
 
 
 

 
แผนยุทธศาสตร� 

สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ระยะ 4 ป� พ.ศ.  2561 - 2564 

 

 
 
 
 
 

 

สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
 

ผ�านมติท่ีประชุมสํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
วันท่ี 10 พฤษภาคม 2561 ณ ห0องประชุมสํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

อาคาร  10  ช้ัน 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 



 
 

 

 

 
 แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2561-2564  ฉบับนี้

จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการบริหารสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ใหเปนไปตามยุทธศาสตร  

กลยุทธ  และมาตรการตางๆ เพื่อการบรรลุเปาหมายในการพัฒนาสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ในอีก 4 ปขางหนา   โดยแผนการดําเนินงานนี้สอดคลองกับ  ปรัชญา  วิสัยทัศน  และพันธกิจของสํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  รวมถึงสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร  ซึ่งไดมีการรวบรวมและจัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการบริหารงานสํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียนใหเปนไปตามยุทธศาสตร  กลยุทธ  มาตรการตางๆ เพื่อการบรรลุเปาหมายในการพัฒนา

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนในอีก  4  ป  ขางหนา  โดยเปนแผนการดําเนินงานที่สอดคลองกับ

แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
 

                                                                อ.ดร.พจมาน  ชํานาญกิจ 

    ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชากาและงานทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 



 
 

 

 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระยะ 4 ป พ.ศ. 

2561–2564 มีความสอดคลองนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  สามารถใชเปนกรอบแนวทางใน

การเพิ่มขีดความสามารถใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนหนวยงานที่ใหบริการทางวิชาการ 

หนวยงานหนึ่งที่สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกสลนคร เปนหนวยงานที่ดําเนินงาน  ตั้งแตการสํารวจ 

แผนการรับนักศึกษา การเปนหนวยงานในการประสาน การออกแนะแนว การรับสมัครนักศึกษา และ

วิธีการคัดเลือกนักศึกษาดวยวิธีการตางๆ การรายงานตัว งานทะเบียนนักศึกษา การจัดทําแผนการเรียน 

การจัดตารางเรียนตารางสอน  การเพิ่มถอนรายวิชา  การลงทะเบียน การประมวลผลการเรียน ตรวจสอบ

การสําเร็จการศึกษา  การออกใบรายงานผลการเรียนฉบับจริง ฉบับชั่วคราว ลงทะเบียนบัณฑิตตลอดจน

การพัฒนาอาจารยและใหบริการอาจารย  เจาหนาที่ภายมหาวิทยาลัย ใหคําแนะนําคําปรึกษาแกนักศึกษา  

ผูปกครองและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

 

 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  หวังเปนอยางยิ่งวาแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนา  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ระยะ 4 ป พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับนี้   

จะเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพที่จะสามารถพัฒนาสํานักสงเสริมวิชาการและ          

งานทะเบียน ใหบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไว 

 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํานํา 



 
 

 

 

           หนา 

บทสรุปผูบริหาร 

คํานํา             

สารบัญ            

ตอนท่ี  1  ประวัติความเปนมาและพัฒนาการ              1 

ตอนท่ี  2  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT)            12 

ตอนท่ี  3  แผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564)     15   

ตอนท่ี  4  รายละเอียดยุทธศาสตร ตัวชี้วัดคาเปาหมาย และโครงการ/กิจกรรม           23 

ตอนท่ี  5  กระบวนการถายทอดแผนสูการปฏิบัติ              36 

ภาคผนวก                  38 

   ภาคผนวก  คําสั่งสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่ 10/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรม         39 

        การจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระยะ 4 ป  

        (พ.ศ. 2561 - 2564) และแผนปฏิบัติราชการของสํานักสงเสริมวิชาการและ 

        งานทะเบียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 1 

ประวัติความเปนมาและพัฒนาการ 
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 1. ลักษณะองคกร  

  โรงเรียนฝกหัดครูสกลนคร กอตั้งเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2507 ตอมาวันที่ 16 มกราคม 

2513 ไดยกฐานะเปนวิทยาลัยครูสกลนคร ซึ่งในขณะนั้นแผนกทะเบียนประวัติกับแผนกวัดผลแยกกันทํา

หนาที่โดยแผนกทะเบียนประวัติทําหนาที่เกี่ยวกับทะเบียนนักศึกษา การออกใบสุทธิ ประกาศนียบัตร สวน

แผนกวัดผลทําหนาที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนวิชาเรียน และการประมวลผลการเรียน 

 ตอมาในป พ.ศ.2518 ไดประกาศใช พ.ร.บ.วิทยาลัยครู มีสภาการฝกหัดครูเปนคณะกรรมการหรือ

บอรดสูงสุดของวิทยาลัยครู มีหนาที่อนุมัติปริญญาและอนุปริญญา 

 ในระยะเริ่มแรกวิทยาลัยครูสกลนครไดรวมแผนกทะเบียนประวัติและแผนกวัดผลเปนหนวย

เดียวกันเรียกวา “แผนกทะเบียนและวัดผล” ตอมาไดเปลี่ยนเปน “สํานักสงเสริมวิชาการ” โดยมีหนวยงาน

ในสังกัด 5 หนวยงานไดแก ฝายเลขานุการ ฝายหลักสูตรตารางสอน ฝายทะเบียนนักศึกษา ฝายวัดผล และ

ฝายบริการนักศึกษา 

 ป พ.ศ.2538 วิทยาลัยครูสกลนคร เปลี่ยนเปนสถาบันราชภัฏสกลนคร ตาม พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ 

สํานักสงเสริมวิชาการ เปลี่ยนชื่อเปน  “สํานักทะเบียนและประมวลผล” 

 ป พ.ศ.2542 สํานักทะเบียนและประมวลผลเปลี่ยนเปน “สํานักสงเสริมวิชาการ” ตามการจัดแบง

หนวยงานตาม พ.ร.บ.สถาบันราชภัฏซึ่งไดจัดแบงหนวยงานในสํานักฯ ออกเปน 5 ฝาย ไดแก ฝาย

บริหารงานทั่วไป ฝายประมวลผลการเรียน ฝายทะเบียนนักศึกษา ฝายหลักสูตรและแผนการเรียน ฝาย

เทคนิคคอมพิวเตอร 

 

ตอนที่ 1 

ประวัติความเปนมาและพัฒนาการ 

ความเปนมา 
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 ป พ.ศ.2547 สํานักสงเสริมวิชาการ เปลี่ยนเปน “สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน” ตาม

ประกาศโครงสรางใหมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มีจํานวน 4 งาน  

ประกอบดวย         1. งานบริหารงานทั่วไป   2.  งานรับเขานักศึกษา  3.  งานบริการการศึกษา  และ 4. 

งานสงเสริมวิชาการ   

สถานที่ตั้ง 

  680  หมู  11  ถนนนิตโย  ตําบลธาตุเชิงชุม  อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  47000   

โทรศัพท 042-970025 
 

 

 

 บริการอยางมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานความถูกตอง 

 

 

สงเสริม สนับสนุนบริการงานวิชาการ ที่มีคุณภาพในระดับสากล 

 

  

ใหบริการงานวิชาการแกอาจารย นักศึกษา และผูมาใชบริการโดยยึดหลักความถูกตองและ 

รวดเร็วตามระเบียบและขอบังคับ 

 

 

บริการแบบมอือาชพี เนนการใชเทคโนโลยี บนพื้นฐานความถูกตอง  

 

 

ยิ้มแยมแจมใสเต็มใจใหบริการ 

 

 

 ใหการบริการที่ถูกตอง รวดเร็วและสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน 

พันธกิจ 

อัตลักษณ 

เอกลักษณ 

คานิยมหลัก

ปรัชญา 
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งานบริหารงานทั่วไป 

1. การจัดทําหนังสือราชการ 

2. การจัดเก็บเอกสารทางราชการ        

3. การเผยแพรเอกสารทางราชการ        

4. การทําลายเอกสาร          

5. การรับ - สงหนังสือ          

6. สงเอกสารหนวยงานภายนอกและภายใน       

7. จัดทําประกาศกําหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียน และกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษา         

ภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.ป.)        

8. จัดทําประกาศกําหนดวันเบิกจายคาตอบแทนการสอน  คาตอบแทนการดําเนินงานโครงการ          

จัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ป.)        

9. จัดทําประกาศสัปดาหหยุดมอบหมายงานของนักศึกษาภาคพิเศษ  (กศ.ป.)   

10. จัดทําคูมือนักศึกษา          

11. จัดดําเนินงานโครงการศึกษาดูงานของหนวยงาน     

12. ควบคุมตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรในหนวยงาน ควบคุมการลาทุก

ประเภท  และสรุปการลาทุกประเภทสงผูบริหาร      

13. การเบิกจายคาสอนอาจารยพิเศษรายชั่วโมง และคาสอน กศ.ป.   

14. การวางแผนการใชงบประมาณ       

15. การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณประจําป      

16. การควบคุมทะเบียนครุภัณฑ  

17. การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีตกลงราคา       

18. การดําเนินการผลงานทางวิชาการของอาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

19. การจัดซื้อวัสดุสํานักงาน        

20. งานเลขานุการ          

21. จัดทําคําขอจัดตั้งงบประมาณ/ขออนุมัติโครงการ      

22. โครงการพัฒนาอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

- การพัฒนาอาจารยเกี่ยวกับการปรับประบวนการเรียนการอสน  การเรียนรูใหเหมาะสม

กับยุคสมัยใชทั้ง Teaching , Coaching และ Facilitating อยางเหมาะสมใช Problem 

Based Learning , Creative Based Learning ในกระบวนการเรียนรูใชแนวคิดจิตต

ปญญาศึกษาและ PLC ในการแลกเปลี่ยนรูรวมกัน 

ดานการปฏิบัติงาน 
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23. โครงการปฐมนิเทศอาจารยใหม 

24. โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

25. การประชุมสภาวิชาการ          

26. การประชุมกรรมการบริหารวิชาการ (ก.วช.)        

27. แผนงานกลยุทธ 

28. แผนปฏิบัติราชการ         

29. แผนปฏิบัติราชการประจําป          

30. แผนพัฒนาบุคลากร          

31. แผนการจัดการความรู         

32. รายงานประจําป         

33. รายงานผลตามแผนกลยุทธ 

34. รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ 

35. รายงานผลตามแผนพัฒนาบุคลากร 

36. รายงานผลตามแผนการจัดการความรู         

37. การจัดนิทศการการจัดการความรู        

38. การใชจายงบประมาณ/การติดตามโครงการ/การประเมินผลโครงการ/การกระตุนการดําเนิน

โครงการ  

39. งานประกันคุณภาพ (ดูแลแฟมตามท่ีรับผิดชอบ)       

40. งานประกันคุณภาพการศึกษา (ภาพรวมของสํานักสงเสริมวิชาการฯ)   

41. บริหารความเสี่ยง  และควบคุมภายใน       

42. งานอื่นๆท่ีไดรับมอบหมาย      

งานรับเขานักศึกษา 

1. งานรับสมัครนักศึกษา  ดวย Portfolio โดยไมมีการสอบขอเขียน 

2. งานรับสมัครนักศึกษา  แบบโควตาที่มีการสอบขอเขียนหรือขอปฏิบัติ  (เรียนดี  กิจกรรมดี  

กีฬาดี  และคนดี) 

3. งานรับสมัครนักศึกษา  แบบการรับตรงรวมกัน 

4. งานรับสมัครนักศึกษา  แบบรับตรงอิสระ 

5. งานทํารายชื่อประกาศผูมีสิทธิ์สอบ 

6. งานเตรียมการสอบสัมภาษณรอบ Portfolio โดยไมมีการสอบขอเขียน 

7. งานเตรียมการสอบสัมภาษณรอบโควตาที่มีการสอบขอเขียนหรือขอปฏิบัติ (เรียนดี กิจกรรมดี  

กฬีาดี  และคนดี) 

8. งานเตรียมการสอบสัมภาษณรอบรับตรงรวมกัน 

9. งานรางคําสั่งตางๆ 
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10. งานรับผลคะแนนสอบ (สอบสัมภาษณ) 

11. งานตรวจทานผลสอบ/เช็คความถูกตอง (สอบสัมภาษณ) 

12. งานพิมพรายชื่อประกาศผลสอบ/ผูมีสิทธิ์รายงานตัว 

13. งานเตรียมการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม 

14. งานตรวจหลักฐานการรายงานตัวทุกประเภท 

15. งานถายรูปลงฐานขอมูล 

16. งานทําบัตรประจําตัวนักศึกษานักศึกษาใหม 

17. งานทําบัตรประจําตัวนักศึกษาเดิม 

18. งานเก็บหลักฐานนักศึกษา 

19. งานสํารวจแผนการรับนักศึกษา/จัดทํา 

20. งานเตรียมประชุมอาจารยแนะแนว 

21. งานเตรียมการออกแนะแนว 

22. งานออกแนะแนวโรงเรียน 

23. งานตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาใหม 

24. งานแจงผลการตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาแลว 

25. งานจัดทําใบรับรองการเปนนักศึกษา 

26. งานจัดทําใบรับรองผลการเรียน 

27. งานกระบวนการเรงรัดการชําระคาเทอมนักศึกษา 

28. งานตรวจสอบพนสภาพการเปนนักศึกษา 

29. งานลาพักการเรียน 

30. งานลาออก 

31. งานยายสาขาวิชา 

32. งานรับยายสถานศึกษา 

33. งานขอยายสถานศึกษา 

34. งานตรวจสอบขอมูลการชําระคาเทอมนักศึกษาใหม 

35. งานตรวจสอบขอมูลการชําระคาเทอมนักศึกษาเดิม 

36. งานตรวจสอบขอมูลนักศึกษาใหตรงตามมาตราฐานสกอ.  

37. งานจัดทําใบรายงานผลการเรียนชั่วคราว 

38. งานขอสําเร็จการศึกษา 

39. งานพิมพใบรายงานผลการเรียนเพื่อ 

40. ตรวจสอบครบหลักสูตร 

41. งานทําเลมอนุมัติผลการศึกษา 

42. การอนุมัติผลการสําเร็จการศึกษา 
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43. งานจัดทําใบรับรองคุณวุฒิ(รอบอนุมัตผิลการสําเร็จการศึกษา) 

44. งานจัดทําใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ 

45. งานจัดทําทรานสคริป (รอบอนุมัตผิลการสําเร็จการศึกษา) 

46. งานจัดทําทรานสคริป (ขอทําใหม) 

47. งานจัดทําปริญญาบัตร 

48. งานจัดทําใบแทนปริญญาบัตร 

งานสงเสริมวิชาการ 

 1.งานกระบวนการพัฒนาศักยภาพอาจารยที่ปรึกษา  

 2. งานตํารา การแปลคําอธิบายรายวิชาเปนภาษาอังกฤษ 

 3. งานเอกสารประกอบการสอนของอาจารยผูสอนเพื่อขอผลงานวิชาการ 

 4. ประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย 

 5. งานติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของหลักสูตร (มาตรฐานหลักสูตร) 

 6. งานกระบวนการติดตามรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) 

 7. งานกระบวนการติดตามรายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนาม (มคอ. 4) 

 8. งานกระบวนการติดตามรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) 

 9. งานกระบวนการติดตามรายงานผลการดําเนินการของรายวิชาประสบการณภาคสนาม (มคอ.6) 

 10. งานกระบวนการติดตามรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

 11. งานกระบวนการนําเสนอ(ราง)หลักสูตร(มคอ.2) เพื่อพิจารณาอนุมัติ (เปด/ปรับปรุงหลักสูตร) 

 12. งานกระบวนการนําเสนอขอปดหลักสูตรเพื่อพิจารณา (ปดหลักสูตร) 

 13. งานดําเนินการแปลคําอธิบายรายวิชาเปนภาษาอังกฤษ 

 14. งานตรวจสอบรหัสวิชาของหลักสูตร 

 15. ติดตอประสานงาน ติดตามเลมหลักสูตร มคอ.2 

 16. ติดตอประสานงานติดตามการแกไขเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร, 

      อาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.08) 

งานสงเสริมวิชาการ (ศูนยวิชาศึกษาทั่วไป) 

 1.  งานรับ-สง เอกสาร บันทึก หนังสือราชการ โตตอบจัดพิมพ หนังสือทั้งภายในและภายนอก 

 2.  รับสงเอกสาร บันทึก หนังสือราชการ โตตอบจัดพิมพ หนังสือทั้วภายในและภายนอก 

 3.  จัดทําชุดเบิกจาย (พ.ด.) คาตอบแทน ยืมเงินทดรองจาย    ราชการ ตามโครงการที่จัดทํา 

 4.  จัดประชุมอาจารยผูสอนวิชาศึกษาทั่วไป 

 5.  ติดตอประสานงานกับอาจารย นักศึกษา จัดเตรียม  ขอสอบ  ใบงาน   

     และเอกสารประกอบการเรียนการสอนของรายวิชาศึกษาทั่วไป 

 6.  ดูแลเอกสาร  ตําราเรียน  หนังสือ  ภายในศูนยวิชาศึกษาทั่วไป 

 7.  ประสานงานการจัดโครงการเพื่อพัฒนาผูเรียน 
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 8.  บริหารจัดการงบประมาณบริหารศูนยวิชาศึกษาทั่วไป 

 9. ประสานการจัดตารางเรียน/ตารางสอน/ตารางสอบ 

 10. ตรวจสอบความถูกตองเบื้องตนเกี่ยวกับเกรดของรายวิชาศึกษาทั่วไปกอนเสนอผูมีอํานาจลงนาม  

               และกํากับการรับ-สงผลการเรียนรายวชิาศึกษาทั่วไปใหเปนไปตามระยะเวลาของมหาวิทยาลัยกําหนด 

 11. ตรวจสอบความถูกตองเบื้องตนเกี่ยวการเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไปกอนนําเสนอตอผูมีอํานาจ 

               ลงนาม 

 12. งานอื่นๆท่ีไดรับหมอบหมาย  

งานบริการการศึกษา 

1. ตรวจสอบการจัดทํารายวิชา/7 หลักสูตร ตอปหลักสูตรละ ประมาณ 70 รายวิชา 

2. จัดทําแผนการเรียนนักศึกษาใหม 

3. สํารวจและยืนยันแผนการเรียน 

4. แกไขแผนการเรียน 

5. ลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี 

6. สํารวจตารางสอน 

7. จัดตารางสอน  

8. แกไขตารางสอน 

9. ตรวจสอบการเบิกคาตอบแทนรายชั่วโมงจํานวน  

10. สํารวจตารางสอบ 

11. จัดตารางสอบ 

12. บรรยายใหความรูเรื่องการเทียบโอนรายวิชาสําหรับ นศ.ใหม 

13. การเทียบรายวิชาหลักสูตร 4 ป (จบ ปวส.) 

14. เทียบโอนรายวิชาสําหรับนักศึกษาที่เรียนมาจากสถาบันการศึกษาอื่น 

15. ตรวจสอบการเรียนครบหลักสูตร 

16. การใหขอมูลคําอธิบายรายวิชา 

17. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

18. จัดทําโครงการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 

19. ปรับปรุงแกไขระบบรับสมัครนักศึกษา (รอบโควตา) 

20. พัฒนา/ปรับปรุงระบบจัดเก็บขอมูลเอกสาร 

21. ปรับปรุงระบบบันทึกขอมูลการชําระเงินผานธนาคาร ปณท. 

22. จัดการขอมูลลงทะเบียน นศ. กยศ. และ E_AUDIT  

23. ปรับปรุงวางแผนโครงสรางพื้นฐานดานเครือขายภายในและเครื่องแมขายที่ใหบริการ 

24. ปรับปรุงแกไขโปรแกรมตามขอเสนอแนะของผูใชระบบ 

25. ปรับปรุงขอมูลระบบบริหารการศึกษาใหเปนปจจุบันเพื่อทําการเผยแพร 
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26. ซอมบํารุงอุปกรณ 

27. ติดตั้งระบบรับรายงานตัวนักศึกษาใหม 

28. ปรับปรุงขอมูลขาวสารบนเว็บไซตหนวยงาน 

29. จัดทํารายงานสถิติตาง ๆ  

30. จัดทําขอมูลผูสําเร็จการศึกษาสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

31. ตรวจขอสอบนักศึกษา รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

32. บันทึกขอมูลและการจัดเก็บเอกสารขอเลื่อนสงผลการเรียน 

33. การติดตามการสงผลการเรียนของอาจารยผูสอน 

34. การเสนอขออนุมัติผอนผันการลงทะเบียน 

35. การกลั่นกรอกผลการเรียนแบบระบบเกา 

36. การกลั่นกรอกผลการเรียนแบบระบบออนไลน 

37. การขอยกเลิกรายวิชา 

38. การจัดเก็บเอกสารการขอยกเลิกรายวิชา 

39. การปรับกลุมรายวิชา 

40. การเปลี่ยน  section 

41. การถอนรายวิชา 

42. การจัดเก็บเอกสารการเพ่ิม / ถอนรายวิชา 

43. การเปลี่ยนคาระดับคะแนน 

44. การจัดเก็บเอกสารการเปลี่ยนคาระดับคะแนน 

45. การจัดทําแฟมผูสอนสําหรับเปดภาคเรียน 

46. รับ/และบันทึกการสงผลการเรียนระบบออนไลน 

47. รับผลการเรียนระบบเกา(เกรดชีท) 

48. การแกไขผลการเรียนกรณีผูสอนบันทึกขอมูลไมถูกตอง 

49. ปรับผลการเรียนจาก I เปน F 

50. การเก็บหลักฐานผลการเรียนเขาแฟม (ทุกรายวิชา)  

51. แจงผลการเรียนใหผูปกครองของนักศึกษารับทราบ 

52. งานใหบริการดานอื่น ๆ แกผูมาติดตอ 
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 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีจํานวนบุคลากรทั้งสิ้น  24 คน   ประกอบดวย  ผูบริหาร

และคณาจารย  จํานวน  6 คน  และบุคลากรสายสนับสนุน  จํานวน 18 คน  โดยแยกตามประเภท ดังนี้  

 1. ผูชวยศาสตราจารยนันทิยา  ผิวงาม รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 2.  อาจารย ดร.พจมาน  ชํานาญกิจ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

 3. รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

  1. ผูชวยศาสตราจารยเกษร  ขาวสีจาน 

  2. อาจารยวุฒิพงษ   พันธุมนันท 

  3. อาจารยวิชาญ  ฤทธิธรรม 

 4. นายศักดิ์ชัย    ฟองออน   หัวหนาสํานักผูอํานวยการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 5. หัวหนางาน 

  1. นางสมรัก   ผานสุวรรณ  หัวหนางานรับเขานักศึกษา 

  2. นางสาวหฤทัย  พิกุลศรี  หัวหนางานบริหารทั่วไป   

  3. นางสาวกมลชนก   อินทรพรหมมา หัวหนางานสงเสริมวิชาการ 

  4. นายภาณุมาศ  บุตรสีผา  หัวหนางานบริการการศึกษา  

 6. เจาหนาที่ประจําฝาย 

  1. นางวันเพ็ญ   ศรีมะโรง   เจาหนาที่งานรับเขานักศึกษา 

  2. นางสุมัทนา   รัตนกุล   เจาหนาที่งานรับเขานักศึกษา 

  3. นางวาสนา   บุตรสีผา   เจาหนาที่งานบริการการศึกษา 

  4. นางมยุรา    รัตนะบุญศิริ  เจาหนาที่งานบริการการศึกษา 

  5. นางสาวเพชรสุดา  นนทะศร ี  เจาหนาที่งานบริการการศึกษา 

  6. นางแสงจันทร  จักรพิมพ  เจาหนาที่งานบริการการศึกษา 

  7. นายวงเวียน   วงศกระโซ  เจาหนาที่งานบริการการศึกษา 

  8. นายนววิช   ธงษาราษฎร  เจาหนาที่งานบริการการศึกษา 

  9. นายยอดรัก    บัวพรม   เจาหนาที่งานบริหารทั่วไป 

  10.นายศิริชัย    วงศกวานกลม  เจาหนาที่งานบริหารทั่วไป 

  11.นางสาวบุญยรัตน  พลวงศษา  เจาหนาที่งานสงเสริมการศึกษา 

  12.นายศรีสุข  ผาอินทร  เจาหนาที่ศูนยศึกษาทั่วไป 

  13.นางสาวนรินรัตน   ไพคํานาม  เจาหนาที่ศูนยศึกษาทั่วไป 

  14.นางสาวกัลยาณี   ภูยีหวา  เจาหนาที่ศูนยศึกษาทั่วไป 

ดานบุคลากร 
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โครงสรางการบริหารงาน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

รองผูอํานวยการ 

(ผูชวยศาสตราจารยเกษร  ขาวสจีาน) 

รองผูอํานวยการ 

(อาจารยวุฒิพงษ   พันธมุนนัท) 

รองผูอํานวยการ 

(อาจารยวิชาญ  ฤทธิธรรม) 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

(ผูชวยศาสตราจารยนันทิยา  ผิวงาม) 
 

ผูอํานวยการสํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

(อาจารย ดร.พจมาน  ชํานาญกิจ) 

หัวหนาสํานกังานผูอํานวยการ 

(นายศักดิ์ชัย  ฟองออน) 

งานบริหารทั่วไป 

(นางสาวหฤทยั   พกิุลศร)ี 

 

งานรับเขานักศึกษา 

(นางสมรัก  ผานสวุรรณ) 

งานบริการการศึกษา 

(นายภาณุมาศ   บุตรสีผา) 

งานสงเสริมวิชาการ 

(นางสาวกมลชนก  อินทรพรหมมา) 

หนวยธุรการและสารบรรณ 

(นายศักด์ิชัย  ฟองออน) (ผูควบคุม) 

นายยอดรัก   บัวพรม 

หนวยพัสดุ/การเงิน 

นายศักด์ิชัย  ฟองออน (ผูควบคุม) 

นายศิริชัย   วงคกวานกลม 

หนวยเลขานุการ 

นายศักด์ิชัย  ฟองออน  (ผูควบคุม) 

นางสาวหฤทัย   พิกลุศรี 

หนวยทะเบียนนักศึกษา 

(ผศ.เกษร  ขาวสีจาน) (ผูควบคุม) 

นางสมรัก   ผานสุวรรณ 

หนวยแนะแนวการศึกษา 

ผศ.เกษร  ขาวสีจาน (ผูควบคุม) 

นางวันเพ็ญ  ศรีมะโรง 
 

หนวยแผนการเรียนและตารางสอน 

ผศ.เกษร  ขาวสีจาน (ผูควบคุม) 

 

หนวยวัดผลการศกึษา 

ผศ.เกษร  ขาวสีจาน (ผูควบคุม) 
 

หนวยเทคนิคคอมพิวเตอร 

อาจารยวุฒิพงษ  พันธุมนันท (ผูควบคุม) 

นายวงเวยีน   วงคกะโซ 

หนวยหลักสูตรและมาตรฐานวิชาการ 

อาจารยวุฒิพงษ  พันธุมนันท (ผูควบคุม) 

นางสาวกมลชนก  อินทรพรหมมา 

หนวยวิชาศึกษาทั่วไป 

อาจารยวิชาญ  ฤทธิธรรม (ผูควบคุม) 

นางสาวนรินรัตน  ไพคํานาม 

หนวยพัฒนาวิชาการ 

นายศักด์ิชัย  ฟองออน (ผูควบคุม) 

นางสาวกมลชนก  อินทรพรหมมา 

หนวยงบประมาณและแผนงาน 

นายศักด์ิชัย  ฟองออน  (ผูควบคุม)                        

นายศิริชัย   วงคกวานกลม 

สํานักพิมพ มรสน. 

ผศ..ดร.พุฑฒจกัร  สิทธ ิ         

(ผูควบคุม) 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

นายศักด์ิชัย  ฟองออน (ผูควบคุม) 

นายยอดรัก   บัวพรม 
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ตอนที่ 2 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก(SWOT) 
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 จากสถานการณที่ เกิดขึ้นในปจจุบันทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ สงผลให เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในทุกภาคสวน ในสวนของการศึกษาโดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาเองไดมีการปรับเปลี่ยนไป

อยางมีนัยสําคัญและมีผลกระทบตอการสนับสนุนการจัดการศึกษาของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนอยางที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได ดังนั้นสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงไดทบทวนและ

วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT) เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน ระยะ 4 ป พ.ศ. 2561 - 2564 โดยใหผูบริหารและบุคลากรของสํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียนมีสวนรวมในกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนในการ

ประชุมสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เกี่ยวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน ระยะ 4 ป ( พ.ศ. 2561 - 2564) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 สํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน ไดทบทวน SWOT และจัดอันดับความสําคัญของ SWOT ของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนที่มีผลกระทบตอองคกรมากที่สุดและลําดับรองลงมา เพื่อมาใชประกอบการจัดทํายุทธศาสตรสํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564) ดงัตอไปนี้   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ตอนที่ 2 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก(SWOT) 
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จุดแข็ง  (Strengths) 
 

 

จุดออน  (Weaknesses) 

1. มีกระบวนการและกลไกในการพัฒนา 

และปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 

1. ขาดกระบวนการในการตรวจสอบการทํางาน

ของระบบปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรอยางเปน

ระบบ 

2. มีขั้นตอนเอกสารการปฏิบัติงานและ 

วิธีการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 

2. อุปกรณชํารุด และไมเพียงพอตอการใชงาน 

3. บุคลากรมีความรูและประสบการณ 

เกี่ยวกับการใหบริการของสํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียนไดอยางครอบคลุมภารกิจ 

 

4. มีระบบสารสนเทศที่ใหบริการแกผูม ี

รับบริการอยางครอบคลุมและใหบริการอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

5. คูมือสําหรับนักศึกษาและอาจารยท่ี 

ปรึกษา เผยแพรโดยชองทางที่หลากหลาย 

 

6. สนับสนุนการพัฒนาอาจารย  

7. มีการเผยแพรขอมูลขาวสารหลากหลาย

ชองทาง 

 

 

 

โอกาส  (Opportunities) 
 

 

ภัยคุกคาม  (Threats) 

1. ไดรับงบประมาณสนับสนุน 1. ระบบการรับนักศึกษาแบบ TCAS 

2. มีพ้ืนที่การใหบริการ/การรับนักศึกษาที่ชัดเจน 2. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลง

คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่

เขมงวดขึ้น 

3. ไดรับความรวมมือจากหนวยงานขางนอก

มหาวิทยาลัย 

3.  ประชากรวัยเรียนลดลง 

4. มีหลักสตูรการอบรมระยะสั้นเพื่อตอบสนอง

ความตองการของทองถิ่น 

 

 

การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT  Analysis)  ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
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ตอนที่ 3 

แผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  
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แผนยุทธศาสตรการพัฒนาสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ระยะ 4 ป พ.ศ. 2561 – 2564 

จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนกรอบในการพัฒนาสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร             ตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยและนโยบายอธิการบดี  ประกอบดวย  

 วิสัยทัศน  พันธกิจ 

 ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา 

 ความเชื่อมโยง/สอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน 

 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

 ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

 กลยุทธ  โครงการ  ผลผลิต/กิจกรรม และผูรับผิดชอบ 

 

 
 

 

 

 

 

 บริการอยางมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานความถูกตอง 

 

 

สงเสริม สนับสนุนบริการงานวิชาการ ที่มีคุณภาพในระดับสากล 

 

  

ใหบริการงานวิชาการแกอาจารย นักศึกษา และผูมาใชบริการโดยยึดหลักความถูกตองและ 

รวดเร็วตามระเบียบและขอบังคับ 

 

 

ตอนที ่3 

แผนยุทธศาสตรสํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน  

ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  

วสิัยทัศน  และพันธกิจของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

วิสัยทัศน 

พันธกิจ 

ปรัชญา 
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บริการแบบมืออาชีพ เนนการใชเทคโนโลยี บนพื้นฐานความถูกตอง  

 

 

ยิ้มแยมแจมใสเต็มใจใหบริการ 

 

 

 ใหการบริการที่ถูกตอง รวดเร็วและสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ 
 

 

 

1. สงเสริมสนับสนุนใหมีการพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายเปนที่ตองการของทองถิ่น 

2. พัฒนาหลักสูตรระยะสัน้เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

3. มีระบบกลไกลการติดตามควบคุมกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 

4. พัฒนาอาจารยใหมีคุณภาพมาตรฐานดานวิชาชีพ 

5. มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

6. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตลักษณ 

เอกลักษณ 

ประเด็นยุทธศาสตร 

คานิยมหลัก
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ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

1. การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูใหมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

- 

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูระดับ

สากล 

1. สงเสริมสนับสนุนใหมีการพัฒนาหลักสูตรที่

หลากหลายเปนที่ตองการของทองถิ่น 

2. พัฒนาหลักสูตรระยะสัน้เพื่อสงเสริมการเรียนรู

ตลอดชีวิต 

3. มีระบบกลไกลการติดตามควบคุมกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 

4. พัฒนาอาจารยใหมีคุณภาพมาตรฐานดานวิชาชีพ 

3. การพัฒนาทองถิ่นอยางย่ังยืนบนพื้นฐาน

เศรษฐกิจพอเพียง 

- 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมี

ประสิทธิภาพ 

5. มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

6. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน

การบริหารจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเชื่องโยงแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย   

และยุทธศาสตรการพัฒนาสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   

พ.ศ. 2561 – 2564 
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ยุทธศาสตร 
 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

1. สงเสริมสนับสนุนใหมีการพัฒนาหลักสูตรที่

หลากหลายเปนที่ตองการของทองถิ่น 

1.1 สนับสนุนใหมีการพัฒนาหลักสูตรใหเปนที่ตองการ   

ของทองถิ่น 

1.2 หลักสูตรผานการรับรองมาตรฐานการประเมินการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

2. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อใหโอกาส

ทางการศกึษาแกนักศึกษา บุคลากร ชุมชน 

และ ผูที่สนใจ 

2.1 สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ 

หลากหลายและเปนความตองการของทองถิ่นเพื่อ

การเรียนรูตลอดชีวิต 

3. มีระบบกลไกลการติดตามควบคุม

กระบวนการจัดการเรียนการสอนตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

3.1 ทุกหลักสูตรดําเนินกิจกรรมตามระบบกลไกการ 

      ติดตาม/ควบคุมกระบวนการจัดการเรียน 

      การสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

4. พัฒนาอาจารยใหมีคุณภาพมาตรฐานดาน

วิชาชีพ 

a. อาจารยไดรับการพัฒนาดานการเรียนการสอนให 

มีความรู ทักษะ คุณธรรม  จริยธรรม 

5. มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก  ธรร

มาภิบาล 

5.1 มีระบบกลไกการจัดการติดตามควบคุมตาม 

     หลักธรรมาภิบาล 

6. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ใชในการบริหารจัดการ 

a.  มีกระบวนการตรวจสอบ รวบรวมความตองการ 

มาใชในการบริหารองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 

b.  จํานวนระบบที่ไดรับการพัฒนาตามความตองการ

ของผูใช 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสํานักสงเสริมวชิาการและงานทะเบียน  

/เปาประสงคเชิงยุทธศาสสตร ระยะ 4 ป พ.ศ. 2561 – 2564 
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แผนผังเชิงยุทธศาสตร (Strategy Map) สํานักสงเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

วิสัยทัศน สงเสริม สนับสนุนบริการงานวิชาการ ที่มีคุณภาพในระดับสากล 

1. สงเสรมิสนับสนุนใหมี

การพัฒนาหลักสูตรที่

หลากหลายเปนทีต่องการ

ของทองถิ่น 

 

2. พัฒนาหลักสูตรระยะ

สั้นเพื่อใหโอกาสทางการ

ศึกษาแกนักศึกษา ชุมชน 

และ ผูทีส่นใจ 

 

3. มีระบบกลไกลการติดตาม

ควบคุมกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 

4. พัฒนาอาจารยใหมี

คุณภาพมาตรฐานดาน

วิชาชีพ 

 

5. มีระบบการบริหาร

จัดการที่ดตีามหลักธรร

มาภิบาล 

 

 

6. มีการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศมา

ใชในการบริหารจดัการ 

ยุทธศาสตร 

1.1 สนับสนุนใหมีการพัฒนา

หลักสูตรใหเปนที่

ตองการของทองถิ่น 

 

2.1 สนับสนุนการพัฒนา 

     หลกัสูตรระยะสั้นที่   

     หลากหลายและเปนความ 

     ตองการของทองถิน่เพือ่  

    การเรียนรูตลอดชวีิต 

 

3.1 ทุกหลักสูตรดําเนินกิจกรรมตาม 

     ระบบกลไกการติดตาม/ควบคุม 

     กระบวนการจัดการเรียนการ 

     สอนตามมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับอุดมศึกษา 

 

4.1 อาจารยไดรับการพัฒนา 

      ดานการเรียนการสอนให  

      มีความรู ทกัษะ คุณธรรม   

      จริยธรรม 

 

5.1 มีระบบกลไกการจัดการ 

     ติดตามควบคุมตาม 

     หลกัธรรมาภิบาล 

 

6.1 มีกระบวนการตรวจสอบ 

รวบรวมความตองการ มาใชใน

การบริหารองคกรอยางมี

ประสิทธิภาพ 

  

เปาประสงค

เชิงยุทธศาสตร 

1.2 หลักสูตรผานการรับรอง   

      มาตรฐานการประเมิน   

      การประกันคุณภาพ 

      การศึกษา 

 

6.2 จํานวนระบบที่ไดรับการ 

      พัฒนาตามความตองการ 

      ของผูใช 
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-หลักสูตรมีคุณภาพ 

-นักศึกษามีคุณภาพ 

-การประกันคุณภาพการศึกษา 

 

-หลักสูตรระยะสั้นที่มีคุณภาพ 

-ผูเขารวมหลักสูตรระยะสั้น

สามารถนําไปพัฒนาตนเองได

จริง 

พัฒนาอาจารยเพื่อ

ตอบสนองความตองการ

ของชุมชนทองถ่ิน ประเทศ 

-การบริหารตามหลักธรรมาภบิาล 

-ระบบบริหารองคกร/ระบบปฏบิัติงาน

มีคุณภาพ 

-สรางเสริมเครือขายความ

รวมมือ 

-พัฒนาการรับนักศึกษา 

-สนับสนุนการพัฒนา

หลักสตูร 

-สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร

ระยะสั้น 

 

-สรางแนวทางพัฒนาอาจารย -รักษามาตรฐานระยะเวลาการ

ใหบริการ 

-ประสิทธิภาพการใชพลังงาน 

-การบริหารงบประมาณ 

-กลไกมีประสิทธิภาพ 

 

-การพัฒนาบุคลากร 

-การจัดการความรู 

-พัฒนานักศึกษา 

-การพัฒนาหลักสตูร

ระยะสั้น 
-การปฏิบัตติาม

จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

-อาจารยมีการพัฒนา

ตนเอง 

 

- การบริหารงบประมาณ 

- การจัดการความเสี่ยง 

-กระบวนการและกลไกการบริหาร

จัดการที่ชัดแจน 
 

แผนภาพท่ี  1 Strategy   Map   สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มิติประสทิธิผลตามยุทธศาสตร 

สงเสริมสนับสนุนใหมีการ

พัฒนาหลักสตูรที่

หลากหลายเปนทีต่องการ

ของทองถิ่น 

 

พัฒนาหลักสตูรระยะสั้น

เพื่อใหโอกาสทางการ

ศึกษาแกนักศึกษา ชุมชน 

และ ผูทีส่นใจ 

 

มีระบบกลไกลการติดตาม

ควบคุมกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 

พัฒนาอาจารยใหมี

คุณภาพมาตรฐานดาน

วิชาชีพ 

 

มีระบบการบริหารจดัการ

ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 

มีการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศมา

ใชในการบริหารจดัการ 

มิติดานคุณภาพ 

มิติประสทิธิภาพของการ

ปฏิบตัิราชการ 

มิติการพัฒนาองคกร 
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ตอนที่ 4 

รายละเอียดยุทธศาสตร ตัวชี้วดั 

คาเปาหมาย และโครงการ/กจิกรรม 
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ยุทธศาสตรที่ 1 

สงเสริมสนับสนุนใหมีการพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายเปนท่ีตองการของทองถิ่น 
 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด 

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
 

ตัวชี้วัด 

2.2 สนับสนุนใหมีการพัฒนาหลักสูตรใหเปนที่

ตองการของทองถิ่น 

1. ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

3. หลักสูตรผานการรับรองมาตรฐานการประเมิน

การประกันคุณภาพการศึกษา 
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ยุทธศาสตรที่ 1 : สงเสริมสนับสนุนใหมีการพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายเปนที่ตองการของทองถิ่น 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 1.1 สนับสนุนใหมีการพัฒนาหลักสูตรใหเปนที่ตองการของทองถิ่น 

ตัวชี้วัด 2561 2562 2563 2564 กลยุทธ โครงการหลัก 

1. 2.1.6 ผลการบริหารจัดการหลกัสูตร

โดยรวม 

3.01 

คะแนน 

3.25

คะแนน 

3.50

คะแนน 

3.75

คะแนน 

กลยุทธที ่1.1.1: พัฒนาหลักสตูรใหเปน

ที่ตองการของทองถ่ิน 

โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาหลักสูตร 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 1.2 หลักสูตรผานการรับรองมาตรฐานการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตัวชี้วัด 2561 2562 2563 2564 กลยุทธ โครงการหลัก 

1. 2.1.6 ผลการบริหารจัดการหลกัสูตร

โดยรวม 

3.01 

คะแนน 

3.25

คะแนน 

3.50

คะแนน 

3.75

คะแนน 

กลยุทธที ่1.2.1: หลักสูตรไดรับการ

รับรองตามมาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาหลักสูตร 
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ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อใหโอกาสทางการศึกษาแกนักศึกษา ชุมชนและ ผูที่สนใจ 
 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด 

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
 

ตัวชี้วัด 

1. สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่

หลากหลายและเปนความตองการของทองถิ่น

เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 

1. จํานวนหลักสูตรระยะสั้น แบบไมไดรับปริญญา            

(Non degree Program) 
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ยุทธศาสตรที่ 2 : สงเสริมสนับสนุนใหมีการพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายเปนที่ตองการของทองถิ่น 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 2.1 สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่หลากหลายและเปนความตองการของทองถิ่นเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 

ตัวชี้วัด 2561 2562 2563 2564 กลยุทธ โครงการหลัก 

1. 2.1.7 จํานวนหลักสูตรระยะสั้น แบบ

ไมไดรับปริญญา (Non degree 

Program) 

2 

หลักสตูร 

4 

หลักสตูร 

6 

หลักสตูร 

8 

หลักสตูร 
กลยุทธที ่2.1.1: พัฒนาหลักสูตรระยะ

สั้น 

 

 

โครงการฝกอบรมสัมมนาระยะสั้นสําหรับ

นักศึกษา (Shot Courses Training) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

ยุทธศาสตรที่ 3 
มีระบบกลไกลการติดตามควบคุมกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด 

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
 

ตัวชีว้ัด 

1. ทุกหลักสูตรดําเนินกิจกรรมตามระบบกลไก

การติดตาม/ควบคุมกระบวนการจัดการเรียน

การสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

1. ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
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ยุทธศาสตรที่ 3 : มีระบบกลไกลการติดตามควบคุมกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 3.1 ทุกหลักสูตรดําเนินกิจกรรมตามระบบกลไกการติดตาม/ควบคุมกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิ 

                                          ระดับอุดมศึกษา 
ตัวชี้วัด 2561 2562 2563 2564 กลยุทธ โครงการหลัก 

1. 2.1.6 ผลการบริหารจัดการหลกัสูตร

โดยรวม 

3.01 

คะแนน 

3.25

คะแนน 

3.50

คะแนน 

3.75

คะแนน 

กลยุทธที ่3.1.1: หลักสูตรมีการพัฒนา

ตามรอบการพัฒนาและเปนไปตาม

กลไกลการตดิตามควบคุม 

โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาหลักสูตร 
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ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนาอาจารยใหมีคุณภาพมาตรฐานดานวิชาชีพ 
 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด 

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
 

ตัวชี้วัด 

1. อาจารยไดรับการพัฒนาดานการเรียนการสอน

ใหมีความรู ทักษะ คุณธรรม  จริยธรรม 

1. รอยละอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ  (รวม) 
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ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาอาจารยใหมีคุณภาพมาตรฐานดานวิชาชีพ 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 4.1 อาจารยไดรับการพัฒนาดานการเรียนการสอนใหมีความรู ทักษะ คุณธรรม  จริยธรรม 

ตัวชี้วัด 2561 2562 2563 2564 กลยุทธ โครงการหลัก 

1. 2.3.3 รอยละอาจารยประจาํสถาบันท่ี

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (รวม) 

รอยละ27 รอยละ28 รอยละ29 รอยละ30 กลยุทธที ่4.1.1: พัฒนาอาจารย 

 

 

1. โครงการการพัฒนาตําแหนงทาง

วิชาการ  ปการศึกษา 2561 

2. โครงการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
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ยุทธศาสตรที่ 5 

มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภบิาล 
 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด 

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
 

ตัวชี้วัด 

1. มีระบบกลไกการจัดการติดตามควบคุมตาม

หลักธรรมาภิบาล 

1. การเบิกจายงบประมาณภาพรวม 

2. ผลการบริหารงานของคณะ/สํานัก/สถาบัน 

3.ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

4. ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอการ

บริหารงานของมหาวิทยาลัย 

5. รอยละของหัวหนางานสายสนับสนุนวิชาการที่ไดรับการ

พัฒนาสมรรถนะทางการบริหารจัดการ 

6. รอยละบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับความกาวหนาตาม

สายงานประเภทผูบริหารและประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

เชี่ยวชาญเฉพาะ 
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ยุทธศาสตรที่ 5 : มีระบบการบริหารจัดการที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 5.1 มีระบบกลไกการจัดการติดตามควบคุมตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัด 2561 2562 2563 2564 กลยุทธ โครงการหลัก 

1. 4.1.1 รอยละการเบิกจายงบประมาณ

ภาพรวม 

รอยละ 

87 

รอยละ

88 

รอยละ

89 

รอยละ

90 

กลยุทธที ่5.1.1: ยกระดับการบริหาร

จัดการใหมคีุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิ

บาล 

 

 

1. โครงการสรางคนใหรักงาน  สูบริการ

ที่เปนเลิศ 

2. โครงการศึกษาดูงานสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

3. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอน 

2. 4.1.2 ผลการบริหารงานของคณะ/สํานัก/

สถาบัน 

3.92 

คะแนน 

3.94 

คะแนน 

3.96 

คะแนน 

3.98 

คะแนน 

3. 4.1.4 ระดับคุณธรรมและความโปรงใสใน

การดําเนินงาน 

รอยละ 

82 

รอยละ 

84 

รอยละ  

86 

รอยละ  
88 

4. 4.1.5 ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนได

สวนเสยีที่มีตอการบริหารงานของ

มหาวิทยาลยั 

รอยละ 

80 

รอยละ 

80 

รอยละ  

80 

รอยละ  
80 

5. 4.2.1รอยละของหัวหนางานสาย

สนับสนนุวิชาการทีไ่ดรับการพฒันา

สมรรถนะทางการบริหารจัดการ 

รอยละ

55  

รอยละ 

70  

รอยละ 

85  

รอยละ  

100  

6. 4.2.2 รอยละบุคลากรสายสนับสนุนที่

ไดรับความกาวหนาตามสายงานประเภท

ผูบริหารและประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

เชี่ยวชาญเฉพาะ 

รอยละ 

15  

รอยละ 

20  

รอยละ 

25  

รอยละ  

30  
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ยุทธศาสตรที่ 6 

มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 
 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด 

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
 

ตัวชี้วัด 

1. มีกระบวนการตรวจสอบ รวบรวมความ

ตองการ มาใชในการบริหารองคกรอยางมี

ประสิทธิภาพ 

1. จํานวนนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีที่นํามาใชในการ

บริหารจัดการ 

2. จํานวนระบบที่ไดรับการพัฒนาตามความ

ตองการของผูใช 

2. จํานวนระบบการบริหารที่ไดรับการพัฒนา 

3. จํานวนระบบบริหารจัดการที่พัฒนาขึ้น 
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ยุทธศาสตรที่ 6 : มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 6.1 มีกระบวนการตรวจสอบ รวบรวมความตองการ มาใชในการบริหารองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด 2561 2562 2563 2564 กลยุทธ โครงการหลัก 

1. 4.1.3 จํานวนนวัตกรรมและระบบ

เทคโนโลยีที่นํามาใชในการบรหิารจัดการ 

1ระบบ 
 

2ระบบ 4ระบบ 5 ระบบ กลยุทธที ่6.1.1: พัฒนานวัตกรรมและ

ระบบเทคโนโลยีเพื่อใชในการบริหาร

จัดการองคกร 

โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศบริการ

การศึกษา 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 6.2 จํานวนระบบที่ไดรับการพัฒนาตามความตองการของผูใช 
ตัวชี้วัด 2561 2562 2563 2564 กลยุทธ โครงการหลัก 

2. 4.2.1 จํานวนระบบการบริหารทีไ่ดรับการ

พัฒนา 

4 ระบบ 6 ระบบ 8 ระบบ 10 ระบบ กลยุทธที่ 6.2.2 : พัฒนาระบบการ

บริหารจดัการตามความตองการของ

ผูใช 

โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศบริการ

การศึกษา 

3. 4.2.2 จํานวนระบบบรหิารจัดการทีพ่ัฒนาขึ้น 1 ระบบ 2 ระบบ 3 ระบบ 5 ระบบ 
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ตอนที่ 5 

กระบวนการถายทอดแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัต ิ
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ตอนที่ 5 

กระบวนการถายทอดแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ (ของมหาลัย ควรปรับแกเปนของ

เรา) 
 

 การขับเคลื่อนยุทธศาสตรเพื่อนํามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครใหบรรลุวิสัยทัศน ตองการอาศัย

กระบวนการถายทอดแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ และมีระบบการกํากับ ติดตามประเมินผลการดําเนินการ

ตามแผนยุทธศาสตร ดังนั้นเพื่อใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติมีแนวทางในการดําเนินงานที่ชัดเจน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไดกําหนดแนวทางในการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติในดานตางๆ ไว ดังนี้ 

1. การแปลงแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ และการถายทอดแผนยุทธศาสตรระดับสํานักสูระดับบุคลากร  

   1.1 พัฒนาแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรหาวิทยาลัยเพื่อเปนกลไกในการบริหาร

จัดการดานการเงินใหเหมาะสมและเพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจตางๆ ของมหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาประสงค

ที่กําหนดไว โดยมีแนวทางการจัดหาทรัพยากรการเงิน การวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ และการ

ตรวจสอบสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย  

 1.2 ถายทอดแผนยุทธศาสตรระดับสํานักสูระดับบุคลากร โดยดําเนินการดังนี้  

 1) จัดประชุมชี้แจง และสื่อสารผานการประชุม และใหบุคลากรดําเนินการจัดทําโครงการ/กิจกรรม/

งานที่ตอบสนองยุทธศาสตรของสํานักตามแผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระยะ 4 ป 

พ.ศ.2561-2564 

2) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่แสดงรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรม งบประมาณดําเนินงาน 

ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ และตัวชี้วัดโครงการ ที่สอดคลองกับเปาประสงคและกลยุทธของแตละ

ประเด็นยุทธศาสตร 

2. การติดตามเพื่อใหเกิดการประเมินผล การเรียนรู และการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร 

        การติดตามเพื่อใหเกิดการประเมินผล การเรียนรู และการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรจะมีการนําขอมูล

สารสนเทศ เกี่ยวกับตัวชี้วัดและคาเปาหมายตามยุทธศาสตรของสํานักเขาสูระบบและกลไกของการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย/สํานัก มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร อยางนอย  

ปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารสํานักเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 
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ภาคผนวก 
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คําสั่งสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ที่ 10/2561 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร  

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2561 – 2564  

และแผนปฏิบัติราชการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2561   
 

ดวยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กําหนดจัดทํา

แผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2561 - 2564  และแผนปฏิบัติราชการสํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2561 เพื่อนํามาใชเปนกรอบแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถให

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปนหนวยงานที่ดําเนินงาน  ตั้งแตการสํารวจ แผนการรับนักศึกษา การ

เปนหนวยงานในการประสาน การออกแนะแนวการรับสมัครนักศึกษา และวิธีการคัดเลือกนักศึกษาดวยวิธีการ

ตางๆ การรายงานตัว งานทะเบียนนักศึกษา การจัดทําแผนการเรียน การจัดตารางเรียนตารางสอน การเพิ่ม

ถอนรายวิชา  การลงทะเบียน การประมวลผลการเรียน จนกระทั่งตรวจสอบจบและจนกระทั้ง ออก 

ทรานสคริปส ลงทะเบียนบัณฑิตตลอดจนการพัฒนาอาจารยและใหบริการอาจารย เจาหนาที่ภายใน

มหาวิทยาลัย ใหคําแนะนําคําปรึกษาแกนักศึกษา  ผูปกครองและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา โดยใหมี

ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ทั้งดานวิสัยทัศน พันธกิจ  

เปาประสงค  และวัตถุประสงค  เพื่อนําไปสูการกําหนดกลยุทธที่ชัดเจน  และครอบคลุม  ทุกภารกิจของสํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ดังนั้นเพื่อใหการจัดทําแผนดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงคและมี

ประสิทธิภาพ  จึงขอแตงตั้งกรรมการดําเนินการประกอบดวย  
 

1. รองอธิการบดีฝายวิชาการ     ประธาน 

2. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  รองประธาน  

3. รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการ 

4. นางสาวบุญยรัตน พลวงศษา   กรรมการ 

5. นางวันเพ็ญ  ศรีมะโรง   กรรมการ 

6. นางสาวกัลยาณี  ภูยีหวา    กรรมการ 

7. นายนววิช  ธงษาราษฎร   กรรมการ 

8. นางสาวนรินรัตน  ไพคํานาม   กรรมการ 

9. ส.อ.ยอดรัก  บัวพรม    กรรมการ 

10. นางสุมัทนา  รัตนกุล    กรรมการ 
/11. นางวาสนา... 
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11. นางวาสนา  บุตรสีผา    กรรมการ 

12. นางมยุรา  รัตนะบุญศิริ   กรรมการ 

13. นางสาวเพชรสุดา นนทะศรี   กรรมการ 

14. นายวงเวียน  วงคกะโซ   กรรมการ 

15. นางแสงจันทร  จักรพิมพ   กรรมการ 

16. นายศิริชัย  วงคกวานกลม   กรรมการ 

17. นายศรีสุข  ผาอินทร   กรรมการ 

18. นายศักดิ์ชัย  ฟองออน  กรรมการและเลขานุการ 

19. นางสาวหฤทัย  พิกุลศรี   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

20. นางสาวกมลชนก  อินทรพรหมมา  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

21. นางสมรัก  ผานสุวรรณ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

22. นายภาณุมาศ  บุตรสีผา   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

 มีหนาที่  จัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  พ.ศ. 2561 - 2564  

และแผนปฏิบัติราชการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2561 ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร

การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ทั้งดานวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค  และวัตถุประสงค   

เพื่อนําไปสูการกําหนดกลยุทธที่ชัดเจน และครอบคลุมทุกภารกิจของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

   ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง   ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถเพื่อบรรลุผลสําเร็จ

ตามเปาหมายที่ตั้งไว   
 

 

  ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่   3  พฤษภาคม  2561 
 

          สั่ง  ณ  วันที ่ 3  พฤษภาคม  2561 

 
 

                      (อาจารย ดร.พจมาน  ชํานาญกิจ) 

                                                    ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
                                          

 

 

 

 

 


