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ส่วนที่ 1  บทน ำ 

 
ประวัติควำมเป็นมำของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีชื่อตามพระนามสมเด็จ   พระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ซึ่ง
ท่านได้เห็นความส าคัญของการศึกษา จึงได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2475 ซึ่งมสี านักงานทะเบียนและวัดผลเป็นหน่วยงานในการ
ประสานงานการเรียนการสอนและประเมินผลการศึกษา ต่อมาวันที่ 1 ตุลาคม 2513 โรงเรียนฝึกหัดครูได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัย จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น วิทยาลัยครู
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ส านักส่งเสริมวิชาการได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานการเรียนการสอนและงานวิชาการ โดยมีฝ่ายทะเบียนและวัดผล ท าหน้าที่เกี่ยวกับระบบ     
การลงทะเบียนและการประมวลผล เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  โปรดกระหม่อมพระราชทานนามเป็นสถาบันราชภัฏ จึงได้พัฒนาส านักส่งเสริม
วิชาการรวมกับฝ่ายทะเบียนและวัดผลเป็นหน่วยงานเดียวกันโดยใช้ชื่อว่า “ส านักส่งเสริมวิชาการ” วันที่ 10 มิถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏเปลี่ยนสถานะมาเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงมีการแบ่งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ใหม่ ส านักส่งเสริมวิชาการจึงใช้ชื่อว่า “ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน” ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2548 เป็นต้นมา  
 ปัจจุบันส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริม  การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์และบุคลากร ให้บริการด้านวิชาการและงานทะเบียน ตลอดจนบริหารจัดการประสานงานด้านวิชาการกับคณาจารย์ บุคลากร  นักศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
 ที่ตั้งปัจจุบัน 
 ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เลขที่ 1 หมู่ที่ 20  ถนนพหลโยธิน กม. 48 ต าบล
คลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 13180 หมายเลขโทรศัพท์ 0–2529–0674–7ต่อ 122 หรือ 123   
หมายเลขโทรสาร 0–2529–3598 
 
ปรัชญำ  
 “บริการดี วิชาการเด่น เน้นเทคโนโลยี” 
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วิสัยทัศน์  
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานชั้นน าที่สนับสนุนด้านวิชาการเพ่ือมหาวิทยาลัยสู่อาเซียน 
 
อัตลักษณ์  
 “บริการแบบกัลยาณมิตร” 
 
พันธกิจ  
 1. พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และการบริการทางวิชาการ 
 2. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ และบุคลากรตามสมรรถนะ   
 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการด้านวิชาการและงานทะเบียน 
 
วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 2. เพ่ือส่งเสริมคณาจารย์และบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการให้มีคุณวุฒิ/ต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
 3. เพ่ือสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 4. เพ่ือให้การด าเนินงานด้านวิชาการของคณะมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
 5. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการงานด้านวิชาการและงานทะเบียน 
 
นโยบำย 

1. ด้านการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์ให้มีศักยภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอน 
2. ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
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โครงสร้ำงหน่วยงำนและโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
 

  โครงสร้ำงหน่วยงำน 
 

 
 
 
 
 
 

 
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 

 

 

 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทมุธานี 

อธิการบดี 

ส านักส่งเสรมิวิชาการและ 

งานทะเบียน 

รองอธิการบดี 

ผู้อ านวยการส านัก 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานทะเบียน
และประมวลผล 

กลุ่มงานมาตรฐานหลักสตูรและ 

การเรยีนการสอน 

รองผู้อ านวยการ
ส านัก 

รองผู้อ านวยการ
ส านัก 

รองผู้อ านวยการ
ส านัก 

บุคลากร บุคลากร บุคลากร 

หัวหน้า 
ส านักงาน 
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ส่วนที่ 2  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม 
 
สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังนี้ 
 
จุดแข็ง (Steengths) 

1. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ 
2. บุคลากรมีความร่วมแรงร่วมใจในการท างานเป็นทีม 
3. บุคลากรมีความรักและภาคภูมิใจในองค์กร 
4. มีอุปกรณ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
5. มีปัจจัยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างคล่องตัว เช่นโปรแกรม 
    งานทะเบียนและวิชาการ  
6. เป็นแหล่งข้อมูลด้านวิชาการ เช่น หลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ 
7. เป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ 
8. ได้รับงบประมาณเพียงพอต่อการบริหารจัดการ 

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาไม่ตรงตามทักษะที่ต้องการ 
2. จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอ 
3. ขาดบุคลากรที่มีความสามารถในการพัฒนาระบบ IT ที่เพียงพอ 
4. นักศึกษามีมากมายทางเลือก การประชาสัมพันธ์การรับสมัครต้องโดดเด่น 
5. ขาดการบูรณาการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

 
 

โอกำส (Opportunities) 
1. ผู้บริหารเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร 
2. บุคลากรภายในมีโอกาสในการก าหนดนโยบาย 
3. มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารจัดการและการด าเนินงานต่างๆ 
 

อุปสรรค (Threats) 
1. การด าเนินงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนต้องอาศัยความร่วมมือ

กับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย  ซึ่งอาจมีอุปสรรคเกิดขึ้น
จากการติดต่อประสานงาน 

2. ขาดแรงจูงใจที่จะท าให้เกิดการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ร่วมกับหน่วยงาน
ภายในอ่ืนๆ 

3. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์มีความหลากหลายตามสาขาวิชา  จึงเป็น
อุปสรรคต่อการสนับสนุนส่งเสริม 
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ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  ที่น ามาประกอบการประชุมปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

ข้อเสนอแนะ ประเด็นกำรปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 
 
1.จากการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านัก  ปีการศึกษา 
2555 ตรวจประเมิน ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ดังนี้ :  
   - ควรน าผลการพิจารณาจากสภาฯ และผลการประเมินภายใน ในปีนั้นด าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนา แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีในปีถัดไป 
    

 
ผลกำรด ำเนินงำนจำกข้อเสนอแนะ: 
       ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้น าผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับส านักมาจัดท าแผนปรับปรุงคุณภาพ มีการทบทวนความ
สอดคล้องของวิสัยทัศน์  พันธกิจ วัตถุประสงค์และนโยบายให้สอดคล้องกัน  
และด าเนินการปรับปรุงแผนกลยุทธ์  ฉบับเดิม พ.ศ. 2555-2559 เป็น
กลยุทธ์ พ.ศ.2556-2560  ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  
และปรับโครงการตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2557 ให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น เช่น 
      -  มีการก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการของส านักเก่ียวกับการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
      - มีการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของส านักโดยก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น 
      - มีการติดตามผลการประชุมและรายงานต่อที่ประชุมของส านักใน    
แต่ละครั้ง 
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ข้อเสนอแนะ ประเด็นกำรปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 

 
2. ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 4 
กรกฎาคม  2556 ในวาระท่ี 3.1 เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษา เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร TQF การเลื่อนต าแหน่งทางวิชาการ และการสร้างความเป็นเลิศ
ในสาขาใดสาขาหนึ่ง  การพัฒนาการเรียนการสอน E-learning 
 
3. ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 29  
สิงหาคม  2556 ในวาระที่ 4.4 รายงานผลการด าเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องกับการท าวิจัย การบูรณาการ
กับการเรียนการสอน และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เช่น  ควรมีรูปแบบพัฒนาอาจารย์และ
นักศึกษาสู่อาเซียนอย่างชัดเจน  ควรเร่งพัฒนาอาจารย์ ให้ท าผลงานทางวิชาการให้
มากขึ้น 
 

 
ผลกำรด ำเนินงำนจำกข้อเสนอแนะ: 
     ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ก าหนดให้มีโครงการพัฒนาหลักสูตร
ตามเกณฑ์ TQF ไว้ในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการของส านัก ระบุตัวชี้วัด
ผลส าเร็จและมีการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ มีโครงการอบรมเพ่ือให้ความรู้
แก่คณาจารย์หลายครั้งเพ่ือสร้างความเข้าใจในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร   การ
ส่งเสริมพัฒนาคณาจารย์ให้เลื่อนต าแหน่งทางวิชาการได้ออกประกาศเพ่ิม
ค่าตอบแทนจูงใจ และมีระบบพ่ีเลี้ยงเพ่ือแนะน าการจัดท าผลงานวิชาการ  มีการ
ก าหนดในแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ เช่น อบรมอาจารย์
ใหม่ อบรมเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณ  การพัฒนานวัตกรรมการเรียน
การสอน   มีการด าเนินการต่อเนื่องจากการอบรมคือการเข้าค่ายจัดท าผลงาน
วิชาการ 
      นอกจากนี้ ยังมีโครงการส่งเสริมพัฒนาคณาจารย์ให้ศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอกโดยสนับสนุนเงินทุนการศึกษา  และโครงการอบรมการเขียนผลงานทาง
วิชาการและการให้เงินตอบแทนเพ่ิมเพ่ือจูงใจให้คณาจารย์จัดท าผลงานทาง
วิชาการ และโครงการวารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ซึ่งส่งเสริมการเผยแพร่ผลงาน
ของคณาจารย์ โครงการอบรมเกี่ยวกับสหกิจศึกษาเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการเป็น
อาจารย์มืออาชีพ 
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ภำพแสดงควำมเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน กับปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ 

ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี 
ปรัชญำ มหำวทิยำลยั : วิชำกำรเด่น เน้นคุณธรรม น ำท้องถิ่นพัฒนำ ก้ำวหน้ำด้ำนเทคโนโลยี    วิสัยทัศน์ “เป็นสถำบันอุดมศึกษำชั้นน ำเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นในอุษำคเนย์”  

     
ปรัชญำ สสว.  :  “บริการดี วิชาการเด่น เน้นเทคโนโลยี”       วิสัยทัศน์  “เป็นหน่วยงานชั้นน าที่สนับสนุนด้านวิชาการเพื่อมหาวิทยาลัยสู่อาเซียน” 

      
กลยุทธ์ มหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชปูถัมภ์ จังหวดัปทุมธำนี 

1:ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการศึกษาทีม่ีคุณภาพ 
ตรงความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและได้รับ
ปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรมฯ มีการพฒันา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยสอดแทรอยุ่ใน
ทุกรายวิชาทั้งความรู้และกระบวนการ 
2.สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพจากหนว่ยงาน สถาน
ประกอบการที่มีคุณภาพทั้งในและตา่งประเทศ 

 

3.พัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกบัความ
ต้องการของตลาดแรงงานและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ รวมถึงหลกัสูตร
นานาชาต ิ
4.ส่งเสริมการศึกษาวจิัย จัดท าแผนการตลาดการจัด
การศึกษา ระบุกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายเพื่อแสวงหา
วิธีการในการคัดเลือกนักศึกษาเชิงรุก 

5.ส่งเสริมให้มีการพัฒนา การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 
6.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้เป็นผูม้ี
ศักยภาพ มภีาวะผู้น า รักองค์กร และมี
ความก้าวหนา้ในสายงาน 
7.สร้างเสริมธรรมาภิบาลทางการบริหารและพัม
นามหาวิทยาลยัเป็นองค์การเรียนรู้และองค์การ
สมรรถนะสูง 

8. พัฒนาระบบกลไกการพัฒนาหลักสูตร และ
การบริหารหลกัสูตร 
9.สนับสนุนให้อาจารย์ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
และเพิ่มคุณวุฒิให้ตรงตามเกณฑ์ สกอ. 
10.พัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับ
นักศึกษา 
11.พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

      
กลยุทธ ์ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน มหำวทิยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี 

1.  สนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาคปกติและภาคพิเศษ      2. ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ  3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ 
ผู้บริหารและบุคลากร           4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย ์ผู้บริหารและบุคลากร   5. พัฒนาประสิทธภิาพระบบงานวิชาการและงานทะเบียน 

   

 
 
 

ภำรกิจของส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบยีน และหน่วยงำนภำยในที่รบัผิดชอบ 
1.พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และ 

         การบรกิารทางวิชาการ 
2. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพอาจารย ์และบุคลากรตาม  
    สมรรถนะ 

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการด้านวิชาการ 
    งานทะเบียน 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : งานบริหารทั่วไป  งานมาตรฐานหลักสูตรและการเรียนการสอน งานทะเบยีนและประมวลผล 
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ควำมเชื่อมโยงประเด็นยุทธศำสตร์ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน กับประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

1. การพัฒนาคุณภาพบณัฑติให้ตรงกับความต้องการของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และ
ประชาคมอาเซียน 

1. ส่งเสรมิสนับสนุนการจดัการเรยีนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพ 
2. ส่งเสรมิ สนับสนุนการพัฒนาศกัยภาพคณาจารย์ ผู้บรหิารและบคุลากรของ 
   ส านักตามจรรยาบรรณวิชาชีพและความกา้วหน้าตามสายงาน 
3. การพัฒนาระบบการบริหาร  บริการ  และวิชาการ 
 

2.  การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคณุภาพเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ 

3.  การให้บริการวิชาการแกส่ังคม ท้องถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ 

4.  การท านุบ ารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ 

5.  การบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

6.  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
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ตำรำงกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน กับนโยบำยรัฐบำล แผนอุดมศึกษำระยะยำว แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับท่ี 11  
 
 

นโยบำยรัฐบำล นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ แผนอุดมศึกษำระยะยำว 
15 ปี (พ.ศ.2551-2565) 

แผนพัฒนำกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ 

ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) 

        กลยุทธข์อง สสว. 

 
4.นโยบำยสังคมและคุณภำพชีวติ  
  4.1 นโยบายการศึกษา  

 
4.1.1 เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูป
ระบบความรู้ของสังคมไทย โดยการยกระดับองค์
ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาสากล ภาษาท้องถิ่น 
พัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับโลก พัฒนาระบบ
การศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม มุ่งสร้าง
จริยธรรมในระดับปัจเจก ฯลฯ 
 
4.1.2สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทาง
การศึกษาในสังคมไทย โดยค านึงถึงความเสมอภาค
และความเป็นธรรม สนับสนุนการจัดการศึกษาตาม
วั ย . . . ล ด ข้ อ จ า กั ด ใ น ก า ร เ ข้ า ถึ ง ก า ร ศึ ก ษ า
ระดับอุดมศึกษา  จัดระบบการคัดเลือกเพื่อเข้า
ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและ
เป็นธรรม จัดการศึกษาชุมชนเพื่อมุ่งให้เกิดสังคม
แห่งการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิต ฯลฯ 
 

 
เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อ
ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่ มี คุณภาพ
สามารถปรับตัวส าหรับงานที่เกิดขึ้นตลอด
ชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการ
สร้างความรู้และนวัติกรรมเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ในโลกาภิวัฒน์ ใช้กลไกของธรรมาภิบาล 
การเงิน การก ากับมาตรฐานและเครือข่าย
อุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทาง
วิชาการ ความหลากหลายและเอกภาพเชิง
ระบบ”  

 
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่11  
1.เปลี่ยนระบบการน าองค์กรให้ขับเคลื่อน
อุดมศึกษาแบบองค์รวม 
2.พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพและ
พัฒนาผู้เชี่ยวชาญ  มอือาชพีให้เป็น
อาจารย ์
3. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอยา่งก้าว
กระโดด 
4.ปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษาเพื่อ
ขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็น
เลิศ 

 

 
1.  สนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนภาคปกติและภาคพิเศษ       
2. ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพ   
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของคณาจารย์ ผู้บริหารและ
บุคลากร            
4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของคณาจารย์ ผู้บริหารและ
บุคลากร  
5. พัฒนาประสิทธภิาพระบบงาน
วิชาการและงานทะเบยีน 
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แผนท่ียุทธศำสตร ์Strategy Map ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 

  วิสัยทัศน์ :  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน   เป็นหน่วยงานหน่วยงานชั้นน าที่สนับสนุนส่งเสริม  ด้านวิชาการ  เพ่ือมหาวิทยาลัยก้าวไกลสู่
อาเซียน 

       
               ด้านวิชาการ  เพื่อมหาวิทยาลัยก้าวไกลสู่อาเซียน 

เสริ 

 

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 

ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ ผูบ้ริหารและบุคลากรของส านกั
ตามจรรยาบรรณวิชาชพีและความกา้วหน้าตามสายงาน 

 

การพัฒนาระบบการบริหาร บริการ  
และ วิชาการ 

 

 

ส่งเสรมิสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 

 
ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาคปกต ิ และภาคพิเศษ 

ให้มีประสิทธิภาพ 

 

ส่งเสริม สนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

ของคณาจารย ์

 

พัฒนาประสิทธิภาพระบบงานวิชาการ 

และงานทะเบียน 

 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 
คุณ

ภำ
พ 

ปร
ะส

ิทธ
ภิำ

พ 
กำ

รพ
ัฒ

นำ
อง

ค์ก
ำร

 

ส่งเสรมิ สนับสนุนการพัฒนาศกัยภาพ

คณาจารย์  ผู้บริหารและบุคลากร 
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ส่วนที่ 3  กำรแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล 
 

3.1 กระบวนกำรแปลงแผนกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ 
 
การแปลงแผนกลยุทธ์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไปสู่การปฏิบัตินั้น  เนื่องจากแผนกลยุทธ์เป็นแผนระยะยาว 5 ปี  ดังนั้นจึงมีการแปลงแผนกลยุทธ์ 

สู่การปฏิบัติ  โดยการมีส่วนร่วมของทุกคนในหน่วยงานตามกระบวนการดังนี้ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
2. ศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อม  และน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  และสภามหาวิทยาลัยมาพิจารณาเพ่ือประกอบการจัดท า 

แผนกลยุทธ์   
3. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสื่อสารแผนกลยุทธ์ให้บุคลากร หน่วยงานภายในได้ทราบ  และพิจารณาเชื่อมโยงกับบทบาท ภารกิจ  ปรัชญา วิสัยทัศน์ แผน

อุดมศึกษาระยะยาว  แผนพัฒนาอุดมศึกษา  และก าหนดเป้าหมาย  ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน   และผู้รับผิดชอบ 
4. เสนอ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ต่อที่ประชุมเพ่ือเห็นชอบ 
5. เผยแพร่แผนกลยุทธ์ให้หน่วยงานภายในทราบและด าเนินงานตามแผน 
6. น าแผนกลยุทธ์มาแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยปกติจะแปลงเป็นปีงบประมาณเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานใน

โครงการตามแผน 
7. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 1 ปี  น าผลการประเมินประกันคุณภาพภายใน  และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยมาพิจารณาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 

 
3.2  กำรติดตำมประเมินผลแผนกลยุทธ์ 
การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ จะด าเนินการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง มีระยะเวลาครั้งละ 6 เดือน  เนื่องจากจะต้องมีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิ

ราชการ ซึ่งภายใต้แผนกลยุทธ์จะประกอบไปด้วยโครงการ  งบประมาณ  ค่าเป้าหมาย  ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ดังนั้น  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะต้องรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนกลยุทธ์ต่อผู้บริหารของส านัก   ทั้งนี้ ในระหว่างปีหากมีกิจกรรมโครงการใดไม่เป็นไปตามแผนจะมีการประชุมเพ่ือก ากับ 
ติดตาม แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย  และรายงานต่อที่ประชุม     เมื่อผู้บริหารส านักเห็นชอบแล้วจึงรายงานต่อมหาวิทยาลัย   
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Flow Chart แสดงขั้นตอนกำรแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติรำชกำร 

ของส ำนกัส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ 

-วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

        -ข้อเสนอแนะ 

เสนอ (ร่าง)แผนกลยุทธ์ 

จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ี

-เสนอผู้บริหาร+บุคลากรร่วมกัน
พิจารณา 

มอบกลุ่มงานต่างๆ ภายในส านักด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าป ี

รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าป ี

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 
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รำยละเอียดของตัวชี้วัดผลส ำเร็จและโครงกำร/กิจกรรมส ำคัญของกลยุทธ์ภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ ในช่วงปี 2556-2560 มีดังนี้ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  ส่งเสริม สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดผลส ำเร็จ 
ค่ำเป้ำหมำย 

โครงกำร/กิจกรรม 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผลผลิตที่
ตอบสนอง 2556 2557 2558 2559 2560 

1.  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนภาคปกติและภาคพิเศษ 

 

 

2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพ 

 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี
ต่อคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน 

 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง  น ศ . ที่ มี
ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 จ านวนหลักสูตรที่สอดคล้อง
กั บคว ามต้ อ งก า รขอ ง
ตลาดแรงงานและเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ 

 จ านวนหลักสูตรนานาชาติ
หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

 จ านวนทุนการศึกษาที่ให้กับ
นักศึกษา 

 

3.51  
 
 

ร้อยละ80 
 
 

5 หลักสูตร 
 
 
 
- 
 

30 ทุน 
 
 
 
 

3.51 
 
 

ร้อยละ80 
 
 

5 หลักสูตร 
 
 
 

2 หลักสูตร 
 

30 ทุน 
 

3.51 
 
 

ร้อยละ80 
 
 

5 หลักสูตร 
 
 
 

2 หลักสูตร 
 

30 ทุน 
 

3.51 
 
 

ร้อยละ80 
 
 

5 หลักสูตร 
 
 
 

2 หลักสูตร 
 

30 ทุน 
 

3.51 
 
 

ร้อยละ80 
 
 

5 หลักสูตร 
 
 
 

2 หลักสูตร 
 

30 ทุ
น 

 

1. โครงการจัดการศึกษาภาค
ปกติและภาคพิเศษ 

 
2. โครงการผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของบัณฑิต 
3.  โครงการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตร 

 
 

4. โครงการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรนานาชาต ิ
5. โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาภาคปกต ิ

 

     
 

งานบริหาร
ทั่วไป 
 
งานมาตรฐาน
หลักสูตรและ
การเรียน 
 
 
 
 
 
 
งานบริหาร
ทั่วไป 

1,2 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพคณำจำรย์ ผู้บริหำรและบุคลำกร จรรยำบรรณวิชำชีพและควำมกำ้วหน้ำตำมสำยงำน 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดผลส ำเร็จ 
ค่ำเป้ำหมำย 

โครงกำร/กิจกรรม 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผลผลิตที่
ตอบสนอง 2556 2557 2558 2559 2560 

3.  ส่ ง เสริ ม  สนั บสนุ นการ เข้ า สู่
ต าแหนท่างวิชาการของคณาจารย์ 

 

 

 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของคณาจารย์ ผู้บริหาร
และบุคลากร 

 จ านวนโครงการส่งเสริม 
สนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

 ร้ อยละของอาจารย์ที่ มี
ต า แ ห น่ ง ท า ง วิ ช า ก า ร
เพิ่มขึ้น 

 
 
 จ านวนวารสารวิชาการ 
 
 ร้ อ ย ล ะ ข อ งคณา จ า ร ย์

ผู้ บริหารและบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับ
การส่งเสริมพัฒนาตามแผน 
 
 
 

 ระดับความส าเร็จการของ
พัฒนาคู่มือการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนฯ 
 

 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

 

2 โครงการ 
 

ร้อยละ 5 
 
 

2 เล่ม 

ร้อยละ 80 

 

ร้อยละ 80 

 

 

ร้อยละ 80 
 
 
ร้อยละ 80 

 

 

3 โครงการ 

 

ร้อยละ5 

 

2 เล่ม 

ร้อยละ 80 

 

ร้อยละ 80 

 

 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 80 

 

3 โครงการ 

 

ร้อยละ5 

 

2 เล่ม 

ร้อยละ 80 

 

ร้อยละ 80 

 

 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 80 
 

 

3 โครงการ 

 

ร้อยละ5 

 

2 เล่ม 

ร้อยละ 80 

 

ร้อยละ 80 

 

 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 80 
 

  

3 โครงการ 

 

ร้อยละ5 

 

2 เล่ม 

ร้อยละ 80 

 

ร้อยละ 80 

 

 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 80 
 

   

1.  โครงการอบรมการเข้าสู 
   ต าแหน่งทางวิชาการ 

2. โครงการค่ายผลงาน  
    วิชาการ 
3. โครงการทุนส่งเสริมการเข้า 
  สู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
 
4. โครงการผลิตวารสารทาง 
    วิชาการ 
5. โครงการอบรมอาจารย์ใหม ่
6. โครงการอาจารย์พบ 
    สถานประกอบการเพื่อ 
    พัฒนาสหกิจศึกษา 
7. โครงการพัฒนานวัตกรรม 
   การเรียนการสอนตาม       
   มาตรฐานคุณภาพ 
    อุดมศึกษา 

 8.  โครงการพัฒนาคู่มือการ 
    จัดการเรียนการสอนที่เน้น    
   ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
9. โครงการศึกษาดูงานเพื่อ 
    พัฒนาระบบงาน 

งาน
มาตรฐาน
หลักสูตรและ
การเรียนการ
สอน 
งานบริหาร
ทั่วไป 
งานทะเบียน 

1,2,3 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  โครงกำรพัฒนำระบบบริหำร บริกำรและวิชำกำร 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดผลส ำเร็จ 
ค่ำเป้ำหมำย 

โครงกำร/กิจกรรม 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผลผลิตที่
ตอบสนอง 2556 2557 2558 2559 2560 

5. พัฒนาประสิทธิภาพระบบงาน
วิชาการและงานทะเบียน 

 

 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ 

 จ านวนระบบสารสนเทศที่
พัฒนา 

 ร้อยละความพึงพอใจของ  
ผู้รับบริการ 
 
 
 

  ระดับ 5 
 

1 ระบบ 
 

ร้อยละ 80 

  ระดับ 5 
 

1 ระบบ 
 

ร้อยละ 80 

  ระดับ 5 
 

1 ระบบ 
 

ร้อยละ 80 

  ระดับ 5 
 

1 ระบบ 
 

ร้อยละ 80 

  ระดับ 5 
 

1 ระบบ 
 

ร้อยละ 80 

1. โครงการประกันคุณภาพ 
การศึกษา 
2. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน 
3.โครงการสนับสนุนการจัด
การศึกษาและการบริหารงาน 

 

งานบริหาร
ทั่วไป 
งานทะเบียน 
งาน
มาตรฐาน
หลักสูตรและ
การเรียนการ
สอน 
 

1,2,3 
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ภำคผนวก 
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ปฏิทินกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนตำมแผนกลยุทธ์ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
  ใน 1 ปี กำรศึกษำ 

 
 

กิจกรรม 
 

ระยะเวลำ (เดือน) ผลกำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ 

1. ทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ มิถุนายน 1. ก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจใหม่/ทบทวน  
2. รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน กรกฎาคม-สิงหาคม 2. รับทราบผลการตรวจ จัดท า Improvement Plan  
3. ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ  
     

สิงหาคม 3. (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
 

 

4.  เสนอเพ่ือพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ    
     ต่อที่ประชุมของส านัก 

กันยายน 4. เห็นชอบ แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
    

 

5.  ทบทวนแผนกลยุทธ์ของส านัก พฤศจิกายน-ธันวาคม 5. (ร่าง) แผนกลยุทธ์  (กรณีท่ีมีการทบทวนตาม
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย/การตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน) 

 

6.  เสนอ แผนกลยุทธ์ ต่อที่ประชุมส านัก ธันวาคม 6. แผนกลยุทธ์ฉบับปรับปรุง  
7.  ติดตาม  รายงานผลการด าเนินงานตาม 
แผนกลยุทธ์  ต่อที่ประชุมส านัก   
และต่อมหาวิทยาลัย 
      

ธันวาคม/มีนาคม/มิถุนายน/
กันยายน 

7. รายงานผลการติดตาม  และผลการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ 

 

8.  ด าเนินการในข้อ 1- 7 ทุกๆ ปีงบประมาณ    
 

 


