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คานา
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถั มภ์ จังหวัดปทุมธำนี เป็นหน่วยงำนสนับสนุนวิช ำกำรและ
กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรสำยวิชำกำร ให้บรรลุตำมเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัย ภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และกรอบงบประมำณที่ได้รั บกำรจัดสรรจำก
มหำวิทยำลัย ในปีงบประมำณ 2560 ดังนั้น สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน จึงจัดทำแผนปฏิบัติกำรของสำนักฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นกรอบในกำรดำเนินงำน
กำรกำกับติดตำม และประเมินผลงำนตำมตัวบ่งชี้ผลสำเร็จ อันจะส่งผลต่อเป้ำหมำยของหน่วยงำนและมหำวิทยำลัยอย่ำงเป็นรูปธรรม

คณะกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
ตุลำคม 2559
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คณะ/หน่วยงาน สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปรัชญา : บริกำรดี วิชำกำรเด่น เน้นเทคโนโลยี
วิสัยทัศน์ : สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนเป็นหน่วยงำนชั้นนำที่สนับสนุนส่งเสริม ด้ำนวิชำกำร เพื่อมหำวิทยำลัยก้ำวไกลสู่อำเซียน
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนำและส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรบริกำรทำงวิชำกำร
2. พัฒนำและส่งเสริมศักยภำพคณำจำรย์และบุคลำกรตำมสมรรถนะ
3. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรด้ำนวิชำกำรและงำนทะเบียน

นโยบาย
1. ด้ำนกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรพัฒนำคณำจำรย์ให้มีศักยภำพสูงสุดในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
2. ด้ำนกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรให้บริกำรและวัตถุประสงค์ของมหำวิทยำลัย

เป้าประสงค์
1. สร้ำงบัณฑิตที่มีคุณภำพในระดับชำตินำนำชำติ
2. เป็นองค์กรธรรมำภิบำลและยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
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โครงสร้าง
หน่วยงาน สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อำจำรย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร

รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

รองผู้อานวยการฝ่ายทะเบียน

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิวัฒน์ ชินนำทศิริกุล

อำจำรย์ วัสส์พร จิโรจพันธุ์

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์คชินทร์ โกกนุทำภรณ์

หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
นำงกนกพร สัณห์ฤทัย

กลุ่มงาน
บริหารทัว่ ไปและประกันคุณภาพ
บุคลำกร
1.
2.
3.
4.
5.

นำงกนกพร สัณห์ฤทัย
นำงพิชญำภรณ์ เพิ่มเติม
นำงรัชพร คุตตะสิงคี
นำยฉัตรชัย กำสี
นำงสำวมำนิดำ ปำมุทำ

กลุ่มงาน
มาตรฐานหลักสูตรและการเรียนการสอน

บุคลำกร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นำงสำวฐิติกำนต์ จิตรจำ
นำงสำวกลอยทิพย์ ทิศเป็ง
นำงสำวสุมำลี ธรรมนิธำ
นำงสำวพวงเพชร พลทอง
นำยวำทิต ทองมำก
นำงสำวภำวิณี จีระดิษฐ์
นำงสำวอุบลวรรณ ศรีอนันต์
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กลุ่มงาน
ทะเบียนและประมวลผล
บุคลำกร
1.
2.
3.
4.

นำงสำวสุดำพร น้อยทรง
นำงปรำณี พงษ์ธนะ
นำงรัชฎำพร ยอดศรี
นำงสำววิจิตรำ จันทะเรือง

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของสานัก
นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2559-2561
สืบเนื่องจำกปัจจุบันสังคมโลกรวมทั้งสังคมไทยได้เปลี่ยนผ่ำนเข้ำสู่สังคมยุคดิจิตอลและระบบเศรษฐกิจเชิงสร้ำงสรรค์ ทำให้ประเทศไทยมีควำมจำเป็น
ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้ำงของระบบเศรษฐกิจ นโยบำยและยุทธศำสตร์ชำติที่เรียกว่ำประเทศไทย 4.0 นโยบำยประชำรัฐ และกำรปฏิรูปกำรศึกษำให้เป็น
กำรศึกษำ 4.0
คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี จึงได้จัดกำรประชุมวิเครำะห์สถำนกำรณ์และกำหนด
นโยบำยกำรบริหำรมหำวิทยำลัยที่ตอบสนองต่อกำรขับเคลื่อ นนโยบำย ยุทธศำสตร์ชำติของรัฐบำล เพื่อมอบให้มหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรบริหำรใช้เป็นเป้ำหมำยและ
แนวทำงในกำรบริหำรกำรดำเนินงำนให้เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และใช้เป็นกรอบในกำรกำกับติดตำมผล กำรประเมินผลกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย และ
ผู้บริหำรอย่ำงเป็นรูปธรรม ทั้งนีม้ ีสำระสำคัญของนโยบำยสภำมหำวิทยำลัยในช่วงปี พ.ศ. 2559 - 2561 ดังนี้
นโยบายข้อที่ 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทั้งระดับชำติและนำนำชำติ โดยสรรหำ สนับสนุนให้คณำจำรย์มีคุณวุฒิ ผลงำนและตำแหน่งทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์ ส่งเสริมให้คณำจำรย์ นักศึกษำ
ศิษย์เก่ำ ผลิตผลงำนที่โดดเด่น ได้รับรำงวัลและกำรยกย่องในระดับชำติและนำนำชำติ และมีกำรเปิดสอนหลักสูตรปริญญำสองภำษำ หรือหลักสูตรนำนำชำติเพิ่มอย่ำงน้อย
5 หลักสูตร ใน พ.ศ. 2560
นโยบายข้อที่ 2 สร้างผลงานเชิงประจักษ์ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
โดยบู ร ณำกำรงำนพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์ (University Engagement) ทั้ งในส่ ว นของกำรผลิ ต บั ณ ฑิ ต กำรวิ จั ย กำรบริ ก ำรวิ ช ำกำร และกำรท ำนุ บ ำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรม เร่งฝึกบัณฑิตให้มีควำมสำมำรถ มีบทบำท เข้ำไปมีส่วนร่วม ในกำรพัฒนำท้องถิ่นและสังคมตำมอัตลักษณ์อย่ำงชัดเจน ผลิตผลงำนวิจัยที่เป็นองค์ควำมรู้
ใหม่ที่บูรณำกำรศำสตร์แบบสหสำขำ และตอบสนองควำมต้องกำรทั้งระดับประเทศชำติและท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำประชำรัฐ เร่งสร้ำงเครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติ
ทั้งภำยในและภำยนอกเพื่อแลกเปลี่ ย นเรียนรู้ด้ำนกำรแก้ไขปัญ หำชุมชน ท้องถิ่นร่วมกัน มุ่งพัฒ นำให้ มหำวิทยำลัยเป็นชุมชนอุดมปัญ ญำ เป็นแหล่งเรียนรู้และเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ควำมรู้ ปัญญำเชิงกำรปฏิบัติจำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และกำรบริกำรวิชำกำร
นโยบายข้อที่ 3 พัฒนาและผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ มีอัตลักษณ์เด่นชัดเป็นที่ยอมรับ
ในด้ำนกำรมีส่วนร่วมพัฒนำท้องถิ่น และพร้อมทำงำนในบริบทของประชำคมอำเซียน โดยพัฒนำ ปรับปรุงหลักสูตร นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำ
กำรตำมปรัชญำกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning Philosophy) ทีส่ ่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดสร้ำงสรรค์ กำรคิดเชิงผลิตภำพ กำร
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คิดด้ำนคุณธรรม และควำมรับผิดชอบ และมีผลงำนเชิงประจักษ์นำไปสู่กำรสร้ำงนวัตกรรมหรือสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง และมีกำรคัดเลือก ยกย่อง ส่งเสริมให้นักศึกษำที่มี
ควำมสำมำรถสูงพิเศษ (Talent) สร้ำงและนำเสนอผลงำนที่สร้ำงชื่อเสียงให้แก่มหำวิทยำลัย
นโยบายข้อที่ 4 พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลาง
ที่มีจำนวนนักศึกษำภำคปกติคงอยู่อย่ำงน้อย 12,000 คน โดยจัดให้มีกำรกำหนดกลยุทธ์ชัดเจน นำไปปฏิบัติได้จริงในด้ำนกำรรับนักศึกษำกำรลงทุนด้ำน
อำคำรสถำนที่ ห้องปฏิบัติกำร ครุภัณฑ์ ควำมต้องกำรด้ำนอัตรำกำลังและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และกำรบริหำรกำรเงิน
นโยบายข้อที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างธรรมาภิบาล
โดยเสริมสร้ำงควำมเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ ให้มหำวิทยำลัยมีพลวัตรในกำรพัฒนำ เรียนรู้เติบโตอย่ำงต่อเนื่องด้วยกระบวนกำรเชิงคุณภำพ เสริมสร้ำง
ขีดสมรรถนะของมหำวิทยำลัยด้ำนเทคโนโลยีกำรสื่อสำรและสำรสนเทศ สร้ำงควำมเป็นนำนำชำติ พัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นองค์กำรที่มีกำยภำพและบรรยำกำศทำง
วิชำกำร สภำพกำรทำงำนที่ดี กำรมีสุนทรียะ และเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียว พัฒนำมหำวิทยำลัยให้บุคลำกรมีคุณภำพชีวิตที่ดี และสำมำรถดึงดูดคนดีคนเก่งเข้ำมำร่วมงำนได้
ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมของอำจำรย์ บุคลำกรและนักศึกษำ รวมทั้งส่งเสริมกำรน้อมนำแนวพระรำชดำริ หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ใน
กำรปฏิบัติงำน และกำรดำเนินชีวิต และเตรียมกำรเพื่อรองรับกำรก้ำวสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยในกำกับ
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ความเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัยกับแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยกับแผนปฏิบัติราชการของสานัก
นโยบายสภามหาวิทยาลัย

แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย

แผนปฏิบัติราชการของสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน

นโยบายข้อที่ 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทั้งระดับชำติและนำนำชำติ โดยสรรหำ
สนับสนุนให้คณำจำรย์มีคณ
ุ วุฒิ ผลงำนและ
ตำแหน่งทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์ ส่งเสริมให้
คณำจำรย์ นักศึกษำ ศิษย์เก่ำ ผลิตผลงำนที่
โดดเด่น ได้รับรำงวัลและกำรยกย่องใน
ระดับชำติและนำนำชำติ และมีกำรเปิดสอน
หลักสูตรปริญญำสองภำษำ หรือหลักสูตร
นำนำชำติเพิ่มอย่ำงน้อย 5 หลักสูตร ใน พ.ศ.
2560

ยุทธศาสตร์ 1
กำรพัฒนำกำรเรียน กำรสอนและคุณภำพ
บัณฑิต
กลยุทธ์
1.1. พัฒนำปรับปรุงหลักสูตร กระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่กำรเรียนรูเ้ ชิงผลิตภำพ
(Productive learning) ที่ได้มำตรฐำนสำกล
1.2. พัฒนำสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้เชิง
ผลิตภำพ (Productive learning)
1.3. เตรียมควำมพร้อมของนักศึกษำก่อนเข้ำ
เรี ย น พั ฒ นำนั ก ศึ ก ษำให้ มี ส มรรถนะด้ ำ น
วิชำชีพ มีจิตสำธำรณะเห็นคุณค่ำของวิถีชีวิต
แบบพอเพี ย งและสำมำรถสื่ อ สำรโดยใช้
ภำษำสำกลได้
1.4 พัฒนำกิจกรรม กระบวนกำรเรียนรู้ให้
นักศึกษำเรียนรู้จำกกำรปฏิบัตผิ ่ำนกำรทำงำน
ร่วมกับชุมชน
1.5 สร้ำงเครือข่ำยกับหน่วยงำน ดำเนิน
กิจกรรมพัฒนำคุณภำพบัณฑิตทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ

โครงกำร 1.1.1 โครงกำรพั ฒ นำปรั บ ปรุ ง
หลั ก สู ต ร หรื อ พั ฒ นำกระบวนกำรจั ด กำร
เรียนรู้เชิงผลิตภำพ(Productive learning)
โครงกำร 1.1.2 โครงบ ริ ห ำรจั ด กำรงำน
วิ ช ำกำรเพื่ อ จั ด กำรเรี ย นรู้ เ ชิ ง ผลิ ต ภำพ
(Productive learning)
โครงกำร 1.1.3 โครงกำรพั ฒ นำหลั ก สู ต ร
นำนำชำติ
โครงกำร 1.2.1 โครงกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิต
ภำพ (Productive learning)
โครงกำร 1.3.2 โครงกำรเตรียมควำมพร้อม
ของนักศึกษำก่อนเข้ำเรียน

โครงกำร 1. โครงกำรพัฒนำปรับปรุงหลักสูตร
หรือพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิต
ภำพ(Productive learning)
กิ จ กรรม 1 กำรพั ฒ นำ หรื อ ปรั บ ปรุ ง
หลักสูตร
โครงกำร 2. พัฒนำหลักสูตรนำนำชำติ
กิจกรรม 1. พัฒนำหลักสูตรนำนำชำติ
โครงกำร 3 บริ ห ำรจั ด กำรงำนวิ ชำกำรเพื่ อ
จัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ
กิจ กรรมที่ 1. หำจั ด หำอำจำรย์พิ เศษที่ มี
คุณสมบัติตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร จัดหำ
อำจำรย์ผู้สอนในสำขำขำดแคลน
กิจกรรมที่ 2. กำรนิ เทศฝึก ประสบกำรณ์
ของนักศึกษำ
กิ จ กรรม ที่ 3. กำรค วบ คุ ม แล ะสอบ
วิทยำนิพนธ์
กิ จ กรรมที่ 4. กำรให้ ทุ น กำรศึ ก ษำกั บ
นักศึกษำ
กิจกรรมที่ 5. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
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นโยบายสภามหาวิทยาลัย
นโยบายข้อที่ 2 สร้างผลงานเชิงประจักษ์ใน
การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ โดยบูรณำกำรงำนพันธกิจ
สัมพันธ์ (University Engagement) ทั้งใน
ส่วนของกำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรบริกำร
วิชำกำร และกำรทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม
เร่งฝึกบัณฑิตให้มีควำมสำมำรถ มีบทบำท เข้ำ
ไปมีส่วนร่วม ในกำรพัฒนำท้องถิ่นและสังคม
ตำมอัตลักษณ์อย่ำงชัดเจน ผลิตผลงำนวิจัยที่
เป็นองค์ควำมรู้ใหม่ที่บรู ณำกำรศำสตร์แบบสห
สำขำ และตอบสนองควำมต้องกำรทั้ง
ระดับประเทศชำติและท้องถิ่น เพื่อสนับสนุน
กำรพัฒนำประชำรัฐ เร่งสร้ำงเครือข่ำยชุมชน
นักปฏิบัติทั้งภำยในและภำยนอกเพื่อ
แลกเปลีย่ นเรียนรูด้ ้ำนกำรแก้ไขปัญหำชุมชน
ท้องถิ่นร่วมกัน มุ่งพัฒนำให้มหำวิทยำลัยเป็น
ชุมชนอุดมปัญญำ เป็นแหล่งเรียนรู้และเวที
แลกเปลีย่ นเรียนรู้องค์ควำมรู้ ปัญญำเชิงกำร
ปฏิบัติจำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย
และกำรบริกำรวิชำกำร

แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและสะสมองค์ความรู้ 2.5.1 โครงกำรพั ฒ นำองค์กรแห่งกำรเรียนรู้
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
โดยสร้ำงชุมชนอุดมปัญญำ
กลยุทธ์
2.5 พัฒนำองค์กรแห่งกำรเรียนรูโ้ ดยสร้ำง
ชุมชนอุดมปัญญำ
ยุทธศาสตร์ 5 กำรบริหำรกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยเพื่อ ควำมเป็นเลิศสูส่ ำกล
กลยุทธ์
5.2 ปรับปรุงกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ
จัดกำรฝึกอบรมและพัฒนำที่มุ่งเน้นกำร
ปฏิบัติกำรเสริมสร้ำง ธรรมำภิบำลและเป็น
มหำวิทยำลัยสีเขียว
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แผนปฏิบัติราชการของสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
โครงกำร 1. กำรเสริ ม สร้ ำ งหน่ ว ยงำนเป็ น
องค์ ก ำรแห่ งกำรเรีย นรู้ กำรจั ด กำรควำมรู้
ของสำนัก
โครงกำร 2. โครงกำรปรับปรุงกฎหมำย
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำรจัด
กำรศึกษำ

นโยบายสภามหาวิทยาลัย

แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

นโยบายข้อที่ 3 พัฒนาและผลิตบัณฑิตให้มี
ความรู้ ความสามารถ มีอัตลักษณ์เด่นชัด
เป็นที่ยอมรับ
ในด้ำนกำรมีส่วนร่วมพัฒนำท้องถิ่น
และพร้อมทำงำนในบริบทของประชำคม
อำเซียน โดยพัฒนำ ปรับปรุงหลักสูตร
นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำร
ตำมปรัชญำกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ
(Productive Learning Philosophy) ที่
ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีทักษะด้ำนกำรคิดวิเครำะห์
กำรคิดสร้ำงสรรค์ กำรคิดเชิงผลิตภำพ กำรคิด
ด้ำนคุณธรรม และควำมรับผิดชอบ และมี
ผลงำนเชิงประจักษ์นำไปสู่กำรสร้ำงนวัตกรรม
หรือสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง และมีกำรคัดเลือก
ยกย่อง ส่งเสริมให้นักศึกษำที่มีควำมสำมำรถ
สูงพิเศษ (Talent) สร้ำงและนำเสนอผลงำนที่
สร้ำงชื่อเสียงให้แก่มหำวิทยำลัย

ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาการเรียนการสอน
และคุณภาพบัณฑิต
กลยุทธ์
1.1. พัฒนำปรับปรุงหลักสูตร กระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่กำรเรียนรูเ้ ชิงผลิตภำพ
(Productive learning) ที่ได้มำตรฐำนสำกล
1.2. พัฒนำสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้เชิง
ผลิตภำพ (Productive learning)

แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย

แผนปฏิบัติราชการของสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน

โครงกำร 1.1.1 โครงกำรพั ฒ นำปรั บ ปรุ ง โครงกำร 1. โครงกำรพัฒนำปรับปรุงหลักสูตร
หลั ก สู ต ร หรื อ พั ฒ นำกระบวนกำรจั ด กำร หรือพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิต
เรียนรู้เชิงผลิตภำพ(Productive learning)
ภำพ(Productive learning)
กิ จ กรรม 1 กำรพั ฒ นำ หรื อ ปรั บ ปรุ ง
หลักสูตร
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นโยบายสภามหาวิทยาลัย
นโยบายข้อที่ 4 พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัย
ขนาดกลาง
ที่มีจำนวนนักศึกษำภำคปกติคงอยู่อย่ำงน้อย
12,000 คน โดยจัดให้มีกำรกำหนดกลยุทธ์
ชัดเจน นำไปปฏิบัตไิ ด้จริงในด้ำนกำรรับ
นักศึกษำ กำรลงทุนด้ำนอำคำรสถำนที่
ห้องปฏิบัติกำร ครุภณ
ั ฑ์ ควำมต้องกำรด้ำน
อัตรำกำลังและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
และกำรบริหำรกำรเงิน

แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ 5 กำรบริหำรกำรพัฒนำ
โครงกำร 1.3.2 โครงกำรเตรียมควำมพร้อม
มหำวิทยำลัยเพื่อ ควำมเป็นเลิศสูส่ ำกล
ของนักศึกษำก่อนเข้ำเรียน
กลยุทธ์
1.3 เตรียมควำมพร้อมของนักศึกษำก่อนเข้ำ
เรี ย น พั ฒ นำนั ก ศึ ก ษำให้ มี ส มรรถนะด้ ำ น
วิชำชีพ มีจิตสำธำรณะเห็นคุณค่ำของวิถีชีวิต
แบบพอเพี ย งและสำมำรถสื่ อ สำรโดยใช้
ภำษำสำกลได้
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แผนปฏิบัติราชการของสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
โครงกำร 1. โครงกำรเตรียมควำมพร้อม
ของนักศึกษำก่อนเข้ำเรียน
กิจกรรมที่ 1. กำรรับสมัครนักศึกษำใหม่
กิจกรรมที่ 2. กำรปฐมนิเทศนศ.ใหม่

นโยบายสภามหาวิทยาลัย

แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย

แผนปฏิบัติราชการของสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน

นโยบายข้อที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการใน
มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างธรรมาภิบาล
โดยเสริ ม สร้ ำ งควำมเป็ น องค์ ก ำรแห่ ง กำร
เรียนรู้ ให้มหำวิทยำลัยมีพลวัตรในกำรพัฒนำ
เรียนรู้เติบโตอย่ำงต่อเนื่ องด้วยกระบวนกำร
เชิ ง คุ ณ ภำพ เสริ ม สร้ ำ งขี ด สมรรถนะของ
มหำวิท ยำลัยด้ ำนเทคโนโลยีกำรสื่อสำรและ
สำรสนเทศ สร้ำงควำมเป็นนำนำชำติ พัฒนำ
มหำวิทยำลัยให้เป็นองค์กำรที่มีกำยภำพและ
บรรยำกำศทำงวิชำกำร สภำพกำรทำงำนที่ดี
กำรมีสุน ทรียะ และเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียว
พัฒนำมหำวิทยำลัยให้บุคลำกรมีคุณภำพชีวิต
ที่ ดี และสำมำรถดึ ง ดู ด คนดี ค นเก่ ง เข้ ำ มำ
ร่ ว มงำนได้ ส่ ง เสริ ม กำรพั ฒ นำคุ ณ ธรรม
จริยธรรมของอำจำรย์ บุคลำกรและนักศึกษำ
รวมทั้ งส่งเสริม กำรน้อ มนำแนวพระรำชด ำริ
ห ลั ก ป รั ช ญ ำของเศ รษฐกิ จ พ อเพี ยงม ำ
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำรดำเนิน
ชีวิต และเตรียมกำรเพื่อรองรับกำรก้ ำวสู่กำร
เป็นมหำวิทยำลัยในกำกับ

ยุทธศาสตร์ 5 กำรบริหำรกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยเพื่อ ควำมเป็นเลิศสูส่ ำกล
กลยุทธ์
5.1 ดึงดูดบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถให้เข้ำ
ทำงำนในมหำวิทยำลัย พัฒนำเพิม่ ขีด
สมรรถนะของทรัพยำกรบุคคลอย่ำงต่อเนื่อง
ทันต่อควำมเปลี่ยนแปลง
5.2 ปรับปรุงกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ
จัดกำรฝึกอบรมและพัฒนำที่มุ่งเน้นกำร
ปฏิบัติกำรเสริมสร้ำง ธรรมำภิบำลและเป็น
มหำวิทยำลัยสีเขียว
5.4 จัดหำและพัฒนำทรัพยำกรสนับสนุนกำร
เรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ สิ่งอำนวยควำม
สะดวกและบริกำรขั้นพื้นฐำนภำยใน
มหำวิทยำลัยให้พร้อมต่อกำรเป็น Semi
resident University

5.1.1 โครงกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำร
ทรัพยำกรบุคคลสู่ควำมเป็นเลิศ
5.2.2 โครงกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลและ
กำรเป็นมหำวิทยำลัยทีร่ ับผิดชอบต่อสังคม
5.2.4 โครงกำรจัดกำรมำตรฐำนกำรศึกษำและ
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพื่อสู่ควำมเป็นเลิศ
5.2.6 โครงกำรจัดประชุมเพื่อพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำร
5.4.2 โครงกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และระบบเครือข่ำยให้พร้อมต่อกำรเป็น Semi
resident University

โครงกำร1. พัฒนำระบบกำรจัดกำรทรัพยำกร
บุคคลสูค่ วำมเป็นเลิศ
กิจกรรมที่ 1. พัฒนำผู้บริหำรและ
บุคลำกร
กิจกรรมที่ 2. อบรมหลักสูตรอำจำรย์
นิเทก์สหกิจศึกษำ
กิจกรรมที่ 3. อบรมหัวข้อกำรจัดกำรเชิง
บูรณำกำรกับกำรทำงำน (Work integrated
Learning)
กิจกรรมที่ 4. จัดประชุมเพื่อพัฒนำ
บุคลำกร
โครงกำร 2. เสริมสร้ำงธรรมำภิบำลและกำร
เป็นมหำวิทยำลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม
กิจกรรมที่ 1. กำรบริหำรสำนักงำน
โครงกำร 3. จัดกำรมำตรฐำนกำรศึกษำและ
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพื่อสู่ควำมเป็นเลิศ
กิจกรรมที่ 1. บริหำรจัดกำรมำตรฐำน
กำรศึกษำ
โครงกำร 4. จัดประชุมเพื่อพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำร
กิจกรรม 1. จัดประชุมเพื่อพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำร
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นโยบายสภามหาวิทยาลัย

แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

แผนปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัย

แผนปฏิบัติราชการของสานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โครงกำร 5. พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
ระบบเครือข่ำยให้พร้อมต่อกำรเป็น Semi
resident University
กิจกรรม 1. พัฒนำ/ปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) ของหน่วยงาน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บุคลำกรและควำมรู้

จุดแข็ง
ผู้ บ ริ ห ำรเห็ นควำมส ำคั ญ ของ
หน่ วยงำนจึ งสนั บ สนุนกำรทำงำน
หรือช่วยเหลือแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น
จำกกำรทำงำนอย่ำงรวดเร็ว
มีกำรร่วมมือกันทำงำนเป็นทีม

จุดอ่อน
โอกาส
บุ ค ลำกร นั ก ศึ ก ษำ คณำจำรย์ พั ฒ น ำก ำร เรี ย น ก ำ รส อ น สู่
บำงส่วนไม่ตระหนักและให้ควำม นำนำชำติทำให้ มีผู้ มีส่ วนได้ส่ ว น
ร่วมมือในฐำนะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เสี ย หลำกห ลำยด้ ำ นสั ญ ชำติ
ศำสนำ
ขำดบุ ค ลำกรที่ มี ค วำมสำมำรถ มหำวิ ท ยำลั ย เห็ น ควำมส ำคั ญ
ด้ำนภำษำต่ำงประเทศ
ต่อกำรพัฒนำบุคลำกร

บุ ค ลำกรมี ค วำมรั ก และภู มิ ใ จใน
องค์กร
บุคลำกรมีโอกำสและมีส่วนร่วมใน
กำรกำหนดนโยบำย
บุ ค ลำกรมี ค วำมเชี่ ย วชำญในงำน
ที่ปฏิบัติ
มี ก ำรสนั บ สนุ น ให้ ค ณำจำรย์ แ ละ
บุคลำกรจัดทำผลงำนวิชำกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง

นั ก ศึ ก ษำมี ท ำงเลื อ กเข้ ำ ศึ ก ษำ
มำก
บุคลำกรยังมีควำมต้องกำรพัฒนำ
ทักษะเฉพำะด้ำน
ข ำด แ รงจู งใจ ใน ก ำรพั ฒ น ำ
สมรรถนะส่วนบุคคล
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ภัยคุกคาม
กำรยุบรวม หรือขยำยหน่วยงำน
ภำยในอำจมีผลกระทบต่อภำรกิจ
ของสำนัก
อำจำรย์ มี ค วำมสนใจเข้ ำ ร่ ว ม
กิจกรรมกำรดำเนินงำนของสำนัก
น้อยเนื่องจำกมีภำรกิจอื่นๆ

กระบวนกำรภำยใน

จุดแข็ง
จุดอ่อน
โอกาส
มี ก ำรสนั บ สนุ น เป็ น องค์ ก ำรแห่ ง กระบวนกำรพั ฒ นำบุ ค ลำกรไม่ มหำวิทยำลัยเห็ นควำมสำคัญใน
กำรเรี ย นรู้ และพั ฒ นำคุ ณ ภำพ ส่ งเสริ ม ให้ เกิ ด คุ ณ ภำพงำนและ กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
กำรจั ด กำรกระบวนกำรภำยใน กำรพัฒนำบริกำร
ในกำรดำเนินงำนส่งเสริมวิชำกำร
อย่ำงต่อเนื่อง

กำรสื่อสำรภำยในองค์กำรขำด
ประสิทธิภำพ

กำรเงิน

ภัยคุกคาม
มีควำมต้องกำรพัฒ นำเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่ อ กำรด ำเนิ น งำน
อ ย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง แ ล ะ เพิ่ ม ขึ้ น
เนื่ องจำกมี ก ำรเป ลี่ ย น แป ลง
ระเบียบ กฎหมำยจำกหน่วยงำน
ภำยนอก

กำรดำเนินงำนส่งเสริมวิชำกำร
ต้องอำศัยควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
หลำกหลำย จึงมีอุปสรรคเกิดขึ้น
จำกกำรติดต่อประสำนงำน
มีกำรสำรวจกำรใช้จ่ำยงบประมำณ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอำจเสนอ มีกำรจัดสรรงบประมำณ
มหำวิทยำลัยมีจำนวนนักศึกษำ
และมีกระบวนกำรเสนอขอและ
งบประมำณขำดหรือเกินโดยมิได้ สนับสนุนกำรดำเนินงำนเพียงพอ ลดลงส่งผลต่องบประมำณลดลง
จัดสรรงบประมำณอย่ำงเหมำะสม มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลอย่ำง
เหมำะสมซึ่งอำจจะส่งผลต่อกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณไม่เป็นไป
ตำมแผน
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แผนที่ยุทธศาสตร์ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานชั้นนาที่สนับสนุนส่งเสริม ด้านวิชาการ เพื่อมหาวิทยาลัยก้าวไกลสู่อาเซียน
สนับสนุนกำรพัฒนำปรับปรุงหลักสูตร

เตรียมควำมพร้อมด้ำนนักศึกษำ

สร้ำงเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพบัณฑิต

มิติกระบวนการ

พัฒนำสมรรถนะกรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ

สนับสนุนสิ่งอำนวยควำมสะดวกและพัฒนำเทคโนโลยี
ด้ำนเรียนกำรเรียนรู้

มิติคนและความรู้

ส่งเสริม พัฒนำสมรรถนะทรัพยำกรบุคคล

พัฒนำองค์กรแห่งกำรเรียนรู้

ปรับปรุงกฎหมำยและเสริมสร้ำง
ธรรมำภิบำล
จัดทำวำรสำรเผยแพร่ควำมรู้ของ
คณำจำรย์ นศ.และบุคลำกร

มิติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มิติการเงิน

จัดหำงบประมำณสนับสนุน

บริหำร จัดกำรงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนปฏิบัติการ
เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับชาตินานาชาติ
KPI 1.1 ร้ อ ยละของหลั ก สู ต รที่ พั ฒ นำหรือ ปรับ ปรุ งเพื่ อ ให้ เกิ ด กำรเรี ย นรู้เชิ งผลิ ต ภำพ (Productive
Learning) ต่อหลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอนในคณะ
KPI 1.2 ร้อยละของกำรเบิกใช้งบประมำณกำรบริหำรจัดกำรงำนวิชำกำรเพื่อจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ
KPI 1.3 จำนวนหลักสูตรนำนำชำติที่เพิ่มขึ้น
KPI 1.4 ร้อยละของหลักสูตรที่จัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมของนักศึกษำก่อนเข้ำเรียน

ค่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละ 80

งำนวิชำกำร

ร้อยละ 100
2 หลักสูตร
ร้อยละ 80

งำนกำรเงิน
งำนวิชำกำร
งำนทะเบียน

ระดับ 5
ร้อยละ 90
มำกกว่ำ 4.51
มำกกว่ำ 3.51

งำนวิชำกำร/งำนทะเบียน/งำนบริหำรทั่วไป
งำนวิชำกำร/งำนทะเบียน/งำนบริหำรทั่วไป
งำนวิชำกำร/งำนทะเบียน/งำนบริหำรทั่วไป
งำนบริหำรทั่วไป

2. เป็นองค์กรธรรมาภิบาลและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
KPI 2.1 ระดับควำมสำเร็จของกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคลำกรสู่ควำมเป็นเลิศ
KPI 2.2 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผน กำรบริหำรสำนักงำน
KPI 2.3 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมเกณฑ์ สกอ.
KPI 2.4 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักศึกษำและอำจำรย์ต่อสิ่งสนับสนุนกำรสอน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ 2560
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : 1. การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต
กลยุทธ์ 1.1 พัฒนำปรับปรุงหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรียนรูเ้ ชิงผลิตภำพ (Productive Learning) ที่ได้มำตรฐำนสำกล
กลยุทธ์ 1.3 เตรียมควำมพร้อมของนักศึกษำก่อนเข้ำเรียน พัฒนำนักศึกษำให้มีสมรรถนะด้ำนวิชำชีพ มีจิตสำธำรณะเห็นคุณค่ำของวิถีชีวิตแบบพอเพียงและสำมำรถสื่อสำรโดยใช้
ภำษำสำกลได้
ประเด็นยุทธศาสตร์สานัก 1 การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต
กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคปกติและภำคพิเศษ
กลยุทธ์ 1.2 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำ/ปรับปรุงหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : 5. การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศสู่สากล
กลยุทธ์ 5.1 ดึงดูดบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถให้เข้ำทำงำนในมหำวิทยำลัย พัฒนำเพิ่มขีดสมรรถนะของทรัพยำกรบุคคลอย่ำงต่อเนื่องทันต่อควำมเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ 5.2 ปรับปรุงกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ จัดกำรฝึกอบรมและพัฒนำที่มุ่งเน้นกำรปฏิบัติ กำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลและเป็นมหำวิทยำลัยที่รบั ผิดชอบต่อสังคม
กลยุทธ์ 5.4 จัดหำและพัฒนำทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้เทคโนโลยีสำรสนเทศ สิ่งอำนวยควำมสะดวกและบริกำรขั้นพื้นฐำนภำยในมหำวิทยำลัยให้พร้อมต่อกำรเป็น Semi
residential University
ประเด็นยุทธศาสตร์สานัก 2 การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศสู่สากล
กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำผู้บริหำร คณำจำรย์ และบุคลำกร
กลยุทธ์ 2.2 พัฒนำประสิทธิภำพงำนบริหำร บริกำรและ งำนวิชำกำรและงำนทะเบียน
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แผนปฏิบัติการ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต
แผนงาน พัฒนำกำรเรียนกำรสอนและคุณภำพบัณฑิต
โครงการหลัก
1. โครงกำรพัฒนำปรับปรุง
หลักสูตรหรือพัฒนำ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
เชิงผลิตภำพ (Productive
learning)
2. โครงกำรบริห ำรจั ด กำร
งำนวิ ช ำกำรเพื่ อ จั ด กำร
เรียนรู้เชิงผลิตภำพ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

สนับสนุนกำรพัฒนำ ปรับปรุง
หลักสูตรให้เป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตร

ร้อยละของหลักสูตรที่พัฒนำหรือ
ปรับปรุงเพื่อให้เกิดกำรเรียนรูเ้ ชิง
ผลิตภำพ (Productive
Learning)

จัดหำอำจำรย์พิเศษ หรือผู้สอน
ในสำขำขำดแคลน

ร้อยละของกำรเบิกใช้งบประมำณ ร้อยละ 100
กำรบริหำรจัดกำรงำนวิชำกำรเพื่อ
จัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ
(Productive Learning)
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กิจกรรมหลัก/
กิจกรรมย่อย

ร้อยละ 80 1. พัฒนำปรับปรุง
หลักสูตร

- ค่ำตอบแทนกำรสอน
ในเวลำ ป.ตรี
-ค่ำตอบแทนกำรสอน
นอกเวลำ ป.ตรี
- ค่ำตอบแทนกำรสอน
บัณฑิตศึกษำ
ค่ำตอบแทนกำร
ควบคุมและสอบ
วิทยำนิพนธ์
-ค่ำนิเทศและประชุม
หลักสูตร
-ค่ำตอบแทนกำร
ควบคุมแลสอบ

งบ
ประมาณ
680,000

9,258,200
16,268,200
11,238,020

1,876,680
2,896,700

ระยะเวลาการ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
กิจกรรม
1 ต.ค. 59 – งำนวิชำกำร
30 ก.ย. 60

1 ต.ค. 59 –
30 ก.ย. 60

งำนกำรเงิน

โครงการหลัก

วัตถุประสงค์

3. โครงกำรพัฒนำหลักสูตร สนับสนุนกำรพัฒนำ ปรับปรุง
นำนำชำติ
หลักสูตรให้เป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตร

ค่า
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

จำนวนหลักสูตรนำนำชำติที่
เพิ่มขึ้น

2 หลักสูตร

4. โครงกำรเตรียมควำม
เตรียมควำมพร้อมสำหรับกำรรับ ร้อยละของกำรเบิกจ่ำย
พร้อมของนักศึกษำก่อนเข้ำ สมัครนักศึกษำ
งบประมำณในกำรเตรียมควำม
เรียน
พร้อมสำหรับกำรรับสมัคร
นักศึกษำ
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ร้อยละ 80

กิจกรรมหลัก/
กิจกรรมย่อย

งบ
ประมาณ

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

วิทยำนิพนธ์
- ทุนกำรศึกษำ
2,500,000
- พัฒนำคุณภำพกำร
300,000
เรียนกำรสอน
-พัฒนำหลักสูตรที่เปิด
90,000
สอนให้เป็นหลักสูตร
นำนำชำติ

1 ต.ค. 59 –
30 ก.ย. 60
1 ต.ค. 59 –
30 ก.ย. 60

งำนวิชำกำร

-กำรรับสมัคร
นักศึกษำใหม่
- กำรปฐมนิเทศ
นักศึกษำใหม่

1 ต.ค. 59 –
30 ก.ย. 60

งำนกำรเงิน
งำนวิชำกำร
งำนทะเบียน

550,000
60,000

ยุทธศาสตร์ 2 การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
แผนงาน กำรบริหำรกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเพื่อควำมเป็นเลิศสู่สำกล
โครงการหลัก

วัตถุประสงค์

1. โครงกำรพัฒนำระบบ
-เพื่อเสริมสร้ำงและพัฒนำ
กำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล ผู้บริหำรและบุคลำกร
สู่ควำมเป็นเลิศ
-เผยแพร่ผลงำนของคณำจำรย์
และนักศึกษำ

ตัวชี้วัด
ระดับควำมสำเร็จของกำรจัดกำร
ทรัพยำกรสูค่ วำมเป็นเลิศ
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ค่า
เป้าหมาย

กิจกรรมหลัก/
กิจกรรมย่อย

งบ
ประมาณ

ระดับ 5

-พัฒนำผู้บริหำรและ
บุคลำกร
-จัดทำวำรสำรวไลย
อลงกรณ์ปริทัศน์
- อบรมหลักสูตร
อำจำรย์นิเทศก์สหกิจ
ศึกษำ (ตั้งงบในศูนย์
พัฒนำอำจำรย์)
-อบรมหัวข้อกำรจัด
กำรศึกษำเชิงบูรณำ
กำรกับกำรทำงำน(ตั้ง
งบในศูนย์พัฒนำ
อำจำรย์)

150,000
270,000
380,000

56,000

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
กิจกรรม
1 ต.ค. 59 –
30 ก.ย. 60

ผู้รับผิดชอบ
งำนบริหำรทั่วไป
งำนวิชำกำร
งำนทะเบียน

โครงการหลัก

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

กิจกรรมหลัก/
กิจกรรมย่อย

งบ
ประมาณ

-กำรบริหำรสำนักงำน

1,400,000

2. โครงกำรเสริมสร้ำง
ธรรมำภิบำลและเป็น
มหำวิทยำลัยที่รับผิดชอบ
ต่อสังคม

-เพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำน
-ร้อยละของกำรเบิกจ่ำย
กำรบริหำรสำนักงำน
งบประมำณตำมแผน กำรบริหำร
-เพื่อสนับสนุนกำรประชุม
สำนักงำน
คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
สภำวิชำกำร

ร้อยละ 90

3. โครงกำรจัดกำร
มำตรฐำนกำรศึกษำและ
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
เพื่อสู่ควำมเป็นเลิศ
4. โครงกำรจัดประชุมเพื่อ
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร

-เพื่อดำเนินงำนประกันคุณภำพ
ของสำนัก

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในตำมเกณฑ์ สกอ.

มำกกว่ำ
4.51

-เพื่อดำเนินงำนประชุม
คณะกรรมกำรสภำวิชำกำร

ร้อยละของกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

5. โครงกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อ
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ

-เพื่อพัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำ

ร้อยละของกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ
ควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อสิ่ง
สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน

ร้อยละ 100 -เบี้ยกำรประชุมสภำ 350,000
วิชำกำร
-จัดประชุมเพื่อพัฒนำ 1,400,000
บุคลำกร (ก.พ.ต.)
(ตั้งงบในศูนย์พัฒนำ
อำจำรย์)
ร้อยละ 100 -พัฒนำ หรือปรับปรุง 200,000
ระบบเทคโนโลยี
มำกกว่ำ
สำรสนเทศเพื่อ
3.51
สนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำ
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- กำรจัดทำเอกสำร
436,000
ประชุมคณะกรรมกำร
สภำวิชำกำร สภำ
มหำวิทยำลัย
-กำรประกันคุณภำพ 18,500

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1 ต.ค. 59 –
30 ก.ย. 60

งำนบริหำรทั่วไป
และงำนกำรเงิน

1 ต.ค. 59 –
30 ก.ย. 60

งำนบริหำรทั่วไป
งำนวิชำกำร
งำนทะเบียน

1 ต.ค. 59 –
30 ก.ย. 60

งำนบริหำรทั่วไป
และงำนกำรเงิน

1 ต.ค. 59 –
30 ก.ย. 60

งำนบริหำรทั่วไป
และงำนกำรเงิน

การกากับติดตามประเมินผล
1. แนวทางการติดตามประเมินผล
ในกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีกำรพัฒนำระบบและกลไกในกำร
ขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนและกำรติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผน โดยจะต้องมีกำรสื่อสำรเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในหลักกำร สำระสำคัญของแผนกลยุทธ์
ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดผลงำนหลัก ค่ำเป้ำหมำยให้แก่ผู้บริหำร และบุคลำกรภำยในให้รับทรำบ เข้ำใจ มีกำรนำประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์กำรดำเนินงำนที่กำหนดไว้
ไปเป็ นเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ของสำนัก และบุคลำกรแต่ละคน ผ่ำนกระบวนกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีและกำรจัดข้อตกลงผลงำน
รำยบุคคล มีกำรเสนอข้อมูลกำรขอรับจัดสรรงบประมำณต่อคณะกรรมกำร ให้สอดรับกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ และภำรกิจ มีกำรติดตำมผลกำรบริหำรงบประมำณ
และรำยงำนต่อผู้บริหำรและมหำวิทยำลัย มีกำรปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติกำรให้สอดคล้องกับพันธกิจกรณีมีควำมจำเป็น
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2. ปฏิทินการขับเคลื่อนการดาเนินการของแผน
กำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ปีงบประมำณ 2560 สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนมีกำรดำเนินกิจกรรมเพื่อแปลงแผนกลยุทธ์
ยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ ดังนี้
กำหนดกำร
พฤษภำคม 2559
กรกฎำคม - สิงหำคม 2559
กันยำยน 2559
ตุลำคม 2559
มกรำคม 2560, เมษำยน 2560
กรกฎำคม 2560, ตุลำคม 2560

กำรดำเนินกำร
รับทรำบนโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ สำรวจควำมต้องกำรงบประมำณจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
จัดทำ (ร่ำง) คำของบประมำณ และเสนองบประมำณต่อคณะกรรมกำรที่มหำวิทยำลัยแต่งตั้ง
สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติให้ควำมเห็นชอบงบประมำณ
เสนอ (ร่ำง) แผนปฏิบัติกำร ต่อ ผู้บริหำรสำนัก และมหำวิทยำลัย
ติดตำม ประเมินผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ และกำรดำเนินโครงกำร และรำยงำนต่อผู้บริหำรสำนัก และมหำวิทยำลัย

3. แนวทางในการติดตามประเมินผล
เพื่อให้กำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนของปฏิบัติกำร สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ปีงบประมำณ 2560 สำมำรถบ่งชี้ถึงสัมฤทธิผลของกำร
ดำเนินงำนและเป็นไปตำมหลักกำรของกำรบริหำรยุทธศำสตร์เพื่อพัฒนำองค์กำรให้มีสมรรถนะสูง จึงมีกำรประเมินผลในมิติต่ำงๆ 4 มิติ ดังนี้
1. มิติด้ำนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. มิติด้ำนกระบวนกำร
3. มิติด้ำนคนและควำมรู้
4. มิติกำรเงิน
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4. ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็จ
ในกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินกำรเพื่อนำยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ 2560 ไปสู่กำรปฏิบัติ สำนักได้มีกลไก และเงื่อนไขที่จำเป็นต่อกำร
ผลักดันยุทธศำสตร์ที่กำหนดไว้ให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ ต้องให้ควำมสนใจและตระหนักถึงปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อควำมสำเร็จในประเด็นดังต่อไปนี้
4.1 กำรสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้องในกำรผลักดันให้ยุทธศำสตร์ที่วำงไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ โดยเฉพำะผู้บริหำร และบุคลำกรที่
เกี่ยวข้อง โดยควรนำเสนอสำระสำคัญของแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ 2560 ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของสำนัก คณะ ได้รับทรำบถึงจุดเน้นและทิศทำงใน
กำรดำเนินงำนเพื่อจะได้มีกำรพัฒนำนโยบำยและมำตรกำร ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำน
4.2 กำรสร้ำงกำรรับรู้และบรรยำกำศเชิงผลักดันจำกกลไกภำยใน อันได้แก่ คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย โดยจำเป็นต้องมี
กำรนำเสนอ จัดกำรประชุมสัมมนำเพื่อชี้แจงถึงทิศทำงและยุทธศำสตร์ในกำรดำเนินงำน กำรจัดให้มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนเป็นรำยไตรมำส รวมทั้งกำรจัดให้มีกำร
ประชุมติดตำมผลกำรดำเนินงำนเป็นระยะเพื่อรับทรำบควำมก้ำวหน้ำและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นร่วมกันระหว่ำงของคณะผู้บริหำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
4.3 มีกำรประชุมชี้แจง และขอควำมร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ควำมเคลื่อนไหวของกำรดำเนินงำนร่วมกันของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะในส่วนของ
บุคลำกรระดับปฏิบัติ อำทิ คณะกรรมกำรหลักสูตร เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสนับสนุน เพื่อจะได้ร่วมมือกันผลักดันให้ยุทธศำสตร์ที่วำงไว้เกิดผล ในเชิงปฏิบัติ
4.4 กำรกำหนดให้หน่วยงำน ผู้บริหำรมีภำระควำมรับผิดชอบด้ำน กำรรำยงำนผลงำนต่อสำธำรณะ โดยต้องนำเสนอควำมก้ำวหน้ำ รำยงำนผล สร้ำงกำรรับรู้ถึง
ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำรที่กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งต่อประชำคมภำยในมหำวิทยำลัยได้รับทรำบเป็นระยะ เพื่อจะได้เป็นปัจจัย
กระตุ้นให้มีควำมพยำยำมในกำรผลักดัน ขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนให้เกิดผลมำกยิ่งขึ้น โดยในกำรนี้ ควรต้องจัดให้มีกำรนำเสนอ เผยแพร่ผลกำรดำเนินงำนผ่ำนช่องทำงที่
หลำกหลำยที่มีอยู่ในช่วงปัจจุบัน อำทิ จดหมำยข่ำว กำรประชุมติดตำม กำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ
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