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แผนยุทธศาสตร์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี                
พ.ศ. 2561 - 2565 (ปรับปรุงปี 2562) ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยผ่านกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการ     
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะผู้บริหาร รวมถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน ร่วมแสดงความคิดเห็นในการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และเพ่ือใช้เป็นแนวทาง               
ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการและการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี แผนยุทธศาสตร์ฯ ประกอบไปด้วย 
2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 9 เป้าประสงค์ 11 ตัวชี้วัดความส าเร็จ และ 9 กลยุทธ์  

การด าเนินงานตามภารกิจด้านต่างๆ ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานทุกภาคส่วนของส านักฯ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ได้ด าเนิน
ไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
หลักการและเหตุผล 

 แผนยุทธศาสตร์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) (ปรับปรุงปี 2562) 
จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการด าเนินงานของส านักฯ เพ่ือให้สอดคล้องการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคม ตลอดจนเป็นทิศทางการพัฒนาส านักและ               
แนวทางการปฏิบัติร่วมกันของบุคลากรในสังกัดส านักและสามารถใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการด าเนินงาน           
การแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่จะส่งผลให้ส านักฯ ประสบความส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 –2565) 
(ปรับปรุงปี 2562) ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัย 
 2. เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในช่วงระยะ 5 ปี                           
(พ.ศ. 2561 – 2565) แผนยุทธศาสตร์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 –2565) 
(ปรับปรุงปี 2562) 

 

นโยบาย สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้สามารถด าเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้นั้น จ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เป็นผลกระทบรอบด้าน ดังต่อไปนี้ 
 1.  นโยบายรัฐบาล : ค าแถลงนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี               
(วันที่ 10 กันยายน 2557) 
 2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 3. ประเทศไทย 4.0 
 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 5. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 6. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 7. แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 8. นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2560 – 2564) 
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1.  นโยบายรัฐบาล : ค าแถลงนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี                  
(วันที่ 10 กันยายน 2557) 
 รัฐบาลได้น ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาตามแนวพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักส าคัญ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทรงเน้น
ความพอดีพอสมควรแก่ฐานะ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิด ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและความต้องการของประชาชน                   
ซึ่งแสดงออกมาโดยตลอดและจะชัดเจนขึ้นในช่วงเวลาแห่งการออกแบบการปฏิรูปประเทศ รัฐบาลมีนโยบาย
ในเรื่องต่าง ๆ จ าแนกเป็น 11 ด้าน ดังนี้ 
 1)  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 2)  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 3) การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 4) การศึกษาและเรียนรู้การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
 5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
 6) การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 7) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนาและนวัตกรรม 
 9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 
2. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ      

ให้ประกาศว่า โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ  

เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ             

ให้สอดคล้อง และบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว และต่อมาได้มีการ  

ตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ           

เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพ่ือมีพระบรมราชโองการประกาศใช้เป็น

ยุทธศาสตร์ชาติต่อไป 

บัดนี้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบกับในคราวประชุมสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมได้ลงมติให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ดังมี

สาระส าคัญตามที่แนบท้ายนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ตั้งแต่บัดนี้

เป็นต้นไป 
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ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พุทธศักราช 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

 
 

ภาพที ่1 วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2580 
ที่มา: https://www.nesdb.go.th 

 
 ได้มีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) โดยก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
  วิสัยทัศน์ 
   “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 
  เป้าหมาย 
   1.  ความม่ันคง 
  1.1 การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก 
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุ กมิติ   
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง   
      1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ  ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง  
เป็นกลไกที่น าไปสู่ การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
      1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน                      
มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น  

https://www.nesdb.go.th/
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         1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต                   
มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
        1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
 
  2.  ความม่ังคั่ง    
       2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรายได้สูง 
ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน   
      2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้ งภายใน                     
และภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค
ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก                   
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 
      2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์                         
ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม   
 
 3.  ความย่ังยืน 
  3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน                    
ให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้าง
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์   
  3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบ                   
ของประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ                     
ดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
  3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
  2. เพ่ือเพ่ิมกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม 
  3. เพ่ือลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ  
  4. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม   
 

  ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเก่ียวข้องกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคง 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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3. ประเทศไทย 4.0 

Thailand 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายที่รัฐบาลคาดหวังที่จะเปลี่ยนกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบเดิม
ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งก่อนที่จะก้าวเข้าสู่  Thailand 4.0 สามารถแบ่งลักษณะ                    
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ดังนี้ 

Thailand 1.0 เป็นยุคของเกษตรกรรม คนไทยปลูกข้าว พืชสวน พืชไร่ ท าปศุสัตว์ น าผลผลิตไปขาย
เพ่ือสร้างรายได้และยังชีพ 

Thailand 2.0 เป็นยุคอุตสาหกรรมเบา ในยุคนี้เริ่มมีการน าครื่องมือเข้ามาช่วย เราผลิตเสื้อผ้า กระเป๋า 
เครื่องดื่ม เครื่องเขียน เครื่องประดับเป็นต้น ประเทศเริ่มมีผลิตภาพมากขึ้น 

Thailand 3.0 (ปัจจุบัน) เป็นยุคอุตสาหกรรมหนัก เน้นการผลิตและขายส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ 
ก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น โดยใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพ่ือเน้นการส่งออก 

ในช่วงแรก Thailand 3.0 เติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันเศรษฐกิจไทยมีการเจริญเติบโตเพียง 3 - 4 % 
ต่อปีเท่านั้น ประเทศไทยจึงตกอยู่ช่วงรายได้ปานกลางมาเป็นเวลากว่า 20 ปี ในขณะที่ทั่วโลกมีการแข่งขัน                 
ที่สูงขึ้น รัฐบาลจึงมีแนวคิดที่จะน าประเทศไทยเปลี่ยนไปสู่ยุค Thailand 4.0 เพ่ือยกระดับให้ประเทศไทย            
ให้เป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง 
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ภาพที ่3 กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 

ที่มา: http://www.admissionpremium.com/content/1377 

ในปัจจุบันประเทศไทยยังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ท ามาก ได้น้อย” จึงจ าเป็นต้องมี                     
การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจเป็น “ท าน้อย ได้มาก” ซึ่งประเทศไทยจะต้องเปลี่ยน
จากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” และเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ                     
ด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ยกตัวอย่างเช่น                     
ภาคการเกษตรก็ต้องเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและ 
ใช้เทคโนโลยีหรือ Smart Farming โดยเกษตรกรต้องมีการปรับแนวทางการผลิต และมีแนวคิดที่เป็น
ผู้ประกอบการ การเปลี่ยนจาก SMEs ลักษณะเดิมไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups                      
ที่มีศักยภาพสูง การเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้และทักษะสูง เป็นต้น ซึ่งโมเดล                     
ของ Thailand 4.0 ก็มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี นั่นคือ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
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4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและวางรากฐาน                    
ในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่ส าคัญ คือ  
   1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ                    
อย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็น
เงื่อนไขที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทย                    
เป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข  และอยู่ร่วมกัน                     
อย่างสมานฉันท์  
   2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี  ส าหรับคนไทย 
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์  มีทัศนคติที่ดี 
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู                  
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
   3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ ประเทศไทย                     
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน                    
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า 
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
   4) ยึด“เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่ เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ                    
ระยะ 20 ปี มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่
กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs)  
   5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต 
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
   6) ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์                   
ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว”  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ จ านวน 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่งและยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 
   ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
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ภาพที ่2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
ที่มา: http://www.nesdb.go.th 

5. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) 
เนื่องจากแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) จะสิ้นสุดในปี พ.ศ.2559 ดังนั้น

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่งเป็นแผน                  
ระยะยาว 20 ปี เพ่ือเป็นแผนแม่บทส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา                   
โดยก าหนดวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้อง

กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
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วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ 
 1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 
 3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคีและร่วมมือ
ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4) เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางและความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ
ลดลง เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น 
 

แผนการศึกษาแห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ 
1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ                  

และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 
  - 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้(Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetic) 
  - 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical 
Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ 
การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร 
สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะ              
การเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 

2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ดังนี้ 
  2.1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) 
  2.2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน                    
อย่างเท่าเทียม (Equity)  
  2.3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้ เรียนให้บรรลุขีดความสามารถ                       
เต็มตามศักยภาพ (Quality) 
  2.4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่า                    
และบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) 
  2.5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบท
ที่เปลี่ยนแปลง(Relevancy) มีแผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้                   
6 ยุทธศาสตร์หลัก ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
 
6. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลปัจจุบัน ที่ได้ทรงมอบ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาผ่านองคมนตรี ใจความตอนหนึ่งว่า “...ให้แนะน ามหาวิทยาลัยราชภัฏ                   
ให้ท างานให้เข้าเป้าในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน...” แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า
ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ที่พระองค์เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น   
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ทรงสนพระทัยระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาอันเป็นส่วนส าคัญในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ                  
โดยทอดพระเนตรเห็นถึงศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาเป็นอย่างดี และทรงเข้าพระทัยอย่างลึกซึ้งถึงแก่นแท้
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่จัดตั้ งขึ้นเพ่ือให้ เป็นแหล่งผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นแหล่งความรู้วิชาการ                       
และเป็นปราชญ์แห่งการพัฒนาท้องถิ่น ที่จะสามารถเข้าถึงต้นตอแห่งปัญหาของพสกนิกรของพระองค์                      
ในแต่ละท้องที่  ทั้ งนี้  ก็ เ พ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้ นทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจน                        
มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เกิดขึ้น              
จากการร่วมหารือของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือท าการปรับยุทธศาสตร์การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย                   
ให้มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์ 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศโดยกระบวนการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน” 
 
พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีสมรรถนะท่ีตลาดแรงงานต้องการ 
2. วิจัยสร้างความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
3. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและผู้ประกอบการในการจัดการศึกษา 
4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล                           

สู่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
5. ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีน้อมน าแนวพระราชด าริ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การพัฒนาท้องถิ่น 
2. การผลิตและพัฒนาคร ู
3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2561) 
วิสัยทัศน์ 
ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน 
“จังหวัดเพชรบูรณ์จะมุ่งส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ใช้ศักยภาพ                   

ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่น พร้อมกับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม
อย่างยั่งยืน เพ่ือให้ไปสู่การเป็นเมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน” 
 

ค่านิยม 
มีจิตบริการ มุ่งธรรมาภิบาล ท างานเป็นทีม 
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เป้าประสงค์รวม 
1. เศรษฐกิจของจังหวัดมีการขยายตัวในอัตราที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม และการด า รงชีวิต                  

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็ง อยู่เย็นเป็นสุข ความเหลื่อมล้ าลดลง 

4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการดูแล คุ้มค่าและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
 
5 ยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงของคนและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 

8. นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (พ.ศ.2560 – 2564) 

 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามมาตรา 7 และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และมีนโยบาย กรอบทิศทาง
การด าเนินงานตามภารกิจที่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่  24 มกราคม 2561 
สภามหาวิทยาลัยจึงก าหนดนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ดังนี้ 

 1.  นโยบายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
  1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
   สร้างความเท่าเทียมกันในสังคมและความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่น พร้อมทั้งฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์เป็นรากฐานการพัฒนาที่มั่นคง  
   1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่น* 
   1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาสังคมท้องถิ่น* 
   1.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพ้ืนที่
ป่าของท้องถิ่น* 
   1.1.4 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมะขามหวาน
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
   1.1.5 ปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้* 
   1.1.6 มุ่งเน้นให้ทุกคณะมีส่วนร่วมในโครงการประชารัฐเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน* 
  1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
   มุ่งผลิตบัณฑิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถน า
นวัตกรรมมาจัดการเรียนรู้ และเป็นครูมืออาชีพ 
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   1.2.1 มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐานทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ* 
   1.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาครูศึกษา ค้นคว้า วิจัยนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  
ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง 
   1.2.3 เสริมสร้างและพัฒนาบัณฑิตครูให้ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู และเป็นครูมืออาชีพ* 
   1.2.4 สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร PLC ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาครูให้ได้รับ       
วิทยฐานะที่สูงขึ้น* 
   1.2.5 สร้างสรรค์การจัดกิจกรรมพ่ีเลี้ยงโรงเรียนขนาดเล็กท่ีช่วยแก้ปัญหาของโรงเรียนได้* 
   1.2.6 พัฒนาโมเดลการสร้างครูมืออาชีพ เพ่ือยกระดับคุณภาพของครูในชุมชน 
  1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
   สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือความเป็นเลิศทางคุณภาพทางการศึกษา 
และมีศักยภาพในการแข่งขัน 
   1.3.1 มุ่งเน้นและผลักดันการ Re-profile ของมหาวิทยาลัยให้ด าเนินการได้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น* 
   1.3.2 มุ่งมั่นการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าตามมาตรฐานสากลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยในประเทศและนานาชาติ 
   1.3.3 ปรับปรุงและพัฒนาให้มีการบูรณาการหลักสูตรให้มีมาตรฐานและมีจุดเด่นตาม
ยุทธศาสตร์และ Re-profile ของมหาวิทยาลัย* 
   1.3.4 จัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับการ Re-profile มหาวิทยาลัย* 
   1.3.5 สนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และการมีคุณวุฒิสูงขึ้นของอาจารย์และ
การเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน* 
   1.3.6 มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากร เพ่ือการแข่งขันได้ของมหาวิทยาลัย* 
   1.3.7 มุ่งเน้นและพัฒนางานวิจัยทางด้านการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
คุณภาพทางการศึกษา  
  1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
   มุ่งมั่นการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยแบบธรรมาภิบาล ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และศาสตร์พระราชาอันจะน าไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน 
   1.4.1 ส่งเสริม สนับสนุน สืบสาน และพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรในการอยู่ร่วมกันแบบ
กัลยาณมิตรของบุคลากรในมหาวิทยาลัย* 
   1.4.2 สนับสนุนและก ากับการบริหารจัดการทั่วไปของมหาวิทยาลัยในอ านาจ และหน้าที่
ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547* 
   1.4.3 จัดท าแผนและการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจทุกด้าน เพ่ือให้
บรรลุผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   1.4.4 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสู่ความเป็นเลิศ 
   1.4.5  ส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้การบริหารจัดการสมัยใหม่ เช่น ธรรมาภิบาล 
องค์กรแห่งการเรียนรู้ การบริหารการประเมินผลงานแบบครบวงจร 
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   1.4.6   มุ่งเน้นการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ศาสตร์พระราชา และผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรโปร่งใส* 
   1.4.7 เสริมสร้างสุขภาวะสังคมในองค์กร และมุ่งเน้นให้มีการสื่ อสารองค์กรโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศ 
   1.4.8 เร่งรัดปรับปรุงให้มีโครงสร้างการบริหารองค์กร การบริหารงบประมาณและ
ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า* 
   1.4.9 ผลักดันให้มีการเชิดชูเกียรติคนดีและคนเก่งของมหาวิทยาลัยให้สังคมได้รับรู้    
อย่างต่อเนื่อง*  
   1.4.10 ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
 

 2.  นโยบายตามภารกิจ 
  2.1 นโยบายการผลิตบัณฑิต 
   มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นเลิศทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะ           
การคิดวิเคราะห์ มีจิตอาสา และมีความเป็นผู้น า 
   2.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับและมีจุดเด่น
ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
   2.1.2 มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นเลิศ ทั้งในด้านวิชาการและ
วิชาชีพ* 
   2.1.3 มุ่งเน้นพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
เพ่ือรองรับการเป็น Thailand 4.0 
   2.1.4 ผลักดันการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 และ 
Thailand 4.0* 
   2.1.5 สนับสนุนให้มีเครือข่ายสหกิจศึกษากับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
   2.1.6 พัฒนาให้บัณฑิตมีทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
(Startup)*  
   2.1.7 พัฒนาความเป็นผู้น า กล้าคิด กล้าท า และกล้าแสดงออกให้บัณฑิตเพ่ือน าไปใช้              
ในการปฏิบัติงาน* 
   2.1.8 พัฒนาการมีจิตอาสาให้เป็นคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัย* 
   2.1.9 ผลักดันให้มีระบบการดูแลและการให้ค าปรึกษาที่หลากหลายและรวดเร็ว* 
   2.1.10 สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าแข่งขันความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ และกิจกรรม  
ต่าง ๆ ในระดับประเทศและนานาชาติ 
   2.1.11 พัฒนาระบบและกลไกการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพ* 
   2.1.12 พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้เป็นโรงเรียนสาธิตเพ่ือพัฒนาเทคนิคการสอนของนักศึกษา
และอาจารย์คณะครุศาสตร์ 
   2.1.13 จัดตั้งหน่วยงานใหม่ระดับคณะวิชาที่มีสภาวิชาชีพรับรอง หากมีความพร้อมและ
จ าเป็นจะจัดตั้งคณะวิชาอ่ืนให้รวมเป็นคณะที่มีลักษณะของศาสตร์เดียวกัน 

  2.2 นโยบายการพัฒนางานวิจัย 
   สร้างงานวิจัยเชิงพาณิชย์ และวิจัยแบบสหวิทยาการที่มีคุณภาพสู่การตีพิมพ์เผยแพร่            
ระดับนานาชาติ และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
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   2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยอย่างเป็นระบบ และเป็นรูปธรรม การพัฒนาองค์
ความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น* 
   2.2.2 สนับสนุนให้มีการท าวิจัยเชิงพาณิชย์ และวิจัยแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการ
พัฒนาท้องถิ่น 
   2.2.3 พัฒนาระบบการติดตามผลลัพธ์ ผลกระทบ หรือการใช้ประโยชน์จากการวิจัยที่
บูรณาการกับการบริการวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม* 
   2.2.4 ผลักดันให้นักวิจัยขอแหล่งทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ* 
   2.2.5 ผลักดันการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย       
และสามารถน าไปขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้* 
   2.2.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเพ่ือดูแล      
และรับผิดชอบเพื่อให้งานวิจัยมีมาตรฐานตามสากล 
   2.2.7 ผลักดันให้พัฒนาวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สารขึ้นสู่ฐาน TCI กลุ่ม 1 เพ่ือเป็นแหล่ง
เผยแพร่ผลงานของอาจารย์และนักศึกษา* 
   2.2.8 มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ และดูแลผู้ประกอบการใหม่ (Startup) อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องจนสามารถด าเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง* 
   2.2.9 สนับสนุนให้ผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ใช้นวัตกรรมในการประกอบธุรกิจ    
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและแข่งขันได้ 
   2.2.10 ผลักดันให้ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งสู่ความเป็นเลิศที่สามารถสร้างนวัตกรรม
เพ่ือใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น* 
   2.2.11 เร่งรัดผลักดันให้การด าเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นรูปธรรม            
เพ่ือแสดงศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
   2.2.12 ส่งเสริม และพัฒนางานวิจัยอย่างเป็นระบบโดยผ่านโครงการ Mentorship coaching* 
   2.2.13 สร้างสรรค์ และจัดท าระบบการสร้างแรงบันดาลใจส าหรับการวิจัย การตีพิมพ์ และ
การได้รับรางวัล 

  2.3 นโยบายการพัฒนางานบริการวิชาการ 
   ผลักดันให้มีการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับการเรียนการสอนและการวิจัยโดยน้อมน า 
แนวพระราชด าริมาบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
   2.3.1 มุ่งเน้นบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น* 
   2.3.2 พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ด้วยศาสตร์พระราชา และ Thailand 4.0 
   2.3.3 พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์           
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น* 
   2.3.4 สนับสนุนเผยแพร่ผลงานการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ และงานวิจัย  เพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นสู่สาธารณชน* 
   2.3.5 มุ่งม่ันในการบริการทางวิชาการที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของสังคม* 
   2.3.6 สนับสนุนผลักดัน ให้ทุกหน่ วยงานมี โครงการ พันธกิ จสัม พันธ์ที่ น้ อมน า              
แนวพระราชด าริมาบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน* 
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  2.4 นโยบายการพัฒนางานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   อนุรักษ์ สืบสาน และฟ้ืนฟู ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นมรดกชาติ       
และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับการท่องเที่ยวของท้องถิ่น 
   2.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ์ การสืบสาน และการฟ้ืนฟูศิลปะและวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นมรดกชาติ* 
   2.4.2 พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้งในประเทศ    
และต่างประเทศ* 
   2.4.3 ผลักดันและสร้างเสริมการเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ให้กับชุมชน* 
   2.4.4 ผลักดันการพัฒนาวารสารศิลปวัฒนธรรมเข้าสู่ฐาน TCI เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   2.4.5 พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด* 
   2.4.6 สนับสนุนการจัดท าศูนย์การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม หอวัฒนธรรม (ชาติพันธุ์) 
พิพิธภัณฑ์ หรือหอจดหมายเหตุ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับการท่องเที่ยวในท้องถิ่น* 
   2.4.7 ผลักดันให้อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพขึ้นเป็นมรดกโลกจากองค์ความรู้ที่ได้           
จากการวิจัย และการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ 
   2.4.8 สร้างสรรค์ให้มีมหกรรมการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับนานาชาติ 
   2.4.9 ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย และการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นสู่ระดับชาติและนานาชาติ 

   ทั้งนี้ เมื่อมหาวิทยาลัยได้ติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบาย อาจให้มีการทบทวน
นโยบายเป็นระยะ ๆ ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
 



แผนยุทธศาสตรส์ านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน ระยะ 5 ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)   (ปรับปรุง 2562)        16 

ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ศักยภาพส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
ข้อมูลพื้นฐาน 
1. ประวัติความเป็นมา 
 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เป็นหน่วยงานภายในตามโครงสร้างมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเพชรบูรณ์ มาตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นจากการก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบูรณ์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2516  
ต่อมาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2518 มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518”    
โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบูรณ์จึงได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมา พ.ศ. 2535 กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการได้น าความกราบบังคับทูล   
พระกรุณา ขอพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  และพระองค์ท่าน  
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนาม ว่า “สถาบันราชภัฏ” แก่วิทยาลัยครู 36 แห่ง 
วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์จึงมีชื่อใหม่ว่า “สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์” มีสถานภาพเป็นไปตามพระราชบัญญัติสถาบัน
ราชภัฏ มาตรา7 คือ ให้สถาบันราชภัฏเป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นกรมในกระทรวงศึกษาธิการ 

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ          
ให้ประกาศว่า “โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏขึ้นแทนสถาบันราชภัฏ” ให้ไว้ ณ วันที่      
10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นปีที่ 59 ในรัชกาลที่ 9 ตราเป็นพระราชบัญญัติ เรียกว่า “พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547” ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท าให้ 
“สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์” ยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์” นับตั้งแต่บัดนั้น และในการ   
แบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์นั้น ได้มีการด าเนินการตามกฎกระทรวงจัดตั้ง     
ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2549 ดังนี้   
 1.  ส านักงานอธิการบดี   
 -  กองกลาง       
 -  กองนโยบายและแผน      

-  กองพัฒนานักศึกษา 
 2.  คณะครุศาสตร์  
 - ส านักงานคณบด ี
 3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 - ส านักงานคณบด ี
 4.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 - ส านักงานคณบด ี
 5.  คณะวิทยาการจัดการ 
      - ส านักงานคณบด ี

6.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
      - ส านักงานคณบด ี

7.  สถาบันวิจัยและพัฒนา   
 - ส านักงานผู้อ านวยการ 
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8. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       - ส านักงานผู้อ านวยการ 

9. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 - ส านักงานผู้อ านวยการ 

10.  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
              - ส านักงานผู้อ านวยการ 

 
2. โครงสร้างการบริหารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 

 
 
3. โครงสร้างงานส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน   
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีฐานะเทียบเท่าคณะภายใต้การก ากับดูแลรับผิดชอบ
ของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประกอบด้วยกลุ่มงาน 6 งาน ดังนี้ 

1. งานบริหารและธุรการ 
2. งานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษา 
3. งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ 
4. งานทะเบียนและประมวลผล 
5. งานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
6. งานบัณฑิตศึกษา 

 โดยมีผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นรับผิดชอบ
ดูแลการปฏิบัติงานใน 5 งาน คือ 

1. งานบริหารและธุรการ 
2. งานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษา 
3. งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ 
4. งานทะเบียนและประมวลผล 
5. งานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

และมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานใน  1 งาน คือ 
1. งานบัณฑิตศึกษา 
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4. รายละเอียดและลักษณะงานตามโครงสร้างการบริหารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 

 ส านักส่ ง เสริมวิชาการและงานทะเบี ยนเป็นหน่วยงานในการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต                          
ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา สนับสนุนการจัดการศึกษา และประสานงานการพัฒนาหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตลอดจนมุ่งส่งเสริมคุณภาพวิชาการ คุณวุฒิการศึกษาและ
ต าแหน่งทางวิชาการคณาจารย์ประจ า เพ่ือให้การจัดเรียนการสอนของหลักสูตรสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ น ามาซึ่งการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม                  
ตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ นอกจากนั้นส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ยังมุ่งเน้น               
การให้บริการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ทันใจ โปร่งใส และประทับใจแก่ผู้รับบริการ โดยมีรายละเอียดและ
ลักษณะงานต่าง ๆ ตามโครงสร้างการบริหารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังนี้ 

 

1) งานบริหารและธุรการ 
จัดกลุ่มบุคลากรที่มีขีดความสามารถในการท างานด้านยุทธศาสตร์ การก ากับติดตาม และ             

การส่งมอบผลผลิตที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดคุณภาพด้านบริหารยุทธศาสตร์และคุณภาพทางการศึกษา โดยมี
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการแลงานทะเบียน เป็นผู้ก ากับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในกลุ่มงาน 
และจัดกลุ่มบุคลากรที่มีขีดความสามารถในการท างานด้านงานบริหาร อ านวยการ และเลขานุการการประชุม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสาร ธุรการ สารบรรณ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน การจัดซื้อจัดจ้าง 
พัสดุ และครุภัณฑ์ การจัดเตรียมเอกสารงานประชุม บันทึกการประชุม จัดท ารายงานการประชุมแจ้งเวียน 
และเรียนเชิญคณะกรรมการประชุม โดยมีหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ก ากับ
ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในกลุ่มงาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.1  วิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT ANALYSIS) จัดท าแผนยุทธศาสตร์  
 1.2 ก าหนดนโยบายการพัฒนางานทางด้านวิชาการโดยมีส านักส่งเสริมวิชาการเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านประสิทธิภาพ คุณภาพการศึกษาของนักศึกษาทุกระดับ และส่งเสริมการสร้างมูลค่า
ของผลผลิตบัณฑิตทุกระดับทุกสาขาวิชา ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม และออกไปรับใช้สังคมหรือชี้น าสังคม   
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.3 วิเคราะห์ความส าเร็จโครงการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทุกโครงการ   
เพ่ือวางแผนบริหารคุณภาพการท างานและส่งมอบผลผลิตของโครงการสู่ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างเป็นรูปธรรม  

1.4 จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือลดรอบการท างานในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องประสาน
กับหน่วยงานระดับคณะวิชา  

1.5 จัดท าแผนกลยุทธ์ทางเงินเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรม    
ต่าง ๆ อย่างมีคุณภาพและสมเหตุสมผล 

1.6 จัดท าแผนการจัดการความรู้และลดข้อจ ากัดในการเข้าถึงงานทางด้านวิชาการต่าง ๆ ในทุกด้าน 
1.7 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีเป้าหมายความส าเร็จของการพัฒนาในทุก

องค์ประกอบและทุกตัวชี้วัดเป็นระดับ 4 หรือ 5 ของเกณฑ์การประเมินแต่ละด้าน 
1.8 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในแต่ละปีการศึกษา 

เพ่ือเพ่ิมขีดสมรรถนะทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
1.9 จัดท าแผนอัตราก าลังเพ่ือรองรับการขยายตัวของภาระงานด้านต่าง ๆ ในส านักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 
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 1.10  จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาทุนและนักศึกษาสิทธิพิเศษ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสา   
ของมหาวิทยาลัยและประสานกองพัฒนานักศึกษาในการจัดท ากิจกรรมการพัฒนานักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
 1.11  วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานด้านผลการประกันคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์ของ     
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตามระบบและกลไกของปีการศึกษาที่ผ่านมา เพ่ือจัดท าตัวชี้วัด        
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และจัดท ารายผลการประเมินตนเอง (SAR) 
 1.12  จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานการควบคุมความเสี่ยงในส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนในแต่ละปีการศึกษา 
 1.13  จัดท าแผนการจัดการความรู้ ตามกลุ่มเป้าหมายและรายงานการจัดการความรู้          
เพ่ือพัฒนาองค์กรในแต่ละปีการศึกษา 
 1.14 วิเคราะห์งานและภาระงานของส านัก (JOB DESCRIPTION ANALYSIS) เพ่ือมอบหมาย
ภาระงานให้บุคลากรสายสนับสนุน ตามแท่งสายงานและภาระงานบุคลากรตามกรอบมาตรฐานต าแหน่งที่               
กพอ. ก าหนด   
  1.15 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน เพ่ือรองรับการบริหารความเสี่ยง     
ด้านต่าง ๆ ของส านักงาน เช่น การจัดเก็บเอกสารทางราชการหนังสือรับเข้า หนังสือออก งานธุรการ งานสารบรรณ 
การตรวจสอบเอกสารทางราชการ การประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร       
ทางราชการด้านวิชาการ  
  1.16 จัดท าแผนทางการเงิน โครงการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ เอกสารทางการเงิน 
การจ่ายค่าตอบแทนการไปราชการของบุคลากรในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แผนประสานงาน
การจัดการศึกษาในรูปแบบอื่น ๆ อย่างเป็นรูปธรรม  

1.17 จัดท าเอกสารก ากับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบ การแทงจ าหน่าย และรายงาน      
การคงสภาพวัสดุครุภัณฑ์ประจ าปี เป็นต้น 
 1.18 วิเคราะห์งานและภาระงาน ของบุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน       
เพ่ือวางแผนพัฒนาบุคลากรและบริหารงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ ทั้งคณะท างาน และอนุกรรมการ
คณะท างานต่าง ๆ ตามกรอบภาระงานที่ก าหนด   
 1.19 จัดท าเอกสารปฏิทินวิชาการ เอกสารการประชุม แจ้งก าหนดการประชุม จัดท าหนังสือ
เชิญกรรมการและคณะกรรมการประชุมทางวิชาการของการประชุมต่าง ๆ   
 1.20 จัดคณะท างาน และก ากับกิจกรรมการประชุมอบรม หรือโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทางวิชาการ ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการและ ประเมินความพึงพอใจด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ       
งานวิชาการให้มีประสิทธิภาพสูง  
 1.21 จัดเตรียมเอกสาร “การประชุมกรรมการบริหารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” 
จัดท าบันทึกการประชุม จัดท ารายงานการประชุมเพ่ือรับรองรายงานในการประชุมครั้งต่อไป แจ้งรายงานการ
ประชุมต่อคณะที่ประชุม แจ้งหนังสือเชิญประชุมสมาชิกที่ประชุม แจ้งมติท่ีประชุมแก่หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง 
 1.22 จัดเตรียมเอกสาร “การประชุมส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” จัดท าบันทึก      
การประชุม จัดท ารายงานการประชุมเพ่ือรับรองรายงานในการประชุมครั้งต่อไป แจ้งรายงานการประชุมต่อคณะ  
ทีป่ระชุม แจ้งหนังสือเชิญประชุมสมาชิกท่ีประชุม แจ้งมติท่ีประชุมแก่หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง 
 1.23 จัดเตรียมเอกสารการประชุม “คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและหมวดศึกษาทั่วไป” 
จัดท าบันทึกการประชุม จัดท ารายงานการประชุมเพ่ือรับรองรายงานในการประชุมครั้งต่อไป แจ้งรายงานการประชุม
ต่อคณะที่ประชุม แจ้งหนังสือเชิญประชุมสมาชิกท่ีประชุม แจ้งมติท่ีประชุมแก่หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง 
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 1.24 จัดเตรียมเอกสารการประชุม “คณะกรรมการวิชาการ” จัดท าบันทึกการประชุม      
จัดท ารายงานการประชุมเพ่ือรับรองรายงานในการประชุมครั้งต่อไป แจ้งรายงานการประชุมต่อคณะที่ประชุม 
แจ้งหนังสือเชิญประชุมสมาชิกท่ีประชุม แจ้งมติท่ีประชุมแก่หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง 
 1.25 จัดเตรียมเอกสารการประชุม “สภาวิชาการ” บันทึกการประชุม จัดท ารายงานการประชุม
เพ่ือรับรองรายงานในการประชุมครั้งต่อไป แจ้งรายงานการประชุมต่อคณะที่ประชุม แจ้งหนังสือเชิญประชุม
สมาชิกท่ีประชุม แจ้งมติท่ีประชุมแก่หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง 

 

 2)  งานแนะแนวและการรบัเข้านักศึกษา 
 จัดกลุ่มบุคลากรที่มีขีดความสามารถในการท างานเพ่ือให้บริการการศึกษาด้านต่าง ๆ          

วางแผนการแนะแนวสัญจรการศึกษาต่อ วางแผนจัดท าโครงการรับเข้าศึกษาประเภทต่าง ๆ การจัดท าสถิติ
การศึกษา การรับเข้านักศึกษาประเภทต่าง ๆ การจัดเอกสารใบค าร้องต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริการการศึกษา   
ในระดับปริญญาตรีของหลักสูตรต่าง ๆ โดยมีรองผู้อ านวยการฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษา เป็นผู้ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ก ากับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในกลุ่มงาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 2.1 วิเคราะห์แผนการรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา ศักยภาพและความพร้อม   
ของการรับเข้านักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ร่วมกับประธานหลักสูตรสาขาวิชา กรรมการบริหารหลักสูตร     
และคณบดีทุกคณะ เพ่ือประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อของส านักฯ และสาขาวิชาต่าง ๆ โดยการก าหนด
นโยบายและทิศทางการรับเข้านักศึกษาร่วมกัน 
 2.2 จัดท าแผนรับเข้าศึกษาต่อประจ าปีการศึกษา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจส าหรับ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และการวางแผนการรับเข้านักศึกษา ทุกสาขาวิชา และทุกคณะ จัดท าสถิติการลาออก
กลางครันของนักศึกษา การคงอยู่ของนักศึกษา การตรวจสอบคุณวุฒิเดิมก่อนเข้าศึกษา จากสถานศึกษาเดิม 
สถิติการรับเข้านักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา และสถิติบัณฑิตที่จบการศึกษา สถิติความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
และสถิติการมีงานท าของทุกสาขาวิชาและทุกคณะ 
 2.3 จัดท าแผนการรับนักศึกษาให้เป็นตามแผนการรับเข้าของหลักสูตร TQF ของแต่ละสาขาวิชา 
มีแผนการประชาสัมพันธ์ แผนการเตรียมความพร้อมให้กับอาจารย์แนะแนวอย่างต่อเนื่อง มีการประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางหลายช่องทาง ทั้งสื่อมัลติมีเดีย แผ่นพับจุลสาร เอกสารแนะน าสาขาวิชาใหม่ และวิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น 

2.4 จัดท าคู่มือนักศึกษา ปฏิทินวิชาการ และเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
ด้านงานวิชาการ  

2.5 จัดท าข้อมูลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรายหัว (FTES) ของนักศึกษาทุกประเภท เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจเรื่องงบประมาณในการลงทุนและการจ้างอัตราก าลังเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่เพียงพอ 

2.6 จัดรวบรวมรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนต่าง ๆ และเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
ในแต่ละปีการศึกษา  

2.7 ประสานงานด้านการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาทุน       
และกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาและส านักศิลปวัฒนธรรม  

2.8 การจัดโครงการการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนมัธยมศึกษาภายใน    
จังหวัดเพชรบูรณ์และใกล้เคียง 

2.9 ออกแบบฟอร์มใบรับรองการศึกษาต่าง ๆ และสร้างระบบกลไกการเข้าถึงในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบวุฒิผู้สมัครเรียน การตรวจสอบทะเบียนการเรียน การตรวจสอบสถานภาพ
นักศึกษาปกติ และสถานภาพนักศึกษาทุนประเภทต่าง ๆ  
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 3)  งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ 
 จัดกลุ่มบุคลากรที่มีขีดความสามารถในการท างานด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดตารางเรียน
ตารางสอน การจัดห้องเรียน ห้องสอบ และทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิต
ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตลอดจน
ส่งเสริมวิชาการ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ส่งเสริมการพัฒนาต าแหน่ง      
ทางวิชาการและวิชาชีพให้กับบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายปฏิบัติการ โดยมีรองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนา
และส่งเสริมวิชาการ เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ก ากับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในกลุ่มงาน              
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ (Facility of Education) ศักยภาพ และความพร้อมของ
อาคารเรียนทุกอาคารทุกคณะวิชา เพ่ือรองรับการบริหารจัดการห้องเรียน ห้องสอน และห้องสอบที่เหมาะสม
กับการใช้งานจริง และการเสนอข้อมูลให้ ฝ่ายบริหารเพ่ือจัดท าห้องเรียนมาตรฐานและบริหารอาคารเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดตารางเรียนตารางสอนที่เหมาะสม 

3.2 จัดท าคู่มือแผนการเรียนหลักสูตรสาขาวิชา ก ากับ และดูแลงานการจัดการเรียนการสอน    
จัดตารางเรียน ตารางสอน ห้องเรียน และห้องสอบให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียน การปฏิบัติการเรียนรวม
และการเรียนเฉพาะวิชาชีพของหมู่เรียนนักศึกษา 

3.3 จัดท าเอกสารใบค าร้องต่าง ๆ เพ่ือบริการในงานหลักสูตรแก่นักศึกษา ตลอดจนก ากับ 
ดูแล งานพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมวิชาการ การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดการเรียน การเพ่ิม-ถอน รายวิชา 
การเทียบโอน/ยกเว้นรายวิชา/เทียบประสบการณ์การท างาน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงผู้สอน 

3.4 ประสานการควบคุมคุณภาพบัณฑิตกับคณะสาขาวิชาต่าง ๆ และอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
โดยออกระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการก ากับผลการด าเนินงานการพัฒนาบัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามมาตรฐานกรอบคุณวุฒิ (มคอ.1 - มคอ.7) ของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  

3.5 ก ากับ ติดตามการรายงานการประกันคุณภาพทุกหลักสูตรสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี 
ตามกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรีของหลักสูตรสาขาวิชาและคณะต่าง ๆ ตลอดจน          
การก ากับติดตามการรายงานตามตัวบ่งชี้มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

3.6 สนับสนุนการจัดท าหลักสูตร ก ากับดูแลอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ ข้อมูลที่ถูกต้อง 
ประสาน สกอ. เพ่ือให้การจัดท าหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

3.7 วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานและพัฒนาหลักสูตรหมวดการศึกษารายวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) 
เพ่ือให้ทราบสถิติของการจัดการศึกษาในรายวิชาศึกษาทั่วไป ทุกรายวิชาที่มีการเปิดเรียนและไม่ได้รับ                
การเปิดเรียน เพ่ือการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นทางเลือกที่มีความเหมาะสมจ าเป็นต่อการด ารงชีพ              
ของนักศึกษาและบัณฑิตในสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนก ากับ ติดตาม และรายงานผลการพัฒนาหลักสูตร
รายวิชาศึกษาท่ัวไป ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรอบคุณวุฒิอุดมศึกษา 

3.8 จัดท ารายงานการพัฒนาหลักสูตร และรายวิชาศึกษาทั่วไป (มคอ.7) มหาวิทยาลัย          
ตามวงรอบการศึกษาทุก ๆ 5 ปี อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เป็นไปตามกลไกการเปิดและปิดหลักสูตร และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

3.9 ส่งเสริมและก ากับ ติดตามการวัดผล และประเมินผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) 
ตามตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานกรอบคุณวุฒิ (TQF) ของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
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3.10 ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการก ากับและการจัดเก็บตัวชี้วัดการประกัน
คุณภาพการศึกษาของส านักส่งเสริมวิชาการฯ และสนับสนุนกระบวนการจัดเก็บตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษา           
ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชาในแต่ละปีการศึกษา 

3.11 จัดท าแผนพัฒนาระบบการเรียนหมวดศึกษาทั่วไปผ่านออนไลน์ เพ่ือการเพ่ิมช่องทาง              
การจัดการศึกษาด้วยระบบ IT และการบริการทางวิชาการต่าง ๆ เช่น การเรียนผ่านระบบออนไลน์ ส าหรับรายวิชา
การศึกษาทั่วไป การจัดท าเว็บไซต์เพ่ือบริการข้อมูลการเข้าพัฒนาผลงานทางวิชาการ การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
และต าแหน่งวิชาชีพต่าง ๆ  

 

4)  งานทะเบียนและประมวลผล 
 จัดกลุ่มบุคลากรที่มีขีดความสามารถในการท างานเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ 
ให้รองรบัการให้บริการข้อมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ทางวิชาการต่าง ๆ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
วิชาการ เพ่ือให้นักศึกษาและคณาจารย์ตรวจสอบข้อมูลทางวิชาการนักศึกษา การดาวน์โหลดแบบฟอร์มค าร้อง           
ที่เกี่ยวข้องกับงานระเบียบ ระเบียน ทะเบียน ทางด้านวิชาการ และการเข้าถึงระบบสนับสนุนการประมวลผล
การศึกษาด้วยระบบออนไลน์ การตรวจสอบข้อมูลการขอส าเร็จการศึกษา การจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ให้บริการทางทะเบียน การประมวลผลการเรียนนักศึกษา ตลอดจนการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทะเบียน              
ผลการเรียนนักศึกษาและบัณฑิตแต่ละรุ่น โดยมีรองผู้อ านวยการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล เป็นผู้ได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้ก ากับติดตามการปฏิบัติหน้าที่  ของบุคลากรในกลุ่มงาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

4.1 วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานด้านศักยภาพต่าง ๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ เพ่ือรองรับ
การให้บริการข้อมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ทางวิชาการต่าง ๆ ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพงานทะเบียน และประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

4.2 ก ากับการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา ตรวจสอบรายงานผลการส าเร็จศึกษา และเสนอ
ชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย เพ่ืออนุมัติปริญญา
และออกหลักฐานการศึกษา เช่น ใบแสดงผลการเรียน ใบรับรองคุณวุฒิ และใบปริญญาบัตร 

4.3 วิเคราะห์ศักยภาพของเทคโนโลยีที่รองรับการท างานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
การบริการ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ทางด้านวิชาการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงานด้านวิชาการ เช่น การลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์  การเข้าสู่เว็บบริการการศึกษาต่าง ๆ เช่ น  
การตรวจสอบสถานภาพการเป็นนักศึกษา การตรวจสอบผลการเรียน การตรวจสอบรายชื่อผู้ที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา การตรวจสอบแผนการเรียน และการตัดเกรด/ส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์ 

4.4 จัดท าแผนพัฒนาระบบทะเบียน ประมวลผลอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือตอบสนองการบริการข้อมูล
และรายงานผลการศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่าง ๆ  

4.5 จัดท าคู่มือสารสนเทศวิชาการของนักศึกษาและคณาจารย์ เพ่ือการเข้าถึงการให้บริการ
ข้อมูลทางด้านวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 
 

 5)  งานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
  จัดกลุ่มบุคลากรที่มีขีดความสามารถในการท างานเพ่ือจัดท าแผนประชาสัมพันธ์งาน พัฒนา
อาชีพนักศึกษา การพัฒนาระบบงานสหกิจศึกษากับบริษัทต่าง ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในรูปแบบ       
สหกิจศึกษา และด าเนินกิจกรรมโครงการสหกิจศึกษาอย่างเต็มรูปแบบกับเครือข่ายต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาอาชีพนักศึกษา ให้รองรับมาตรฐานวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ 
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ตลอดจนในระดับภูมิภาคประชาคมอาเซียน โดยมีรองผู้อ านวยการฝ่ายสหกิจศึกษา และพัฒนาอาชีพ เป็นผู้ได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้ก ากับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในกลุ่มงาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

5.1 วิเคราะห์ศักยภาพของงานประชาสัมพันธ์การแนะแนวสหกิจศึกษา ประชาสัมพันธ์            
สหกิจศึกษา และงานประชาสัมพันธ์ที่รองรับการส่งเสริมวิชาการของส านักส่งเสริมวิชาการ การให้บริการ และ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ทางด้านวิชาการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งานดา้นวิชาการ  

5.2 วิเคราะห์ปัญหาด้านต่าง ๆ ของการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับกิจกรรมการส่งเสริมกิจกรรม              
สหกิจศึกษา และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงด้านการประชาสัมพันธ์ของงานสหกิจศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ          
การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพนักศึกษา  

5.3 จัดท าคู่มอืสหกิจศึกษาของนักศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์และเพ่ิมช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ 
เพ่ือการเข้าถึงแหล่งปฏิบัติงานและการพัฒนาอาชีพในรูปแบบสหกิจศึกษา  

5.4 จัดท ารายงานประจ าปี ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

5.5 จัดท าแผนประชาสัมพันธ์โครงการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในบริษัทต่าง ๆ ทั้งในระบบการศึกษา
ภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.ปช.) เข้าสู่กระบวนการพัฒนาอาชีพด้วยระบบสหกิจศึกษา 

5.6 จัดท าแผนพัฒนาระบบ กลไก การพัฒนาอาชีพนักศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์ การร่วมมือ 
กับองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือรองรับการส่งผ่านข้อมูลสารสนเทศการปฏิบัติงานสหกิจของนักศึกษา         
ทุกสาขาวิชา รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ด้านสหกิจศึกษากับหน่วยงานหรือองค์กรเอกชน              
บริษัทต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

5.7 การจัดโครงการเตรียมนักศึกษาก่อนออกฝึกสหกิจศึกษา และสัมมนาให้นักศึกษา    
หลังจากปฏิบัติงานสหกิจกลับมาจากสถานประกอบการ และส่งเสริมการประกวดผลงานสหกิจศึกษา        
ระดับเครือข่าย ภาคเหนือตอนล่างและระดับประเทศต่อไป 

 

 6)  งานบัณฑิตศึกษา 
 จัดกลุ่มบุคลากรที่มีขีดความสามารถในการท างานด้านหลักสูตร แผนการเรียน งานทะเบียน     
และประมวลผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือมุ่งข้อมูลที่ถูกต้องของหลักสูตร แผนการเรียน ทะเบียน
การศึกษา และการประมวลผลทางการศึกษาของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้ง การก ากับ ติดตาม    
คุณภาพการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ประสานงานกับผู้บริหาร และผู้ เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
บัณฑิตศึกษาในด้านต่าง ๆ โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี ให้เป็นผู้ก ากับ
ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในกลุ่มงาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

6.1 ประสานงานรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานด้านศักยภาพต่าง ๆ               
ของหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท แผนการศึกษา งานทะเบียน และการประมวลผลการศึกษาของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือจัดระบบและกลไกหลักสูตร แผนการเรียน งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา             
ในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูง 

6.2 ประสานงานกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา     
เพ่ือก ากับ ดูแลงาน การจัดการเรียนการสอน การจัดอาจารย์ผู้สอน การจัดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์           
จัดคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามข้ันตอนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา            
ตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา  
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6.3 ประสานงานกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาเพ่ือการจัดท าต้นฉบับเอกสาร 
การเรียน แผนการเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เอกสารการลงทะเบียนบัณฑิต เอกสารการรักษา
สถานภาพการเป็นนักศึกษา และกระบวนการสอบต่างๆ ตามข้ันตอน  

6.4 ให้บริการการศึกษาในการออกเอกสารใบค าร้องต่าง ๆ ใบรับรองการเป็นนักศึกษา             
การตรวจสอบคุณวุฒิ การตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน การตรวจสอบสถานภาพนักศึกษากับงานบัณฑิตศึกษา 

6.5 ตรวจสอบการขอส าเร็จการศึกษา ตรวจสอบวุฒิศึกษา และเสนอชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา         
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา การออกหลักฐานการศึกษา เช่น การออกใบแสดงผลการศึกษา
ใบรับรองคุณวุฒิ ใบปริญญาบัตรระดับบัณฑิตศึกษา 

6.6 ประสานหลักสูตรสาขาวิชาเพ่ือควบคุมคุณภาพบัณฑิตกับคณะ สาขาวิชาต่าง ๆ และอาจารย์     
ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียน โดยออกระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) การจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา  

6.7 ตรวจสอบการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา โดยออกระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและจัดท า
แนวปฏิบัติเพ่ือการขอส าเร็จการศึกษาของบัณฑิตศึกษา แต่ประเภทตามแผนการศึกษา และจัดท าเอกสาร
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

6.8 ประสานหลักสูตรสาขาวิชาเพ่ือควบคุมคุณภาพบัณฑิตกับคณะ สาขาวิชาต่าง ๆ และ
ติดตามการรายงานการประกันคุณภาพทุกหลักสูตรสาขาวิชา ระดับบัณฑิตศึกษาตามกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ สาขาวิชาต่าง ๆ ตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามมาตรฐานกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) ที่หลักสูตรก าหนดไว้ 
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5. ผู้บริหารและบุคลากร  
ตามสายงานการปฏิบัติของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2562 

 

           บุคลากรของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทั้งที่เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย  
สายสนับสนุน และลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ซึ่งบรรจุในต าแหน่งสายงานสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ของงานและ  
กลุ่มงานในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังนี้ 
 

5.1 คณะกรรมการบริหาร  
1. อาจารย์สุภาพร บางใบ ข้าราชการ อายุการท างานใน สสว. 2 ป ี
2. อาจารย์อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท ์ ข้าราชการ อายุการท างานใน สสว. 2 ป ี
3. อาจารย์เอกชัย แสงโสดา พนักงานมหาวิทยาลัย (วิชาการ) อายุการท างานใน สสว. 2 ป ี
4. อาจารย์ยุภา  ค าตะพล พนักงานมหาวิทยาลัย (วิชาการ) อายุการท างานใน สสว. 2 ป ี
5. นางพัชริยา ศรีสด ข้าราชการ อายุการท างานใน สสว. 35 ปี

  

5.2 งานบริหารและธุรการ 
1. นางสาววัลยา ภูจุ้ย พนักงานมหาวิทยาลัย (สนับสนุน) อายุการท างานใน สสว. 8 ป ี 
2. นางสาววารินทร์ เพชระบูรณิน พนักงานมหาวิทยาลัย (สนับสนุน) อายุการท างานใน สสว. 10 ปี   
3. นางสาวชนากานต์ พิณเขียว  พนักงานมหาวิทยาลัย (สนับสนุน) อายุการท างานใน สสว. 7 ป ี  

 

5.3  งานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษา 
1. นางอรทัย เพชระบูรณิน พนักงานมหาวิทยาลัย (สนับสนุน) อายุการท างานใน สสว. 8 ป ี
2. นางสุจิตรา  ดีดาร์ พนักงานมหาวิทยาลัย (สนับสนุน) อายุการท างานใน สสว. 8 ป ี 
3. นางสาวสุกัญญา  สิทธิ พนักงานมหาวิทยาลัย (สนับสนุน) อายุการท างานใน สสว. 8 ป ี
4. นางสาวทิพยาภา ถิรรุจเขมพร  พนักงานมหาวิทยาลัย (สนับสนุน) อายุการท างานใน สสว. 6 ป ี
 

5.4  งานทะเบียนและประมวลผล 
1. นางจินตนา  ศักดิ์เสถียรกุล พนักงานมหาวิทยาลัย (สนับสนุน) อายุการท างานใน สสว. 10  ป ี 
2. นายขวัญชัย แก่นไทย  พนักงานมหาวิทยาลัย (สนับสนุน) อายุการท างานใน สสว. 9 ป ี
3. นางอุตสา สว่างแจ้ง พนักงานมหาวิทยาลัย (สนับสนุน) อายุการท างานใน สสว. 7 ป ี
4. นางสาวภัควัลย์ ทองมั่นวิบูลศรี  พนักงานมหาวิทยาลัย (สนับสนุน) อายุการท างานใน สสว. 6 ป ี

 

5.5  งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ 
1. นางสาววณิชยา  บัวสิงค า พนักงานมหาวิทยาลัย (สนับสนุน) อายุการท างานใน สสว. 10 ปี 
2. นายคณพศ  คงศิริเพชร พนักงานมหาวิทยาลัย (สนับสนุน) อายุการท างานใน สสว. 8 ป ี
3. นางค าไผ่ แก่นไทย พนักงานมหาวิทยาลัย (สนับสนุน) อายุการท างานใน สสว. 3 ป ี 

  

5.6  งานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
1. นางสาวแสงสุนีย์ เดชมา พนักงานมหาวิทยาลัย (สนับสนุน) อายุการท างานใน สสว. 7 ป ี
2. นางสาวทิวา ไพรเขต พนักงานมหาวิทยาลัย (สนับสนุน) อายุการท างานใน สสว. 6 ป ี
3. นายพิชิตชัย ศิริโสม พนักงานมหาวิทยาลัย (สนับสนุน) อายุการท างานใน สสว. 5 เดือน 

 

5.7  งานบัณฑิตศึกษา 
1. นางรัชนี ใจรักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย (สนับสนุน) อายุการท างานใน สสว.  10 ป ี
2. นายเพ็ญศักดิ์ ปานนิล พนักงานมหาวิทยาลัย (สนับสนุน) อายุการท างานใน สสว.  7 ปี 
3. นางน้ าอ้อย  บุญพัด พนักงานมหาวิทยาลัย (สนับสนุน) อายุการท างานใน สสว.  6 ปี  
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6. ข้อมูลบุคลากรและงบประมาณของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2562 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

 

6.1  ข้อมูลบุคลากร (สายสนับสนุน) 
 

ประเภทบุคลากร จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
 ข้าราชการพลเรือน 1 4.00 
 อาจารย์ (ข้าราชการ) 2 8.00 
 พนักงานมหาวิทยาลัย (วิชาการ) 2 8.00 
พนักงานมหาวิทยาลัย (สนับสนุน) 20 80.00 
รวม 25 100.00 

ข้อมูล ณ วันที ่26 ธันวาคม 2562 
 
6.2  ข้อมูลงบประมาณ 

 

ประเภทงบประมาณ จ านวน (บาท) คิดเป็นร้อยละ 
 งบประมาณแผ่นดิน 1,126,630 41.67 
งบประมาณ บกศ. 1,263,510 46.74 
งบประมาณ กศ.ปช. 109,800 4.06 
งบประมาณมหาบัณฑิต (กศ.ปช.) 197,530 7.31 
งบประมาณมหาบัณฑิต (ปกติ) 6,000 0.22 
รวม 2,703,470 100.00 

ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562 
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7. นโยบายและแนวคิดการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาส านักส่งเสริมวิชาการ            
และงานทะเบียน 

 

 ระบบประกันคุณภาพของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีดังนี้ 
 

 1.  นโยบายและแนวทางประกันคุณภาพ  
     เพ่ือให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรฐานและคุณภาพ     
ในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงมีนโยบายการประกันคุณภาพ ดังนี้ 

1.1 ส่งเสริมให้กลุ่มงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และหลักสูตรสาขาวิชา          
ทุกหลักสูตรในคณะต่าง ๆ ด าเนินการประกันคุณภาพภายในให้ได้มาตรฐานกรอบ TQF 

1.2 พัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน          
ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย  

1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้น ากิจกรรมต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ เช่น 5 ส. ระบบ           
การพัฒนาบุคลากร ระบบการพัฒนากลุ่มงาน เป็นต้น 

1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร คณาจารย์ และนักศึกษามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1.5 ให้ส านักส ่งเสร ิมว ิชาการและงานทะเบียนจัดท าแผนงานประกันคุณภาพประจ าปี                     
มีการประเมินภายใน และน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงระบบการท างานตามยุทธศาสตร์ให้มีการพัฒนา    
ทุกตัวชี้วัดและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในทุกปีการศึกษา 
 

 2.  แนวคิดในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
 แนวคิดในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยอาศัย
การประสานระบบการพัฒนาคุณภาพองค์กรของ  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) 
และความรับผิดชอบพันธกิจทั้งหมด 7 ด้านขององค์กรหรือสถาบันการศึกษา คือ  (1) ด้านคุณภาพบัณฑิต           
(2) ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (3) ด้านการบริการวิชาการ (4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(5) ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน (6) ด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร (7) ด้านการประกันคุณภาพ 
 

 3.  ระบบการประกันคุณภาพของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อาศัยหลักการของระบบ
การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ที่มุ่งเน้นระบบและกลไกควบคุม (Control)  ตรวจสอบ (Audit)            
และประเมิน (Assessment) ประกอบด้วยการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหาร               
ที่เป็นระบบครบวงจร ( PDCA ) ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ  

1) ขั้นวางแผน ( Plan – P )  
      ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ก าหนดแผนการจัดท าการประเมินตนเองโดยก าหนด

ระบบการประกันคุณภาพของส านักรวมถึงก าหนดบุคลากรรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ งบประมาณ                
การด าเนินงาน  เกี่ยวกับการประกันคุณภาพไว้อย่างชัดเจน 

2)  ขั้นปฏิบัติตามแผน ( Do – D ) 
             ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ท าการประเมินตนเองตามแนวทางของหน่วยงาน และ
มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ เมื่อแล้วเสร็จจัดท ารายงานการประเมินตนเอง เสนอต่องานประกันคุณภาพทางการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 
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3) ขั้นตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ ( Check – C )  
                งานประกันคุณภาพทางการศึกษาของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แต่งตั้ ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
                3.1  ท าการตรวจประเมินการด าเนินงานของงานต่าง ๆ ภายในส านักงาน ตามองค์ประกอบและ
ตัวชี้วัดที่ได้รับมติเห็นชอบในการจัดท าการประกันคุณภาพ 
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้แก่  
                      3.1.1 ตรวจสอบรูปแบบของรายงานการประเมินตนเอง 
                      3.1.2 ประเมินผลการด าเนินงานของงาน กลุ่มงานต่าง ๆ   
                3.2  รายงานผลการตรวจประเมินต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและมหาวิทยาลัย 
                3.3  ชี้แจง อภิปราย และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ                  
เพ่ือน ามาปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามท่ีเห็นสมควร 
 

4) ขั้นแก้ไขปัญหา ปรับปรุง และพัฒนา ( Action – A ) 
 งานประกันคุณภาพทางการศึกษาของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแจ้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
ให้กลุ่มงานต่าง ๆ ของส านัก เพ่ือด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง แล้วส่งรายงาน การประเมินตนเองฉบับสมบูรณ์ 
ให้กับงานประกันคุณภาพทางการศึกษาของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในทุกรอบปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตรส์ านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน ระยะ 5 ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)   (ปรับปรุง 2562)        29 

ระบบการประกันคุณภาพภายในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์
 

กลไกการประกัน
คุณภาพ 

ระบบการบริหารจัดการ ความรับผิดชอบในระบบประกันคุณภาพ 
คณะกรรมการบริหารส านัก/ 
สภามหาวิทยาลัย 

ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ 

- ขั้นวางแผน  
(Plan – P) 

ผู้อ านวยการ  
และรองผู้อ านวยการ 

-   ก าหนดแผนการจัดท าการประเมินตนเอง 
-   ก าหนดบุคลากรรับผิดชอบ 

- ขั้นปฏิบัติตามแผน 
(Do – D) 
 

ผู้อ านวยการ  
และรองผู้อ านวยการ 
คณะกรรมการบริหารส านัก/ 
สภามหาวิทยาลัย 

-   ท าการประเมินตนเองตามแนวทางของส านัก 
-   จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

- ขั้นตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติ 
(Check – C) 

ผู้อ านวยการ  
และรองผู้อ านวยการ 
คณะกรรมการบริหารส านัก/ 
สภามหาวิทยาลัย 

-   ท าการตรวจประเมินแต่ละงาน 
-  รายงานผลการตรวจประเมินต่อส านัก 

- ขั้นแก้ไขปัญหา 
ปรับปรุงและพัฒนา 
(Action – A) 

ผู้อ านวยการ  
และรองผู้อ านวยการ 
คณะกรรมการบริหารส านัก/ 
สภามหาวิทยาลัย 

-  ท าการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา 
-  รายงานผลการตรวจประเมินต่อมหาวิทยาลัย 

 
 4.  นโยบายการประกันคุณภาพนักศึกษาและบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีแนวนโยบายในการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนักศึกษาตามกรอบคุณวุฒิ TQF และตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “บัณฑิตมีคุณธรรม มีความรู้สู้งาน” 
ดังนี้ 

1) ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรสาขาวิชาพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

2) ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งด้านวิชาการและการพัฒนาตนเองเพ่ือการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
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กิจกรรมการวิเคราะหต์นเองด้วย SWOT Analysis และ SWOT Matrix 

 เพ่ือให้สามารถก าหนด ปณิธาน ปรัชญา และวิสัยทัศน์ของส านัก ได้ชัดเจนภายใต้การวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอก จึงได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนกลยุทธ์ใหม่ 
พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุงปี 2562) 

1) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
จุดอ่อน (Weakness) 

W1 สถานที่ท างานไม่เหมาะสม เช่น แออัด แคบ ไม่มีพ้ืนที่ในการจัดเก็บเอกสาร เป็นต้น  
W2 งบประมาณจ ากัดท าให้ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ใช้ในการผลิตสื่อส าหรับ

เผยแพร่ข้อมูล 
W3 คู่มือปฏิบัติงานไม่ครบทุกงาน ท าให้การปฏิบัติงานแทนไม่ราบรื่นเท่าที่ควร 
W4 บุคลากรยังขาดความกล้าในการตัดสินใจ 
W5 บุคลากรยังขาดทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ท าให้มีข้อจ ากัดในการให้บริการอาจารย์ต่างประเทศ 
W6 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริการ ยังไม่สนับสนุนในรูปแบบภาษาอังกฤษ เช่นเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 
W7 ระบบสารสนเทศยังไม่สนับสนุนงานเท่าที่ควร เช่น ระบบค าร้องเพ่ิม-ถอน การเปิดกรณีพิเศษ เป็นต้น 
W8 มหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงานระยะยาวบ่อยท าให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน 
W9 การประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายในเป็นไปด้วยความล าบาก 

จุดแข็ง (Strength) 
S1 บุคลากรมีความรู้ความสามารถทักษะในการให้บริการได้ดี สามารถอุทิศตนและเสียสละเวลา ร่วมกัน

ท างานเป็นทีม 
S2 เป็นหน่วยงานหลักด้านวิชาการในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
S3 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ และประสบการณ์ในการท างาน 
S4 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
S5 ONE STOP SERVICE ให้ค าปรึกษาด้านหลักสูตร ด้านทะเบียนและประมวลผล ด้านการรับเข้านักศึกษา 

ด้านสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และบัณฑิตศึกษา 
S6 บุคลากรทุกคนมีจิตบริการ 
S7 เป็นศูนย์รวมข้อมูลในการให้บริการ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรทั้งภายในและภายนอก 
S8 มีการบริหารงานแบบหลักธรรมาภิบาล 
S9 มีการก าหนดโครงสร้างที่ชัดเจน รองรับตามภารกิจของหน่วยงาน 
S10 มีหลักสูตรหลากหลาย สามารถตอบสนองต่อความต้องการศึกษาของนักศึกษาและประชาชนในท้องถิ่น 
S11 มีเครื่องมือที่พร้อมใช้งานและเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
S12 มีผู้บริหาร รองผู้อ านวยการฯ และมีหัวหน้างานจากแต่ละฝ่ายภายในส านัก เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน

ตามภารกิจแต่ละด้าน และบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินให้บรรลุเป้าหมาย 
S13 มีการบริหารจัดการงบประมาณตามภารกิจในแต่ละด้าน อย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
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โอกาส (Opportunity) 
O1 เป็นศูนย์กลางการประสานงานท าให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีเครือข่ายในการขอความ

อนุเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ กับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก 
O2 มีระเบียบ กฎ ข้อบังคับ เอื้อต่อการจัดการ 
O3 พัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยให้ส านักฯ บริหารงานวิชาการได้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
O4 ผู้บริหารเห็นความส าคัญและสนับสนุนในการพัฒนาความก้าวหน้าในสายงาน 
O5 บุคลากรจ านวนมาก ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางส่งผลต่อการท างาน 
O6 บุคลากรศึกษาดูงานเป็นประจ าทุกปี ท าให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการและวิธีการปฏิบัติงาน 
O7 อุปกรณ์ส านักงานสะดวก ทันสมัย ง่ายต่อการท างาน 
O8 มีเว็บไซต์ของหน่วยงานในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ไปสู่บุคคลภายนอก 
O9 สถานที่ตั้งสะดวกต่อการให้บริการนักศึกษา เช่น อยู่ใกล้หน่วยงานที่ต้องติดต่อประสานงาน  
O10 เปิดโอกาสและเพ่ิมโอกาสในการผลิตบัณฑิต เช่น มีทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา 
O11 มีการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารการรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ปริญญาเอก 
อุปสรรค (Threat) 

T1 ผู้รับบริการขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนตามกฎ ระเบียบ ส านักจึงท าให้เกิดความล่าช้าใน
การให้บริการ 

T2 สาธารณูปโภค น้ าไฟ อินเทอร์เน็ต ไม่เอ้ือต่อการด าเนินงาน เช่น อินเทอร์เน็ตล่ม ไม่สามารถด าเนินงาน
ต่อได้ ไฟฟ้าดับ ไม่มีไฟฟ้าส ารอง ซ่อมท่อไม่มีการแจ้งเตือนหรือไม่มีน้ าส ารองไว้ใช้ แอร์เสีย 

T3 สถานที่ในการท างานค่อนข้างจ ากัด ไม่เหมาะสมในการจัดกิจกรรม/สถานที่จอดรถไม่เพียงพอส าหรับ
ผู้รับบริการ 

T4 มีภารกิจแทรกระหว่างการด าเนินงานอยู่ตลอดเวลา เสียงดังเกินไปไม่มีสมาธิในการท างาน 
T5 มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนเป็นคู่แข่ง ท าให้นักศึกษาสละสิทธิ์เมื่อสอบได้มหาวิทยาลัยอื่น 
T6 จ านวนนักเรียนมัธยมมีแนวโน้มลดลง ท าให้การรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา 
T7 เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ท าให้นักศึกษาไม่สามารถช าระค่าลงทะเบียนได้ตามเวลาที่

ก าหนด ท าให้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานอ่ืน ๆ และมหาวิทยาลัย 
T8 ระบบการจัดสรรงบประมาณ การอนุมัติ การใช้งบประมาณ ไม่เพียงพอ 
T9 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการให้บริการมีปัญหาอยู่บ่อยครั้งและอยู่นอกเหนือการควบคุม 
T10 ขั้นตอนกระบวนการบางอย่างมีความล่าช้า เนื่องจากอาจจะต้องผ่านการพิจารณาจากท่ีประชุมต่าง ๆ 

ในการร่วมกันพิจารณา 
T11 ความร่วมมือจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยยังไม่ได้รับความร่วมมือที่ดีพอควร ท าให้การรับส่ง

เอกสารล่าช้า 
T12 งานวิชาการเป็นงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย เช่น การรับทราบหลักสูตร 

เป็นต้น 
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2) การจัดท าภาพ Strategic Position 

จากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรทุกระดับและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักฯ เมื่อวันที่ 2 6 
ธันวาคม 2562 ได้ประเด็นปัจจัยภายในที่เป็น จุดแข็ง S1 – S13 และจุดอ่อน W1 – W9 และประเด็นปัจจัย
ภายนอกที่เป็น โอกาส O1 – O11 และอุปสรรค T1 – T12 เมื่อบุคลากรทุกฝ่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจต่อการให้คะแนนและน้ าหนักต่อประเด็นต่าง ๆ จึงมีการให้ “ดาวน้ าหนัก” และน ามา
คิดค่าคะแนน น าไปเขียนกราฟแสดงต าแหน่งของตนเอง ได้ภาพต าแหน่งปัจจุบันของการวิเคราะห์ตนเองของ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือน า SWOT Matrix ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ กิจกรรม โครงการ 
เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ยุทธศาสตร์ “เชิงป้องกัน” และใช้จุดแข็งหลีกเลี่ยง
อุปสรรค ดังภาพข้างล่างนี้ 
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+3 

ภาพต าแหน่งปัจจุบันของการ
วิเคราะห์ตนเองของส านักฯ  
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 

T -4 
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บทท่ี 3  

ยุทธศาสตร์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระยะ 5 ปี  

พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุง 2562) 
 

ปรัชญา ส่งเสริมวิชาการ บริการการศึกษา 

วิสัยทัศน์ สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านวิชาการ ตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย 

พันธกิจ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีหน้าที่ดังนี้ 

1. ส่งเสริมการรับเข้านักศึกษาท่ีเป็นระบบและมีคุณภาพ  

2. ส่งเสริมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ด้วยระบบสหกิจศึกษา 
และบูรณาการกับการท างาน (Wil) 

4. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประมวลผลการศึกษา ด้วยระบบสารสนเทศ 

5. ส่งเสริมการบริหารด้วยหลัก “ธรรมาภิบาล” การปฏิบัติงานด้วยหลัก“3rs” (Reduce, 
Reuse, Recycle)  และการบริการด้วยหลัก “5s” (Smile, Special, Spirit, Smart, Speed) 

 

ค่านิยมองค์กร ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มีวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้ 

1.  ท างานเป็นทีม 

2.  ให้บริการด้วยความนอบน้อม ยิ้มแย้ม แจ่มใส 

 

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย: “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เป็นแหล่งองค์ความรู้  เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น” 

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย: “บัณฑิตที่มีคุณธรรม  มีความรู้  สู้งาน” 

วิสัยทัศน์ผู้อ านวยการส านัก: “ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สนับสนุนวิชาการ  ประสานงานพร้อม
บริการทุกหน่วยงานด้วยใจ” 

วิสัยทัศน์การบริหารงาน: “ส่งเสริม สนับสนุน คุณภาพวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐาน” 
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สรุปแผนยุทธศาสตร์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุง 2562) 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

1 3 7 4 

2 6 4 5 

รวม 9 11 9 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมคุณภาพบัณฑิตให้มีสมรรถนะตามบริบทสังคม 
 

 เป้าประสงค์ 

1.  มีเครือข่ายสถานศึกษาเข้าร่วมในการรับนักศึกษา 

2. มีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และท้องถิ่น 

3. มีบัณฑิตที่มีศักยภาพด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 
1. จ านวนหลักสตูรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการทีต่อบสนองต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

หลักสตูร 2 2 3 3 

2. ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษาเข้าร่วมสหกิจศึกษา ร้อยละ 20 25 30 35 
3. ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ท่ีได้รับการส่งเสรมิให้มีคณุธรรม  
จริยธรรม มีวินัย รูร้ักสามัคคี และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่ท้องถิ่น 

ร้อยละ 70 75 80 85 

4. ร้อยละของนักศึกษาทุนอุดหนนุท่ีร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์
หรือจิตอาสา 

ร้อยละ 70 75 80 85 

5. ระดับความพึงพอใจในสมรรถนะของบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑติ  ระดับ 4.00 4.25 4.50 4.75 
6. อัตราการได้งานท า/ท างานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระ            
ทั้งตามภูมลิ าเนาและนอกภมูิล าเนาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ภายในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 85 90 95 95 

7. จ านวนหลักสตูรที่มีการปรับปรงุเพื่อตอบสนองความต้องการ           
ของท้องถิ่นและสังคม 

หลักสตูร 5 19 4 3 

 
กลยุทธ์  

1. ประสานเครือข่ายสถานศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการรับนักศึกษา 
 โครงการ/กิจกรรม 

1.1 โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต ภาคปกติ ให้มีคุณภาพคุณธรรม จริยธรรมได้มาตรฐานวิชาชีพสากล 
1.2 โครงการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พ่ึงประสงค์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
1.3 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 
1.4 โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต ภาค กศ.ปช. ให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล 
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2. พัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม  
 โครงการ/กิจกรรม 

2.1 โครงการการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2.3 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (การพัฒนาหลักสูตรใหม่) 
2.4 กิจกรรมส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
2.5 กิจกรรมส ารวจคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ส าหรับบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษา 
 

3. ประสานภาคธุรกิจและเครือข่ายผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือร่วมกันพัฒนาหลักสูตรที่สามารถสร้างสมรรถนะบัณฑิต
ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

 โครงการ/กิจกรรม 

3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา 
3.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการท างาน (Work-integrated Learning) (WiL) 

 
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่ท้องถิ่น 

โครงการ/กิจกรรม 

4.1 โครงการเชิดชูเกียรติและสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนการศึกษา 

4.2 โครงการการให้ความรู้เรื่อง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และระบบงานทะเบียน ส าหรับนักศึกษาใหม่  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการส านักฯ ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 

 เป้าประสงค์ 

 1. มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล  

 2. มีการบริหารงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจของส านักฯ 

 4. บริหารให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และมีการพัฒนาคุณภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง  

 5. มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

 6. การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ให้บรรลุตามพันธกิจและเป้าประสงค์ 

 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 

1. จ านวนโครงการที่ด าเนินงานดว้ยหลักธรรมภิบาลตามศาสตร์
พระราชาเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

โครงการ 2 3 4 5 

2. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ต าแหน่งทีสู่งขึ้น คน 1 1 2 3 

3. ร้อยละความส าเร็จการเบิกจ่ายงบประมาณของส านัก               
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ร้อยละ 80 85 95 100 

4. ระดับคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คะแนน 4.00 4.20 4.30 4.40 

 
กลยุทธ์ 

1. สร้างระบบและกลไกธรรมาภิบาลในการบริหารงานสู่การพัฒนา 

 โครงการ/กิจกรรม 

1.1 กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 

2. บริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 โครงการ/กิจกรรม 
2.1 โครงการบริหารจัดการส านักงานเพื่อให้บริการนักศึกษา 
2.2 โครงการบริหารจัดการเพ่ือให้บริการนักศึกษา 
2.3 โครงการพัฒนาและบริหารจัดการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือให้บริการนักศึกษา 
2.4 โครงการบริหารจัดการงานบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ 
2.5 โครงการบริหารจัดการงานบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 
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3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการด าเนินงานตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 โครงการ/กิจกรรม 
3.1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือการบริหารจัดการ 

 

4. พัฒนาและปรับปรุงระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพองค์กร  

โครงการ/กิจกรรม 
4.1 โครงการการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
- กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
- กิจกรรมการจัดการความรู้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
- กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม เพ่ือรับการตรวจติดตามประเมินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน 

โครงการ/กิจกรรม 

 5.1  โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ส่วนที่  4 
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร ์

ส านักสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ไปสู่การปฏิบัต ิ
 

 การบริหารยุทธศาสตร์แบบครบวงจรนั้น นิยมใช้วงจรการบริหารแบบเดมิ่ง (Deming Cycle) 
กล่าวคือ การบริหารให้ครบวงจรต้องจัดระบบการบริหารให้ครบทั้ง 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการวางแผน (Plan or Planning) 
 คือขั้นตอนการก าหนดนโยบายให้เป็นรูปธรรมและมีความพร้อมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติได้ 
ดังนั้น การวางแผนยุทธศาสตร์ที่ดีต้องมีการประชุมระดมสมองร่วมกันทั้งผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน เพราะทุกคน
ล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น เมื่อจัดท าแผนส าเร็จแล้ว มีขั้นตอนที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผน
และขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบัติ นั่นคือ ขั้นตอนการกระจายนโยบาย (Policy Deployment) หรือขั้นตอน
การกระจายยุทธศาสตร์ (Strategy Deployment)  

2. ขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบัติ (Do or Implementation) 
 ขั้นตอนนับตั้งแต่การจัดท าแผนเสร็จสิ้น จนถึงขั้นตอนการน าแผนไปใช้ในการปฏิบัติงาน

จ าเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานจะต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ มีหน้ารับผิดชอบ จัดท าโครงการต่างๆ ผู้มีหน้าที่
ตรวจสอบและประเมินผล ผู้มีหน้าที่ปรับปรุงมาตรฐานขององค์กร บุคคลเหล่านี้จะต้องเข้าใจเรื่องแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการอย่างถ่องแท้เพราะคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานย่อมขึ้นอยู่กับระดับ  
ของความรู้ความเข้าใจในแผน  

อนึ่ง ขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบัตินี้ ปัจจุบันคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ใช้แนวทางการบริหาร  
มุ่งผลสัมฤทธิ์ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546 ในความเป็นจริงการบริหาร 
มุ่งผลสัมฤทธิ์สามารถใช้หลักการและวิธีการควบคู่ไปกับหลักการและวิ ธีการบริหารเชิงกลยุทธ์ได้โดยไม่ต้อง 
จัดท าแผนแยก ปัญหาอยู่ที่ว่าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการที่จัดท าไว้สอดรับแนวทางการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
หรือไม่ เช่น มีการก าหนดจุดมุ่งหมายในแต่ละระดับไว้ชัดเจน (Goals at A Levels) ก าหนดปัจจัยหลัก      
แห่งความส าเร็จ (Critical Success Factors - CSFs) ทั้งในระดับภาพรวมขององค์กรตามมิติดัชนีวัดความส าเร็จ
แบบสมดุลทุกด้าน เช่น ด้าน ประสิทธิผล ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ด้านคุณภาพการให้บริการ 
ด้านการพัฒนาองค์กร รวมทั้งในระดับแผนงาน (Program Level) และระดับโครงการ (Project Level) ตลอดจน
ก าหนดตัวชีวัดผลการด าเนินงาน (KPIs) โดยเฉพาะตัวชี้ในระดับผลผลิต (Output)  และผลลัพธ์ (Outcome) 
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหลักของงานและโครงการ นอกจากนี้ ควรมีการก าหนด แหล่งตรวจสอบความน่าเชื่อถือของตัวชี้วัด 
และผู้รับผิดชอบด้านการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) 

หากมีการระบุจุดมุ่งหมาย ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ตัวชี้วัด และแหล่งตรวจสอบข้อมูลได้
ชัดเจนแล้ว ขั้นตอนการบริหารจัดการก็จะมีความสะดวกยิ่งขึ้นและมีแนวโน้มที่จะสามารถบริหารจัดการ               
ให้เกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดได้ ส่วนผลส าเร็จจากการบริหารจัดการจะสูงหรือต่ า              
ขึ้นอยู่กับความสามารถและความเข้าใจของหน่วยงานในการน าองค์ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการมาใช้ได้                 
อย่างถูกต้อง ถ้าสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม ก็จะสามารถบริหาร            
ให้บรรลุผลส าเร็จ มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดได้  
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3. ขั้นตอนการติดตามประเมินผล (Check or Evaluation) 
 ในแวดวงการบริหารจัดการ มีการบริหารที่เน้นวิธีการปฏิบัติแตกต่างกันอยู่ 2 แนวทาง 

กล่าวคือ แนวทางแรกเน้นการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยพิจารณาจากกระบวนการ (Process – Oriented 
Management or P-Criteria) ซึ่งให้ความส าคัญกับติดตามประเมินผลกลุ่ม ตัวชี้วัดที่เป็นตัวขับเคลื่อน             
(Drive KPIs or Lead KPIs) ซึ่งได้แก่ตัวชี้วัดในขั้นตอนทรัพยากรที่จ าเป็น (Input Indicators) ตัวชี้วัด                
ในขั้นตอนกิจกรรมหรือกระบวนการ (Process Indicators) และตัวชี้วัดที่เป็นผลของการปฏิบัติ (Result KPIs 
or Lag KPIs) หรือตัวชี้วัดที่เป็นผลผลิต (Output)  ผลลัพธ์ (Outcome) อย่างแท้จริง ตัวอย่างเช่น โครงการ
ฝึกอบรมวิธีการใช้ Internet ให้แก่กลุ่มผู้บริหารได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ว่า “เพ่ือให้ผู้บริหารมีความรู้และ
ทักษะในการใช้ Internet” จะมีตัวชี้วัดทั้ง 4 ขั้นตอนดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 ตัวชี้วัดทรัพยากรที่จ าเป็น (Input KPI) ได้แก่ การก าหนด บุคลากร งบประมาณ 
และช่วงประมาณ และช่วงระยะเวลาในการอบรม 

 ขั้นตอนที่ 2 ตัวชี้วัดกิจกรรม หรือกระบวนการท างาน (Process KPI) ได้แก่ การจัดให้มี
กิจกรรมการอบรม เช่น ก่อนวันอบรมได้ติดต่อวิทยากร ติดต่อสถานที่ จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม 
จัดท ารายการชื่อผู้ที่เข้ารับการอบรม ฯลฯ 

 ขั้นตอนที่ 3 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output KPI) ได้แก่ จ านวนผู้ที่เข้ารับการอบรม 
 ขั้นตอนที่ 4 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome Indicators) ได้แก่ จ านวนผู้ที่ผ่านเกณฑ์                

การประเมินความรู้  
 กรณีตัวอย่างข้างต้นนี้ กลุ่มที่เน้นกระบวนการจะมีการประเมินผล ทั้งตัวชี้วัดในขั้นตอน            

ที่ 1 คือตัวชี้วัด ทรัพยากรที่จ าเป็น ตัวชี้วัดขั้นตอนที่ 2 คือตัวชี้วัด ขั้นตอนกิจกรรมหรือกระบวนการ ตัวชี้วัด
ขั้นตอนที ่3 ตัวชี้วัดผลผลิต และตัวชี้วัดขั้นตอนที่ 4 คือ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ โดยจะเน้นเป็นพิเศษที่ตัวชี้วัดประเภท
ตัวขับเคลื่อน  

 ส่วนแนวทางที่สอง เน้นการบริหารยุทธศาสตร์โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ (Results – 
Oriented Management or R - Criteria) เน้นที่การประเมินผลสัมฤทธิ์ หรือการประเมินที่ผลลัพธ์ หรือ
ประเมินที่ตัวชี้วัดที่เป็นผล (Results or Lag Indicators) ในทางปฏิบัติ ผู้บริหารในกลุ่มนี้อาจะมีการประเมิน
ในระดับตัวชี้วัดประเภทขับเคลื่อน แต่ถึงกระนั้นก็เน้นที่ผลลัพธ์เป็นส าคัญ โดยทั่วไปทั้งสองแนวมีทั้งข้อดี 
ข้อเสีย แนวทางที่เน้นกระบวนการมีข้อดี คือ สามารถประกันการบริหารได้ว่าจะมีข้อผิดพลาดน้อย แต่ข้อเสีย
คือ มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น และผู้บริหารต้องทุ่มเทเวลาให้กับรายละเอียดของงานมากขึ้น ส่วนกลุ่มที่เน้นผลลัพธ์ 
ข้อดีคือ ผู้บริหารมีความคล่องตัวในการบริหารงาน บรรยากาศในองค์กรจะมีลักษณะที่ยืดหยุ่นกว่า แต่ข้อเสีย
คือ หากไม่ใส่ใจรายละเอียดบางรายการในขั้นตอนกระบวนการที่มีความส าคัญ อาจก่อให้เกิดความเสียหาย            
แก่องค์กรได้  

4. ขั้นตอนการปรับมาตรฐาน (ACT or Standardization) 
 โดยทั่วไป ควรก าหนด ให้มีคณะท างานเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานหากพบว่า ผลการ

ด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย ต้องพยายามปรับแผนการด าเนินงานสามารถผลักดันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
นอกจากนี้หากพบว่า ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายและพบว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่ า ต้องพยายามยกระดับ
เกณฑ์หรือระดับเป้าหมายให้สูงขึ้น  

 ความส าเร็จของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพต้องอาศัยการตระหนักรู้ และเข้าใจร่วมกันของบุคลากร             
ทุกภาคส่วนส านักฯ ดังนั้น การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน            
จึงได้ก าหนดแนวทางไว้ ดังนี้  
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1. สร้างความรู้ ความเข ้าใจ ให้บุคลากรตระหนักและเห็นถึงความส าคัญและพร้อมที่จะ
ร่วมกันผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) 
ไปสู่การปฏิบัติ  

2. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยกับแผนยุทธศาสตร์
ระดับส านัก เพ่ือวางแผนจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 

3. น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมทั้งจัดท า
ฐานข้อมูลที่ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงได้และใช้ประโยชน์ได้ง่าย เพ่ือสร้างระบบกลไกการประสานงาน ให้
ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดเก็บข้อมูล เผยแพร่และถ่ายทอด
ความรู้ซึ่งกันและกัน  

4. เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน สามารถ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระดับส านัก โดยก าหนดให้ผู้บริหารและบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง น าแผนยุทธศาสตร์มาเป็นกรอบการด าเนินงานพร้อมก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงาน
ในแต่ละปีท่ีชัดเจน และใช้เป็นเงื่อนไขในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

5. เสริมสร้างให้ทุกงานสามารถขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ               
โดยปรับทัศนคติในการด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางบวกและขั้นตอนการท างานของบุคลากรให้พร้อมรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาส านัก 

6. ติดตาม ประเมินผล และน าผลการด าเนินงานในปีงบประมาณก่อนหน้ามาปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงสม่ าเสมอ พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงาน
ให้สอดรับกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยยังคงมีการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์และ
เป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์เป็นหลัก 

7. สนับสนุนให้มีการจัดตั้งคณะท างาน หรือคณะกรรมการ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าและ
ความส าเร็จของโครงการต่างๆ ตลอดจนพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายในทุกระดับ ทั้งระดับ
ส านักและระดับฝ่ายงาน 
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แผนภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) สู่การปฏิบัติ 

 
 
 
 
 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) 

การถ่ายทอดแผนและแปลงแผน 
ระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน 

ทบทวนแผน 

การถ่ายทอดแผนและแปลงแผน 
ระดับหลักสูตร/สาขาวิชา/กอง/งาน 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ของหน่วยงานย่อย/บุคลากร 

โครงการ/กิจกรรม 

การติดตามผลการด าเนินงาน 
ตามกิจกรรม/โครงการ 

- การสื่อสารภายใน
องค์กร 
 
 
 
- การพัฒนาภาวะ
ผู้น า 
 
 
 
- การพัฒนา
บคุลากร 
- การจัดการความรู้ 
 
 
- การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง 
 

- การบริหารผลการ
ด าเนินงาน 
 
 
 
- การก ากับติดตาม
และประเมินผล 
 
 
 
- การวิเคราะห์
สถานการณ์ 
 
 
- ระบบแรงจูงใจ 
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ส่วนที่  5 
การก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

แผนยุทธศาสตร์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) 
 

 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงาน
บรรลุเป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์และท าให้ผู้บริหารรวมทั้งผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จและความ
ล้มเหลวของการด าเนินงาน น าไปสู่การปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทภายนอก โดยมหาวิทยาลัยมีระบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. การก ากับการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และการตรวจสอบเชิงนโยบาย 
 เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สู่เป้าหมายที่ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนก าหนดไว้ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะมีการก ากับการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์และมีการตรวจสอบเชิงนโยบายอย่างต่อเนื่อง โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

1) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกระดับ 

2) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยติดตาม
เป็นรายไตรมาส เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน และมีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือน ามาใช้ ในการปรับปรุง
การด าเนินงานตามแผนในระยะต่อไป 

2. การติดตาม และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 
 หลังจากท่ีได้มีการน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติแล้ว และมีการติดตามและประเมินผล
ตามแผนยุทธศาสตร์เป็น 3 ระยะ คือ  
 ระยะที่ 1 การติดตามความก้าวหน้าประจ าปี หลังจากที่ได้มีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยมีการติดตามเป็นรายไตรมาส ซึ่งจะเป็นการติดตามความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดต่างๆ ในแต่ละยุทธศาสตร์ เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานระหว่าง
เป้าหมายที่ก าหนดไว้กับผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่าง
ด าเนินงาน ตลอดจนการทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง  
 ระยะที่ 2 การประเมินผลในระยะครึ่งแผน เป็นการประเมินผลในระหว่างที่มีการปฏิบัติ
ตามแผนยุทธศาสตร์ โดยเป็นการทบทวนผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การทบทวน
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและกลยุทธ์ เพ่ือการปรับเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร์ให้มี
ความเหมาะสมกับสถานการณ ์
 ระยะที่ 3 การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เป็นการประเมินผลเมื่อครบก าหนดระยะเวลา
ของแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติราชการและประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งผลกระทบต่าง ๆ              
ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามแผนยุทธศาสตร์ 












