/ CWIL /MOOC 
/university-industry linkage 
2. ส่งเสริมควำมรู้เกี่ยวกับหลักสูตร เป้ำหมำยของประเทศหลักสูตรระยะสั้น
Non degree /Credit Bank และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. พัฒนำ/ปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชำศึกษำท่ัวไปเพื่อรองรับกำรพัฒนำ
นวัตกร และกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
4. พัฒนำระบบสนับสนุนกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบออนไลน์ ในรำยวิชำพ้ืนฐำน
หลักสูตร Credit Bank เพ่ือกำรเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต เผยแพร่ข้อมูล
ผ่ำน NSRU MOOC Lifelong Education 
5. ขับเคลื่อนกระบวนจัดกำรเรียนรู้ในกำรสร้ำงบัณฑิตบนฐำนสมรรถนะ
ผ่ำนกระบวนกำรสหกิจศึกษำและกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำน 
(Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)  
6. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำคเอกชนและชุมชนในกำรมีส่วนร่วม
จัดกำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์และกำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง ในลักษณะ
ที่เกิดประโยชน์ร่วมกัน  
7. สร้ำงนวัตกรรมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้ำงกำรรับรู้ให้แกบุ่คคลทุกช่วงวัย
ในกำรพัฒนำทักษะที่มีอยู่ (Reskill)  เสริมทักษะเพ่ิมเติม (Upskill)  และเพ่ิม
ทักษะใหม่ (New skill) 
8. สร้ำงแพลตฟอร์มเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต

2. จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้และเรียนรู้ ผ่ำนกำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่ง
เรียนรู้ ตลอดจนกำรเข้ำถึงสื่อใน
รูปแบบ Lifelong Learning 
3. ร้อยละของหลักสูตรที่มีกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำ
กำรกับกำรท ำงำนในรำยวิชำฝึก
ประสบกำรณ์ภำคสนำม 
4. ผลส ำเร็จของกำรขับเคลื่อน
กำรด ำเนินกำรจัดสหกิจศึกษำ
และกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับ
กำรท ำงำน 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ มาตรการด าเนินการ 

กำรจัดกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัย มีมำตรฐำน
เป็นที่ยอมรับในระดับชำติ
และนำนำชำติ (ต่อ) 

2. สร้ำงโอกำสกำรรับรู้ข้อมูลทำง
วิชำกำร ด้ำนหลักสูตรกำรเรียนรู้ 
และควำมสำมำรถเข้ำถึงกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ 

5. ร้อยละของหลักสูตร/สำขำวิชำ
ที่มีจ ำนวนนักศึกษำใหม่ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 70 ของจ ำนวนที่
เปิดรับในแต่ละปีกำรศึกษำ 

1. พัฒนำระบบกำรรับนักศึกษำให้เหมำะสมกับหลักสูตร
2. สนับสนุนทุนกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีและสำขำท่ีเป็น
ควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
3. พัฒนำกระบวนกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรทำงวิชำกำร เพ่ือ
แสวงหำผู้เรียนล่วงหน้ำ และกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
4. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกในกำรสนับสนุน
ทุนกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี และสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่ชุมชนและ
ท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตร และพัฒนำกระบวนกำรรับสมัคร
กำรคัดเลือกเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรีในเชิงรุก 

6. จ ำนวนเครือข่ำยกำรรับสมัคร
นักศึกษำใหม่ที่เข้ำถึง และ
ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำย 
(นักเรียน นักศึกษำ ครูแนะแนว 
และกลุ่มอำจำรย์ภำยใน
มหำวิทยำลัยฯ) 

3. ยกระดับกำรพัฒนำอำจำรย ์และ
บุคลำกรให้มีสมรรถนะสูงและมีควำม
เป็นมืออำชีพ เพ่ือรองรับกำร
เปลี่ยนแปลง และกำรพัฒนำประเทศ 

7. ร้อยละของอำจำรย์ที่ด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
(กองกำรเจ้ำหน้ำที่) 

1. สนับสนุนให้อำจำรย์มีกำรพัฒนำตนเองที่สูงขึ้นทำงวิชำกำรและวิชำชีพ
โดยร่วมพัฒนำกับสถำนประกอบกำร (Enterprises) องค์กรภำครัฐและ
เอกชน 

4. พัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้และ
เครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ
ผู้เรียนและผู้สอนเพื่อกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

8. จ ำนวนอำจำรย์และนักศึกษำที่
ได้ร่วมแลกเปลี่ยนภำยใต้ควำม
ร่วมมือกับเครือข่ำย
สถำบันอุดมศึกษำ  หรือ
หน่วยงำนภำคเอกชนทั้งภำยใน  
และภำยนอกประเทศ 

1. จัดหำ/ปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำน สิ่งสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้และกำร
สร้ำงแพลตฟอร์มเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
2. แสวงหำควำมร่วมมือกับเครือข่ำยสถำบันอุดมศึกษำหรือหน่วยงำน
ภำคเอกชนทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ 
3. สร้ำงสรรค์พ้ืนที่แห่งนวัตกรรมกำรแลกเปลี่ยนเพ่ือพัฒนำควำมรู้ ทักษะ
ทัศนคติตลอดจน สินค้ำและบรกิำรเชิงนวัตกรรม (co-working space /valley) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด/

ผู้รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
1. ปฏิรูปหลักสูตรและกำรจัดกำร
เรียนรู้ ทั้งหลักสูตรระดับปริญญำ 
(Degree) และหลักสูตรระยะสั้น 
(non-degree) ด้วยกระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์ 
(Experiential Education) และ
กำรบูรณำกำรกับกำรท ำงำน 
(Work Based Leaning) เพ่ือให้
สอดคล้อง กับนโยบำยกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)  

1. ร้อยละของจ ำนวนหลักสูตรที่ร่วมกับสถำน
ประกอบกำรหรือชุมชนในกำรจัดกำรเรียนรู้เชิง
ประสบกำรณ์ (Experience) และกำรแก้ปัญหำ
ตำมสภำพจริง (Hand-on) ในลักษณะ Sandbox 
/CWIL /MOOC /university-industry linkage  

ร้อยละ 60 70 80 90 100 กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 

2. จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรถ่ำยทอดควำมรู้และเรียนรู้
ผ่ำนกำรเข้ำร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ 
ตลอดจนกำรเข้ำถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong 
Learning 

คน 300 300 300 300 300 กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 

3. ร้อยละของหลักสูตรที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
แบบบูรณำกำรกับกำรท ำงำนในรำยวิชำฝึก
ประสบกำรณ์ภำคสนำม 

ร้อยละ 10 15 20 25 30 กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 

4. ผลส ำเร็จของกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรจัดสห
กิจศึกษำและกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำน 

ระดับ 4 4 4 4 5 กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด/

ผู้รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
2. สร้ำงโอกำสกำรรับรู้ข้อมูลทำง
วิชำกำร ด้ำนหลักสูตรกำรเรียนรู้ 
และควำมสำมำรถเข้ำถึงกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ  

5. ร้อยละของหลักสูตร/สำขำวิชำที่มีจ ำนวน
นักศึกษำใหม่ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 ของจ ำนวนที่
เปิดรับในแต่ละปีกำรศึกษำ 

ร้อยละ 15 20 25 30 35 กลุ่มงำนทะเบียนและ
ประมวลผล 

6. จ ำนวนเครือข่ำยกำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ที่
เข้ำถึง และครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำย (นักเรียน 
นักศึกษำ ครูแนะแนว และกลุ่มอำจำรย์ภำยใน
มหำวิทยำลัยฯ) 

แห่ง 10 15 20 25 30 กลุ่มงำนทะเบียนและ
ประมวลผล 

3. ยกระดับกำรพัฒนำอำจำรย์
และบุคลำกรให้มีสมรรถนะสูงและ
มีควำมเป็นมืออำชีพ เพ่ือรองรับ
กำรเปลี่ยนแปลง และกำรพัฒนำ
ประเทศ 

7. ร้อยละของอำจำรย์ที่ด ำรงต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำร (กองกำรเจ้ำหน้ำที่) 

ร้อยละ 55 60 65 70 75 กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำน 

4. พัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้และ
เครือข่ำยควำมร่วมมือในกำร
พัฒนำผู้เรียนและผู้สอนเพ่ือกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

8. จ ำนวนอำจำรย์และนักศึกษำที่ได้ร่วม
แลกเปลี่ยนภำยใต้ควำมร่วมมือกับเครือข่ำย
สถำบันอุดมศึกษำ หรือหน่วยงำนภำคเอกชนทั้ง
ภำยใน และภำยนอกประเทศ 

คน 200 200 200 200 200 กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำน 
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ยุทธศาสตร์ที ่2 
พัฒนากระบวนการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยเทคโนโลยีสู่นวัตกรรมการให้บริการ 

เป้าประสงค์ 
1. ระบบกำรให้บริกำรของหน่วยงำน มีควำมถูกต้อง รวดเร็ว ได้มำตรฐำน สร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่

ผู้รับบริกำร 

กลยุทธ์ 
1. กำรยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำร ในรูปแบบที่หลำกหลำย
2. สนับสนุนกำรน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ในกำรให้บริกำร
3. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย เพ่ือกำรพัฒนำสำรสนเทศของ

หน่วยงำน 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
1. ระดับคะแนนควำมส ำเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรรักษำมำตรฐำนระยะเวลำกำรให้บริกำร
2. นวัตกรรมกำรบริกำรที่สร้ำงควำมพึงพอใจแก่ผู้รับบริกำรในระดับดี
3. จ ำนวนแพลตฟอร์มที่สนับสนุนกำรท ำงำนของหน่วยงำนให้เกิดควำมคล่องตัว มีประสิทธิภำพ



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากระบวนการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยเทคโนโลยีสู่นวัตกรรมการให้บริการ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ มาตรการด าเนินการ 

ระบบกำรให้บริกำรของ
หน่วยงำน มีควำมถูกต้อง 
รวดเร็ว ได้มำตรฐำน สร้ำงควำม
พึงพอใจให้แก่ผู้รับบริกำร 

1. กำรยกระดับคุณภำพกำร
ให้บริกำร ในรูปแบบที่หลำกหลำย 
2. สนับสนุนกำรน ำเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมำใช้ในกำรให้บริกำร 
3. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย เพ่ือกำรพัฒนำ
สำรสนเทศของหน่วยงำน 

1. ระดับคะแนนควำมส ำเร็จของร้อย
ละ เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรรักษำ
มำตรฐำนระยะเวลำกำรให้บริกำร 

1. ปรับปรุงระบบกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้ฐำนข้อมูลแบบ
ออนไลน์ 
2. พัฒนำระบบกำรให้บริกำรทุกมิติให้เกิดควำมรวดเร็ว ยืดหยุ่น
และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง (Stop Service) 
3. พัฒนำบุคลำกรให้มีสมรรถนะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
4. พัฒนำระบบสำรสนเทศส ำหรับกำรสนับสนุนข้อมูล เพื่อกำร
บริหำรจัดกำร กำรวำงแผนด้ำนงำนวิชำกำรและงำนทะเบียน
นักศึกษำ 

2. นวัตกรรมกำรบริกำรที่สร้ำงควำม
พึงพอใจแก่ผู้รับบริกำรในระดับดี 

3. จ ำนวนแพลตฟอร์มที่สนับสนุน
กำรท ำงำนของหน่วยงำนให้เกิด
ควำมคล่องตัว มีประสิทธิภำพ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากระบวนการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยเทคโนโลยีสู่นวัตกรรมการให้บริการ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด/

ผู้รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
1. กำรยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำร ใน
รูปแบบที่หลำกหลำย 
2. สนับสนุนกำรน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำ
ใช้ในกำรให้บริกำร 
3. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
ภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย เพื่อกำร
พัฒนำสำรสนเทศของหน่วยงำน 

1. ระดับคะแนนควำมส ำเร็จของร้อย
ละ เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรรักษำ
มำตรฐำนระยะเวลำกำรให้บริกำร 

ร้อยละ 85 90 95 95 95 กลุ่มงำนทะเบียนและ
ประมวลผล 

2. นวัตกรรมกำรบริกำรที่สร้ำงควำม
พึงพอใจแก่ผู้รับบริกำรในระดับดี 

จ ำนวน 3 3 3 3 3 กลุ่มงำนทะเบียนและ
ประมวลผล 

3. จ ำนวนแพลตฟอร์มที่สนับสนุนกำร
ท ำงำนของหน่วยงำนให้เกิดควำม
คล่องตัว มีประสิทธิภำพ  

จ ำนวน 2 2 2 2 2 กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำน 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 
ยกระดับความเป็นธรรมาภิบาลและการจัดการองค์กรที่มีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ 
1. พัฒนำหน่วยงำนเพ่ือไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO)  ที่มีควำม

คล่องตัว  และมีประสิทธิภำพ 

กลยุทธ์ 
1. กำรพัฒนำโครงสร้ำง กระบวนกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรดิจิทัล

(Digital organization) 
2. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร  เพ่ือสร้ำงสมรรถนะและศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนให้เป็นบุคลำกรที่มี

สมรรถนะสูง และมีควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน สู่กำรเป็น Smart Organization 
3. ปฏิรูประบบงบประมำณ  และกำรจัดสรรงบประมำณ

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
1. จ ำนวนแพลตฟอร์มที่เอ้ืออ ำนวยกำรท ำงำนของหน่วยงำนให้เกิดควำมคล่องตัว  และมีประสิทธิภำพ
2. ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะที่เหมำะสม สอดคล้องกับภำระงำนที่รับผิดชอบ
3. ร้อยละกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร  และแผนปฏิบัติกำรของ

หน่วยงำน 
4. ร้อยละกำรบรรลุเป้ำหมำยของตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของส ำนักฯ
5. ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับต ำแหน่ง/คุณวุฒิที่สูงขึ้น



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับความเป็นธรรมาภิบาลและการจัดการองค์กรที่มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ มาตรการด าเนินการ 

พัฒนำหน่วยงำนเพื่อไปสู่องค์กร
ที่มีสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization: 
HPO) ที่มีควำมคล่องตัว และมี
ประสิทธิภำพ 

1. กำรพัฒนำโครงสร้ำง
กระบวนกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือสร้ำง
วัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กร
ดิจิทัล (Digital organization) 
2. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
เพ่ือสร้ำงสมรรถนะและศักยภำพใน
กำรปฏิบัติงำนให้เป็นบุคลำกรที่มี
สมรรถนะสูง และมีควำมสำมำรถใน
กำรปฏิบัติงำนสู่กำรเป็น Smart 
Organization 
3. ปฏิรูประบบงบประมำณ และ
กำรจัดสรรงบประมำณ 

1. จ ำนวนแพลตฟอร์มที่เอ้ือ
อ ำนวยกำรท ำงำนของหน่วยงำนให้
เกิดควำมคล่องตัว และมี
ประสิทธิภำพ 

1. สร้ำงระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำและ
กำรบริหำรให้ได้มำตรฐำน และมีกระบวนกำรปรับปรุงอย่ำง
ต่อเนื่อง (Continues improvement) 
2. ค้นหำแนวปฏิบัติที่ดี ด้ำนกำรประกันคุณภำพของหน่วยงำน
3. ให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรบริหำรงำน กำรด ำเนิน
กิจกรรม/โครงกำร ตั้งแต่ขั้นตอนกำรวำงแผนงำน จัดท ำ
งบประมำณจนถึงขั้นตอนกำรติดตำมและกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน 
4. สร้ำงบรรยำกำศแห่งกำรเรียนรู้ภำยในองค์กร ในรูปกำรจัดกำร
ควำมรู้ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนำคุณภำพงำน และผล
กำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพ 
5. พัฒนำระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
6. รณรงค์ให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำน แสดงออกถึงพฤติกรรม
กำรให้บริกำร ที่มุ่งเน้นสร้ำงควำมพึงพอใจ ตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำรอย่ำงรวดเร็ว และมีทัศนคติที่ดีในกำร
ให้บริกำร 
7. พัฒนำทักษะด้ำนกำรให้บริกำรและทักษะด้ำนเทคโนโลยีให้แก่
บุคลำกร 

2. ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำร
พัฒนำสมรรถนะที่เหมำะสม 
สอดคล้องกับภำระงำนที่รับผิดชอบ 

3. ร้อยละกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของ
โครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำร และแผนปฏิบัติกำรของ
หน่วยงำน 

4. ร้อยละกำรบรรลุเป้ำหมำยของ
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
ของส ำนักฯ 

5. ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับ
ต ำแหน่ง/คุณวุฒิที่สูงขึ้น 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด/

ผู้รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
1. กำรพัฒนำโครงสร้ำง กระบวนกำร
บริหำรจัดกำรเพื่อสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้
เป็นองค์กรดิจิทัล (Digital organization) 
2. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร เพื่อ
สร้ำงสมรรถนะและศักยภำพในกำร
ปฏิบัติงำนให้เป็นบุคลำกรที่มีสมรรถนะสูง 
และมีควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนสู่กำร
เป็น Smart Organization 
3. ปฏิรูประบบงบประมำณ และกำรจัดสรร
งบประมำณ 

1. จ ำนวนแพลตฟอร์มที่เอ้ือ
อ ำนวยกำรท ำงำนของหน่วยงำนให้
เกิดควำมคล่องตัวและมีประสิทธิภำพ 

จ ำนวน 2 2 2 2 2 กลุ่มงำนทะเบียนและ
ประมวลผล 

2. ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำร
พัฒนำสมรรถนะที่เหมำะสม 
สอดคล้องกับภำระงำนที่รับผิดชอบ 

ร้อยละ 85 90 95 100 100 กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำน 

3. ร้อยละกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของ
โครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำร และแผนปฏิบัติกำรของ
หน่วยงำน 

ร้อยละ 75 80 85 90 95 กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำน 

4. ร้อยละกำรบรรลุเป้ำหมำยของ
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
ของส ำนักฯ 

ร้อยละ 80 85 90 95 95 กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำน 

5. ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับ
ต ำแหน่ง/คุณวุฒิที่สูงขึ้น 

ร้อยละ 15 20 25 30 35 กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำน 
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การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
 
จากการก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ระยะยาว 5 ปี  พ.ศ. 2566-2570 ของส านักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน ทั้ง 3  ประเด็น 3 เป้าประสงค์ 16 ตัวชี้วัด ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และทิศทางการพัฒนาหน่วยงานจากผู้บริหารและบุคลากร และ
เพ่ือให้การน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติมีแนวทางในการด าเนินงานที่ชัดเจน จึงได้ก าหนดแนวทางการน า
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 
 

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

1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ โดยประชุมเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน
เกี่ยวกับแผนและกลวิธีน าแผนลงสู่ระดับกลุ่มงาน และบุคคล เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้
รับทราบและเกิดทักษะในการน าไปปฏิบัติ 

2. การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่บุคลากรกลุ่มงานต่าง ๆ โดยการชี้แจงท าความเข้าใจในแต่ละประเด็น 
จัดประชุมเพ่ือทบทวน และจัดท าแผนปฏิบัติการ ก าหนดค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ 
กิจกรรม ตลอดจนทรัพยากรที่ต้องการส าหรับจัดท างบประมาณประจ าปีและการก ากับผล
ปฏิบัติงานต่อไป 

3. สนับสนุนให้บุคลากรกลุ่มงานต่าง ๆ ท าความเข้าใจ และความชัดเจนในแต่ละประเด็นที่กลุ่มงาน
ตัวเองรับผิดชอบ ผ่านการสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชุม ประชาสัมพันธ์ 

4. พิจารณาสนับสนุนเพ่ือให้โครงการที่ก าหนดไว้สามารถด าเนินไปได้ และให้การสนับสนุนในทุก
ด้าน เช่น การจัดบุคลากร การจัดสรรหรือจัดหางบประมาณ การสนับสนุนสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์  

5. การสร้างความร่วมมือเพ่ือน าไปสู่ผลที่ตั้งเป้าหมายไว้ ตามแผนงานและโครงการ  
6. จัดระบบการสื่อสารองค์กรอย่างท่ัวถึงและต่อเนื่องแก่สาธารณะและบุคลากรในทุกระดับ การวาง

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

7. การบริหารแผนการปฏิบัติการ จัดระบบการบริหารแผนการปฏิบัติการ ให้มีกลไกเฝ้าระวังและ
ตรวจสอบแผนการด าเนินงานที่มีความคลาดเคลื่อนจากแผน เพ่ือประกอบการตัดสินใจว่าต้องมี
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แนวทางแก้ไขอย่างไร โดยให้มีการรายงานผลตามล าดับขั้นของความรับผิดชอบเป็นรายเดือน
หรือรายไตรมาส 

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

 

การถ่ายทอดเป้าประสงค์และตัวชี้วัด 
 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน จึงได้มีการถ่ายทอดเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ โดยการจัดท ากรอบภาระงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน กับบังคับบัญชาตามสายงาน โดยการก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และ
ค่าเป้าหมายที่ส าคัญ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน อีกท้ังเพ่ือเป็นกลไกให้การด าเนินงานของ 
ได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส านักฯ 
 

การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ 
 เพ่ือให้บุคลากร ได้ตระหนักและรับรู้ถึงยุทธศาสตร์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงจัด
ให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน 
เพ่ือสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ให้บุคลากรได้รับรู้และเข้าใจ และท าการประชาสัมพันธ์และการ
เผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่จัดเตรียมไว้ เช่น การสื่อสารผ่านเว็บไซด์ สื่อสารสังคมออนไลน์ เอกสารและ
แผ่นพับ เป็นต้น 
 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
 การติดตามความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ เป็นส่วนหนึ่งของการควบคุม
การด าเนินงานตามโครงการ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ โดยการติดตามควรด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที และเพ่ือให้การปฏิบัติงานส าเร็จได้ตามแผนปฏิบัติ
ราชการตามกระบวนการติดตาม ดังนี้ 

1.ติดตามผลการด าเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง ณ เวลา ปัจจุบัน เปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติการที่
ก าหนดไว้ 

2.ติดตามโครงการเร่งด่วนที่ต้องด าเนินงานให้แล้วเสร็จทันเวลา 
3.ทบทวน / ปรับเปลี่ยนการด าเนินงานตามปัญหา/อุปสรรคการใช้งบประมาณในรอบระยะเวลา 

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

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

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





งานประกันคุณภาพ กลุ่มงานบริหารสาํนักงานผู้อํานวยการ 
สาํนักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

056-219100 ต่อ 1200 

APR@NSRU.AC.TH

www.apr.nsru.ac.th

www.facebook.com/aprnsru/
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