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คานา
แผนยุทธศาสตร์สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
พ.ศ. 2557-2561 (ปรับ ปรุง 2558) ฉบับ นี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแผนแม่บทและกรอบแนวทางการ
พั ฒ นาส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น โดยใช้ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครราชสี ม า พ.ศ. 2557-2561 (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ตุ ล าคม 2557) เป็ น กรอบในการก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปูาหมายแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่นี้ได้จัดทา
ขึ้นบนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้จากการประมวลสภาพปัจจุบัน ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2553-2556 ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2557-2561 และการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน
และภายนอก (SWOT) ในสภาวการณ์ปัจจุบัน
แผนยุทธศาสตร์สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนฉบับนี้ ได้ผ่านกระบวนการการมีส่วน
ร่ ว มจากทุ กภาคส่ ว นประกอบด้ ว ยรองอธิก ารบดี ผู้ กากับ ดูแ ลด้ านงานวิ ช าการของมหาวิ ทยาลั ย
ผู้บริหารสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา บุคลากร
ในสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และกลุ่มตัวแทนนักศึกษา เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นตลอดจนให้
ข้อเสนอแนะในการจัดทาและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้เป็นแกนในการขับเคลื่อนการพัฒนางานของสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนได้ตามแนวทางและเปูาหมายที่ได้กาหนดไว้
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บทที่ 1
บทนา
หลักการและเหตุผล
การด าเนิ น งานของส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย นตามพั น ธกิ จ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภ าพนั้ น ส านั กส่ งเสริมวิช าการและงานทะเบียนจาเป็นต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์ที่
สอดรั บ กับ สภาวการณ์ของเศรษฐกิ จและสั งคมที่ มีก ารเปลี่ ยนแปลง ส านักส่ งเสริ มวิช าการและ
งานทะเบี ย นได้มี ก ารจั ดท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารส านั ก ส่ งเสริ ม วิช าการและงานทะเบี ย น
โดยยึ ด กรอบแนวทางการจั ด ท าแผนให้ มี ค วามสอดคล้ อ งตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏนครราชสีมา โดยแผนยุทธศาสตร์ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่ใช้อยู่ปัจจุบัน
เป็นแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2557-2561) ซึ่งใช้กาหนดทิศทางและเป็นกลไกขับเคลื่อน
การดาเนิ นงานตามพันธกิจ ให้ บรรลุตามเปูาหมาย และระยะเวลาในการกาหนดแผนยุทธศาสตร์
ได้ สิ้ น สุ ด ประกอบกั บ สภาพการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม รวมทั้ ง การ เข้ า สู่
ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย เป็นผลให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจาเป็นต้องปรับตัว
ให้พร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการทบทวนและปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2557-2561 ซึ่งดาเนินการโดยทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2557-2561 ซึ่งได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์การ
ดาเนิ นงานที่เพิ่มเติมส่ วนที่ส อดคล้ องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ นครราชสีมาและ
ตอบสนองต่อแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา และได้นาแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ เป็นแนวทาง
ในการกาหนดกรอบและทิศทางในการดาเนินงานให้กับทุกคณะและหน่วยงานสามารถนาไปใช้เป็น
แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นเครื่ องมือสาคัญในการติดตามประมวลผลการดาเนินงานให้
เป็นไปตามตัวชี้วัดและเปูาหมายของมหาวิทยาลัย
ด้วยเหตุนี้ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงได้ดาเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2557-2561 ให้เป็นแผนระยะยาวที่ใช้เป็นกรอบแนวทาง
การดาเนินงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่แสดงถึงประเด็นยุทธศาสตร์ รวมถึง
กลยุทธ์ต่าง ๆ ในการพัฒนาการบริหารงานของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่สอดรับกับ
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้การนาแผนยุทธศาสตร์ลงไปสู่การปฏิบัติ เป็นไปอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและบรรลุ เ ปู า ประสงค์ ต ามที่ ก าหนดไว้ อั นจะส่ งผลให้ ส านัก ส่ ง เสริ ม วิช าการและ
งานทะเบี ย นเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของการขับ เคลื่ อ นร่ ว มกับ หน่ ว ยงานต่า ง ๆ ของมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครราชสีมา ในการผลักดันให้มหาวิทยาลัยดาเนินการตามพันธกิจที่กาหนดไว้ใ นพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. 2547 รวมทั้งปรัชญา วิสัยทัศน์ และเปูาประสงค์ของมหาวิทยาลั ย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อจั ดทาแผนยุ ทธศาสตร์ ส านักส่ งเสริมวิช าการและงานทะเบียน มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2557-2561 ที่สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้
2. เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและปรับปรุง คุณภาพการปฏิบัติงานของสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อ กาหนดกรอบและทิ ศทางการด าเนิ นงานเพื่อใช้เ ป็นแนวทางการปฏิ บัติอ ย่า ง
มีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย นมี แ ผนยุ ท ธศาสตร์ พ.ศ.2557-2561
ที่เหมาะสมสาหรับเป็นแนวทางในการดาเนินภารกิจของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้
บรรลุเปูาหมายที่ชัดเจน
2. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้กรอบและทิศทางการดาเนินงานให้ บุคลากร
ทุกระดับ ได้ทราบ และเข้าใจในแนวทางการดาเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ที่กาหนด ตลอดจน
สามารถร่วมกันผลักดันการดาเนินงานให้บรรลุตามเปูาหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กระบวนการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
ด้ว ยแผนยุ ทธศาสตร์ ของส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบีย น (พ.ศ. 2557-2561)
ได้ ด าเนิ น การมาระยะหนึ่ ง แล้ ว คณะกรรมการประจ าส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น
เห็ น สมควรให้ มีการทบทวนแผนยุ ทธศาสตร์ และได้ตั้งคณะกรรมการทบทวนและปรับปรุง แผน
ยุทธศาสตร์ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์บทบาท หน้าที่ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายใต้
กรอบของแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา พ.ศ. 2557-2561 และกรอบ
แผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2551 – 2565) ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการ
องค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management
Quality Award: PMQA) ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มาศึกษา
ประกอบกับผลการประเมินคุ ณภาพการศึกษาที่ผ่านมา ข้อแนะนาจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
องค์ ก รและการให้ บ ริ ก ารของส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น เพื่ อ น ามาวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมการบริหาร (SWOT) และใช้เป็นแนวทางเพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ที่ต้องการในอนาคต
รวมทั้ ง จั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ที่ จ ะน าส านั ก ก้ า วสู่ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การที่ มี
ประสิทธิภาพ และการสร้างคุ ณค่าการให้บริการด้านวิชาการและระบบงานทะเบียน แก่ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุาย
แผนยุทธศาสตร์ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2557-2561 (ฉบับปรับปรุง
2558) ได้ ผ่ า นกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถด้านการศึกษา โดยผ่านการประชุมตามกระบวนการวางแผน การจัดทาประชาพิจารณ์
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะตลอดจนให้ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

ทั้งเชิงประจักษ์และเชิงวิพากษ์ โดยข้อมูลต่าง ๆ ได้ผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ
เพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
สานักส่งเสริมวิช าการและงานทะเบียนมีกระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ตามขั้นตอน
ตั้งแต่การกาหนดนโยบาย การจัดทาแผน การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
โดยมีปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาหมาย เป็นกรอบในการดาเนินงานได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานมี
ส่ ว นร่ ว มในการกาหนดนโยบาย/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ตรงตามบทบาทและภารกิจของ
หน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับเปู าหมายของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อนาไปสู่การ
ดาเนินงาน และสามารถตอบสนองภารกิจของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังสรุปได้ตาม
แผนภาพดังนี้
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดาเนินงานปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์สานักส่งเสริมวิชาการและงานทเบียน
รวบรวมข้อเสนอแนะจากนักศึกษา คณาจารย์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาทบทวนวิเคราะห์ปรัชญา วิสัยทัศน์
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุยุทธ์ตัวชี้วัด /
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอก SWOT
และพิจารณากลยุทธ์
ประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์

นาเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ต่อคณะกรรมการประจาสานักฯ

จัดพิมพ์และเผยแพร่ แผนยุทธศาสตร์

บทที่ 2
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
สภาพปัจจุบันสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ นครราชสี ม ามี ต้น ก าเนิด จาก “โรงเรี ย นฝึ กหั ด ครู มูล กสิ ก รรม”
ซึ่งกระทรวงธรรมการได้จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2466 ที่ข้างวัดโพธิ์ ตาบลโพธิ์กลาง อาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา เปิดสอนหลักสูตรประโยคครูมูลสามัญ (ป.) และประโยคครูประกาศนียบัตรจังหวัด (ว.)
ต่ อ มาได้ เ ปลี่ ย นชื่ อ ย้ า ยที่ ตั้ ง ปรั บ หลั ก สู ต รการศึ ก ษา และมี พั ฒ นาการมาเป็ น ล าดั บ จนเป็ น
มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน

ในการจั ดตั้งส านั กส่ งเสริ มวิช าการและงานทะเบียน ได้เริ่มมีการจัดตั้งขึ้น ในช่ว งสมัยที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา มีฐานะเป็นวิทยาลัยครูนครราชสีมา (พ.ศ.2502-2535) โดยมีการ
จัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2527 โดยใช้ชื่อ “สานักส่งเสริม
วิชาการ” มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 6 ฝุาย คือ ฝุายเลขานุการ ฝุายทะเบียนและวัดผล
ฝุายหลักสูตรและแผนการเรียน ฝุายหอสมุด ฝุายเทคโนโลยีทางการศึกษา และฝุายเอกสารตารา
ผู้รับผิดชอบในตาแหน่งหัวหน้าสานักส่งเสริมวิชาการ มีดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ตันยะ
2. นายวิวัฒน์ วัชรหิรัญ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช ตรีสินธุรส
เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับการเปลี่ยนฐานะตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ทาให้
มหาวิทยาลัยพัฒนาตนเองสู่ความเป็นมหาวิทยาลัย และได้มีการแบ่งส่วนราชการเป็น 4 คณะ และ
8 สานัก โดยในโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการได้มีการจัดตั้งสานักทะเบียนและประมวลผลขึ้น และ

มี ก ารก าหนดหน่ ว ยงานภายในส านั ก ทะเบี ย นและประมวลผลไว้ 3 ฝุ า ย คื อ ฝุ า ยเลขานุ ก าร
ฝุายทะเบียนและวัดผล และฝุายหลักสูตรและแผนการเรียน ต่อมาในปี พ.ศ.2542 ได้มีการจัดการ
เรียนการสอนวิชาพื้นฐานรูปแบบใหม่ โดยจัดให้มีรายวิชาตามหลักสูตรหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
มาสอนแทนวิชาพื้นฐาน และมอบหมายภารกิจให้สานักทะเบียนและประมวลผลเป็นผู้รับผิดชอบงาน
ด้านนี้ ต่อมาในปี พ.ศ.2544 จึงได้มีการเพิ่มฝุายการศึกษาทั่วไปขึ้น ในสานักทะเบียนและประมวลผล
และแยกฝุายทะเบียนและวัดผลออกเป็นฝุายทะเบียนนักศึกษา และฝุายประมวลผล
พ.ศ.2546 ได้ เ พิ่ ม ฝุ า ยพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม วิ ช าการขึ้ น เพื่ อ ดู แ ลงานด้ า นศู น ย์ บ ริ ก าร
การศึกษาและการประกันคุณภาพของสานัก ทาให้สานักทะเบียนและประมวลผลจึงมีการแบ่งส่วน
ราชการออกเป็น 6 ฝุาย คือ ฝุายเลขานุการ ฝุายทะเบียนและวัดผล ฝุายหลักสูตรและแผนการเรียน
ฝุายประมวลผล ฝุายวิชาการศึกษาทั่วไป และฝุายพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ โดยมีผู้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผล ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช ตรีสินธุรส ดารงตาแหน่งวันที่ 27 มิถุนายน 2538
ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2546
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย สังข์ศรี
ดารงตาแหน่งวันที่ 16 กรกฎาคม 2546
ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548
วันที่ 15 มิถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏนครราชสีมาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ นครราชสี มาและมี ก ฎกระทรวงจั ด ตั้ ง ส่ ว นราชการในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548 สานักทะเบียนและประมวลผลได้รับการ
เปลี่ยนชื่อเป็นสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน การแบ่งส่วนราชการในสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ได้แบ่งหน่วยงานภายในไว้ 1 หน่วยงาน คือ
สานักงานผู้อานวยการ โดยมีผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผล ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย สังข์ศรี
ดารงตาแหน่งวันที่ 1 มีนาคม 2548
ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2552
2. นายยศพร การงาน
ดารงตาแหน่งวันที่ 18 พฤษภาคม 2552
ถึงปัจจุบัน
ต่อมาในปี พ.ศ.2553 สภามหาวิทยาลัยได้มีประกาศ เรื่อง การจัดตั้งและแบ่งส่วนราชการ
การบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยได้มีการแบ่งส่วนงานของสานักส่งเสริมวิชาการ
ขึ้นมาอีก 2 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานทะเบียน และกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ และได้มีการแบ่งส่วนงาน
ย่อยเพื่อรับผิดชอบในการปฏิบัติงานจึงมีการกาหนดโครงสร้างภายในสานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ดังนี้
1. สานักงานผู้อานวยการ ประกอบด้วย
1.1 งานบริหารสานักงาน มีหน่วยของงานภายใต้งานบริหารสานักงาน ดังนี้
1.1.1 หน่วยสารบรรณ
1.1.2 หน่วยเลขานุการ
1.1.3 หน่วยนโยบายและแผน
1.1.4 หน่วยประชาสัมพันธ์

1.1.5 หน่วยการเงินและพัสดุ
1.1.6 หน่วยข้อมูลและสถิติ
1.1.7 หน่วยตรวจสอบภายใน ประกันคุณภาพ และพัฒนาระบบราชการ
1.2 งานสหกิจศึกษาและโครงการความร่วมมือ ประกอบด้วยหน่วยของงาน ดังนี้
1.2.1 หน่วยสหกิจศึกษา
1.2.2 หน่วยโครงการความร่วมการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงานภายนอก
2. กลุ่มงานทะเบียน1 ประกอบด้วย
2.1 งานทะเบียน
2.1.1 หน่วยรับนักศึกษา
2.1.2 หน่วยทะเบียนนักศึกษา
2.1.3 หน่วยประมวลผล
2.1.4 หน่วยรับรองผลการเรียน
2.1.5 หน่วยทะเบียนบัณฑิต
2.2 งานตรวจสอบและระเบียน
2.2.1 หน่วยระเบียบประวัติ
2.2.2 หน่วยตรวจสอบคุณวุฒิ
2.2.3 หน่วยเอกสารใบรับรอง
2.2.4 หน่วยตรวจสอบ และรับรองผลการศึกษา
2.3 งานระบบสารสนเทศงานทะเบียน
2.3.1 หน่วยตรวจและประมวลผลการสอบ
2.3.2 หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ
2.3.3 หน่วยดูแลความปลอดภัยของข้อมูล
3. กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ1 ประกอบด้วย
3.1 งานหลักสูตรและแผนการเรียน
3.1.1 หน่วยพัฒนาหลักสูตร
3.1.2 หน่วยแผนการเรียน
3.1.3 หน่วยตารางสอน/ตารางสอบ
3.1.4 หน่วยเทียบโอนรายวิชา
3.2 งานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
3.2.1 หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
3.2.2 หน่วยประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ภาพที่ 2 โครงสร้างการแบ่งงานภายใน สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กลุ่มงานทะเบียน1

สานักงานผู้อานวยการ

งานบริหารสานักงาน

งานสหกิจศึกษาและโครงการ
ความร่วมมือ

งานทะเบียน

งานตรวจสอบและระเบียน

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ1

งานระบบสารสนเทศงานทะเบียน

งานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

งานหลักสูตรและแผนการเรียน

หน่วยสารบรรณ

หน่วยสหกิจศึกษา

หน่วยรับนักศึกษา

หน่วยระเบียนประวัติ

หน่วยตรวจข้อสอบ

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

หน่วยพัฒนาหลักสูตร

หน่วยเลขานุการ

หน่วยโครงการความ
ร่วมมือจัดการศึกษา
กับหน่วยงานภายนอก

หน่วยทะเบียน
นักศึกษา

หน่วยตรวจสอบ
คุณวุฒิ

หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ

หน่วยประชาสัมพันธ์หลักสูตร

หน่วยแผนการเรียน

หน่วยประมวลผล

หน่วยเอกสาร
ใบรับรอง

หน่วยดูแลความปลอดภัย
ของข้อมูล

หน่วยประชาสัมพันธ์

หน่วยรับรองผลการ
เรียน

หน่วยตรวจสอบและ
รับรองผลการศึกษา

หน่วยการเงินและพัสดุ

หน่วยทะเบียนบัณฑิต

หน่วยนโยบายและแผน

หน่วยข้อมูลและสถิติ
หน่วยตรวจสอบภายใน ประกันคุณภาพ และพัฒนาระบบราชการ

1 หน่วยงานภายในตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หน่วยตารางสอน/ตารางสอบ
หน่วยเทียบโอนรายวิชา

บุคลากรสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกอบด้วย ผู้บริหารของสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ได้แก่ ผู้อานวยการ และรองผู้อานวยการ ซึ่งเป็นผู้บริหารที่มีวาระในการ
ดารงตาแหน่ง และบุคลากรสายสนับสนุน โดยบุคลากรสายสนับสนุนของสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้ างประจา พนักงานราชการ และ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน

จ านวนบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น สั ง กั ด ส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น
ในปีงบประมาณ 2557 จาแนกตามประเภทบุคลากรและวุฒิการศึกษา แสดงไว้ในตารางที่ 1 และ
จานวนบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จาแนกตามหน่วยงานใน
สังกัดสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และประเภทบุคลากร แสดงไว้ในตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ข้อมูลบุคลากร จาแนกตามประเภทบุคลากรและวุฒิการศึกษา
จานวน : คน
วุฒิการศึกษา
ประเภทบุคลากร

ต่ากว่า
ปริญญาตรี ปริญญาโท
ปริญญาตรี

1. ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
2. ลูกจ้างประจา
3. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
4. พนักงานราชการ
รวม

ปริญญา
เอก

รวม

-

1

-

-

1

0

2
15
1
19

2
2

0

2
17
1
21

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ตารางที่ 2 ข้อมูลบุคลากร จาแนกตามหน่วยงานย่อยและประเภทบุคลากร
จานวน : คน
ประเภทบุคลากร
กลุ่มงาน

ข้าราชการ
พนักงานใน
ลูกจ้างประจา
พลเรือน
สถาบันฯ

1. สานักงานผู้อานวยการ
2. กลุม่ งานทะเบียน
3. กลุม่ งานส่งเสริมวิชาการ
รวม

1
1

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

2
2

4
8
5
17

พนักงาน
ราชการ
1
1

รวม
6
10
5
21

ภาพที่ 3 โครงสร้างอัตรากาลังของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
26
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

3

12

8

หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ

หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียน

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ

2
หัวหน้างานบริหารสานักงาน

11
หัวหน้างานทะเบียน

1
เจ้าหน้าที่งานบริหารสานักงาน

หัวหน้างานตรวจสอบและระเบียน
4

3

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบและระเบียน

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบและระเบียน

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบและระเบียน

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

หัวหน้างานระบบสารสนเทศฯ

หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

หัวหน้างานหลักสูตรและแผนการเรียน

1

2

3

เจ้าหน้าที่งานระบบสารสนเทศฯ

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน

นโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. นโยบายด้านการสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยจัดการศึกษาที่มีความหลากหลาย
เพื่อตอบสนองต่ อความต้องการของท้ องถิ่น ประเทศ รวมถึ งการเตรียมการเพื่อ เข้าสู่ ป ระชาคม
อาเซียน โดยบัณฑิตจะต้องมีคุณภาพที่ครอบคลุมมิติที่สาคัญ ได้แก่ มีความรอบรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา มี
ทักษะการคิด มีการดารงชีวิตและการทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีคุณธรรมและจริยธรรม
มีความตระหนักใน ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและมีความสามารถพิเศษ เช่น ภาษา เทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นต้น
2. นโยบายด้านการบริการทางวิชาการและการสร้างความร่วมมือ
เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นที่พึ่งของท้องถิ่น ดาเนินงานให้บริการทางวิชาการในรูปแบบที่
หลากหลาย และมุ่งสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับทุกภาคส่วนทั้งสถาบันการศึกษา ภาคส่วนทางสังคมใน
ระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทุกมิติทั้งด้านวิชาการ
ทรัพยากร บุคลากร และด้านอื่นๆ
3. นโยบายด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา ให้มีมาตรฐานตามระบบการ
จัดมาตรฐานสากล โดยมุ่งพัฒนาให้มีมาตรฐานในอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศ อย่างน้อย 2 สาขา
เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์กลางความรู้ในทุกมิติทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้าน “โคราชศึกษา” และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ให้เกิดมูลค่าเพิ่มในทาง
เศรษฐกิจ
4. นโยบายด้านการพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัย
เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาระบบการบริหาร เพื่อตอบสนองต่อการสร้างโอกาสและ
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การบริการทางวิชาการ และการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ โดย
ให้ มีความสามารถในการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง สร้างวัฒนธรรมองค์กรและใช้
นวัตกรรมทางการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการแสวงหารายได้จากทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ปรัชญา :
แหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม นาสังคม
วิสัยทัศน์ :
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของอาเซียน ด้านการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล
มหาวิทยาลัยชั้นนาของอาเซียน หมายถึง การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาจนเป็นผู้นา
ใน 3 ระยะ คือ
1. ความเป็นผู้นาในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (พ.ศ.2557-2558)
2. ความเป็นผู้นาสถาบันอุดมศึกษาในประเทศลุ่มน้าโขง (พ.ศ.2559-2560)
3. ความเป็นผู้นาในกลุ่มประเทศภูมิภาคอาเซียน (พ.ศ.2561)
ด้านการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล หมายถึง การพัฒนาภูมิสังคม คือ สภาพสังคมที่แตกต่างกัน
ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ที่ได้รับการ
ยอมรับจากองค์กรระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ
พันธกิจ :
1. ผลิตบัณฑิตที่สานึกดี มีความรู้ และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
2. ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ
3. วิจัย สร้างองค์ความรู้ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมบนพื้นฐานของภูมิปัญญาไทยและ

สากล
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่การยอมรับในระดับสากล
5. สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและสร้างสรรค์คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นก้าวไกลสู่สากล
6. บริหารจัดการภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดี

เป้าหมาย :
เป็นมหาวิทยาลัยของปวงชนที่เน้นคุณภาพการผลิตบัณฑิต และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
คุณลักษณะบัณฑิต :
มีความรู้และคุณธรรมที่เป็นสากล มีทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต มีความสามารถ
ทางภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่ใช้งานได้
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย :
ที่พึ่งของท้องถิ่น

อัตลักษณ์ของบัณฑิต :
สานึกดี มีความรู้ พร้อมสู้งาน
สานึกดี

หมายถึง มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกและตระหนักในความสาคัญของ
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีสานึกในความเป็นไทย และมีความรัก และ
ความผูกพันต่อท้องถิ่น
มีความรู้ หมายถึง มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
พร้อมสู้งาน หมายถึง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ อุทิศเวลาให้กับงาน มีภาวะผู้นาในการ
แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มและให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหา และมี
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ภาพอนาคตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา :
เป็นมหาวิทยาลัยที่
1. เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและท้องถิ่น
2. เป็นผู้นาในการศึกษาวิจัย และสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ให้โอกาสในการเรียนรู้ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนและมี
ศักยภาพในการแข่งขัน
4. เป็นสถาบันชั้นนาเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2557-2561
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสี มา พ.ศ. 2557-2561 ได้กาหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น ยุ ทธศาสตร์ (7 เปูาประสงค์ 30 กลยุทธ์) เพื่อขับเคลื่ อนมหาวิทยาลั ย
อย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนด มีแนวทางการดาเนินงานภารกิจต่าง ๆ ในช่วงปี พ.ศ.
2557-2561 ที่ชัดเจนและทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์ :
1) บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสามารถตอบสนองความต้องการของสังคม
2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นมืออาชีพ
3) บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความตระหนักในความสาคัญทาง
วิชาชีพ สานึกในความเป็นไทย และมีความผูกพันต่อท้องถิ่น

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ :
1) ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบ TQF
3) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ “สานึกดี มีความรู้ พร้อมสู้งาน”
4) จานวนนักศึกษาและศิษย์เก่าได้รับการยกย่อง หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
5) จานวนสาขาวิชาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาเซียน
6) จานวนหลักสูตรใหม่ หลักสูตรสองปริญญา และ/หรือ หลักสูตรนานาชาติ
7) จานวนหน่วยงานที่ทาข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากร
8) จานวนเครือข่ายหน่วยงานที่มีความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
9) จานวนครูที่เข้ารับการอบรมและผ่านการประเมินตามมาตรฐานวิชาชีพครู
10) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบ TQF ด้านคุณธรรมจริยธรรม
11) จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า
12) จานวนศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล
13) ระดับความพึงพอใจของศิษย์เก่าต่อการดาเนินกิจกรรม
กลยุทธ์ :
1) เสริมสร้างกระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
2) เพิ่มหลักสูตรรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และสนองความต้องการของ
ท้องถิ่น
3) พัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานในประเทศ
และต่างประเทศ
4) เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับนักศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้
ทักษะ ความสามารถทางด้านวิชาการและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
5) เสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนากระบวนการผลิตครู และบุคลากรทางการศึกษา
ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
6) พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสานึกมีความตระหนักในความสาคัญ
ทางวิชาชีพ สานึกในความเป็นไทยตามอัตลักษณ์ และมีความผูกพันต่อท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การปฏิรูประบบวิจัยให้มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ :
1) ระบบงานวิจัยของมหาวิทยาลัยได้รับการปฏิรูป อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและ
นานาชาติและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศได้

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ :
1) ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนปฏิรูปด้านการวิจัย
2) ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการงานวิจัย
3) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการงานวิจัย
4) จานวนงานวิจัยร่วมกับเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ
5) ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
6) จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
7) ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และ/หรืองานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ต่อ
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
8) ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้นาไปใช้ประโยชน์
กลยุทธ์ :
1) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยให้พร้อมที่จะเป็นผู้นาด้านการเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น
2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถในการสร้างงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์เชิงพื้นที่ (Area based Study)
3) สร้างเครือข่ายงานวิจัยกับหน่วยงานภายในประเทศ หรือต่างประเทศ
4) ส่งเสริมให้บุคลากรนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
5) ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ และการนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปจด
สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร
6) สนับสนุนการทางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สามารถขยายผลไปสู่เชิงพาณิชย์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม
อย่างยั่งยืน และส่งเสริมการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ :
1) ชุมชนและสังคมมีศักยภาพในการแข่งขันมีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน
2) มหาวิทยาลัยสามารถสร้างรายได้ที่เกิดจากการให้บริการวิชาการด้วยฐานความรู้
และความเชี่ยวชาญของบุคลากร
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ :
1) ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนบริการวิชาการ
2) ระดับความสาเร็จของการบูรณาการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย
และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3) จานวนโครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
4) จานวนหน่วยงานหรือชุมชนที่ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
5) รายได้จากการบริการวิชาการ

กลยุทธ์ :
1)
2)
ศิลปะและวัฒนธรรม
3)
4)
5)
6)

พัฒนาระบบและกลไกในการให้บริการวิชาการ
บูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการทานุบารุง
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการ
ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถนาแนวทางตามพระราชดาริไปประยุกต์ในการดารงชีวิต
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบ
ส่งเสริมสนับสนุนงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
เป้าประสงค์ :
1) ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2) ชุมชนท้องถิ่นสามารถอนุรักษ์ฟื้นฟู ส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาไทยได้อย่างยั่งยืน
3) มหาวิทยาลัยสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และภูมิปัญญาไทย
สู่สังคมไทย และสังคมโลก
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ :
1) ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผน
2) ระดับความสาเร็จของการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
การบริการวิชาการ และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
3) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อสุนทรียทางศิลปวัฒนธรรม
4) ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
5) จานวนโครงการ/กิจกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติ และนานาชาติ
6) จานวนงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์:
1) พัฒนาระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อคุณค่าวิถีความเป็นไทย
3) เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สังคมไทยและสังคมโลก
4) วิจัยและสร้างผลงานวิชาการ หรืองานสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทาง
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น (Value Added)
5) การพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม (Cultural Knowledge
Center : CKC)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดี
เป้าประสงค์ :
1) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
2) บุคลากรมีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานด้วยการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และ
มีความสุขในการปฏิบัติงาน
3) การพัฒนามหาวิทยาลัยมุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ :
1) คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย
2) คะแนนการประเมินคุณภาพศึกษาภายนอก
3) ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
4) ระดับความสาเร็จของระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
5) ระดับความสาเร็จของการพัฒนามหาวิทยาลัยตามเอกลักษณ์
6) ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
7) ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา
8) จานวนบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิเพิ่มขึ้น
9) ร้อยละของบุคลากรที่มีตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น
10) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
11) ระดับความสาเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ :
1) พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงบูรณาการการบริหาร และงานประกันให้เป็น
ระบบเดียวกันด้วยหลักธรรมาภิบาล
2) การพัฒนามหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการดาเนินงานตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
สู่ความเป็นเลิศ
3) พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ
4) ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกให้เกิด
วัฒนธรรมคุณภาพในการบริหารจัดการที่ยั่งยืน
5) พัฒนาระบบการกากับติดตามและประเมินผล เพื่อการพัฒนางานให้เป็นไปตาม
เปูาหมาย
6) พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนเพื่อความก้าวหน้า
และธารงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
7) เสริมสร้างความรู้และทักษะในการให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยนาประสบการณ์
ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มปั จ จุ บั น ของส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ นครราชสี มา คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ได้มีการนาการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม (SWOT analysis) ในแผนยุทธศาสตร์ปี พ.ศ. 2553-2556 และแผนยุทธศาสตร์ปี
พ.ศ. 2557-2561 ที่ได้ดาเนิ น งานมาระยะหนึ่ ง มาประกอบการวิ เคราะห์ จัดทาการวิเ คราะห์
สภาพแวดล้อมใหม่ ให้ส อดรั บ กับสภาพปัจจุบัน ของมหาวิทยาลั ยที่มีการเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลา
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมใหม่ ของคณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์เป็นข้อมูลส่วน
หนึ่งในการกาหนดเปูาหมายการดาเนินงานของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในการปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561 ซึ่งจะนาไปสู่ผลสาเร็จหรือบรรลุตามเปูาหมายของสานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตามที่วางแผนไว้ซึ่งได้ข้อสรุป ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
1. บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจความชานาญงานและประสบการณ์ทางานใน
สายงานที่ตนเองเกี่ยวข้อง และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทัน
กับสถานการณ์ที่เร่งด่วน
2. มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในการปฏิบัติงาน บุคลากรมีความตั้งใจ และมุ่งมั่นในการ
ทางาน
3. การบริหารงานเน้นการมีส่ วนร่ว มของบุคลากรทุกคน มีการประชุมอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อร่วมพิจารณาปัญหา อุปสรรค และสรุปผลการดาเนินงาน
ในแต่ละภารกิจของสานัก
4. มีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) มาใช้เพื่อการบริหารและ
การให้บริการ ตลอดจนมีฐานข้อมูลนักศึกษา ฐานข้อมูลหลักสูตร ฐานข้อมูลการ
ลงทะเบียน เพื่อการสนับสนุนการบริหารงาน การวิจัย และการนาข้อมูลไปใช้งานใน
ภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
5. สานักได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นเกี่ยวกับระบบการบริหารงานวิชาการและงาน
ทะเบียนจากผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร ทาให้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
บุคลากรสายสอน และสายสนับสนุนที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. พื้นที่การให้บริการไม่เอื้ออานวยต่อการให้บริการงานด้านต่าง ๆ โดยพื้นที่การ
ให้บริการมีความคับแคบ ต้องแยกพื้นที่ส่วนบริการ ส่งผลให้การประสานงานและ
ความต่อเนื่องของการให้บริการขาดความคล่องตัว และใช้เวลาในการดาเนินงาน
เพิ่มมากขึ้น
2. บุคลากรขาดทักษะในการสื่ อสารด้ว ยภาษาต่างประเทศ ที่มีความจาเป็นในการ
พัฒนาองค์กรเพื่อรองรับการเปิดหลักสูตรนานาชาติ และประชาคมอาเซียน
3. การสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนางานกับหน่วยงานภายนอก
มีน้อย

4. การถ่ายทอดความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรที่มีประสบการณ์ใน
งานต่าง ๆ กับบุคลากรใหม่ ยังไม่สามารถดาเนินการได้อย่างครอบคลุมทุกภารกิจ
5. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ กิจกรรม และภารกิจของสานัก ยังไม่ครอบคลุมทุก
ภารกิจ และขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
โอกาส (Opportunities)
1. วัฒนธรรมองค์กรและบุคลากรรุ่นใหม่ ทาให้มีแนวคิดในการปรับปรุงและพัฒนา
ขั้นตอนวิธีการหรือระบบการทางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดีขึ้น
2. การขยายตั ว ของภาคอุ ต สาหกรรม การเกิด ขึ้ น ของเขตอุต สาหกรรมในจั ง หวั ด
นครราชสีมา นโยบายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งโครงการพัฒนาต่าง ๆ
ของรัฐบาล ทาให้โอกาสในการทาโครงการความร่วมมือทางวิชาการมีสูงมากขึ้น
3. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เป็นกรอบมาตรฐานที่สร้างโอกาส
ในการพัฒนาหลักสูตรให้มีรูปแบบและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
4. การเกิดประชาคมอาเซียน เป็นการขยายโอกาสในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ และ
โครงการความร่วมมือต่าง ๆ ให้รองรับและสอดคล้องความต้องการหรือแนวทางของ
ประชาคมอาเซียน
5. ระบบการประเมินจาก สมศ. สกอ. และ ก.พ.ร. เป็นโอกาสในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพของสานัก
ภัยคุกคาม (Threats)
1. การเกิดประชาคมอาเซียน ทาให้มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบงานต่าง ๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับประชาคมอาเซียน
2. นโยบายการศึกษาของภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ส่งผลกระทบต่อการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัย
3. การดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามีขั้นตอนของเอกสาร
และการปฏิ บั ติ ม าก ต้ อ งสร้ า งความเข้ า ใจในแนวทางการปฏิ บั ติ ต ามที่ ก รอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษากาหนด
4. การพั ฒ นาและการเปลี่ ย นแปลงหลั ก สู ต ร ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และแนวปฏิ บั ติ
เกี่ยวกับการประเมินผล ทาให้มีปัญหากระทบต่อการออกแบบระบบสารสนเทศใน
การจัดการงานวิชาการ การประมวลผลต่าง ๆ
5. การขยายตั ว ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเข้ า มาจั ด การศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด
นครราชสีมามากขึ้น
ผลจากการประชุมปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ของคณะกรรมการกาหนดแผน
ยุทธศาสตร์ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ปี พ.ศ.2557-2561) และผู้เกี่ยวข้องโดยทา
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยด้วยเทคนิค SWOT Analysis วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกและภายในสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อนาผลไปวิเคราะห์ทางเลือกเชิงกล
ยุทธ์ ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้

1. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ด้านจุดแข็ง (Strengths) ของสานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ได้ค่าเฉลี่ย 2.41 จากคะแนนเต็ม 3.00
2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ด้านจุดอ่อน (Weaknesses) ของสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ได้ค่าเฉลี่ย 2.63 จากคะแนนเต็ม 3.00
3. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่จะสร้างโอกาส (Opportunities) ในการพัฒนางานของ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ค่าเฉลี่ย 2.49 จากคะแนนเต็ม 3.00
4. การวิเ คราะห์ ปั จ จั ย ภายนอกที่ จะส่ งกระทบหรื อ เป็ น ภัย คุ กคาม (Threats) ต่ อการ
ดาเนินงานของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ค่าเฉลี่ย 2.48 จากคะแนนเต็ม 3.00
ภาพที่ 4 ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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จากภาพแสดงผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของคณะกรรมการกาหนดยุทธศาสตร์
พบว่าตาแหน่งยุทธศาสตร์ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอยู่ในตาแหน่งกลยุทธ์เสริมความ
มั่นคง (Strengthening strategy) พัฒนาภายใน หมายถึง สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มีสภาพแวดล้อมภายในที่ที่เป็นจุดอ่อน และมีสภาพแวดล้อมภายนอกที่เอื้อต่อการพัฒนา จึงเป็น
ภาวะต้องเสริมความมั่นคง เพื่อการปรับสภาพและความสามารถขององค์กร และพยายามปรับ
สภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อให้เกิดโอกาสที่ดีในอนาคต

บทที่ 3
แผนยุทธศาสตร์สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แผนยุ ท ธศาสตร์ ส านั ก ส่ ง เสริ ม วิช าการและงานทะเบีย น พ.ศ. 2557-2561 ได้ กาหนด
ยุทธศาสตร์โดยใช้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2557-2561 เป็นกรอบใน
การกาหนดแผนยุทธศาสตร์ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน บนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้จาก
การประมวลสภาพปัจจุบัน ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ สานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน พ.ศ.2553-2556 และการวิเคราะห์ สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) ใน
สภาวการณ์ ปั จจุ บัน รวมทั้งการทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย ของส านักส่งเสริม
วิช าการและงานทะเบี ยนที่เคยกาหนดไว้ เพื่อให้ ปรัช ญา วิสั ยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมายของสานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีความสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน
แผนยุทธศาสตร์ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดาเนินงานของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในทุก ภาคส่วน
เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการจัดทาและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ของสานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์เป็นแกนในการขับเคลื่อนการพัฒนางานของ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยแผนยุทธศาสตร์สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
พ.ศ.2557-2561 มีรายละเอียดดังนี้
ปรัชญา :
มาตรฐานวิชาการ บริการด้วยใจ ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี
วิสัยทัศน์ :
เป็นหน่วยงานที่ให้บริการและประสานงานทางวิชาการที่มีมาตรฐาน และบริหารจัดการด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
พันธกิจ :
1. สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานด้ า นวิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ ส ามารถผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้

บรรลุผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการด้านวิชาการการจัดการเรียน
การสอน และงานทะเบียนและประมวลผล
3. พั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารเป็ น ไปอย่ า งสะดวก รวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ความ
ประทับใจแก่ผู้รับบริการ
4. เสริมสร้างองค์ความรู้ของบุคลากร โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ และพัฒนาการทางานอย่างต่อเนื่อง
5. บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมมาภิบาล

เป้าหมาย :
1. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

และมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. งานบริการมีประสิทธิภาพ และผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
3. สร้างระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
4. เป็นหน่วยงานที่มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
เอกลักษณ์ :
“ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน สร้างคุณภาพของผลงาน พัฒนาองค์ความรู้ในองค์กร”
ม.ค.อ. ม : มาตรฐาน (ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกาหนด)
ค : คุณภาพ (สร้างคุณภาพของผลงาน)
อ : องค์ความรู้ (พัฒนาองค์ความรู้ในองค์กร)
ภาพสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน :
1. เป็ นหน่ว ยงานสนั บสนุน ส่ งเสริ ม และประสานงานการดาเนิ นงานด้า นวิ ชาการของ
มหาวิทยาลัย ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. เป็นหน่วยงานที่ใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการด้านวิชาการ และการ
บริการการศึกษา
3. มีการให้บริการทีม่ ีประสิทธิภาพ สร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ
4. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ประเด็นยุทธศาสตร์สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แผนยุทธศาสตร์สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2557-2561 ได้กาหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ไว้ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (3 เปูาประสงค์ และ 10 กลยุทธ์) เพื่อขับเคลื่อนสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนด มีแนวทางการดาเนินงาน
ภารกิจต่าง ๆ ในช่วงปี พ.ศ. 2557-2561 ที่ชัดเจนและทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสามารถพัฒนา
คุณภาพการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นและรองรับประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์ :
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสามารถตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่นและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์ :
1) ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ

2) ส่งเสริมและประสานงานการพัฒนาหลักสูตรที่รองรับการเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนและสนองความต้องการของท้องถิ่น
3) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
4) เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับนักศึกษาให้มีคุณธรรม ความรู้ และ
ทักษะความสามารถ สาหรับการเรียนในศตวรรษที่ 21
โครงการ/กิจกรรม :
1) โครงการพัฒนาระบบการคัดเลือกนักศึกษา
2) โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา (การศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย)
3) โครงการประชาสัมพันธ์ และแนะแนวหลักสูตร
4) โครงการพัฒนาการเรียนการสอน และเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิต
5) โครงการพัฒนาระบบการเทียบโอนความรู้ ทักษะประสบการณ์ และธนาคาร
หน่วยกิต
6) โครงการพัฒนาระบบการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาในประเทศ
หรือต่างประเทศ
7) โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรสองปริญญาและ/หรือ หลักสูตร
นานาชาติ
8) โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และ
ภาคอุตสาหกรรม
9) โครงการวิจัยเพื่อประเมินหลักสูตรมหาวิทยาลัย
10) โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการประสานภารกิจ
เป้าประสงค์ :
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการและการประสานงานต่าง ๆ ของสานักส่งเริม
วิชาการและงานทะเบียนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความประทับใจ
กลยุทธ์ :
1) การพัฒนาการบริการและการประสานงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2) การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการ
โครงการ/กิจกรรม :
1) การเพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
2) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการบริหารงานวิชาการและการให้บริการ
3) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เกิดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน
4) จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานและการพัฒนางานบริการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดี
เป้าประสงค์ :
สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี ควบคู่กับการสร้างธรรมาภิบาล และมาตรฐานการ
ทางานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High performance organization)
กลยุทธ์ :
1) การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี
2) การจัดระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงคุณภาพและองค์กรแห่งการเรียนรู้
4) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
โครงการ/กิจกรรม :
1) โครงการทบทวน ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ
2) โครงการปรับปรุงโครงสร้างการทางานของหน่วยงาน
3) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ
4) โครงการประเมินผู้บริหาร
5) โครงการประเมินบุคลากร 360 องศา
6) โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
7) โครงการเสริมความรู้การประกันคุณภาพ
8) โครงการบูรณาการระบบประกันคุณภาพและผลการปฏิบัติงานไปสู่งานประจา
9) โครงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านประกันคุณภาพ
10) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและรองรับประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์ : บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

2557 2558 2559 2560 2561
1) ระดับความสาเร็จของการ
4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 1) ส่งเสริมการพัฒนา
พัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
กระบวนการผลิตบัณฑิตให้มี
ของมหาวิทยาลัย
คุณภาพ

โครงการ
1.1 โครงการพัฒนาระบบการ
คัดเลือกนักศึกษา

ตัวชี้วัดระดับโครงการ
- ระบบคัดเลือกนักศึกษา
เหมาะสมมีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

2557 2558 2559 2560 2561
1
1
1
1
1 ก.ทะเบียน

- ระดับความพึงพอใจระบบการ 4.20 4.25 4.30 4.35 4.40
คัดเลือกนักศึกษา
1.2 โครงการพัฒนารูปแบบการ
จัดการศึกษา (ในระบบ
นอกระบบ ตามอัธยาศัย)

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการศึกษาทุกรูปแบบ

80.00 82.50 85.00 87.50 90.00 ก.ส่งเสริมฯ

1.3 โครงการประชาสัมพันธ์
และแนะแนวหลักสูตร

- ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

80.00 82.50 85.00 87.50 90.00 ก.ส่งเสริมฯ

1.4 โครงการพัฒนาการเรียน
การสอน และเสริมสร้าง
คุณลักษณะบัณฑิต

- จานวนกิจกรรมพัฒนาการ
เรียนการสอนหรือเสริมสร้าง
คุณลักษณะบัณฑิต

1.5 โครงการพัฒนาระบบการ - ระบบเทียบโอนความรู้ ทักษะ
เทียบโอนความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ที่มี
ประสบการณ์ และธนาคาร
ประสิทธิภาพ
หน่วยกิต
1.6 โครงการพัฒนาระบบการ - ระดับความสาเร็จของโครงการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษาในประเทศ
หรือต่างประเทศ

1

1

1

1

1 ส.ผู้อานวยการ

1

1

1

1

1 ก.ส่งเสริมฯ

3

4

5

5

5 ส.ผู้อานวยการ

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
2) ร้อยละของหลักสูตรใหม่ที่
เป็นไปตามมาตรฐานและ
ได้รับการรับรองจากสภา
วิชาชีพ

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

2557 2558 2559 2560 2561
100 100 100 100 100 2) ส่งเสริมและประสานงานการ
พัฒนาหลักสูตรที่รองรับการ
เข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนและสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น

3) จานวนหน่วยงานที่ทา
ข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ

1

4) จานวนนักศึกษาที่ได้รับการ
เสริมสร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน

25

1

25

1

25

1

25

1

25

3) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการกับหน่วยงานทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ
4) เสริมสร้างศักยภาพในการ
แข่งขันให้กับนักศึกษาให้มี
คุณธรรม ความรู้ และทักษะ
ความสามารถ สาหรับการ
เรียนในศตวรรษที่ 21

โครงการ

ตัวชี้วัดระดับโครงการ

2.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ - จานวนหลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรสองปริญญาและ/ - จานวนหลักสูตรใหม่
หรือ หลักสูตรนานาชาติ
2.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่น และ
ภาคอุตสาหกรรม
2.3 โครงการวิจัยเพือ่ ประเมิน
หลักสูตรมหาวิทยาลัย
3.1 โครงการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือในประเทศและ
ต่างประเทศในการจัด
การศึกษาทุกรูปแบบ
4.1 โครงการส่งเสริมศักยภาพ
นักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

- จานวนหลักสูตรที่ตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่น
- ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการ
ประเมินตามรอบการประเมิน
- จานวนกิจกรรมความมือทาง
วิชาการ
- ร้อยละของความตกลงร่วมมือที่
มีการดาเนินกิจกรรม
- จานวนนักศึกษาที่ได้รับการ
เสริมสร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน

ค่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

2557 2558 2559 2560 2561
1
2
2 ก.ส่งเสริมฯ
2
2
2
2
2

1

1

2

2

2 ก.ส่งเสริมฯ

100 100 100 100 100 ก.ส่งเสริมฯ
1

1

1

1

1 ส.ผู้อานวยการ

100 100 100 100 100
25

25

25

25

25 ส.ผู้อานวยการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการประสานภารกิจ
เป้าประสงค์ : ผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการและการประสานงานต่าง ๆ ของสานักส่งเริมวิชาการและงานทะเบียนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความประทับใจ
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
1) ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

2) จานวนระบบงานที่ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพ

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

2557 2558 2559 2560 2561
80 82 84 85 86 1) การพัฒนาการบริการและ
การประสานงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

1

1

1

1

1

โครงการ

ตัวชี้วัดระดับโครงการ

1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพและ - จานวนงานที่ลดรอบ
ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

1.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ - จานวนระบบสารสนเทศที่
ช่วยในการบริหารงาน
ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง
วิชาการและการให้บริการ
2) การพัฒนาระบบและกลไก
2.1 การพัฒนาศักยภาพของ
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการ
บุคลากรให้เกิดองค์ความรู้
การพัฒนาศักยภาพ
ให้บริการ
ในการปฏิบัติงาน
2.2 จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
- จานวนคู่มือการปฏิบตั ิงาน
และการพัฒนางานบริการ

ค่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

2557 2558 2559 2560 2561
1
1
1
1
1 ส.ผู้อานวยการ,
ก.ทะเบียน และ
ก.ส่งเสริมฯ
1
1
1
1
1 ส.ผู้อานวยการ,
ก.ทะเบียน และ
ก.ส่งเสริมฯ
80 85 90 95 100 ส.ผู้อานวยการ,
ก.ทะเบียน และ
ก.ส่งเสริมฯ
1
1
1
1
1 ส.ผู้อานวยการ,
ก.ทะเบียน และ
ก.ส่งเสริมฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดี
เป้าประสงค์ : สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี ควบคู่กับการสร้างธรรมาภิบาล และมาตรฐานการทางานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High performance organization)
ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

2557 2558 2559 2560 2561
1) ร้อยละความพึงพอใจของ
80 80 85 85 85 1) การสร้างระบบการบริหาร
บุคลากรต่อระบบการบริหาร
จัดการที่ดี

2) ระดับความสาเร็จของระบบ
บริหารจัดการที่ดี

3) คะแนนการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน

4) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา

2

2

3

3

4

2) การจัดระบบบริหารจัดการ
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล

3.60 3.65 3.70 3.75 3.80 3) การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เชิงคุณภาพและองค์กรแห่ง
การเรียนรู้

80

80

80

80

80

4) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้มีสมรรถนะรองรับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง

โครงการ

ตัวชี้วัดระดับโครงการ

1.1 โครงการทบทวน ระเบียบ
ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ
1.2 โครงการปรับปรุงโครงสร้าง
การทางานของหน่วยงาน
1.3 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการ
บริหารจัดการ
2.1 โครงการประเมินผู้บริหาร

- จานวนระเบียบ ข้อบังคับ
หรือแนวปฏิบัติที่ทบทวน
- จานวนครั้งการทบทวนและ
ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน
- ระดับความสาเร็จโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาการบริหารจัดการ
- คะแนนเฉลี่ยของผลประเมิน
ผู้บริหาร
- คะแนนเฉลี่ยของผลประเมิน
บุคลากร
- จานวนช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
ความรู้การประกันคุณภาพ

2.2 โครงการประเมินบุคลากร
360 องศา
2.3 โครงการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
3.1 โครงการเสริมความรู้
การประกันคุณภาพ
3.2 โครงการบูรณาการระบบ
ประกันคุณภาพและผลการ
ปฏิบัติงานไปสู่งานประจา
3.3 โครงการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรด้านประกันคุณภาพ
4.1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

ค่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

2557 2558 2559 2560 2561
2
2
2
2
2 ส.ผู้อานวยการ
1

1

1

1

1 ส.ผู้อานวยการ

4

4

4

4

4 ส.ผู้อานวยการ

3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 ส.ผู้อานวยการ
3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 ส.ผู้อานวยการ
2

2

2

2

80

85

90

95 100 ส.ผู้อานวยการ

- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
ความรู้การประกันคุณภาพ

80

85

90

95 100 ส.ผู้อานวยการ

- คะแนนผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ

3.60 3.65 3.70 3.75 3.80 ส.ผู้อานวยการ
80

85

90

2 ส.ผู้อานวยการ

95 100 ส.ผู้อานวยการ

รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ และกิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. สร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพการศึกษา
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและ
รองรับประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์
1.1 ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพ

โครงการ
1.1.1 โครงการพัฒนาระบบการคัดเลือกนักศึกษา
1.1.2 โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา (ในระบบ
นอกระบบ ตามอัธยาศัย)
1.1.3 โครงการประชาสัมพันธ์ และแนะแนวหลักสูตร

1.2 ส่งเสริมและประสานงานการพัฒนาหลักสูตรที่
รองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและ
สนองความต้องการของท้องถิ่น

1.3 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1.4 เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับนักศึกษา
ให้มีคุณธรรม ความรู้ และทักษะความสามารถ
สาหรับการเรียนในศตวรรษที่ 21

กิจกรรม
1) การสร้างเครือข่ายครูแนะแนว
2) การจัดรับนักศึกษาใหม่
1) พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (TQF)
1) การเผยแพร่สารสนเทศหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (TQF)
2) การประชาสัมพันธ์ แนะแนวหลักสูตร และบริการ
วิชาการ
3) ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอน (Open
house)
1) ปฏิรูปหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์

1.1.4 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน และเสริมสร้าง
คุณลักษณะบัณฑิต
1.1.5 โครงการพัฒนาระบบการเทียบโอนความรู้ ทักษะ 1) การเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และ
ประสบการณ์ และธนาคารหน่วยกิต
ธนาคารหน่วยกิต
1.1.6 โครงการพัฒนาระบบการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1) กิจกรรมงานสหกิจศึกษา และการฝึกประสบการณ์
และสหกิจศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ
วิชาชีพ
1.2.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรสองปริญญา 1) พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
และ/หรือ หลักสูตรนานาชาติ
คุณวุฒิ (TQF)
2) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตร
1.2.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความ
1) พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
ต้องการของท้องถิ่น
คุณวุฒิ (TQF)
1.2.3 โครงการวิจัยเพือ่ ประเมินหลักสูตรมหาวิทยาลัย
1) การวิจยั เพื่อประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (TQF)
1.3.1 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในประเทศ 1) การสร้างเครือข่ายครูแนะแนว
และต่างประเทศในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ
2) การจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการนอกสถานที่ตั้ง
1.4.1 โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 1) ทุนนักศึกษาเพชรราชภัฏราชสีมา
2) พัฒนาศักยภาพนักศึกษาทุนเพชรราชภัฏราชสีมา
3) ทุนนักศึกษาเพื่อบรรจุเป็นครูโรงเรียนสาธิต

ประเด็นยุทธศาสตร์
2. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการ
ประสานภารกิจ

กลยุทธ์
2.1 การพัฒนาการบริการและการประสานงานให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โครงการ
2.1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน
2.1.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการบริหารงาน
วิชาการและการให้บริการ

2.2 การพัฒนาระบบและกลไกเพือ่ สร้างความเป็น
เลิศในการให้บริการ
3. การบริหารจัดการภายใต้การกากับดูแลกิจการ
ที่ดี

3.1 การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี

3.2 การจัดระบบบริหารจัดการโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล

กิจกรรม
1)
2)
3)
1)
2)

2.2.1 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เกิดองค์ความรู้ 1)
ในการปฏิบัติงาน
2.2.2 จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานและการพัฒนางานบริการ 1)
2)
3.1.1 โครงการทบทวน ระเบียบ ข้อบังคับ และ
1)
แนวปฏิบัติ
3.1.2 โครงการปรับปรุงโครงสร้างการทางานของ
1)
หน่วยงาน
2)
3.1.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการ
1)
บริหารจัดการ
2)
3.2.1 โครงการประเมินผู้บริหาร
1)
2)
3.2.2 โครงการประเมินบุคลากร 360 องศา

1)

3.2.3 โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

1)
2)

กิจกรรมพัฒนาระบบบริการงานทะเบียน
กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารสานักงาน
กิจกรรมพัฒนางานหลักสูตรและแผนการเรียน
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตร
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการงานทะเบียน
งานประมวลผล และงานบริการวิชาการ
ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาและศึกษา
ดูงาน
วิเคราะห์งานและประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร
จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานและการพัฒนางานบริการ
ประชุมปฏิบัติการทบทวน ระเบียบ ข้อบังคับ และ
แนวปฏิบัติ
ทบทวน และปรับปรุงโครงสร้างการทางาน
จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนการจัดการความรู้
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (ประเมินการ
ปฏิบัติงาน 360 องศา)
ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (ประเมินการ
ปฏิบัติงาน 360 องศา)
จดหมายข่าว ปูายประชาสัมพันธ์ โทรทัศน์วงจรปิด
วิดีทัศน์ และเว็บไซต์สานักส่งเสริมวิชาการ
การประชาสัมพันธ์ แนะแนวหลักสูตร และบริการ
วิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์
3.3 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงคุณภาพและ
องค์กรแห่งการเรียนรู้

3.4 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะรองรับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง

โครงการ
3.3.1 โครงการเสริมความรู้การประกันคุณภาพ

กิจกรรม

1) ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการความรู้การประกัน
คุณภาพ
3.3.2 โครงการบูรณาการระบบประกันคุณภาพและ
1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติทบทวนและประเมินผลการ
ผลการปฏิบัติงานไปสู่งานประจา
ปฏิบัติงานและการจัดทารายงานการประเมินตนเอง
2) ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการความรู้การประกัน
คุณภาพ
3.3.3 โครงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านประกันคุณภาพ 1) ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการความรู้การประกัน
คุณภาพ
3.4.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
1) ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาและศึกษา
ดูงาน

ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ผลิตบัณฑิตฯ รองรับประชาคมอาเซียน

ปฏิรูประบบวิจัยให้มีคุณภาพ

บริการวิชาการ และสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนฯ

เสริมสร้างคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล

การบริหารจัดการภายใต้การกากับดูแล
กิจการที่ดี

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่นและรองรับประชาคมอาเซียน

การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการประสานภารกิจ

การบริหารจัดการภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดี

กลยุทธ์
กลยุทธ์ 1

กลยุทธ์ 2

กลยุทธ์ 3

กลยุทธ์ 4

กลยุทธ์ 1

กลยุทธ์ 2

กลยุทธ์ 1

กลยุทธ์ 2

กลยุทธ์ 3

กลยุทธ์ 4

ส่งเสริมการพัฒนา
กระบวนการผลิต
บัณฑิตให้มี
คุณภาพ

ส่งเสริมและ
ประสานงานการ
พัฒนาหลักสูตรที่
รองรับการเข้าสู่
การเป็นประชาคม
อาเซียนและสนอง
ความต้องการของ
ท้องถิ่น

พัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือทาง
วิชาการกับ
หน่วยงานทั้งใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ

เสริมสร้าง
ศักยภาพในการ
แข่งขันให้กับ
นักศึกษาให้มี
คุณธรรม ความรู้
และทักษะ
ความสามารถ
สาหรับการเรียน
ในศตวรรษที่ 21

การพัฒนาการ
บริการและการ
ประสานงานให้
เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด

การพัฒนาระบบ
และกลไกเพื่อสร้าง
ความเป็นเลิศใน
การให้บริการ

การสร้างระบบ
การบริหารจัดการ
ที่ดี

การจัดระบบ
บริหารจัดการ
โดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล

การสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
เชิงคุณภาพและ
องค์กรแห่งการ
เรียนรู้

การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้
มีสมรรถนะรองรับ
สถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลง

บทที่ 4
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
ปัจจัยเงื่อนไขแห่งความสาเร็จในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
ในการนาแผนยุทธศาสตร์สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ.2557–2561 ไปสู่การ
ปฏิบัติ
ให้ประสบผลสาเร็จนั้น จาเป็นต้องอาศัยปัจจัยเงื่อนไขหลายประการ (สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2556 : 48-49) กล่าวคือ
1. การเสริมสร้างภาวะผู้นาในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
การขับ เคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ให้ การดาเนินการเป็นตามเปูาหมาย ปั จจัยแรกที่มีความ
จาเป็นคือ การเสริมสร้างภาวะผู้นาของหน่วยงานในการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังต่อเนื่อง
เพื่อให้ตระหนัก รับรู้ ยอมรับ เข้าใจในบริบทและสภาพการเปลี่ยนแปลง พร้อมเป็นผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง ที่จะเกิดขึ้น มีความสามารถในการประสานงาน สามารถสื่อสารทาความเข้าใจในภารกิจ
ต่าง ๆ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เข้าใจในขั้นตอนและ
กระบวนการ สามารถวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้สาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และ
เป็นผู้นาที่มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถบูรณาการการทางานได้อย่างเป็นระบบ
2. เน้นกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
ต้องมีการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก
การปฏิบัติจริง (Action Learning Program) เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
แทนรูปแบบ และวิธีการฝึกอบรมในห้องเรียนแบบเดิม โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริง
ทุกขั้นตอน จนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน ได้เรียนรู้ร่วมกัน ได้แลกเปลี่ยน
ข้อมูล ความรู้ ความคิด และประสบการณ์แก่กันและกันมากที่สุดเท่าที่จะทาได้ (Interaction) อันจะ
ส่งผลให้ ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการอย่างแท้จริง
3. ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง
ต้องมีการปฏิรูปกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ ที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการปฏิบัติ งาน
รวมทั้งดาเนินการยกเลิกการปรับปรุง หรือจัดให้มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศขึ้นใหม่ ให้มี
ความทันสมัยสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
4. นาโปรแกรมประยุกต์มาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติราชการ
ต้องมีการสนับสนุนให้มีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ เข้ามาสนับสนุนการ
ปฏิบัติราชการ ด้วยการนาโปรแกรมประยุกต์ (Applications) เข้ามาใช้ประโยชน์เพื่อเชื่อมโยงการ
ทางานภายในองค์กร หรือการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
และ มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น ตลอดจนใช้ประโยชน์ในการจัดลาดับขั้นตอนของกระบวนงาน และ
ผู้รับผิดชอบ การอนุมัติงาน (Approval) การติดตามงาน (Tracking) การประสานงาน
(Collaboration) และการส่งต่องานไปยังผู้เกี่ยวข้อง (Broadcasting)

แนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ.2557-2561 สู่
การปฏิบัตินั้นขึ้นอยู่กับความชัดเจนของแผนและการบริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติ โดยสร้างความรู้
ความเข้าใจ และตระหนักถึงภารกิจและความรับผิดชอบร่วมกันของทุกส่วนงาน ภายใต้ทิศทางที่ได้
ก าหนดร่ ว มกั น ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น การบริ ห ารจั ด การแผน
ยุทธศาสตร์สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ.2557-2561 สู่การปฏิบัติจึงมีแนวทางดังนี้
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 2557 : 66-67)
แผนยุทธศาสตร์ฯ
พ.ศ.2557-2561

การบริหารจัดการเพื่อ
ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ

แนวทาง
ดาเนินงาน

ขั้นตอนการดาเนินงาน

- แผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

สร้างความรู้ความเข้าใจ

พ.ศ.2557-2561

สร้างความตระหนักและ
ยอมรับแผน อันนาไปสู่การ
ผสมผสานในแผนของ
หน่วยงาน

สร้างความเชื่อมโยง

- แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ
- แผนงาน/โครงการ-กิจกรรม

สร้างกลไก
การประสานงาน
สร้างกลไกรับผิดชอบการ
ขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์ ฯ

สร้างเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการ
ให้มีความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง และใช้บทบาทของ
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์

เสริมบทบาท
ของทุกภาคส่วน

ปรับทัศนคติและวิธีการ
ทางานของบุคลกรให้พร้อม
รับมือกับความเปลี่ยนแปลง
และกระตือรือร้นต่อการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

การติดตามและ
ประเมินผล

จัดทาระบบการติดตาม
ประเมินผลและสร้างตัวชี้วัด
การพัฒนาที่สามารถนาไปใช้
กากับการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. การสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจในแผนยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อ ให้ ทุ ก ส่ ว นงานตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญ และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมในการผลักดันแผนไปสู่การปฏิบัติงาน
2. สร้างความเชื่อโยงระหว่างแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยกับแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานต่าง
ๆ และแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ พร้อมจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนที่กาหนดขึ้น
3. สร้างกลไกการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ให้ ขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม/โครงการ ให้ มี ค วามก้ า วหน้ า อย่ า งต่อ เนื่ อ ง และมี ก ารแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล
รวบรวมเผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือใน
การสื่อสาร พร้อมทั้งจัดทาฐานข้อมูลที่ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ง่าย สร้างช่องทาง
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมการพัฒนา
4. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพกลไกรั บ ผิ ด ชอบการขั บ เคลื่ อ นแผนกลยุ ท ธ์ ที่ ชั ด เจน สามารม
ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกาหนดให้ผู้บริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบในประเด็น
การพัฒนาที่เกี่ยวข้อง นาแผนยุทธศาสตร์มาเป็นกรอบการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกาหนด
เปู า หมายในการด าเนิ น งานในแต่ ล ะปี ที่ ชั ด เจน และเป็ น ใช้ เ ป็ น เงื่ อ นไขในการประเมนผลการ
ปฏิบัติงาน
5. เสริ ม สร้ า งบทบาทของหน่ ว ยงานให้ ส ามารถขั บ เคลื่ อ นแผนกลยุ ท ธ์ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยปรับทัศนคติในทางบวกและวิธีการทางานของบุคลากรให้พร้อมรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงและกระตือรือร้นต่อการมีส่วนร่วมกันสร้างองค์กรที่มีป ระสิทธิภาพดีขึ้น ผลั กดันและ
สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีบทบาทในการพัฒนาหน่วยงานให้มากขึ้น
6. ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิ ด ขึ้ น อย่ า งสม่ าเสมอ พร้ อ มทั้ ง ปรั บเปลี่ ย นแผนการด าเนิ น งานให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ที่
เปลี่ยนไป โดยยั ง คงเปู าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์เป็นหลัก พร้อมทั้งสร้างตัวชี้วัดการพัฒนาที่
สามารถนาไปใช้กากับการดาเนินงานตามเปูาหมายหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. บู ร ณาการผลส าเร็ จ ของแผนยุทธศาสตร์ กับการประเมินผลการบู รณาการงานของ
บุคลากรและการประกันคุณภาพการศึกษา
8. การรายงานผลการดาเนิ นงานตามตัวชี้วัดต่อผู้บริหารและมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
แนวทางการ ขับเคลื่อนที่เหมาะสม นาไปสู่ความสาเร็จของแผน
9. การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

