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สวนที่ 1  บทนํา 
 

ประวัติความเปนมาของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีช่ือตามพระนามสมเด็จ  พระราชปตุจฉา เจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ซึ่งทานไดเห็นความสําคัญ
ของการศึกษา จึงไดจัดตั้งโรงเรียนฝกหดัครเูพชรบุรีวิทยาลงกรณ เมื่อวันท่ี 4 มิถุนายน 2475 ซึ่งมีสํานักงานทะเบียนและวัดผลเปนหนวยงานในการประสานงานการเรียนการสอนและประเมินผล
การศึกษา ตอมาวันท่ี 1 ตุลาคม 2513 โรงเรียนฝกหัดครูไดรับการสถาปนาเปนวิทยาลัย จึงไดเปลี่ยนช่ือมาเปน วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ สํานักสงเสริมวิชาการไดถูกจัดตั้งข้ึนเพ่ือทําหนาท่ี
ประสานงานการเรียนการสอนและงานวิชาการ โดยมีฝายทะเบียนและวัดผล ทําหนาท่ีเก่ียวกับระบบ     การลงทะเบียนและการประมวลผล เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2535 ไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ  
โปรดกระหมอมพระราชทานนามเปนสถาบันราชภัฏ จึงไดพัฒนาสํานักสงเสริมวิชาการรวมกับฝายทะเบียนและวัดผลเปนหนวยงานเดียวกันโดยใชช่ือวา “สํานักสงเสริมวิชาการ” วันท่ี 10 มิถุนายน 
2547 สถาบันราชภัฏเปลี่ยนสถานะมาเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงมีการแบงสวนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภใหม สํานักสงเสริมวิชาการจึงใชช่ือวา “สํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน” ตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม 2548 เปนตนมา  
 ปจจุบันสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เปนองคกรท่ีสนับสนุนและสงเสริม  การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพอาจารยและบุคลากร ใหบริการ
ดานวิชาการและงานทะเบียน ตลอดจนบริหารจัดการประสานงานดานวิชาการกับคณาจารย บุคลากร  นักศึกษาและหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
 ท่ีต้ังปจจุบัน 
 ตั้งอยูท่ี ช้ัน 2 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  เลขท่ี 1 หมูท่ี 20  ถนนพหลโยธิน กม. 48 ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี 13180 หมายเลขโทรศัพท 0–2529–0674–7ตอ 122 หรือ 123   
หมายเลขโทรสาร 0–2529–3598 
 
ปรัชญา  
 “คุณภาพเดน  เนนวิชาการ  งานฉับไว  โปรงใส  เต็มใจบริการ” 
 
วิสัยทัศน  
 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนองคกรท่ีสนับสนุนและสงเสริมดานวิชาการ แกคณะตางๆ คณาจารย ตลอดจนใหบริการ และบริการขอมูลแกบุคลากรหนวยงานตางๆ 
ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
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พันธกิจ  
 1. สงเสริมการจัดการเรียนการสอน  และพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน  
 2. พัฒนาศักยภาพอาจารย และบุคลากรอยางตอเน่ือง   
 3. บริหารจัดการและประสานงานดานวิชาการกับหนวยงานตางๆ  
 4. พัฒนาระบบการใหบริการงานทะเบียนใหมีประสิทธิภาพ 
 5. จัดหนวยงานใหเปนองคกรแหงการเรียนรูดานระบบงานทะเบียนและการพัฒนาหลักสูตร 
 
วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือสงเสริมสนับสนุน การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 
 2. เพ่ือสงเสริมคณาจารยและบุคลากรใหไดรับการพัฒนาดานวิชาการใหมีคุณวุฒิ/ตําแหนงทางวิชาการสูงข้ึน 
 3. เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ ใหสามารถบริการงานวิชาการกับหนวยงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 4. เพ่ือใหการดําเนินงานดานวิชาการของคณะมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
 5. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการงานดานวิชาการและงานทะเบียน 
 
นโยบาย 

1. ดานการสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาคณาจารยใหมีศักยภาพสูงสุดในการจัดการเรยีนการสอน 
2. ดานการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจดัการใหสอดคลองกับเปาหมายการใหบริการและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 
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โครงสรางหนวยงานและโครงสรางการบริหารงาน 

 

  โครงสรางหนวยงาน 
 

 
 
 
 
 
 

 

โครงสรางการบริหารงาน 
 

 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ  

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

อธิการบดี 

สํานักสงเสรมิวิชาการและ 

งานทะเบียน 

รองอธิการบดี 

ผูอํานวยการสํานัก 

กลุมงานบริหารท่ัวไป กลุมงานทะเบียนและ

ประมวลผล 

กลุมงานมาตรฐานหลักสตูรและ 

การเรยีนการสอน 

รองผูอํานวยการ

สํานัก 

รองผูอํานวยการ

สํานัก 

รองผูอํานวยการ

สํานัก 

บุคลากร บุคลากร บุคลากร 

หัวหนา 

สํานักงาน 
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สวนที่ 2  การวิเคราะหสภาพแวดลอม 
 

 
สรุปผลการวิเคราะห SWOT ของสํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน ดังน้ี 
 
จุดแข็ง (Steengths) 

1. บุคลากรมีความเช่ียวชาญในงานท่ีปฏิบัต ิ
2. บุคลากรมีความรวมแรงรวมใจในการทํางานเปนทีม 
3. บุคลากรมีความรักและภาคภูมิใจในองคกร 
4. มีอุปกรณเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
5. มีปจจัยสนับสนุนใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางคลองตัว เชนโปรแกรมการใชงาน 
6. เปนแหลงขอมูลดานวิชาการ เชน หลักสตูร เกณฑมาตรฐานตางๆ 
7. เปนหนวยงานท่ีมีความนาเช่ือถือ 
8. ไดรับงบประมาณเพียงพอตอการบริหารจดัการ 

 

จุดออน (Weaknesses) 
1. บุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาไมตรงตามทักษะท่ีตองการ 
2. สภาพของสํานักงานไมเอ้ืออํานวย  
3. จํานวนบุคลากรไมเพียงพอ 
4. ขาดบุคลากรท่ีมีความสามารถในการพัฒนาระบบ IT ท่ีเพียงพอ 
5. นักศึกษามีทางเลือกมากมาย การประชาสมัพันธการรับสมัครตองโดดเดน 
6. ขาดการบูรณาการของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
7. บุคลากรสายสนับสนุนขาดความเช่ียวชาญเชิงลึกในการวิเคราะหและสังเคราะหขอมลู 
8. ขาดประสิทธิภาพในการใหบริการวิชาการ 

 
 

โอกาส (Opportunities) 
1. ผูบริหารเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร 
2. บุคลากรภายในมโีอกาสในการกําหนดนโยบาย 

 

อุปสรรค (Threats) 
1. การดําเนินงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนตองอาศัยความรวมมือกับหนวยงาน

และบุคคลท่ีเก่ียวของหลายฝาย  ซึ่งอาจมีอุปสรรคเกิดข้ึนจากการตดิตอประสานงาน 
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ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  ท่ีนํามาประกอบการประชุมปรับปรุงแผนกลยุทธของสํานกัสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

ขอเสนอแนะ ประเด็นการปรับปรุงแผนกลยุทธ 
 
1.จากการประเมินของคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน ปการศึกษา 2553 รายงาน ณ 
วันท่ี 6 กรกฎาคม 2554 ตามตวับงช้ีท่ี 1.1 ควรมีการนําเสนอผลการพิจารณา ขอคดิเห็นและ
ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลยัไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจาํป 
 

 
ผลการดําเนินงานจากขอเสนอแนะ: 
       สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงดําเนินการปรับปรุงแผนกลยุทธ ฉบับเดิม พ.ศ. 
2553-2557  เปน แผนกลยุทธ พ.ศ.2554-2558  โดยนําแผนปฏิบัตริาชการของมหาวิทยาลัย
ปงบประมาณ 2554 มาปรับปรุงกลยุทธและโครงการภายใตกลยุทธในเอกสารแผนกลยุทธ พ.ศ. 
2554-2558 

 
2. ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 8/2554 วันพฤหัสบดีท่ี 7 กรกฎาคม 
2554 ในวาระท่ี 3.3 รายงานผลการดําเนินการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลยัและอธิการบดี มีขอเสนอแนะท่ีเก่ียวของกับภารกิจของสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ดังน้ี 
    - ควรพัฒนาอาจารยใหจบการศึกษาระดับปริญญาเอกเพ่ิมมากข้ึน 
    - ควรพัฒนาหลักสตูรระดับปรญิญาโทใหเพ่ิมข้ึน ตามศักยภาพของอาจารย 
    - ควรเรงพัฒนาอาจารย ใหทําผลงานทางวิชาการใหมากข้ึน 
 

 
ผลการดําเนินงานจากขอเสนอแนะ: 
     สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน กําหนดใหมีโครงการพัฒนาหลักสตูรตามเกณฑ TQF
ไวในแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการของสํานัก ระบุตัวช้ีวัดผลสําเร็จและมีการจัดสรร
งบประมาณอยางเพียงพอ มีโครงการอบรมเพ่ือใหความรูแกคณาจารยหลายครั้งเพ่ือสรางความ
เขาใจในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร 
      นอกจากน้ี ยังมีโครงการสงเสริมพัฒนาคณาจารยใหศึกษาตอในระดับปริญญาเอกโดย
สนับสนุนเงินทุนการศึกษา  และโครงการอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการและการใหเงินตอบ
แทนเพ่ิมเพ่ือจูงใจใหคณาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ และโครงการวารสารวไลยอลงกรณ
ปริทัศนซึ่งสงเสริมการเผยแพรผลงานของคณาจารย 
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ภาพแสดงความเช่ือมโยงของแผนกลยุทธสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน กับปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจและกลยุทธของมหาวิทยาลัย 
วิสัยทัศนมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี    “เปนสถาบันอุดมศึกษาชัน้นําเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินในอุษาคเนย” 

   

วิสัยทัศนของสํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน  มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จงัหวัดปทมุธานี 
“ เปนองคกรที่สนับสนุนและสงเสริมดานวิชาการ แกคณะตางๆและคณาจารย บริการขอมูลทางวิชาการแกบุคลากรหนวยงานตางๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

อยางมีประสิทธภิาพ และไดมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา” 
    

ประเด็นยทุธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ จังหวดัปทุมธานี 
ประเด็นยทุธศาสตรที่ 1: 

สรางเครือขายและแสวงหาพันธมิตรใน
การปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ 

ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2: 
เพิ่มทางเลือกทางการศึกษาและพัฒนานักศึกษาใหเปน
บัณฑิตที่มีศักยภาพสูงสุด สอดคลองกับความตองการของ
ทองถิ่นประเทศ และประชาคมอาเซียน 

ประเด็นยทุธศาสตรที่ 3: 
พัฒนามหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรู และการมี

บทบาทในการบริการวิชาการแกชุมชนและ
ทองถิ่น 

ประเด็นยทุธศาสตรที่ 4: 
พัฒนามหาวิทยาลัยเปนองคการสมรรถนะสูง 

 ที่มีการบริจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเปน
มหาวิทยาลัยสีเขยีว 

    

กลยุทธ 
-สรางเครือขายความรวมมือในการจัด
การศึกษา การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม 
-การแลกเปล่ียนเรียนรูผลการปฏิบัติ 
งานหรือเผยแพรผลงานของคณาจารย
กับหนวยงาน มหาวิทยาลัยทั้งในและ
ตางประเทศ 
 

กลยุทธ 
-ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความ
ตองการของทองถิ่น ประเทศและประชาคมอาเชียน 
-เพิ่มทางเลือกทางการศึกษาใหแกผูเรียน 
-สงเสริมใหอาจารย นกัศึกษามีการศึกษาเรียนรูจากสถาน
ประกอบการและชุมชน  
-สงเสริมใหอาจารยที่ปรึกษาปฏิบัติหนาที่ตามบทบาที่
ไดรับมอบหมาย 
-พัฒนาทักษะภาษาและเทคโนโลยีใหกบันักศึกษา 
-พัฒนาส่ือการเรียนการสอน  

กลยุทธ 
-ประชาสัมพันธ เผยแพรผลงานและสรางการ
รับรูถึงศักยภาพและผลงานทางวิชากาของทุก
หนวยงาน 
-พัฒนาระบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการที่
เนนการเรียนรูจากการปฏบิัติและการใชประเด็น
ปญหาในชุมชนเปนฐาน 

กลยุทธ 
-สนับสนุนการศึกษาตอ การฝกอบรม ศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศ
และการเขาสูตําแหนงตามเสนทางอาชีพของบุคลากร 
-พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานใหบุคลากร กําหนดตัวช้ีวัดความสําเรจ็
ในการปฏิบัติงาน  
-การแลกเปลี่ยนเรียนรู พัฒนาความสามารถในการทํางานและการถายทอด
ประสบการณระหวางบุคลากร 
-พัฒาระบบบริหารจัดการตามแนวทางการบรหิารยุทธศาสตรและการพฒันา
ระบบคุณภาพ 

 
ภารกิจของสาํนักสงเสริมวชิาการและงานทะเบยีน และหนวยงานภายในที่รบัผิดชอบ 

1.สงเสริมการจัดการเรียนการสอน  
และพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพ
ตามเกณฑมาตรฐาน 

2.พัฒนาศักยภาพอาจารย และ
บุคลากรอยางตอเนื่อง   

3.บริหารจัดการและประสานงานดานวชิาการ
กับหนวยงานตางๆ 

4.พัฒนาระบบการใหบริการ
งานทะเบียนใหมี
ประสิทธิภาพ 

5.จัดหนวยงานใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
ดานระบบงานทะเบียนและการพัฒนา
หลักสูตร 

หนวยงานภายในที่รบัผิดชอบ :  งานบริหารทัว่ไป  งานมาตรฐานหลักสตูรและการเรยีนการสอน  งานทะเบยีนและประมวลผล 

 



แผนกลยุทธ 2554-2558 สสว. หนา 8 

 

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตรของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน กับประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชถัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประเด็นยุทธศาสตรสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
1. สรางเครือขายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจ เชิงบูรณาการ  1. สานตอความรวมมือระหวางหนวยงานในมหาวิทยาลัย สถานประกอบการ และหนวยงาน 

     ภายนอกเพ่ือพัฒนาความรวมมือในการจัดการศึกษา 
 2. สนับสนุนใหอาจารยเขารวมประชุมสัมมนาทางวิชาการเพ่ือเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

2. เพ่ิมโอกาสในการเขาศึกษาและพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑติท่ีมศีักยภาพสูงสุด  
 

 1. สนับสนุนใหมีการพัฒนาหลักสตูรใหมใหทันสมัยและตอบสนองตอความตองการของผูเรียน 
 2. พัฒนาหลักสูตร และประปรุงหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน TQF 
 3. สงเสรมิและสนับสนุนใหความสําคัญกับการพัฒนาบทบาทหนาท่ีของอาจารยท่ีปรึกษา 
 4. ประชาสัมพันธเชิงรุก กําหนดแผนการดานการสรางเครือขายการรับนักศึกษา 

3. พัฒนามหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรู และการมีบทบาทในการแกไขปญหาของชุมชน ทองถ่ิน   1. สงเสรมิและพัฒนาระบบการเรยีนการสอนท่ียดึผูเรียนเปนศูนยกลางจากการปฏิบัติ และการ 
    ใชปญหาในชุมชนเปนฐาน 
2. สงเสรมิการพัฒนาหลักสตูรท่ีใหนักศึกษาเรียนรูจากชุมชน และสถานประกอบการ 

4. พัฒนามหาวิทยาลัยเปนองคการสมรรถนะสูงท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและ
เปนมหาวิทยาลัยสเีขียว  

1. สงเสรมิและสนันสนุนการอบรม ศึกษาดูงานท้ังในประเทศและตางประเทศ 
2. สงเสรมิและสนับสนุนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 
3. สงเสรมิการจดักิจกรรม เวทีเลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการทํางานและ 
   ถายทอดประสบการณระหวางคณาจารย และบุคลากร 
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ตารางการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน กับนโยบายรัฐบาล แผนอุดมศึกษาระยะยาว แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10  

 
 กลยุทธของ สสว. นโยบายรัฐบาล นโยบายการจัดสรรงบประมาณ แผนอุดมศึกษาระยะยาว 

15 ป (พ.ศ.2551-2565) 
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551-2554) 
กลยุทธ  
1. สรางเครือขายความรวมมือในการจัด
การศึกษา ตลอดจนสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 
2.การแลกเปล่ียนเรียนรูผลการ
ปฏิบัติงาน เผยแพรผลงานของ
คณาจารยและนกัศึกษา 
3. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมให
สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น  
4.เพิ่มทางเลือกในการศึกษาใหแกผูเรียน 
5. สงเสริมการเรียนรูและประสบการณ
จากการปฏบิัติงานจริงในสถาน
ประกอบการของนศ.และคณาจารย 
7. พัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา 
8.พัฒนาระบบการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการ  
7. พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของ
คณาจารย ผูบริหาร บุคลากร 
8.พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 
การแลกเปล่ียนเรียนรูจากองคกร
สมรรถนะสูง 
    

4.นโยบายสังคมและ
คุณภาพชีวติ  
  4.1 นโยบายการศึกษา  

 
4.1.1 เรงพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย
การปฏิรูประบบความรูของสังคมไทย 
โดยการยกระดับองคความรูใหได
มาตรฐานสากลและภูมิปญญาทองถิ่น 
สงเสริมการเรียนการสอนภาษาสากล 
ภาษาทองถิ่น 
พัฒนามหาวิทยาลัยเขาสูระดับโลก 
พัฒนาระบบการศึกษาใหผูเรียนมี
ความรูคูคุณธรรม มุงสรางจริยธรรมใน
ระดับปจเจก ฯลฯ 
4.1.2 สรางโอกาสทางการศึกษา 
กระจายโอกาสทางการศึกษาใน
สังคมไทย โดยคํานึงถึงความเสมอภาค
และความเปนธรรม สนับสนุนการจัด
การศึกษาตามวยั...ลดขอจํากัดในการ
เขาถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
จัดระบบการคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาตอ
ในระดับมหาวิทยาลัยที่มปีระสิทธภิาพ
และเปนธรรม จัดการศึกษาชุมชนเพื่อ
มุงใหเกิดสังคมแหงการเรียนรูและ
การศึกษาตลอดชวีิต ฯลฯ 

 
เปาหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
“ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและ
พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัว
สําหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนา
ศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและ 
นวัติกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศในโลกาภวิัฒน  ใชกลไก
ของธรรมาภิบาล การเงิน การกาํกับมาตรฐาน
และเครือขายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของ
เสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลายและ
เอกภาพเชิงระบบ” 

 
เปาหมายของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 10  
-มุงยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพและมีสมรรถนะสากล สามารถ
เรียนรูการใชชีวิตในสังคมและปรับตัว… 
-มุงพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาไทย สรางความรู และ      
นวัติกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันบนพื้นฐาน
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการพัฒนาทีย่ั่งยืน
ของชุมชนและทองถิ่น … 
-มุงแกปญหาวกิฤติเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะเร่ืองการ
วางงาน 
-มุงปฏิรูปอุดมศึกษาทุกดาน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
อุดมศึกษาไทย 
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แผนท่ียุทธศาสตร สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ปรัชญาสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน “ คุณภาพเดน  เนนวิชาการ งานฉับไว โปรงใส   เต็มใจบริการ” 

  

 

   สรางเครอืขายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงาน 

 

    เพ่ิมโอกาสการเขาศึกษาและพัฒนานกัศึกษาใหเกงและด ี

 

  เปนแหลงเรียนรูและมีสวนรวมแกไขปญหาของทองถ่ิน 

 

   พัฒนาองคการสมรรถนะสูงทีม่ีธรรมาภิบาล 

 
มีผลงานวิชาการท่ีมีมาตรฐาน และผลิตทรัพยากรมนุษย 

ท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม 
มีผลงานการบูรณาการวิชาการท้ังศาสตร 
และศิลปเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยนื 

เปนองคการตัวอยางท่ีมีธรรมาภิบาล มีความพอเพียง     

และเปนองคการแหงการเรียนรู 

 
• หาแหลงเงินทุน และจัดสรรเงินทุนสนับสนนุของ

นักศึกษา 

• คณาจารยไดรับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ สราง
องคความรูและเผยแพรผลงานทางวิชาการ  

 

• บัณฑิตมีความรู ทักษะ คุณธรรม เปนที่ยอมรับของ
สังคม 

• นักศึกษา ประชาชนในพ้ืนที่ไดรับโอกาสในการเขา
ศึกษาตามความพรอมและศักยภาพ 

• มีหลักสูตรที่ตรงกับความตองการของผู เรียน 
ชุมชน 

 

• นักศึกษา คณาจารยมีประสบการณตรง            
และบทบาทการมีสวนรวมในการศึกษาและ
แกไขปญหาของชุมชน  ทองถิ่น  

 

• มหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับดานการเปน
องคการสมรรถนะสูงที่มีธรรมาภิบาล 

• บุคลากรทุกกลุมมีความสุขและพึงพอใจที่ได
ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย 

• สานตอ เพ่ิมโครงการความรวมมือในการทํา
ภารกิจหลักกับหนวยงานภายนอก 

• พัฒนา ปรับภาพลักษณมหาวิทยาลัยสูสากล 
 

• พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรใหตอบสนองกับความ
ตองการของชุมชน ทองถิ่น และผูเรียน 

• พัฒนา ตอยอด เพ่ิมคุณคาของผลงาน  การวิจัยและ
นวัตกรรม 

• พัฒนากลไกการประชาสัมพันธ เผยแพร สราง
การรับรูผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 

 

• พัฒนางาน อาจารยที่ปรึกษา ใหมีผลตอการ
พัฒนานักศึกษา 

• สนับสนุน สงเสริม งานสหกิจศึกษา 
 

ยกระดับ พัฒนาความรู ความเชี่ยวชาญ สมรรถนะใหบุคลากรอยาง

ตอเนื่อง สอดรับกับยุทธศาสตรของหนวยงาน 

 เสริมสรางวัฒนธรรมความเปนมอือาชีพทางการอุดมศึกษาใหแกหนวยงานคณาจารย และบุคลากร 

 

พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบการจัดการความรู และพัฒนานวัตกรรมการจัดการ 

 
มอบอํานาจ เสริมพลัง สรางความพรอมในการปฏิบัติงานใหแกคณะ / สํานัก ตามแนวทางการพัฒนาองคการสมรรถนะสูง 

 

พัฒนาเปนองคการสมรรถนะสูง มธีรรมาภิบาลและเปน

มหาวิทยาลัยสีเขียว 

 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 
คุณ

ภา
พ 

ปร
ะส

ิทธ
ภิา

พ 
กา

รพั
ฒ

นา
อง

คก
าร

 

• สนับสนุนการศึกษาตอ การฝกอบรมของ
คณาจารยในประเทศและตางประเทศ 

• พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและ
ระบบคุณภาพ 

• แลกเปล่ียนเรียนรู พัฒนาความสามารถใน
การทํางานและถายทอดประสบการณ 
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สวนที่ 3  การแปลงแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

3.1 กระบวนการแปลงแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ 
 
การแปลงแผนกลยุทธของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไปสูการปฏิบัตินั้น  เนื่องจากแผนกลยุทธเปนแผนระยะยาว 5 ป  ดังนั้นจึงมีการแปลงแผนกลยุทธ 

สูการปฏิบัติ  โดยการมีสวนรวมของทุกคนในหนวยงานตามกระบวนการดังนี้ 
1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ 
2. ศึกษา วิเคราะหสภาพแวดลอม  และนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  และสภามหาวิทยาลัยมาพิจารณาเพ่ือประกอบการจัดทํา 

แผนกลยุทธ   
3. สรางความรู ความเขาใจ และสื่อสารแผนกลยุทธใหบุคลากร หนวยงานภายในไดทราบ  และพิจารณาเชื่อมโยงกับบทบาท ภารกิจ  ปรัชญา วิสัยทัศน แผน

อุดมศึกษาระยะยาว  แผนพัฒนาอุดมศึกษา  และกําหนดเปาหมาย  ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน   และผูรับผิดชอบ 
4. เสนอ (ราง) แผนกลยุทธตอท่ีประชุมเพ่ือเห็นชอบ 
5. เผยแพรแผนกลยุทธใหหนวยงานภายในทราบและดําเนินงานตามแผน 
6. นําแผนกลยุทธมาแปลงเปนแผนปฏิบัติราชการประจําป  โดยปกติจะแปลงเปนปงบประมาณเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานใน

โครงการตามแผน 
7. เม่ือสิ้นสุดระยะเวลา 1 ป  นําผลการประเมินประกันคุณภาพภายใน  และขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยมาพิจารณาปรับปรุงแผนกลยุทธ 

 
3.2  การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ 
การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ จะดําเนินการอยางนอยปละ 2 ครั้ง มีระยะเวลาครั้งละ 6 เดือน  เนื่องจากจะตองมีการรายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการ ซ่ึงภายใตแผนกลยุทธจะประกอบไปดวยโครงการ  งบประมาณ  คาเปาหมาย  ตัวชี้วัดผลสําเร็จ ดังนั้น  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะตอง
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนกลยุทธตอผูบริหารของสํานัก   ท้ังนี้ ในระหวางปหากมีกิจกรรมโครงการใดไมเปนไปตามแผนจะมีการประชุมเพ่ือ
กํากับ ติดตาม แกไขปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมาย  และรายงานตอท่ีประชุม     เม่ือผูบริหารสํานักเห็นชอบแลวจึงรายงานตอมหาวิทยาลัย   
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Flow Chart แสดงขั้นตอนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติราชการ 

ของสํานกัสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แตงตั้งคณะกรรมการ

จัดทําแผนกลยุทธ 
-วิเคราะหสภาพแวดลอม 
        -ขอเสนอแนะ 

เสนอ (ราง)แผนกลยุทธ 

จัดทําแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป 

-เสนอผูบริหาร+บุคลากร

รวมกันพิจารณา 

มอบกลุมงานตางๆ ภายในสาํนักดาํเนินงาน

ตามแผนปฏิบัตริาชการประจําป 

รายงานผลการปฏิบัติงาน

ตามแผนปฏิบัติราชการ

 

เห็นชอบ 

ไมเห็นชอบ 
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รายละเอียดของตัวชี้วัดผลสําเร็จและโครงการ/กิจกรรมสําคัญของกลยุทธภายใตประเด็นยุทธศาสตร ในชวงป 2554-2558  มีดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 สรางเครือขายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ 

กลยุทธ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
คาเปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ผลผลิตที่

ตอบสนอง 2554 2555 2556 2557 2558 
1.1 สานตอและเพ่ิมโครงการความ

รวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับ
หนวยงาน สถานประกอบการ
ภายนอกและมหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศในการจัดการศึกษา 
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
และการใหบริการวิชาการ 

• จํ า น ว น โ ค ร ง ก า ร /
ห ลั ก สู ต ร ท่ี มี ค ว า ม
ร ว ม มื อ ร ะ ห ว า ง
ห น ว ย ง า น แ ล ะ 
มหาวิทยาลัยท้ังในและ
ตางประเทศ 
 

5  
(โครงการ) 

 
 

5 
(โครงการ) 

 
 

5 
(โครงการ) 

 
 
 
 
 

5 
(โครงการ) 

 
 
 
 
 
 

5 
(โครงการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 โครงการจดั
การศึกษาภาคพิเศษ
และพัฒนาความ
รวมมือในการจัด
การศึกษา 

 

งานบริหาร
ท่ัวไป 
(ควบคุมการ

ใชงบ 

ประมาณ) 

1,2 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมโอกาสในการเขาศึกษาและพัฒนานกัศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีมีศักยภาพสูงสุด 

กลยุทธ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
คาเปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ผลผลิตท่ี
ตอบสนอง 2554 2555 2556 2557 2558 

2.1 พัฒนาหลักสูตรใหมใหทันสมัย
และตอบสนองความตองการ
ของผูเรียนและสังคม 

• จํานวนหลักสูตรท่ีไดมี
การพัฒนาและปรับปรุง
แลวเสร็จ 

25 
หลักสตูร 

25 
หลักสตูร 

25 
หลักสตูร 

25 
หลักสตูร 

25 
หลักสตูร 

2.1.1 โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร
ตามเกณฑ TQF 

2.1.2 สรางเครื่องมือใน
การพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตร 

งานมาตรฐาน
หลักสูตรและ
การเรียนการ
สอน 

3 

2.2 เพ่ิมรูปแบบในการสมัครเขา
ศึกษาใหแกผูดอยโอกาสหรือ
ผูสนใจเขาศึกษากอนจบมัธยม 
ศึกษาตอนปลาย 

• จํานวนนักศึกษาท่ีเขา
เรียนตามรูปแบบการรับ
นักศึกษาใหมท่ีเพ่ิมข้ึน
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ใ ห ม
ท้ังหมด 

• จํานวนรูปแบบในการ
สมัครเขาศึกษาท่ีไดรับ
การพัฒนาปรับปรุง 

1 

 

 

 

1 

รูปแบบ 

 

2 

 

 

 

1 

รูปแบบ 

3 

 

 

 

1 

รูปแบบ 

 

4 

 

 

 

1 

รูปแบบ 

 

5 

 

 

 

1 

รูปแบบ 

 

2.2.1 โครงการขยายโอกาส
และพัฒนารูปแบบ
การรับนักศึกษา 

• จั ด ก า ร ศึ ก ษ า
สําหรับกลุมพิเศษ 

• ทุนวไลยอลงกรณ1 

• ทุนวไลยอลงกรณ2 

• ทุนพี่ชวนนอง 

 

งานมาตรฐาน
หลักสูตรและ
การเรียนการ
สอน 

1,2 

2.3  สงเสริมใหนักศึกษามีการ
เรียนรูจากการปฏิบัติจริงใน
สถานประกอบการและ
ชุมชนผานกิจกรรมการเรียน
ก า ร ส อ น แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม
นักศึกษา 

• รอยละของนักศึกษาท่ี
รวมโครงการสหกิจศึกษา 
 

80 

 

 

80 

 

 

80 

 

 

80 

 

 

80 2.5.1 โครงการพัฒนางาน 
        สหกิจศึกษาและการ

ฝกประสบการณ 
วิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 

งานมาตรฐาน
หลักสูตรและ
การเรียนการ
สอน 

3 
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กลยุทธ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
คาเปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ผลผลิตท่ี
ตอบสนอง 2554 2555 2556 2557 2558 

2.4 สงเสริมสนับสนุนใหความ 
สําคัญกับการพัฒนาบทบาท 
และการปฏิบัติหนา ท่ีของ
อาจารยท่ีปรึกษา 

• รอยละของอาจารย ท่ี
ปรึกษาท่ีปฏิบัติหนา ท่ี
ครบถวนตามเกณฑการ
ป ร ะ เ มิ น อ า จ า ร ย ท่ี
ปรึกษา 

100 100 100 100 100 2.6.1  โครงการพัฒน
ระบบงานอาจารยท่ี
ปรึกษา 

• จัดทําคูมือาจารย
ท่ีปรึกษา 

• ประชุมสมัมนา
อาจารยท่ีปรึกษา 

งานมาตรฐาน
หลักสูตรและ
การเรียนการ
สอน 

3 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนามหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรู และการมีบทบาทในการแกไขปญหาของชุมชนทองถิ่น 

กลยุทธ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
คาเปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ผลผลิตท่ี
ตอบสนอง 2554 2555 2556 2557 2558 

3.1  พัฒนาระบบการเรียนการ
สอนเ ชิ ง บูรณาการ ท่ียึ ด
ผู เ รี ย น เ ป น ศู น ย ก ล า ง 
มุงเนนการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติและการใชประเด็น
ปญหาในชุมชนเปนฐานให
นักศึกษาไดรวมทํางานกับ
ชุมชน 

• ระดับความสําเร็จของ
การ พัฒนาระบบการ
เรียนท่ีเนนผู เ ร ียนและ
ชุมชนเปนศูนยกลาง 

• รอยละของอาจารย ท่ี
ผานการประเมินดานการ
จั ด ก า ร เ รี ย น              
ท่ีเนนผูเรียนและชุมชน
เปนศูนยกลาง 

5 
 
 

85 

5 
 
 

85 

5 
 
 

85 

5 
 
 

85 

5 
 
 

85 

3.1.1 โครงการพัฒนาคูมือ
จัดระบบ การเรียน
การสอนท่ียดึผูเรียน
เปนศูนยกลางการ
เรียนรูจากการปฏิบัติ
และการใชปญหาใน
ชุมชนเปนฐาน 

3.1.2 โครงการพัฒนา
สมรรถนะทางดาน
นวัตกรรมการ
จัดการเรียนการ
สอนใหแก
คณาจารย 

 

งานบริหาร
ท่ัวไป 

3 

3.2 ประชาสัมพันธ  เผยแพร
ผลงาน สรางการรับรู ถึ ง
ศักยภาพและผลงานทาง
วิชาการ 

• จํ า น ว น ว า ร ส า ร ท า ง
วิชาการภายในท่ีพิมพ
เผยแพรไดทันตามรอบ
เวลาท่ีกําหนด 
 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

3.2.1  โครงการสงเสริม
การผลิตวารสาร
ทางวิชาการ 

 

งาน
วิชาการ 

3 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนามหาวิทยาลัยเปนองคการสมรรถนะสูง ท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว 

กลยุทธ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
คาเปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ผลผลิตท่ี
ตอบสนอง 2554 2555 2556 2557 2558 

4.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหนวยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
4.1.1 สนับสนุนการศึกษาตอการ

ฝกอบรม ศึกษาดูงานท้ังใน
และตางประเทศและการ
เขาสูตําแหนงตามเสนทาง 
อาชีพของบุคลากรแตละ
สายงาน 

• จํ านวนอาจารย ท่ี จบ
การศึกษา ระดับปริญญา
เอกท่ีเพ่ิมข้ึน 

• จํานวนอาจารยท่ีไดรับ
ตําแหนงทางวิชาการท่ี
เพ่ิมข้ึน 

10 
(คน) 
10 

(คน) 
 

20 
(คน) 
20 

(คน) 
 

30 
(คน) 
30 

(คน) 
 

40 
(คน) 
40 

(คน) 
 

50 
(คน) 
50 

(คน) 

4.1.1.1 โครงการจัดทํา
แผน พัฒนา
อาจารยและ
บุคลากร จัดหาและ
จัดสรรทุนสนับสนุน
การพัฒนาอาจารย 

4.1.1.2 โครงการสงเสริม
การ เขาสูตําแหนง
ทางวิชาการและ
ตําแหนงตาม
เสนทางอาชีพของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

4.1.1.3  โครงการความ
รวมมือกับ
มหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศในการ
อบรมหลักสูตร
ระยะสั้นสําหรับ
บุคลากร 

4.1.1.4  โครงการศึกษาดู
งานสถาบัน 
อุดมศึกษาท้ังใน
และตาง ประเทศ 

 

งานบริหาร
ท่ัวไป 

3 
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กลยุทธ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
คาเปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ผลผลิตท่ี
ตอบสนอง 2554 2555 2556 2557 2558 

4.1.2 พัฒนาระบบบริหารผลการ
ปฏิบั ติงานใหบุคลากรกําหนด
แผนปฏิ บั ติ งานประจํ าป และ
กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม 

• ระดับความสําเ ร็จในการ
พัฒนาระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 

• รอยละของบุคลากรที่มีผล
การประเมินการปฏิบัติงาน
ในระดับดีขึ้นไป 

5 

 

80 

5 

 

85 

5 

 

85 

5 

 

85 

5 

 

85 

4.1.2.1 โครงการพัฒนาระบบ
ประเมิ น และพั ฒนา
สมรรถนะบุ คลากร
รายบุคคล 

4.1.2.2 โครงการพัฒนาระบบ            
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

งานบริหาร
ท่ัวไป 

3 
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ภาคผนวก 
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