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ส่วนที่ 1 ประวัตคิวำมเป็นมำ ปรัชญำ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ส ำนักสง่เสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 

ประวัติควำมเป็นมำของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ มีช่ือตำมพระนำมสมเด็จพระรำชปิตุจฉำ เจ้ำฟ้ำวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีรำชสิรินธร        
ซึ่งท่ำนได้เห็นควำมส ำคัญของกำรศึกษำ จึงได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครู เพชรบุรีวิทยำลงกรณ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนำยน 2475 ซึ่งมีส ำนักงำนทะเบียนและวัดผลเป็นหน่วยงำน    
ในกำรประสำนงำนกำรเรียนกำรสอนและประเมินผลกำรศึกษำ ต่อมำวันที่ 1 ตุลำคม 2513 โรงเรียนฝึกหัดครูได้รับกำรสถำปนำเป็นวิทยำลัย จึงได้เปลี่ยนช่ือมำเป็น 
วิทยำลัยครูเพชรบุรีวิทยำลงกรณ์ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรได้ถูกจัดต้ังข้ึนเพื่อท ำหน้ำที่ประสำนงำนกำรเรียนกำรสอนและงำนวิชำกำร โดยมีฝ่ำยทะเบียนและวัดผล ท ำหน้ำที่
เกี่ยวกับระบบกำรลงทะเบียนและกำรประมวลผล เมื่อวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2535 ได้รับพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ  โปรดกระหม่อมพระรำชทำนนำมเป็นสถำบันรำชภัฏ จึงได้
พัฒนำส ำนักส่งเสริมวิชำกำรรวมกับฝ่ำยทะเบียนและวัดผลเป็นหน่วยงำนเดียวกันโดยใช้ช่ือว่ำ “ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร” วันที่ 10 มิถุนำยน 2547 สถำบันรำชภัฏเปลี่ยน
สถำนะมำเป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏ จึงมีกำรแบ่งส่วนรำชกำร  ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ใหม่ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรจึงใช้ช่ือว่ำ            
“ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน” ตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2548 เป็นต้นมำ  
 ปัจจุบันส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนและส่งเสริม กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรพัฒนำหลักสูตร กำรพัฒนำศักยภำพ
อำจำรย์และบุคลำกรภำยใน ให้บริกำรด้ำนวิชำกำรและงำนทะเบียน ตลอดจนบริหำรจัดกำรประสำนงำนด้ำนวิชำกำรกับคณำจำรย์ บุคลำกร  นักศึกษำและหน่วยงำน
ต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 
 
 ท่ีตั้งปัจจุบัน 
 ตั้งอยู่ที่ ช้ัน 2 อำคำร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี เลขที่ 1 หมู่ที่ 20  ถนนพหลโยธิน 
กม. 48 ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 13180 หมำยเลขโทรศัพท์ 0–2529–0674–7ต่อ 322 หรือ 323  0-2529-3598 หมำยเลขโทรสำร 0–2529–3598 
 
ปรัชญำ  
 “บริกำรดี  วิชำกำรเด่น  เน้นเทคโนโลยี” 
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วิสัยทัศน์  
 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนเป็นหน่วยงำนช้ันน ำที่สนับสนุนส่งเสริมด้ำนวิชำกำรด้วยเทคโนโลยี เพื่อมหำวิทยำลัยก้ำวไกลสู่ควำมเป็นเลิศ 
 
อัตลักษณ์  
 “บริกำรแบบกัลยำณมิตร” 
 
พันธกิจ  
 1. พัฒนำและส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรบริกำรทำงวิชำกำร 

 2. ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรโดยเน้นกระบวนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ 
 3. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำรจัดกำรงำนวิชำกำรและงำนทะเบียนเข้ำสู่ระบบดิจิทัล 

 
วัตถุประสงค์  
 1. บัณฑิตมีคุณภำพสอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 2. รับบริกำรเกิดควำมประทับใจในกำรให้บริกำร 
 3. ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนมีคุณภำพ มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริกำร 
 
นโยบำย 
 1. สนับสนุนส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่ควำมเป็นเลิศ 
 2. ยกระดับคุณภำพมำตรฐำนกำรให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จด้วยเทคโนโลยี  
 3. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำยในให้เป็นองค์กรแห่งควำมสุข 
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โครงสร้ำงหน่วยงำนและโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
 

  โครงสร้ำงหน่วยงำน 
 

 
 
 
 
 
 

 
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 

 

 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี 

อธิกำรบด ี

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ 
งำนทะเบียน 

รองอธิกำรบด ี

ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 

กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป กลุ่มงำนทะเบียน
และประมวลผล 

กลุ่มงำนมำตรฐำนหลักสูตรและ 
กำรเรียนกำรสอน 

รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนัก 

รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนัก 

รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนัก 

บุคลำกร บุคลำกร บุคลำกร 

หัวหน้ำ 
ส ำนักงำน 

กลุ่มงำนระบบสำรสนเทศ       
กำรเรียนกำรสอน 

บุคลำกร 
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ส่วนที่ 2 ปัจจัยสภำพแวดล้อมในกำรจดัท ำแผนกลยุทธ์ 
 

2.1 นโยบำยท่ีเกี่ยวข้องกับพันธกิจของส ำนัก 

     นโยบำยสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ พ.ศ. 2562-2564  
                  คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี ได้มีกำรจัดประชุมครั้งที่ 8/2561 วันที่ 29-30 มิถุนำยน 
2561 ณ โรงแรมเดอะซำยน์ พัทยำ จังหวัดชลบุรี จัดท ำนโยบำยสภำมหำวิทยำลัย โดยกำรทบทวนนโยบำยสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธำนี ฉบับเดิม (พ.ศ. 2559-2561) และน้อมน ำยุทธศำสตร์ใหม่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำท้องถ่ิน ตำมพระรำโชบำยสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10 
สู่กำรปฏิบัติ โดยจัดท ำรำยละเอียดและตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จที่จะน ำไปสู่กำรปฏิบัติที่ชัดเจนย่ิงข้ึน มีประเด็นนโยบำยสภำมหำวิทยำลัย จ ำนวน 4 เรื่อง คือ 1. ด้ำนกำรพัฒนำ
ท้องถ่ิน 2. ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำครู 3. ด้ำนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำบัณฑิต และ 4. ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร  เพื่อมอบให้มหำวิทยำลัย 
คณะกรรมกำรบริหำรใช้เป็นเป้ำหมำยและแนวทำงในกำรบริหำรกำรด ำเนินงำนให้เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และใช้เป็นกรอบในกำรก ำกับติดตำมผล กำรประเมินผล
กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย และผู้บริหำรอย่ำงเป็นรูปธรรม ทั้งนี้มีสำระส ำคัญของนโยบำยสภำมหำวิทยำลัยในช่วงปี พ.ศ. 2562-2564 ดังนี ้ 

ด้ำนกำรพัฒนำท้องถิ่น  
นโยบำยข้อท่ี 1 เร่งสร้ำงผลงำนกำรพัฒนำท้องถิ่นในเชิงประจักษ์ ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตำมจุดเน้นของยุทธศำสตร์ประเทศ โดย  
 บูรณำกำรงำนพันธกิจสัมพันธ์ (University Engagement) ทั้งในส่วนของกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุง

ศิลปวัฒนธรรม  
 น ำรูปแบบกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพมำพัฒนำบัณฑิตให้มีควำมสำมำรถ เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำร พัฒนำชุมชน ท้องถ่ินและสังคม  
 ผลิตผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่บูรณำกำรศำสตร์แบบสหสำขำ และตอบสนองควำมต้องกำรทั้งระดับประเทศชำติและท้องถ่ิน เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำ

ควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและเอกชน  
 เร่งพัฒนำฐำนข้อมูลท้องถ่ิน และเครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติทั้งภำยในและภำยนอกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำชุมชน ท้องถ่ินร่วมกัน 
 มุ่งพัฒนำมหำวิทยำลัยเป็นแหล่งเรียนรู้และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ควำมรู้ ปัญญำเชิงกำรปฏิบัติ  จำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และกำร

บริกำรวิชำกำร 
จ ำนวน 1 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  
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ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำครู  
นโยบำยข้อท่ี 2 ผลิตและพัฒนำครูมืออำชีพ ร่วมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำ ผ่ำนกำรพัฒนำนวัตกรรม และกำรพัฒนำครูมืออำชีพ โดย  
 เร่งพัฒนำนวัตกรรม เทคโนโลยีกำรศึกษำที่เป็นรูปแบบเฉพำะของมหำวิทยำลัยแหล่งสนับสนุน กำรเรียนรู้ (Learning Spaces)  
 เร่งปรับปรุง พัฒนำหลักสูตร รูปแบบกำรผลิตครู และพัฒนำครูประจ ำกำรให้เป็นครูมืออำชีพที่มีสมรรถนะด้ำนคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ รวมทั้ง

ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ และภำษำเพื่อกำรสื่อสำรใน ศตวรรษที่ 21  
 เสริมสร้ำงกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน พัฒนำนวัตกรรมและกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรผลิตครูในระบบปิด ตำมรูปแบบกำรเรียนรู้ที่มุ่ง

กำรแก้ไขปัญหำร่วมกันในโรงเรียน (Semi Residential Learning)  
 สนับสนุนให้อำจำรย์และนักศึกษำ ร่วมกันพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียนร่วมกับสถำนศึกษำและจัดให้มีกำรถ่ำยทอดนวัตกรรม ด้ำนเสรมิสรำ้ง

กำรเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนเครือข่ำย  
 เพิ่มบทบำทกำรมีส่วนร่วมของคณำจำรย์/คณะต่ำงๆ ในกำรพัฒนำครูในสถำนศึกษำ ยกระดับคุณภำพกำรเรียนรู้ของนักเรียนในสถำนศึกษำเครือข่ำย       

ในเขตพื้นที่มหำวิทยำลัยรับผิดชอบ 
จ ำนวน 4 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
 
ด้ำนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำบัณฑิต  
นโยบำยข้อท่ี 3 ยกระดับคุณภำพมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำตำมเกณฑ์มำตรฐำน ท้ังระดับชำติ และนำนำชำต ิให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งในและนอกประเทศ โดย  
 สรรหำ สนับสนุนให้คณำจำรย์มีคุณวุฒิ ผลงำนและต ำแหน่งทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์  
 ส่งเสริมให้คณำจำรย์ นักศึกษำ ศิษย์เก่ำ ผลิตผลงำนที่โดดเด่น ได้รับรำงวัลและกำรยกย่องใน ระดับชำติและนำนำชำติ  
 พัฒนำและผลิตบัณฑิตให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีอัตลักษณ์เด่นชัดเป็นที่ยอมรับในด้ำนกำรมีส่วนร่วมพัฒนำท้องถ่ิน และพร้อมท ำงำนในบริบ ทของ

ประชำคมอำเซียน  
 พัฒนำ ปรับปรุงหลักสูตรแบบสหวิทยำกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของท้องถ่ิน  พัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรตำมปรัชญำกำร

เรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning Philosophy)  
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 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดสังเครำะห์ กำร คิดสร้ำงสรรค์ กำรคิดเชิงผลิตภำพ กำรคิดด้ำนคุณธรรม และควำมรับผิดชอบ   
และมีผลงำนเชิงประจักษ์น ำไปสู่กำรสร้ำงนวัตกรรม หรือสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง  

 ยกย่อง ส่งเสริมให้นักศึกษำที่มีควำมสำมำรถสูงพิเศษ (Talent) สร้ำงและน ำเสนอผลงำน ที่สร้ำงช่ือเสียงให้แก่มหำวิทยำลัย 
จ ำนวน 3 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
  
ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร  
นโยบำยข้อท่ี 4 พัฒนำมหำวิทยำลัยสีเขียวท่ีมีธรรมำภิบำลและเป็นองค์กรแห่งควำมสุข  พัฒนำ มหำวิทยำลัยให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ที่มี           

พลวัตรในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศตำมเกณฑ์ คุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดย  
 เร่งพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล  
 สร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้แบบนำนำชำติ พัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นองค์กำรที่มีควำมเป็นเลิศ ด้ำนสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสภำพบรรยำกำศ

ทำงวิชำกำร  
 พัฒนำมหำวิทยำลัยสีเขียวที่เป็นตัวอย่ำงของชุมชนในกำรจัดกำรระบบนิเวศ  
 พัฒนำองค์กรแห่งควำมสุขที่อำจำรย์ บุคลำกรมีคุณภำพชีวิตที่ดี และสำมำรถดึงดูดคนดีคนเก่ง เข้ำมำร่วมงำนได้  
 ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมของอำจำรย์ บุคลำกรและนักศึกษำ รวมทั้งส่งเสริมกำร  น้อมน ำแนวพระรำชด ำริ หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียงมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำรด ำเนิน ชีวิต  
 กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงมีประสิทธิผล  
 เตรียมกำรเพื่อรองรับกำรก้ำวสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับตำมหลักธรรมำภิบำล 
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2.2 ประเด็นยุทธศำสตร/์กลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรผลิตบัณฑิตโดยกระบวนกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning) สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือตำมรูปแบบประชำรัฐเพื่อ

พัฒนำท้องถ่ิน โดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์  

 1.1 พัฒนำปรับปรุงหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning)  
 1.2 พัฒนำสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning) เพื่อพัฒนำนักศึกษำให้มีควำมพร้อมต่อกำรท ำงำนระดับสำกล 
 1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำสมรรถนะทักษะด้ำนภำษำสำกล 
 1.4 สร้ำงเครือข่ำยในรูปแบบประชำรัฐเพื่อพัฒนำคุณภำพบัณฑิต 
 1.5 พัฒนำต้นแบบกำรผลิตครูโดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.6 พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนสำธิตเพื่อให้ได้มำตรฐำนสำกล 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อกำรแก้ไขปัญหำท้องถ่ิน 
 กลยุทธ์ 

  2.1 จัดหำสนับสนุนงบประมำณทุนวิจัย 
  2.2 สร้ำงผลงำนวิจัยที่เป็นองค์ควำมรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดบัชำติและท้องถ่ินเพื่อสนับสนุนกำรพฒันำประชำรัฐ ลดควำมเหลื่อมล้ ำ สร้ำงควำมมั่งค่ัง และยั่งยืน
ของท้องถ่ินประเทศชำติ 
  2.3 พัฒนำกำรผลิตผลงำนวิจัยของอำจำรย์ด้ำนกำรผลิตหรอืพัฒนำครู 
  2.4 พัฒนำองค์กรแหง่กำรเรียนรู้โดยสร้ำงชุมชนอุดมปญัญำ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำงำนพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ำยทอด เผยแพร่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
กลยุทธ์  
3.1 สร้ำงเครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติจำกภำยในและภำยนอกเพื่อร่วมกันศึกษำแก้ไขปัญหำของชุมชนท้องถ่ินและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถ่ินสำมำรถด ำรงอยู่ได้

อย่ำงยั่งยืน 
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3.2 พัฒนำศูนย์เรียนรู้โครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  และเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศำนุวงศ์ 
3.3 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เกิดกำรเรียนรู้รองรับกำรปฏิรูปกำรศึกษำ และสร้ำงเครือข่ำยกำรพัฒนำครูประจ ำกำรแบบ Coaching 
 3.4 พัฒนำโรงเรียนสำธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติกำรและกำรวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถ่ิน  
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรส่งเสริมศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้ำงจิตส ำนึกทำงวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ต่ำงวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทำง

วัฒนธรรม พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่น ำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
กลยุทธ์  

 4.1 บริหำรจัดกำรงำนส่งเสริมศำสนำ ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสำน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย 
 4.2 สร้ำงเครือข่ำยหรือแลกเปลี่ยนด้ำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถ่ินในระดับท้องถ่ินและระดับนำนำชำติ 
 4.3 พัฒนำระบบกลไกกำรบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่น ำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรพัฒนำระบบกำรบรหิำรจัดกำรที่เป็นเลิศมีธรรมำภิบำล  
 กลยุทธ์  
 5.1 ดึงดูดบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถให้เข้ำท ำงำนในมหำวิทยำลัย พัฒนำขีดสมรรถนะของทรัพยำกรบุคคลอย่ำงต่อเนื่องทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง  
 5.2 เสริมสร้ำงธรรมำภิบำลเพื่อเป็นมหำวิทยำลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม 
 5.3 พัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ 
 5.4 พัฒนำประสิทธิผลกำรบริหำรส ำนักงำน 
 5.5 พัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นมหำวิทยำลัยสีเขียวที่มีสุนทรียะ กำรอนำมัยสุขำภิบำล และกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีควำมพร้อมด้ำนอำคำรสถำนที่  
 5.6 จัดหำและพัฒนำทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้เทคโนโลยีสำรสนเทศ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และบริกำรข้ันพื้นฐำน ภำยในมหำวิทยำลัยให้พร้อมต่อกำร
เป็น Semi residential University  
 5.7 กำรบริหำรจัดกำรรำยได้จำกสินทรัพย์ 
 5.8 พัฒนำประสิทธิผลกำรบริหำรโรงเรียนสำธิต 
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2.3 ควำมเชื่อมโยงนโยบำยสภำมหำวิทยำลัยกับแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติรำชกำรของมหำวิทยำลัยกับแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนัก 
 

นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย แผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย แผนปฏิบัติกำรของมหำวิทยำลัย 
แผนปฏิบัติกำรของ 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน 

นโยบำยข้อท่ี  3 ยกระดับคุณภำพ
มำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำตำมเกณฑ์
มำตรฐำน ท้ังระดับชำติ และนำนำชำติ 
ให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งในและนอกประเทศ 
โดย  

 สรรหำ สนับสนุนให้
คณำจำรย์มีคุณวุฒิ ผลงำนและต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์  

 ส่งเสริมให้คณำจำรย์ 
นักศึกษำ ศิษย์เก่ำ ผลิตผลงำนที่โดดเด่น 
ไ ด้ รั บ ร ำ ง วั ล แ ล ะ ก ำ ร ย ก ย่ อ ง ใ น 
ระดับชำติและนำนำชำติ  

 พั ฒ น ำ แ ล ะ ผ ลิ ต
บัณฑิตให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีอัต
ลักษณ์เด่นชัดเป็นที่ยอมรับในด้ำน กำร
มีส่วนร่วมพัฒนำท้อง ถ่ิน และพร้อม
ท ำงำนในบริบทของประชำคมอำเซียน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 1  
กำรผลิตบัณฑิตโดยกระบวนกำรเรียนรู้      
เชิงผลิตภำพ (Productive Learning) 
สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือตำมรูปแบบ
ประชำรัฐเพื่อพัฒนำท้องถ่ิน โดยยึดหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์  
1 . 1  พั ฒ น ำ ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีกำรเรียนรู้
เชิงผลิตภำพ (Productive Learning) 
1.2 พัฒนำสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้
เชิงผลิตภำพ (Productive Learning) 
เพื่อพัฒนำนักศึกษำให้มีควำมพร้อมใน
กำรท ำงำนสู่ประชำคมอำเซียน+3+1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
โ ค ร ง ก ำ ร  1.1.1 โ ค ร ง ก ำ ร พัฒ นำ
ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร  ห รื อ พั ฒ น ำ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ 
(Productive learning) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม 1 พัฒนำ ปรับปรุงหลักสูตรที่
เน้นกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิต
ภ ำ พ  ( Productive learning)  ทั้ ง
ห ลั ก สู ต ร ภ ำ ษ ำ ไ ท ย  ห ลั ก สู ต ร
ภำษำอังกฤษ และนำนำชำติ  หรือ
หลักสูตรสหวิทยำกำร 
กิจกรรม 2 พัฒนำ ปรับปรุงหลักสูตร
ระยะสั้น 
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นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย แผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย แผนปฏิบัติกำรของมหำวิทยำลัย 
แผนปฏิบัติกำรของ 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน 

 พั ฒ น ำ  ป รั บ ป รุ ง
หลักสูตรแบบสหวิทยำกำรที่ตอบสนอง
ควำมต้อ งกำรของท้ อง ถ่ิน  พัฒนำ
นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำ
กำรตำมปรัชญำกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ 
(Productive Learning Philosophy)  

 ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมี
ทักษะด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ กำรคิด
สังเครำะห์ กำรคิดสร้ำงสรรค์ กำรคิด 
เชิงผลิตภำพ กำรคิดด้ำนคุณธรรม และ
ควำมรับผิดชอบ และมีผลงำนเชิง
ประจักษ์น ำไปสู่กำรสร้ำงนวัตกรรม 
หรือสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง  

 ยกย่อง ส่งเสริมให้
นักศึกษำที่มีควำมสำมำรถสูงพิเศษ 
(Talent) สร้ำงและน ำเสนอผลงำน ที่
สร้ำงช่ือเสียงให้แก่มหำวิทยำลัย 
 

 โครงกำร 1.1.2 โครงกำรบริหำรจัดกำร
งำนวิชำกำรเพื่อจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิต
ภำพ(Productive learning) 
 
 
 
 
 
 
 
โครงกำร 1.2.1 โครงกำรส่งเสริมกำร
จัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive 
learning) 
 

กิ จก ร รม  1  ค่ ำ ตอบแทนกำรสอน
นักศึกษำเต็มเวลำ เสำร์ – อำทิตย์ 
กิจกรรม 2 ค่ำตอบแทนกำรสอนเกิน
ภำระงำนนักศึกษำเต็มเวลำ จันทร์ – ศุกร์ 
กิจกรรม 3 ค่ำนิเทศ 
กิจกรรม 4 ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร
ประจ ำหลักสูตร  
กิจกรรม 5 ทุนกำรศึกษำ (โครงกำร
พร ะ รำชทำนควำม ช่ วย เ ห ลื อ แก่
รำชอำณำจักรกัมพูชำ) 
กิจกรรม 1 กิจกรรมกำรแสดงผลงำน
กำรจัดกำร เรียนรู้ เ ชิงผลิตภำพของ
หลักสูตร (งำนสัปดำห์วันเจ้ำฟ้ำ) 
กิจกรรม 2 กิจกรรมกำรประกวดโครงกำรกำร
จัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพเพื่อค้นหำ Best 
Practice 
กิจกรรม 3 เตรี ยมควำมพร้ อมของ
นักศึกษำก่อนเข้ำศึกษำ 
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นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย แผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย แผนปฏิบัติกำรของมหำวิทยำลัย 
แผนปฏิบัติกำรของ 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 
 
 
 

 โครงกำร 1.2.2 โครงกำรพัฒนำ
ทักษะของนักศึกษำที่จ ำเป็นต่อกำร
ด ำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 

กิจกรรม  1  กำร ส ำ ร วจกำ รมี ง ำนท ำ / 
กำรศึกษำต่อ/กำรประกอบอำชีพอิสระ  
กิจกรรม 2 ประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

นโยบำยข้อท่ี 4 พัฒนำมหำวิทยำลัย
สี เขียวท่ีมีธรรมำภิบำลและเป็น
อ ง ค์ ก ร แ ห่ ง ค ว ำ ม สุ ข  พั ฒ น ำ 
มหำวิทยำลัยให้เป็นองค์กรแห่งกำร
เรียนรู้ ที่มีพลวัตรในกำรพัฒนำ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรพัฒนำ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศมี
ธรรมำภิบำล  
 

โครงกำร 5.1.1 โครงกำรพัฒนำ
ระบบกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลสู่
ควำมเป็นเลิศ 
 

กิจกรรม 1 พัฒนำสมรรถนะของผู้บริหำร
และบุคลำกร 

มหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศตำม
เกณฑ์ คุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำร
ด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดย  

 เ ร่ ง พั ฒ น ำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยี
ดิจิทัล  

 สร้ ำงบรรยำกำศ
กำรเรียนรู้แบบนำนำชำติ พัฒนำ
มหำวิทยำลัยให้เป็นองค์กำรที่มีควำม
เป็นเลิศ  ด้ำนสภำพแวดล้อมทำง
กำยภำพและสภำพบรรยำกำศทำง
วิชำกำร  

กลยุทธ์ 
5.1 ดึงดูดบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถ
ให้เข้ำท ำงำนในมหำวิทยำลัย พัฒนำ
ขีดสมรรถนะของทรัพยำกรบุคคล
อย่ำงต่อเนื่องทันต่อ กำรเปลี่ยนแปลง 
5.2 ปรับปรุง กฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบังคับกำรจัดฝึกอบรมและพฒันำที่
มุ่งเน้นกำรปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงธรร
มำภิบำลและเป็นมหำวิทยำลัยที่
รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง ค ม แ ล ะ ไ ด้
มำตรฐำนสำกล 
 

โครงกำร 5.3.1 โครงกำรจัดกำร
มำตรฐำนกำร ศึกษำและพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำเพื่อสู่ควำมเป็นเลิศ 
โครงกำร  5.4.1 โครงกำรพัฒนำ
ประสิทธิผลกำรบริหำรส ำนักงำน 
 
 
 

กิจกรรม 1 กำรบริหำรจัดกำรกำรประกัน
คุณภำพภำยใน (IQA) 
 
กิจกรรม  1 กำรบริหำรส ำนักงำน ( วัสดุ
ส ำนักงำน ครุภัณฑ์และวัสดุ สำธำรณูปโภค 
และอื่นๆ) 
กิจกรรม 2 กำรพระรำชทำนปริญญำบัตร 
กิจกรรม 3 กำรจัดท ำวำรสำรวไลยอลงกรณ์ 
ปริทัศน์ 
กิจกรรม 1 กำรจัดกำรประชุมเพื่อพัฒนำ
ระบบกำรบริหำรจัดกำร 

- ประชุมสภำวิชำกำร 
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ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

 พัฒนำ
มหำวิทยำลัยสีเขียวทีเ่ป็นตัวอย่ำง
ของชุมชนในกำรจัดกำรระบบนิเวศ  

 พัฒนำองค์กรแหง่
ควำมสุขที่อำจำรย์ บุคลำกรมี
คุณภำพชีวิตที่ดี และสำมำรถดึงดูด
คนดีคนเก่ง เข้ำมำร่วมงำนได้  

 ส่งเสริมกำรพัฒนำ
คุณธรรมจริ ยธรรมของอำจำรย์  
บุคลำกรและนักศึกษำ รวมทั้งส่งเสรมิ
กำร น้อมน ำแนวพระรำชด ำริ หลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
ด ำเนิน ชีวิต  

 กำรบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงอย่ำงมีประสิทธิผล  

 เ ต รี ย มก ำ ร เ พื่ อ
รองรับกำรก้ำวสู่กำรเป็นมหำวิทยำลยั
ในก ำกับตำมหลักธรรมำภิบำล 
 

5.4 จัดหำและพฒันำทรัพยำกร
สนับสนุนกำรเรียนรู้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
และบริกำรข้ันพื้นฐำนภำยใน
มหำวิทยำลัยให้พร้อมต่อกำรเป็น 
Semi residential University 
 
 
 
 
 
 

โครงกำร 5.4.3 โครงกำรจัดประชุม
เพื่อพฒันำระบบบรหิำรจัดกำรโดยมี
ส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
โครงกำร 5.6.2 โครงกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และระบบ
เครือข่ำยให้พร้อมต่อกำรเป็น Semi 
residential University 

- ประชุมคณะกรรมกำรวิชำกำร 
ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำผลงำนทำง
วิชำกำรของพนักงำนมหำวิทยำลัยสำย
วิชำกำรที่ด ำรงต ำแหนง่ทำงวิชำกำร 
กิจกรรม 2 กำรจัดท ำเอกสำรกำรประชุม 
กิจกรรม 3 กำรประชุมเพื่อเตรียมควำมพร้อม
ในแต่ละภำคกำรศึกษำ 
กิจกรรม 1 กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และระบบเครือข่ำย 
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2.4 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก (SWOT) ของหน่วยงำน 
 

 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส ภัยคุกคำม 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหำรเห็นควำมส ำคัญของ

หน่วยงำนจึ ง สนับสนุนกำร
ท ำงำนหรือ ช่วยเหลือแก้ ไข
ปัญหำที่เกิดข้ึนจำกกำรท ำงำน
อย่ำงรวดเร็ว 
 

บุคลำกร นักศึกษำ คณำจำรย์  
บำงส่วนไม่ตระหนักและให้
ควำมร่วมมือในฐำนะผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

พัฒนำกำรเรี ยนกำรสอนสู่
นำนำชำติท ำให้มีผู้มีส่วนได้ส่วน
เสี ยหล ำกห ล ำย  เ ช้ื อ ชำติ  
สัญชำติ ศำสนำ 

ก ำ ร ยุ บ ร ว ม  ห รื อ ข ย ำ ย
ห น่ ว ย ง ำ น ภ ำ ย ใ น อ ำ จ มี
ผลกระทบต่อภำรกิจของส ำนัก 

บุคลำกรและควำมรู้ 1. มีกำรร่วมมือกันท ำงำนเป็นทีม 
2. บุคลำกรมีควำมรักและภูมิใจ
ในองค์กร 
3. บุคลำกรมีโอกำสและมีส่วน
ร่วมในกำรก ำหนดนโยบำย 
4. บุคลำกรมีควำมเช่ียวชำญใน
งำนที่ปฏิบัต ิ
5. มีกำรสนับสนุนให้คณำจำรย์
และบุคลำกรจั ดท ำผลงำน
วิชำกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
 
 

1 .  ข ำดบุ คล ำก รที่ มี ค ว ำม 
สำมำรถด้ำนภำษำ ต่ำงประเทศ 
2. นัก ศึกษำมีทำง เลือกเข้ำ
ศึกษำมำก 
3. บุคลำกรยังมีควำมต้องกำร
พัฒนำทักษะทำงภำษำเฉพำะ
ด้ำน 
4. ขำดแรงจูงใจในกำรพัฒนำ
สมรรถนะส่วนบุคคล 

มหำวิทยำลัยเห็นควำมส ำคัญ    
ต่อกำรพัฒนำบุคลำกร 

อำจำรย์มีควำมสนใจเข้ำร่วม
กิจกรรมกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักจ ำนวนน้อย เนื่องจำกมี
ภำรกิจอื่นๆ 
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 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส ภัยคุกคำม 
กระบวนกำรภำยใน มีกำรสนับสนุนเป็นองค์กำร

แห่งกำรเรียนรู้  และพัฒนำ
คุ ณ ภ ำ พ ก ำ ร จั ด ก ำ ร
กระบวนกำรภำยในอย่ำ ง
ต่อเนื่อง 

1 .  ก ร ะ บ ว น ก ำ ร พั ฒ น ำ
บุคลำกรไม่ส่ง เสริมให้ เกิด
คุณภำพงำนและกำรพัฒนำ
บริกำร 
2. กำรสื่อสำรภำยในองค์กำร
ขำดประสิทธิภำพ 

มหำวิทยำลัยเห็นควำมส ำคัญ
ในก ำ รพัฒ นำ เ ทค โน โ ล ยี
สำรสนเทศในกำรด ำเนินงำน
ส่งเสริมวิชำกำร 

1. มีควำมต้องกำรพัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรด ำเนินงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง และเพิ่มข้ึนเนื่องจำกมีกำร
เปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมำยจำก
หน่วยงำนภำยนอก 
2. กำรด ำเนินงำนส่งเสริมวิชำกำร
ต้องอำศัยควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
และบุคลำกรที่เกี่ยวข้องหลำกหลำย 
จึงมีอุปสรรคเกิดข้ึนจำกกำรติดต่อ
ประสำนงำน 

กำรเงิน มี ก ำ ร ส ำ ร ว จ ก ำ ร ใ ช้ จ่ ำ ย
ง บ ป ร ะ ม ำ ณ แ ล ะ มี
กระบวนกำรเสนอขอและ
จัดสรร งบประมำณอย่ ำ ง
เหมำะสม 

หน่วยงำนที่ เกี่ ยวข้องอำจ
เสนองบประมำณขำดหรือเกนิ
โดยมิได้มีกำรวิเครำะห์ข้อมูล
อย่ำง เหมำะสมซึ่ ง อำจจะ
ส่ ง ผ ล ต่ อ ก ำ ร เ บิ ก จ่ ำ ย
งบประมำณไม่ เป็นไปตำม
แผน 
 
 
 

มีกำรจั ดสรร งบประมำณ
สนับสนุนกำรด ำ เนินง ำน
เพียงพอ 

มหำวิทยำลัยมีจ ำนวนนักศึกษำลดลง
ส่งผลต่องบประมำณลดลง 
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2.5 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  ท่ีน ำมำประกอบกำรประชุมปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 

ข้อเสนอแนะ ประเด็นกำรปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 
 
ในปีงบประมำณ 2559 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของ
มหำวิทยำลัย และคณบดี ให้ข้อเสนอแนะ   
1. ควรจัดสรรงบประมำณในกำรปรบัปรุง/พัฒนำหลักสูตรให้คณะไปบรหิำรจัดกำร 
2. คณบดีต้องมีกำรเร่งรัด ก ำกับดูแลกำรปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตำมแผนของ
คณะ 
3. ส ำนักควรมีข้อมูลสถิติในเรื่องที่เป็นประเด็นปัญหำในกำร      
4. ด ำเนินกำรเรียนกำรสอน เพื่อใช้ในกำรวำงแผนปรับปรุง/พัฒนำงำนต่อไป 
5. คณะต้องก ำกับกำรด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตร และกำรจัดส่ง มคอ. 3 – 7 ให้
เป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลกำรด ำเนินงำนจำกข้อเสนอแนะ: 
1. นโยบำยมหำวิทยำลัยจัดสรรงบไว้ที่ สสว. แต่กำรบริหำรงบประมำณโดยคณะ/
หลักสูตร ภำยในกรอบกำรใช้งบ 
2. มหำวิทยำลัยมีปฏิทินกำรพัฒนำ/ปรับปรุงหลักสูตรตลอดปี  เพื่อให้คณบดีใช้
เร่งรัด ก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมปฏิทิน 
3. มีข้อมูลสถิติในเรื่องที่เป็นประเด็นปัญหำในกำรด ำเนินกำรเรียนกำรสอนเพื่อใช้
ในกำรวำงแผนปรับปรุง/พัฒนำงำน เช่น มีสถิติกำรเสนอแก้ไข สมอ.08 เพื่อ
ปรับเปลี่ยนอำจำรย์ให้มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ สกอ.ก ำหนด สถิติกำรส่ง 
มคอ.ตำมวันที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ซึ่งผลกำรส ำรวจสถิติกำรส่ง มคอ.ตำม
ระยะเวลำดีข้ึนเมื่อเทียบกับกำรส ำรวจครั้งก่อน  มีสถิติกำรส ำเร็จกำรศึกษำ
รำยงำนกรรมกำรวิชำกำรและสภำวิชำกำรทุกเดือน 
4. ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน จัดท ำก ำหนดกำรส่ง มคอ. 3 – 7  โดย
ออกเป็นประกำศมหำวิทยำลัย และน ำเสนอในที่ประชุม กบ. เพื่อให้คณะก ำกับกำรส่ง
มคอ. ภำยในคณะของตน 
ในปีงบประมำณ 2560 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของ
มหำวิทยำลัย และคณบดี ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรรับสมัครนักศึกษำในหลักสูตร
ครุศำสตรบัณฑิต โดยจ ำนวนที่รับนักศึกษำต่อหมู่เรียน ต้องเป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนที่คุรุสภำก ำหนด นั้น โดยเสนอแนะให้มหำวิทยำลัยรับนักศึกษำเกินจำก
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ในปีงบประมำณ 2561 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของ
มหำวิทยำลัย และคณบดี ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้   
1. กำรตั้งงบประมำณค่ำตอบแทนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนควรตั้งงบประมำณไว้ที่
คณะ โดยคณะต้องตั้งงบประมำณให้ใกล้เคียงกับควำมเป็นจริง และมิให้ท ำกำรโอน
หมวดงบประมำณหำกมีกำรใช้งบประมำณไม่หมด 
2. มหำวิทยำลัยควรมีกำรวำงแผนปรับพื้นฐำน และพัฒนำนักศึกษำที่จะเข้ำเรียน
ในหลักสูตรนำนำชำติ หรือ หลักสูตรภำษำอังกฤษ 
3. จำกกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive learning) ด้วยควำมมุ่งมั่น
ของมหำวิทยำลัยมำ 2 ปี มหำวิทยำลัยควรด ำเนินกำรดังนี้ 
    3.1 ควรน ำผลงำนดังกล่ำวไปท ำให้เกิดผลต่อมหำวิทยำลัยในเชิงรูปธรรม เช่น 
น ำไปใช้กับนักศึกษำในรุ่นต่อไป หรือน ำไปเสนอในสังคมภำยนอกมหำวิทยำลัย  

เกณฑ์มำตรฐำนตำมที่คุรุสภำก ำหนด ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกระหว่ำงกำรศึกษำ
อำจมีนักศึกษำพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ 

ซึ่งจำกข้อเสนอแนะดังกล่ำว มหำวิทยำลัย โดยส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน ได้อ ำนวยควำมสะดวกให้กับคณะครุศำสตร์ และหนว่ยงำนที่
เกี่ยวข้อง ดังนี ้
1. อ ำนวยควำมสะดวกในกำรรับสมัครนักศึกษำในระบบ TCAS ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2561   เป็นปีกำรศึกษำแรก 
2. อ ำนวยควำมสะดวกในกำรรับนักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำรผลิตครูเพื่อพัฒนำท้องถ่ิน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 กับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
3. อ ำนวยควำมสะดวกในกำรรับรองข้อมูลให้กับบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ประสงค์เข้ำ
ร่วมโครงกำรครูคืนถ่ิน ซึ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำให้โควตำ 
 
1. กำรด ำเนินกำรยังคงเป็นไปตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยที่จะจัดสรร
งบประมำณค่ำตอบแทนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนไว้ที่ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ โดย
รองอธิกำรบดีมอบหมำยให้ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ เป็นผู้ประมำณกำรงบประมำณ
ค่ำตอบแทนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนจำกรำยวิชำที่จัดกำรเรียนกำรสอนจริงตำมที่
ปรำกฏในระบบของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
2. กำรวำงแผนปรับพื้นฐำนและพัฒนำนักศึกษำที่จะเข้ำเรียนในหลักสูตรนำนำชำติ 
หรือหลักสูตรภำษำอังกฤษ   มีกำรด ำเนินกำรเป็นสองส่วน คือ 1) มหำวิทยำลัย
โดยศูนย์ภำษำซึ่งเป็นหน่วยงำนในควำมดูแลของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ เป็น
ผู้ด ำเนินกำรพัฒนำทักษะทำงภำษำอังกฤษให้แก่นักศึกษำระดับปริญญำตรี ตำม
เกณฑ์มำตรฐำนและกำรรับรองคุณภำพของส ำนักง ำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ (สกอ.) และ 2) ด ำเนินกำรโดยคณะและสำขำวิชำในกำรพัฒนำทักษะ
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และน ำไปใช้ประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัยต่อไป หรือน ำไปต่อยอดในเชิงธุรกิจ เช่น 
ผลงำนด้ำนหุ่นยนต์ 
    3.2 ควรน ำแนวทำงกำรจัดกำรเรียนของสำขำวิชำที่มีควำมโดดเด่น มำเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดี เพื่อแลกเปลี่ยนกันภำยในคณะ หรือต่ำงคณะภำยในมหำวิทยำลัย 
4. คณะ/วิทยำลัย ต้องเป็นผู้ปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับกำร
เปลี่ยนแปลงของบริบท 
5. ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ ควรเป็นผู้ประสำนกำรพัฒนำยุทธศำสตร์ในกำร
ปรับปรุงหลักสูตรของทุกคณะ เพื่อให้เกิดกำรวำงแผน และกำรจ้ำงงำนบุคลำกร
ของหลักสูตรและคณะ รวมถึงสร้ำงหลักสูตรที่เป็นกำรบูรณำกำรศำสตร์ให้เกิดสห
สำขำวิชำ เพื่อเป็นกลยุทธ์ในกำรเพิ่มนักศึกษำโดยเฉพำะสำขำวิชำที่ไม่มีนักศึกษำ
ใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทำงภำษำอังกฤษให้แก่นักศึกษำของตนเองโดยรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนจะถูก
ระบุไว้ในรำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2)  
3. มหำวิทยำลัยฯ มีควำมมุ่งมั่นในกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้เ ชิงผลิตภำพ 
(Productive Learning)  โดยระบุโครงกำรกิจกรรมไว้ในแผนกลยุท ธ์ของ
มหำวิทยำลัย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตำมที่ มหำวิทยำลัยฯ ก ำหนด ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรฯ ได้ระบุแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning) 
ไว้ในรูปแบบรำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) เพื่อให้สำขำวิชำใช้เป็นแนว
ทำงกำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในแต่ละด้ำน อีกทั้งยังได้ส่งเสริมให้ คณะ หลักสูตร 
และสำขำวิชำส่งผลงำนเข้ำประกวดเพื่อค้นหำแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)  
ของมหำวิทยำลัยฯ 
4. มหำวิทยำลัยฯ และส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ เล็งเห็นควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน
จำกสถำนกำรณ์ที่จ ำนวนนักเรียนลดน้อยลง จึงจัดให้มีกำรประชุมเพื่อจัดท ำ
แผนกำรวิเครำะห์แนวโน้มของหลักสูตรข้ึน และน ำผลจำกกำรวิเครำะห์ที่ได้  ไป
จัดท ำแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย เพื่อก ำกับให้คณะและสำขำวิชำพัฒนำ/
ปรับปรุงหลักสูตรเชิงบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงสำขำวิชำ ระหว่ำงคณะ และ
ระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับหน่วยงำนภำยนอก เพื่อพัฒนำหลักสูตรให้เป็นหลักสูตร
สหวิทยำกำรมำกข้ึน ดังจะเห็นว่ำมหำวิทยำลัยได้มีกำรพัฒนำหลักสูตรที่มีบันทึก
ข้อตกลงกับหน่วยงำนภำยนอกมำกข้ึน เช่น หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต 
สำขำวิชำกำรจัดกำรนวัตกรรมกำรค้ำ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
มำตรวิทยำอุตสำหกรรมและระบบคุณภำพ และหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำนวัตกรรมอำหำรและเครื่องดื่มเพื่อสุขภำพ เป็นต้น และยังเป็นหน่วยงำน
กลำงในกำรเป็นผู้ประสำนให้กำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกบั



แผนกลยุทธ์ 2560-2564 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี 
 หน้ำ 19 
 

 
 
 
 
ในปีงบประมำณ 2562 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของ
มหำวิทยำลัย และคณบดี ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ควรผลักดันและส่งเสริมให้
เกิดหลักสูตรบัณฑิตพันธ์ุใหม่ ทั้งท ำควำมเข้ำใจ รูปแบบ และเช่ือมโยงสถำน
ประกอบกำรรวมถึงศักยภำพของคณำจำรย์และมหำวิทยำลัยให้เกิดกำรบูรณำกำร
ศำสตร์ให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน ซึ่งจะท ำให้เกิดหลักสูตรทัง้
รูปแบบ Degree และ Non Degree 
 2. ในกำรเปรียบเทียบข้อมูลจ ำนวนนักศึกษำใหม่ นักศึกษำออก
กลำงคัน ควรท ำกำรเปรียบเทียบอย่ำงน้อย 3 ปีกำรศึกษำเพื่อให้เห็นแนวโน้มกำร
เปลี่ยนแปลง   
 

กำรเปลี่ยนแปลงของบริบทตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยด้ำนกำรผลิตครู ไปยัง
คณะที่มีศักยภำพนอกเหนือจำกคณะครุศำสตร์ที่สำมำรถผลิตนักศึกษำครูได้ เช่น 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม เป็นต้น 
 
ซึ่งจำกข้อเสนอแนะดังกล่ำว มหำวิทยำลัยฯ โดยส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ ได้ด ำเนินกำร
ตำมข้อเสนอแนะปีงบประมำณ 2562 ดังนี ้

 1. ตำมนโยบำยของรัฐที่ต้องกำรขับเคลื่อนกำรผลิต สร้ำงก ำลังคน
ที่มีสมรรถนะสูง ส ำหรับอุตสำหกรรม  New Growth Engine  ตำมนโยบำย 
Thailand  4.0 และกำรปฏิรูปอุดมศึกษำไทย โดยจ ำแนกเป็นลักษณะประเภท
ปริญญำ (Degree) และ ประกำศนียบัตร (Non-Degree)  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
มีกำรด ำเนินกำรประสำน สนับสนุน หลักสูตรของมหำวิทยำลัย ให้เกิดกำรพัฒนำ
หลักสู ตรที่ ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน เ ช่น  หลั กสูตร
ประกำศนียบัตร ผู้ดูแลผู้สูงอำยุ โดยเป็นหลักสูตรที่เข้ำร่วมโครงกำรบัณฑิตพันธ์ุ
ใหม่และก ำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภำคกำรผลิตตำมนโยบำยกำรปฏิรูป
กำรอุดมศึกษำไทย ประเภทประกำศนียบัตร (Non-Degree) อีกทั้งได้จัดท ำ
ประกำศโครงกำรสัมฤทธิบัตรทั้งระดับปริญญำตรี และระดับบัณฑิตศึกษำ 
                  2. ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ มีกำรเปรียบเทียบข้อมูลจ ำนวนนักศึกษำ
ใหม่ นักศึกษำออกกลำงคัน ควรท ำกำรเปรียบเทียบอย่ำงน้อย 3 ปีกำรศึกษำ
เพื่อให้เห็นแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลง 
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2.6 แผนท่ียุทธศำสตร์ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 
 
วิสัยทัศน์ 
 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนเป็นหน่วยงำนชั้นน ำท่ีสนับสนุนส่งเสริมด้ำนวิชำกำรด้วยเทคโนโลยี เพ่ือมหำวิทยำลยั 
ก้ำวไกลสู่ควำมเป็นเลิศ 

 

มิติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สนับสนุนกำรพัฒนำปรบัปรุงหลักสูตร เตรียมควำมพร้อมด้ำนนักศึกษำ สร้ำงเครือข่ำยพฒันำคุณภำพบัณฑิต 

มิติกระบวนกำร 
พัฒนำสมรรถนะกรจัดกำรเรียนรู้         

เชิงผลิตภำพ 
สนับสนุนสิง่อ ำนวยควำมสะดวกและพัฒนำ

เทคโนโลยีด้ำนเรียนกำรเรียนรู ้
ปรับปรงุกฎหมำยและเสริมสร้ำง        

ธรรมำภิบำล 

มิติคนและควำมรู้ ส่งเสริม พัฒนำสมรรถนะทรัพยำกรบุคคล พัฒนำองค์กรแหง่กำรเรียนรู ้
จัดท ำวำรสำรเผยแพร่ควำมรู้ของ
คณำจำรย์ นักศึกษำและบุคลำกร 

มิติกำรเงิน 
 

จัดหำงบประมำณสนับสนุน             บริหำร จัดกำรงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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ส่วนที่ 3 กำรแปลงแผนกลยุทธ์ไปสูก่ำรปฏิบตัิและกำรตดิตำมประเมินผล 
 
3.1 กระบวนกำรแปลงแผนกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ 

กำรแปลงแผนกลยุทธ์ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนไปสู่กำรปฏิบัตินั้น เนื่องจำกแผนกลยุทธ์เป็นแผนระยะยำว 5 ปี ดังนั้นจึงมีกำรแปลงแผนกลยุทธ์     
สู่กำรปฏิบัติ โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกคนในหน่วยงำนตำมกระบวนกำรดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ 
2. ศึกษำ วิเครำะห์สภำพแวดล้อม  และน ำข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน  และสภำมหำวิทยำลัยมำพิจำรณำเพื่อประกอบกำรจัดท ำ           

แผนกลยุทธ์   
3. สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสื่อสำรแผนกลยุทธ์ให้บุคลำกร หน่วยงำนภำยในได้ทรำบ และพิจำรณำเช่ือมโยงกับบทบำท ภำรกิจ ปรัชญำ วิสัยทัศน์ แผนอุดมศึกษำ

ระยะยำว  แผนพัฒนำอุดมศึกษำ  และก ำหนดเป้ำหมำย ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของแผน และผู้รับผิดชอบ 
4. เสนอ (ร่ำง) แผนกลยุทธ์ต่อที่ประชุมเพื่อเห็นชอบ 
5. เผยแพร่แผนกลยุทธ์ให้หน่วยงำนภำยในทรำบและด ำเนินงำนตำมแผน 
6. น ำแผนกลยุทธ์มำแปลงเป็นแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  โดยปกติจะแปลงเป็นปีงบประมำณเพื่อขอรับกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนใน

โครงกำรตำมแผน 
7. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำ 1 ปี  น ำผลกำรประเมินประกันคุณภำพภำยใน  และข้อเสนอแนะของสภำมหำวิทยำลัยมำพิจำรณำปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 

 
3.2 กำรติดตำมประเมินผลแผนกลยุทธ์ 

กำรติดตำมประเมินผลแผนกลยุทธ์ จะด ำเนินกำรอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง มีระยะเวลำครั้งละ 6 เดือน เนื่องจำกจะต้องมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำร ซึ่งภำยใต้แผนกลยุทธ์จะประกอบไปด้วยโครงกำร งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จ ดังนั้น ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนจะต้องรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรและแผนกลยุทธ์ต่อผู้บริหำรของส ำนัก  ทั้งนี้ ในระหว่ำงปีหำกมีกิจกรรมโครงกำรใดไม่เป็นไปตำมแผนจะมีกำรประชุมเพื่อก ำกับ ติดตำม 
แก้ไขปัญหำอุปสรรคที่เกิดข้ึนเพื่อให้บรรลุตำมเป้ำหมำย และรำยงำนต่อที่ประชุม เมื่อผู้บริหำรส ำนักเห็นชอบแล้วจึงรำยงำนต่อมหำวิทยำลัย   
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Flow Chart แสดงขั้นตอนกำรแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติรำชกำร 
ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมกำร
จัดท ำแผนกลยุทธ์ 

- วิเครำะห์สภำพแวดล้อม 

        -ข้อเสนอแนะ 

เสนอ (ร่ำง) แผนกลยุทธ์ 

จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี 

- เสนอผู้บริหำร+บุคลำกร
ร่วมกันพจิำรณำ 

มอบกลุ่มงำนต่ำงๆ ภำยในส ำนักด ำเนินงำน
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 

รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร

ประจ ำปี 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 
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ส่วนท่ี 4 แผนกลยุทธ์ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน พ.ศ. 2560-2564 
 

รำยละเอียดของตัวชี้วัดผลส ำเร็จและโครงกำร/กิจกรรมส ำคัญของกลยุทธ์ภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ พ.ศ. 2560–2564 มีดังน้ี 
 
ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรผลิตบัณฑิตโดยกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning) สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือตำมรูปแบบประชำรัฐเพื่อพัฒนำท้องถ่ิน 
โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กลยุทธ์ โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

กิจกรรม ผู้ด ำเนินกำร 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.1. พัฒนำปรับปรุง
หลักสูตร กระบวนกำร   
จัดกำรเรียนรู้ที่มีกำรเรียนรู้
เชิงผลิตภำพ (Productive 
learning) 

1.1.1 โครงกำร
พัฒนำหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร
จัดกำรเรียนรู้เชิง
ผลิตภำพ
(Productive 
learning)  

1.1.1.1 ร้อยละของหลักสูตร
ที่พัฒนำหรือปรับปรุงเพื่อให้
เกิดกำรเรียนรูเ้ชิงผลิตภำพ 
(Productive learning) ต่อ
หลักสูตรที่จัดกำรเรยีนกำร
สอนในคณะ 

 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

1. พัฒนำ ปรับปรุงหลักสูตรเน้น
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิต
ภำพ (Productive learning) 
หลักสูตรภำษำไทย  
2. พัฒนำ ปรับปรุงหลักสูตรเน้น
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิต
ภำพ (Productive learning) 
ภำษำอังกฤษ และหลักสูตร
นำนำชำติ 

งำนวิชำกำร 
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กลยุทธ์ โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

กิจกรรม ผู้ด ำเนินกำร 
2560 2561 2562 2563 2564 

 1.1.2 โครงกำร
บริหำรจัดกำรงำน
วิชำกำรเพื่อจัดกำร
เรียนรู้เชิงผลิตภำพ
(Productive 
learning) 
 
 

1.1.2.1.ร้อยละของ  กำร
เบิกใช้งบประมำณกำร
บริหำรจัดกำรงำนวิชำกำร
เพื่อจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิต
ภำพ (Productive 
learning) 
 
 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

1. ค่ำตอบแทนกำรสอนนักศึกษำเต็ม
เวลำ เสำร ์– อำทิตย ์
2. ค่ำตอบแทนกำรสอนเกินภำระงำน
นักศึกษำเต็มเวลำ จันทร์ – ศุกร์ 
3. ค่ำนิเทศ 
5. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร
หลักสูตร 
6. ทุนกำรศึกษำ (โครงกำร
พระรำชทำนควำมช่วยเหลือแก่
รำชอำณำจักรกัมพูชำ) 

งำนกำรเงินฯ 
งำนพัสดุ 

1.2. พัฒนำสมรรถนะ        
กำรจัดกำรเรียนรู ้ เชิงผลิต
ภำพ (Productive 
learning) เพื่อพัฒนำ
นักศึกษำให้มีควำมพร้อม
ต่อกำรท ำงำนระดับสำกล 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1 โครงกำร
ส่งเสริมกำรจัดกำร
เรียนรู้เชิงผลิตภำพ 
(Productive 
learning) 

1.2.1.1 ร้อยละของ
รำยวิชำที่เปิดสอนในปี
กำรศึกษำที่มีผลงำนเชิง
ประจักษ์ต่อรำยวิชำที่เปิด
สอนในปีกำรศึกษำ 

ร้อยละ 
 85 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
95 

ร้อยละ  
95 

ร้อยละ  
100 

1. กำรแสดงผลงำนกำรจัดกำรเรียนรู ้
เชิงผลิตภำพของหลักสูตร (งำน
สัปดำห์วันเจ้ำฟ้ำ) 
2. กำรประกวดโครงกำรกำรจัดกำร
เรียนรู้เชิงผลติภำพเพื่อค้นหำ Best 
Practice  
3. กำรเตรียมควำมพร้อมของ
นักศึกษำก่อนเข้ำศึกษำ 

งำนวิชำกำร 
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กลยุทธ์ โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

กิจกรรม ผู้ด ำเนินกำร 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.2. พัฒนำสมรรถนะ        
กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิต
ภำพ (Productive 
learning) เพื่อพัฒนำ
นักศึกษำให้มี 
ควำมพร้อมต่อกำรท ำงำน
ระดับสำกล 

1.2.4.โครงกำร
ประเมินคุณภำพ
บัณฑิต 

1.2.4.1 ร้อยละของบัณฑิต
ที่ตอบแบบสอบถำม 

- - ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

1. ส ำรวจกำรมีงำนท ำ/ 
กำรศึกษำต่อ/กำรประกอบ
อำชีพอิสระ  
2. ประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต  
 

งำนระบบ
สำรสนเทศ   
กำรเรียน      
กำรสอน 
 

1.2.4.2 ร้อยละของผู้ใช้
บัณฑิตที่ตอบแบบส ำรวจ 

- - ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
50 

1. ส ำรวจกำรมีงำนท ำ/ 
กำรศึกษำต่อ/กำรประกอบ
อำชีพอิสระ  
2. ประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต  
 

งำนระบบ
สำรสนเทศ   
กำรเรียน      
กำรสอน 
 

1.4 สร้ำงเครือข่ำยใน
รูปแบบประชำรัฐเพื่อ
พัฒนำคุณภำพบัณฑิต 

1.4.1 โครงกำร        
สร้ำงเครือข่ำยใน
รูปแบบประชำรัฐ
กับหน่วยงำน
ภำยในประเทศ 

1.4.1.1 จ ำนวนเครือข่ำย
ควำมร่วมมือภำยในประเทศ
และ มีกำรจัดกิจกรรมร่วมกัน 

14 
เครือข่ำย 

14 
เครือข่ำย 

11 
เครือข่ำย 

14 
เครือข่ำย 

14 
เครือข่ำย 

กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
หลักสูตร และแลกเปลี่ยนนักศึกษำ
ภำยในประเทศ 

งำนวิชำกำร 
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ยุทธศำสตร์ 2 กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อกำรแก้ไขปัญหำของท้องถ่ิน 
 

กลยุทธ์ โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

กิจกรรม ผู้ด ำเนินกำร 
2560 2561 2562 2563 2564 

2.4 พัฒนำองค์กรแห่งกำร
เรียนรู้โดยสร้ำงชุมชนอุดม
ปัญญำ  

2.4.1 โครงกำร
พัฒนำองค์กรแห่ง
กำรเรียนรู้โดย
สร้ำงชุมชนอุดม
ปัญญำ 

2.4.1.1 ระดับควำมส ำเร็จ
ของกำรพัฒนำองค์กรแห่ง
กำรเรียนรู้โดยสร้ำงชุมชน
อุดมปัญญำ 

ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 1. กำรบริหำรจัดกำรกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน (IQA) 
 

งำนบริหำรทั่วไป 

 

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรพัฒนำระบบกำรบรหิำรจัดกำรที่เป็นเลศิมีธรรมำภิบำล 
  

กลยุทธ์ โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

5.1 ดึงดูดบุคลำกรที่มี
ควำมสำมำรถให้เข้ำท ำงำน
ในมหำวิทยำลัยพัฒนำขีด
สมรรถนะของทรัพยำกร
บุคคลอย่ำงต่อเน่ืองทันต่อ
ควำมเปลี่ยนแปลง 

5.1.1 โครงกำร
พัฒนำระบบกำร
จัดกำรทรัพยำกร
บุคคลสู่ควำมเป็นเลิศ 
 

5.1.1.1 ระดับควำมส ำเร็จ
ของกำรจัดกำรทรัพยำกร
บุคลำกรสู่ควำมเป็นเลิศ 

ระดับ     
5 

ระดับ  
5 

ระดับ     
5 

ระดับ     
5 

ระดับ     
5 

พัฒนำสมรรถนะของผู้บริหำรและ
บุคลำกร 
 

งำนบริหำร
ทั่วไป 
งำนกำรเงินฯ 
งำนพัสดุ 

5.3 พัฒนำมำตรฐำน
กำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ 

5.3.1 โครงกำร
จัดกำรมำตรฐำน
กำรศึกษำและ
พัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำเพื่อสู่
ควำมเป็นเลิศ 

5.3.1.1 ระดับควำมส ำเร็จ
ของกำรด ำเนินงำนตำม
แผนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ  
 

- - ระดับ 5 
 

ระดับ 5 ระดับ 5 1. กำรบริหำรจัดกำรกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน (IQA) 
2. โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว
ปฏิบัติที่ดีในกำรจัดกำรคุณภำพ 

งำนบริหำร
ทั่วไป 
งำนกำรเงินฯ 
งำนพัสดุ 
งำนวิชำกำร 
งำนทะเบียน 
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กลยุทธ์ โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

5.4 พัฒนำประสิทธิผลกำร
บริหำรส ำนักงำน 

5.4.1 โครงกำร
พัฒนำประสิทธิผล
กำรบริหำร
ส ำนักงำน 

5.4.1.1 ร้อยละของกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ      
ตำมแผนที่ก ำหนด 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

1. กำรบริหำรส ำนักงำน (วัสดุ
ส ำนักงำน ครุภัณฑ์และวัสดุ 
สำธำรณูปโภค และอ่ืนๆ) 
2. จัดท ำวำรสำรวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ 

งำนบริหำร
ทั่วไป 
งำนกำรเงินฯ 
งำนพัสดุ 

 5.4.3 โครงกำรจัด
ประชุมเพื่อพัฒนำ
ระบบบริหำร
จัดกำรโดยมีส่วน
ร่วมของทุกภำค
ส่วน 

5.4.3.1 ร้อยละของกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณตำม
แผนกำรจัดประชุม 

 
 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

1. ค่ำตอบแทน ค่ำเบี้ยประชุม ค่ำ
เดินทำง ค่ำอำหำรว่ำง ในกำร 
ประชุมคณะกรรมกำรในหน่วยงำน 
2. ค่ำตอบแทน ค่ำเบี้ยประชุม      
ค่ำเดินทำง ค่ำอำหำรว่ำง ในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรสภำวิชำกำร  
3. ค่ำตอบแทน ค่ำเบี้ยประชุม      
ค่ำเดินทำง ค่ำอำหำรว่ำง ในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรอ่ืนๆ 
4. จัดท ำเอกสำรกำรประชุม สภำ
วิชำกำร สภำมหำวิทยำลัย 

งำนบริหำร
ทั่วไป 
งำนกำรเงินฯ 
งำนพัสดุ 

5.6 จัดหำและพัฒนำ
ทรัพยำกรสนับสนุนกำร
เรียนรู้ เทคโนโลยี
สำรสนเทศสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวก และบริกำรขั้น
พื้นฐำนภำยใน
มหำวิทยำลัยให้พร้อมต่อ
กำรเป็น Semi 
residential University 

5.6.2 โครงพัฒนำ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ และ
ระบบเครือข่ำยให้
พร้อมต่อกำรเป็น 
Semi residential 
University 

5.6.2.1 ค่ำเฉลี่ยควำมพึง
พอใจของนักศึกษำ และ
อำจำรย์ต่อกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
ระบบเครือข่ำยให้พร้อมต่อ
กำรเป็น Semi residential 
University 

>3.51 >3.51 >4.51 >4.51 >4.51 1. จัดหำและพัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศและระบบเครือข่ำย 
2. สร้ำงสรรค์ระบบงำนสำรสนเทศ
เข้ำสูด่ิจิทัล 
 

ระบบ
สำรสนเทศ 
กำรเรียน 
กำรสอน 
 



แผนกลยุทธ์ 2560-2564 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี 
 หน้ำ 28 
 

 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนกลยุทธ์ 2560-2564 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี 
 หน้ำ 29 
 

ปฏิทินกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนตำมแผนกลยุทธ์ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ใน 1 ปีกำรศึกษำ 
 

 

กิจกรรม 
 

ระยะเวลำ (เดือน) ผลกำรด ำเนินงำน หมำยเหต ุ

1. ทบทวนปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ มิถุนำยน 1. ก ำหนดปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจใหม่/ทบทวน  
2. รับกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน กรกฎำคม-สิงหำคม 2. รับทรำบผลกำรตรวจ จัดท ำ Improvement Plan  
3. ทบทวนแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  
     

สิงหำคม 3. (ร่ำง) แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ  
 

 

4.  เสนอเพื่อพิจำรณำแผนปฏิบัตกิำร    
     ต่อที่ประชุมของส ำนัก 

กันยำยน 4. เห็นชอบ แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปงีบประมำณ 
    

 

5.  ทบทวนแผนกลยทุธ์ของส ำนัก ตุลำคม 5. (ร่ำง) แผนกลยทุธ์ (กรณีที่มกีำรทบทวนตำม
ข้อเสนอแนะของสภำมหำวิทยำลัย/กำรตรวจประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน) 

 

6.  เสนอ แผนกลยุทธ์ ต่อที่ประชุมส ำนัก ตุลำคม 6. แผนกลยุทธ์ฉบบัปรับปรงุ  
7.  ติดตำม  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม 
แผนกลยทุธ์  ต่อที่ประชุมส ำนัก   
และต่อมหำวิทยำลัย      

ธันวำคม/มีนำคม/มิถุนำยน/
กันยำยน 

7. รำยงำนผลกำรติดตำม  และผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนกลยทุธ์ 

 

8.  ด ำเนินกำรในข้อ 1- 7 ทุกๆ ปีงบประมำณ    
 

 


