
 
 
 

แผนกลยุทธ 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
(2549 - 2552) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
 



 

คํานํา 
 
 แผนกลยุทธ  ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
(พ.ศ. 2549 – 2551)  ฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพื่อวิเคราะหสภาพแวดลอมของหนวยงานและนําไปวางแผน
กลยุทธและแผนปฏิบัติการของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เพื่อเปนกรอบในการ
ปฏิบัติงานใหมีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ  สอดคลองกับนโยบาย ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ 
วัตถุประสงค  และเปาหมายของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  และสอดคลองกับ                      
แนวทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตอไป 
  
 
 
 
 (ผูชวยศาสตราจารยสุน   ศรีสวัสดิ์) 
 ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 

 หนา 
 
คํานํา 
สารบัญ 
สวนท่ี  1  บทนํา ...................................................................................................................... 1 
สวนท่ี  2  การวิเคราะหสภาพแวดลอมของหนวยงาน ............................................................ 3 
สวนท่ี  3  นโยบาย ................................................................................................................... 6 

ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  และวัตถุประสงค..................................................... 8 
ประเด็นยุทธศาสตร / เปาประสงค / กลยุทธ / มาตรการและโครงการ ................ 10 

สวนท่ี  4  แผนปฏิบตัิการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน.......................................... 13 
แผนบริหารความเส่ียง ในระยะเวลา 1 ปงบประมาณ .......................................... 20 

สวนท่ี  5  การนําแผนสูการปฏิบตัิ และการติดตามประเมินผล .............................................. 21 
 
 
 
 
 



 1 

สวนที่  1   
บทนํา 

 
 

ความเปนมาของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
 สํานักสง เสริมวิชาการเ ร่ิมกอ ต้ัง เ ม่ือป  พ .ศ .  2525  โดยผู อํานวยการคนแรกคือ                         
อาจารยชูศรี  หลักเพชร  คนตอมาไดแก ผศ.สุเทพ  ล่ิมอรุณ  และดํารงตําแหนงเร่ือยมาจนถึง พ.ศ. 2535  
ไดรับตําแหนงรองอธิการบดีฝายวิชาการ  และแตงต้ังอาจารยบุญเลิศ  กล่ินรัตนปฏิบัติหนาท่ีเปน
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนคนท่ี 2  โดยแบงงานเปน  3  ฝาย  คือ                      
ฝายเลขานุการ  ฝายทะเบียนและวัดผล  ฝายหลักสูตรและแผนการเรียนและใน พ.ศ. 2538                   
ผูชวยศาสตราจารยบุญเลิศ  กล่ินรัตน ยายไปรับราชการที่สถาบันราชภัฏเชียงใหม  และแตงต้ัง
ผูชวยศาสตราจารยหรรษา  ผลาทร ดํารงตําแหนงเปนผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการเปนคนท่ี 3  
จนครบวาระในเดือนกรกฎาคม 2542  และไดแตงต้ังอาจารยเสนาะ  กล่ินงาม  มาดํารงตําแหนง              
เปนผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ  เปนคนท่ี  4  โดยเพิ่มงานเปน  5  ฝาย  1. ฝายเลขานุการ                
2. ฝายหลักสูตรภาคปกติ  3. ฝายหลักสูตรภาค กศ.บป.  4. ฝายสถิติและขอมูล  5. ฝายทะเบียนและประมวลผล  
จนครบวาระในเดือนกรกฎาคม   2546  และไดแตงต้ังผูชวยศาสตราจารย อุบล   สมทรง                        
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการเปนคนท่ี  5  และแบงงานในสํานักออกเปน 5 ฝาย 
ดังนี้คือ  ฝายเลขานุการ  ฝายหลักสูตรและแผนการเรียน  ฝายทะเบียนและประมวลผล  ฝายสถิติและ
ขอมูลสารสนเทศ  และฝายคอมพิวเตอรเพ่ือการประมวลผล  จนครบวาระเม่ือสถาบันราชภัฏเพชรบุรี                  
ไดยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547                      
พรอมท้ังเปล่ียนช่ือจากเดิมสํานักสงเสริมวิชาการ  เปนสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน     
และไดมีการคัดเลือกแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยสุน   ศรีสวัสดิ์  ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ                  
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยแบงสวนราชการเปนดังนี้ 
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โครงสรางสวนราชการในสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ยน 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

  
 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ผศ.ดร.เอกศักดิ์  บุตรลับ 

รองอธิการบดี 
ผศ.สุเทพ  ล่ิมอรุณ 

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ 
ผศ.สุน  ศรีสวัสดิ ์

รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ 
ผศ.เพ็ญทิพย  สายกฤษณะ 

สํานักงาน
ผูอํานวยการ 

กลุมงานทะเบียน
และประมวลผล 

สํานักงาน
บัณฑิตศึกษา 

รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ 
ผศ.สมฤดี  ธีระเดชพงศ 

รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ 
ดร.สุมาลี  พงษติยะไพบูลย 

กลุมงานสงเสริม
วิชาการ 

*  งานทะเบียนและประมวลผล *  งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา *  งานพัฒนาหลักสูตร *  
 
 
 

งานบริหารและธุรการ 
*  งานมาตรฐานบัณฑิตศึกษา *  งานฐานขอมูลงานทะเบียน *  งานสงเสริมการวิจัยและตํารา 

  
 

*  งานมาตรฐานและประกัน 
    คุณภาพการศึกษา *  งานประสานงานศูนยบริการ *  

 
งานแผนการเรียนการสอน 

    
 
การศึกษา 
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สวนที่  2 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมของหนวยงาน 

 

สภาพปจจุบัน 
 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกอบดวยกลุมงานตางๆ  ดังนี้ 
1. สํานักงานผูอํานวยการ  มีภารกิจหลักคือ  งานเลขานุการ  งานธุรการ  งานพัสดุ                  

งานจัดทํางบประมาณ  งานการเจาหนาท่ี  งานพัฒนาบุคลากรของสํานัก  งานการเงินและสวัสดิการ  
งานอาคารสถานท่ี  งานประชาสัมพันธ  งานรับนักศึกษาใหม  ระบบการรับสมัคร  งานจัดทําคูมือนักศึกษา  
งานสอบวัดความรูพื้นฐานของนักศึกษา  และงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  และ       
งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

2. สํานักงานบัณฑิตศึกษา   มีภารกิจหลักคือ   งานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร                  
ระดับบัณฑิตศึกษา  งานประสานความรวมมือกับสถาบันอ่ืนๆ ทางวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา  
งานประสานงานการพัฒนาทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษากับคณะตางๆ  งานบริการทางวิชาการ
ระดับบัณฑิตศึกษา และงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

3. กลุมงานสงเสริมวิชาการ  มีภารกิจหลักคือ  งานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร                    
งานแผนการเรียนของนักศึกษา  งานจัดตารางสอนตารางสอบ  งานพัฒนาอาจารย  งานประสาน
ความรวมมือกับสถาบันอ่ืนๆ  ทางวิชาการ   งานประสานงานการพัฒนาคณะทางวิชาการ                        
งานบริการทางวิชาการ  งานควบคุมดูแลระบบแผนการเรียน  การประมวลผลการคัดเลือกนักศึกษา  
งานประมวลผลการสอบดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร  งานสถิติและสารสนเทศดานจํานวนนักศึกษา  
จํานวนหองเรียน  จํานวนคาบสอนของอาจารย  การวิเคราะหอัตรากําลังอาจารยปฏิบัติการ   
งานวิจัยและตําราทางวิชาการ  และงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

4. กลุมงานทะเบียนและประมวลผล  มีภารกิจหลักคือ  งานรับรายงานตัวนักศึกษาใหม                
งานตรวจสอบวุฒิการศึกษา  งานรับลงทะเบียน  การลงทะเบียน  การประมวลผลการเรียน                   
งานประมวลผลการศึกษา  งานตรวจสอบผลการศึกษา  งานออกเอกสารรับรองทางการศึกษา                    
งานประสารงานศูนยบริการการศึกษา  งานบริการท่ัวไปเกี่ยวกับทางทะเบียน  และงานอ่ืนๆ                  
ท่ีไดรับมอบหมาย 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอม 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. คณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีความมุงม่ันในการ

พัฒนางานวิชาการ 
2. เจาหนาท่ีของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนอุทิศตน อุทิศเวลา ในการทํางาน

อยางเขมแข็ง 
3. เปดสอนหลักสูตรท่ีหลากหลาย  สามารถสนองตอบตอความตองการศึกษาตอของ

นักศึกษาและประชาชนในทองถ่ินไดมาก 
4. บัณฑิตท่ีจบจากมหาวิทยาลัยสามารถตอบสนองตอความตองการทรัพยากรบุคคลของ

หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนในทองถ่ินไดเปนอยางดี 
5. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีระบบการบริหารงานเปนข้ันตอนทําให

ประสานงานภายในหนวยงาน  มีประสิทธิภาพ 
 

จุดออน (Weaknesses) 
1. บุคลากรในระดับคณะกรรมการบริหารของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมี

ภาระงานสอนและงานอ่ืนๆ คอนขางมาก  จึงทําใหขาดความตอเนื่องในการพัฒนางานของสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

2. ขาดความชัดเจนในทิศทางและแนวทางในการปฏิบัติ เนื่องจากอยูในชวงปรับเปล่ียน
โครงสรางเพื่อรองรับการเปนมหาวิทยาลัย 

3. งานวิจัยมหาวิทยาลัยยังมีนอย  ทําใหมีขอมูลไมเพียงพอในการนํามาใชในการ
บริหารงาน  การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

4. ความรวมมือจากหนวยงานภายในสถาบันยังไมดี เทา ท่ีควร   ทําใหงานของ                      
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีความลาชา 
 
โอกาส (Opportunity) 

1. เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีมีแหลงทรัพยากรทองเท่ียวและแหลงทรัพยากรธรรมชาติ                
ท่ีอุดมสมบูรณ ทําใหมีความเจริญทางดานเศรษฐกิจการทองเท่ียวและดานอุตสาหกรรม  บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยจึงเปนทรัพยากรบุคคลท่ีอยูในความตองการของธุรกิจตางๆ  เพิ่มมากข้ึน  ทําใหสามารถ
ผลิตบุคคลากรท่ีมีความรูความสามารถเพื่อตอบสนองความตองการของหนวยงานตางๆ ท้ังทาง
ภาครัฐและเอกชนในทองถ่ินไดเปนอยางดี 
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2. สภาพทางสังคมยังตองการใหประชากรในทองถ่ินมีการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา  
และสภาวะทางการเงินของประชากรในทองถ่ินยังอยูในสภาพคลอง สามารถสงบุตรหลานของตน
เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยได 

3. จากนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และพ.ร.บ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.  2547  ทําใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีฐานะเปนนิติบุคคล                          
มีอิสระทางวิชาการ  สามารถปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน
และตรงกับความตองการของทองถ่ิน 

4. เนื่องจากมีการกระจายอํานาจสูทองถ่ินเพ่ิมข้ึน  ทําใหมีความตองการบุคลากร                       
ท่ีมีความรูความสามารถเพ่ิมมากข้ึน โดยมีการกําหนดคุณสมบัติของผูท่ีจะเขาทํางาน  ทําใหบัณฑิต
ท่ีจบจากมหาวิทยาลัยมีงานทําเพิ่มมากข้ึน 
 
ภาวะคุกคาม (Threat) 

1. สถาบันในระดับอุดมศึกษาหลายแหงจัดต้ังวิทยาเขตหรือศูนยในทองถ่ินเพิ่มข้ึน  
รวมทั้งวิทยาลัยในสังกัดกรมอาชีวะศึกษา เร่ิมเปดหลักสูตรปริญญาตรีมากข้ึน  ทําใหเกิดการ
แขงขันในการเปดรับสมัครนักศึกษาท่ีตองการเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอยูระหวางการเปล่ียนแปลงสถานภาพเปนนิติบุคคล                 
จึงตองเตรียมความพรอมในหลายๆ ดาน   ทําใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยเกิดความสับสน และ              
ขาดความม่ันใจ เนื่องจากไมทราบแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน 

3. จํานวนนักเรียนท่ีจบระดับมัธยมศึกษามีจํานวนลดนอยลงเนื่องจากอัตราการเพ่ิม              
ของประชากรท่ีลดลง  สงผลใหจํานวนนักศึกษาท่ีจะเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยนอยลงดวย 

4. เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดเปดสอนระดับปริญญาตรีมาเปนเวลานานทําใหบุคลากรใน
ทองถ่ินสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีมากข้ึน  ความตองการศึกษาตอในภาคพิเศษลดนอยลง 
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สวนที่  3 
นโยบาย 

  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปนหนวยงานท่ีดําเนินงานประสานงาน                            
ดานการจัดการเรียนการสอน งานทะเบียน  และงานดานสงเสริมวิชาการ โดยมีนโยบายระหวางป 
2549 – 2552  ดังตอไปนี้ 
 

นโยบาย 1 ประสานความรวมมือกับบุคลากรและหนวยงานท้ังภายในและภายนอกเพื่อความกาวหนา
ทางวิชาการ 
มาตรการ 

1. ประชาสัมพันธศักยภาพการผลิตบัณฑิตของสถาบัน เพื่อจูงใจใหประชาชนสนใจ            
เขาศึกษาตอในสถาบัน 

2. ประสานความรวมมือกับคณะ สํานักและศูนยตางๆ ในการพัฒนาคุณลักษณะ                            
ท่ีพึงประสงคของบัณฑิต 

 

นโยบาย  2  พัฒนางานวิชาการใหมีมาตรฐาน โดยยึดหลักการประกันคณุภาพการศึกษาใหสอดคลองกับ
ความตองการของทองถ่ินและการพัฒนาประเทศ 
มาตรการ 

1. สงเสริมใหมีการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ
ของทองถ่ินและการพัฒนาประเทศ 

2. ปรับปรุงระเบียบขอบังคับตางๆ ใหเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาวิชาการใหสอดคลองกับ
ความตองการของทองถ่ินและการพัฒนาประเทศ เชน ระเบียบการเทียบโอนผลการ
เรียนและประสบการณ 

3. นําระบบการประกันคุณภาพมาใชในการดําเนินงานเพื่อพัฒนางานวิชาการ 
 

นโยบาย 3 พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาตรการ 

1. พัฒนาโปรแกรมท่ีใชในงานทะเบียน เชน การประมวลผลเกรดนักศึกษา การสงเกรด
นักศึกษา การแจงเกรดแกนักศึกษา 

2. พัฒนาโปรแกรมรับสมัครและประมวลผลการรับนักศึกษาใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตรชาติ 
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3. พัฒนาโปรแกรมการจัดทําแผนการเรียน  การจัดตารางเรียน  ใหมีประสิทธิภาพ 
4. จัดระบบขอมูลและสถิติดานวิชาการใหมีประสิทธิภาพ 

นโยบาย 4 พัฒนาอาจารยและบุคลากรใหสอดคลองกับภารกิจและความกาวหนาของเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
มาตรการ 

1. สงเสริมใหอาจารยและบุคลากรใหมีโอกาสไดศึกษาดูงานและฝกอบรมดาน
วิชาการอยางสมํ่าเสมอ 

2. จัดวิทยากรใหความรูแกอาจารยและบุคลากรเพื่อใหทันตอเทคโนโลยีและ
ความกาวหนาทางวิชาการ 

 
นโยบาย     5    สงเสริมคณาจารยใหมีตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
มาตรการ 

1. จัดอบรมใหความรู เกี่ยวกับการเขียนผลงานทางวิชาการใหแกคณาจารยของ
มหาวิทยาลัย 

2. ใหทุนสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการแกคณาจารยของมหาวิทยาลัยเพื่อสงเสริม
ใหคณาจารยทําผลงานทางวิชาการเพ่ิมข้ึน และเขาสูตําแหนงทางวิชาการมากข้ึน 
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ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  และวัตถุประสงค 
 
ปรัชญา 
 สงเสริมและพัฒนางานวิชาการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
 

วิสัยทัศน 
 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปนหนวยงานประสานการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ
ไดมาตรฐานทางวิชาการ  มีการบริการขอมูลสารสนเทศถูกตอง รวดเร็ว ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ               
ท่ีทันสมัย 
 

พันธกิจ 
1. สงเสริมการจัดการศึกษา พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
2. จัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 
3. พัฒนาการจัดการเรียน การจัดการสอน ท่ีมีมาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
4. จัดทําแผนการเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประสานงานคณะสาขาวิชาตางๆ  จัดทํา

แผนการเรียนตลอดหลักสูตร 
5. จัดทําตารางเรียนของนักศึกษา ตารางสอนอาจารย ตารางสอบ ตารางการใชหองเรียน

และอาคารเรียน  
6. ใหบริการขอมูลสารสนเทศ เอกสารหลักฐานงานทะเบียนและวัดผล ถูกตอง รวดเร็ว 

ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 
7. พัฒนาอาจารยและบุคลากรใหทันตอเทคโนโลยีและความกาวหนาทางวิชาการ    
8. สงเสริมและพัฒนาอาจารยใหเขาสูตําแหนงทางวิชาการ                      

 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อสงเสริม การผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน 
2. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา  สูระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท้ัง

ภายใน และภายนอก  
3. เพื่อสงเสริมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรท่ีสนองความตองการของทองถ่ินและ

ประเทศ 
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4. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ  ระบบเอกสารหลักฐานวิชาการ และทะเบียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

5. เพ่ือพัฒนาอาจารยและบุคลากรใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับหลักสูตรและการพัฒนา
นักศึกษา 

6. เพื่อสงเสริมและพัฒนาอาจารยใหมีตําแหนงทางวิชาการเพิ่มข้ึน 
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ประเด็นยุทธศาสตร / เปาประสงค / กลยุทธ / มาตรการและโครงการ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค กลยุทธ มาตรการ/โครงการ 

หลักสูตรมี
คุณภาพ ได
มาตรฐาน ตรง
ตามความ
ตองการของ
ทองถิ่น 

พัฒนาและ
ปรับปรุง
หลักสูตรให
สอดคลองกับการ
พัฒนาทองถ่ิน
และประเทศ 

1.  สํารวจความตองการ การพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรของ
สาขาวิชาและอาจารยผูสอน 
2.  สงเสริมใหคณะหรือสาขาวิชา
ไดมีการประเมินหลักสูตรทุก 4 – 5 
ป เพ่ือประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตร 
3.  ประสานความรวมมือในการ
จัดต้ังกรรมการรางหลักสูตร  
วิพากษหลักสูตร  และจัดหา
ผูทรงคุณวุฒิมาใหความรูในเรื่อง
ของหลักสูตร 
4.  จัดสรรงบประมาณในการ
ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร 
 
 
 

1. สํารวจขอมูลและความ
ตองการของทองถิ่น 

2. รางหลักสูตรรวมกับคณะและ
สาขาวิชา 

3. ระดมความคิดเห็นของ
ผูเก่ียวของเพ่ือพิจารณา
หลักสูตร 

4. เสนออนุมัติ 
5. สงหลักสูตรใหสกอ. 
6. ใชหลักสูตร 
 

พัฒนาการจัดการ
เรียน การสอน ท่ี
มีมาตรฐานตาม
ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

มีระเบียบ
ขอบังคับตาง ๆ ที่
เอื้ออํานวยตอการ
พัฒนาวิชาการให
สอดคลองกับ
ความตองการ
ของทองถ่ินและ
การพัฒนา
ประเทศ 

1.  จัดรางระเบียบการเทียบโอน
ความรูและประสบการณ 
2.  จัดทําแบบฟอรมและขั้นตอน
การดําเนินการเทียบโอนความรู
และประสบการณ  
3.  จัดรางระเบียบการวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษา 
 
 
 
 
 

1. แตงต้ังคณะกรรมการราง
ระเบียบขอบังคับ 
2. รางระเบียบขอบังคับ 
3. เสนอสภาฯ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค กลยุทธ มาตรการ/โครงการ 

เปนแหลงการ
เรียนรูเพ่ือพัฒนา
ทองถิ่น 

นักเรียน 
นักศึกษาใน
ทองถ่ินใหความ
สนใจในการเขา
ศึกษาตอใน
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี 

1.  วางแผนการประชาสัมพันธใหมี
ความหลากหลายมากขึ้น 
2.  จัดทีมอาจารยและนักศึกษาออก
ประชาสัมพันธ และแนะแนว
การศึกษาตอของนักเรียนใน
ทองถ่ิน 
 

1. สํารวจขอมูลและความตองการ
ของแตละคณะ/สาขาวิชา 
2. จัดการประชุมเพื่อจัดทําแผนการ
รับนักศึกษา พัฒนาระบบการรับ
สมัคร การคัดเลือก และการสอบ
คัดเลือก และจัดทํากําหนดการตาง  ๆ
ในการดําเนินการ 
3. นําไปใช 
4. ประเมินผล 
 
 
 

พัฒนาระบบ
สารสนเทศอยาง
มีประสิทธิภาพ 

มีระบบ
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 
พรอมบุคลากรให
การบริการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศของสํานักสงเสริมให
พรอมในการใหการบริการแก
อาจารย นักศึกษา และประชาชนใน
ทองถ่ิน 
2.  จัดหาบุคลากรใหเพียงพอตอ
ระบบงานและการบริการ 
3.  จัดกิจกรรมเพ่ิมพูนความรูและ
ประสบการณแกบุคลากรอยาง
ตอเน่ือง 

1. เสนอความตองการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตอ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
2. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
ทางวิชาการ ไดแก การสงเกรด
นักศึกษา การประมวลผลเกรด
นักศึกษา การแจงเกรดนักศึกษาทาง
อินเตอรเน็ต โปรแกรมรับสมัคร
นักศึกษา ฯลฯ 
3. ใหบุคลากรเขารับการอบรม 
สัมมนา เพ่ือเพิ่มความรูและพัฒนา
ศักยภาพในดานสารสนเทศ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค กลยุทธ มาตรการ/โครงการ 

มีบุคลากรท่ีมี
ศักยภาพ มี
ความกาวหนา
ทางดานวิชาการ 
และเทคโนโลยี 

อาจารยและ
บุคลากรไดรับ
การพัฒนาทันตอ
ความกาวหนา
ทางวิชาการและ
เทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพ 
2. สงเสริมใหคณาจารยเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมขึ้น 

1. จัดปฐมนิเทศอาจารยปฏิบัติการ 
2. จัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรูและ
ประสบการณ เชน การศึกษาดูงาน  
3. จัดวิทยากรมาใหความรูแก
อาจารยและบุคลากร 
4. จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการ
เขียนผลงานทางวิชาการใหแก
คณาจารยของมหาวิทยาลัย 
5. ใหทุนสนับสนุนการผลิตผลงาน
ทางวิชาการแกคณาจารยของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือสงเสริมให
คณาจารยทําผลงานทางวิชาการ
เพ่ิมขึ้น และเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการมากขึ้น 
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สวนที่  4 
แผนปฏิบัติการสํานักสงเสริมวิชาการ 

 

ปงบประมาณ 
แผนงาน – งาน/โครงการ เปาหมาย กิจกรรม/มาตรการ 

การ
ดําเนินการ 49 50 51 52 

ดัชนีวัดความสําเร็จ 

1. โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร 

ภายในปการศึกษา 2550 สามารถปรับปรุง
หลักสูตร หมวดศึกษาทั่วไป และสามารถ
สงเสริมใหคณะและสาขาวิชา พัฒนาและ
ปรั บปรุ งห ลักสู ต รได ไม ต่ํ า กว า  1 0 
หลักสูตร 

7. สํารวจขอมูลและความตองการของ
ทองถิ่น 
8. รางหลักสูตรรวมกับคณะและสาขาวิชา 
9. ระดมความคิดเห็นของผูเกี่ยวของเพื่อ
พิจารณาหลักสูตร 
10. เสนออนุมัติ 
11. ทดลองใชหลักสูตร 
12. ประเมินผลการใชหลักสูตร 

ทุกป     1. คณะกรรมการจัดทํ า
หลักสูตร  
2. เอกสารหลักสูตร 

2. โครงการจัดทําแผนการ
เรียนตลอดหลักสูตร 

ทุกชั้นเรียนมีแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
ที่สามารถปฏิบัติได 

1. จัดประ ชุมคณะกรรมการบริหาร
สาขาวิชา/คณะ   
2. จัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 
3. ปรับปรุงแผนการเรียน 
4. นําไปใช 
5. ประเมินผล 

ปละ 
 1 ครั้ง 

    1. ร า ย ง านก า รประ ชุ ม
คณะก ร ร มก า รบ ริ ห า ร
สาขาวิชาเพื่อจัดทําแผนการ
เรียนตลอดหลักสูตร 
2. เอกสารแผนการเรียน   
ตลอดหลักสูตร 
3. เอกสารการปรับปรุง
แผนการเรียน 
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ปงบประมาณ 
แผนงาน – งาน/โครงการ 

การ
ดําเนินการ 49 50 51 52 

เปาหมาย 

1. มีตารางเรียน  ตารางสอน  และตาราง
สอบทุกชั้นเรียน 

กิจกรรม/มาตรการ 

1. สํารวจและจัดทําแผนการใชหองเรียน 

ดัชนีวัดความสําเร็จ 

1. เอกสารการสํารวจและ
จัดทําแผนการจัดตารางเรียน  
ตารางสอน  ตารางสอบ  และ
ตารางการใชหอง 

3 .  งานการจัดตาราง เรี ยน  
ตารางสอน  ตารางสอบ  และ
ตารางการใชอาคารเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. มี ก า ร วิ เ ค ร า ะห ก า ร ใช ห อ ง เ รี ยน  
แผนกา ร ใช ห อ ง เ รี ยน   และก าร ใช
หองเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ประส านง าน กับส าข า วิ ช า /คณะ 
เกี่ยวกับการจัดทําตารางเรียน  ตารางสอน  
และตารางสอบทุกชั้นเรียน 
3. จัดทําตารางเรียน  ตารางสอน  ตาราง
สอบ  และตารางการใชหองเรียน 
4. ประเมินผลและปรับปรุงแกไข 

ภาค
การศึกษา
ละ 1 ครั้ง 

    

2. เอกสารการจัดตาราง
เรียน  ตารางสอน   ตาราง
สอบ  และตารางการใชหอง 
3. เอกสารการประเมินผลหรือ
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
และบุคลากรสํานักสงเสริมฯ 

4. งานพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศทางวิชาการดวย
เทคโนโลยี 
 
 
 
 
 

  มีระบบขอมูลสารสนเทศทางวิชาการ
โดยใชเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น 

4. เสนอความต องการ พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศตอคณะกรรมการ
พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
5. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศทาง
วิชาการ ไดแก การสงเกรดนักศึกษา การ
ประมวลผลเกรดนักศึกษา การแจงเกรด
นักศึกษาทางอินเตอรเน็ต โปรแกรมรับ
สมัครนักศึกษา ฯลฯ 

ทุกป     ผลการประเมิน 
-  ระบบขอมูลสารสนเทศ
ทางวิชาการ 
-  ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
นักศึ กษา  อาจารย  และ
ผูใชบริการ 
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ปงบประมาณ 
แผนงาน – งาน/โครงการ เปาหมาย 

การ
ดําเนินการ 49 50 51 52 

กิจกรรม/มาตรการ 

5. สํารวจขอมูลและความตองการของแต
ละคณะ/สาขาวิชา 

ดัชนีวัดความสําเร็จ 

1. เ อกสารแผนการรั บ
นักศึกษา 

5.   งานรับสมัครนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันมีนักศึกษาที่มีคุณภาพและ       มี
คุณลักษณะสอดคลองกับความตองการ
ของคณะ/สาขาวิชา 6. จัดการประชุมเพื่อจัดทําแผนการรับ

นักศึกษา พัฒนาระบบการรับสมัคร การ
คัดเลือก และการสอบคัดเลือก และจัดทํา
กําหนดการตาง  ๆในการดําเนินการ 
7. นําไปใช 
8. ประเมินผล 
 

ทุกป     

2. ระบบการรับสมัครสอบ   
การคัดเลือก และการสอบ
คัดเลือก 
3. เอกสารรายงานผลการ
รับสมัครนักศึกษา 
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ปงบประมาณ 
แผนงาน – งาน/โครงการ เปาหมาย 

การ
ดําเนินการ 49 50 51 52 

กิจกรรม/มาตรการ 

1. กําหนดระเบียบที่ เ กี่ยวของกับการ
ทดสอบความรูพื้นฐาน  4  วิชา 

ดัชนีวัดความสําเร็จ 

1. เอกสารหลักสูตรวิชา
พื้นฐาน 4 วิชา 

6. โครงการทดสอบวัดความรู
วิชาพื้นฐาน  4  วิชา 

เ พื่อให นักศึกษาที่จะจบหลักสูตรเปน
บัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัย  สอดคลองกับความตองการ
ของตลาดแรงงานและสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธให
นักศึกษาและคณาจารย รับทราบและเขาใจ
ในนโยบายการทดสอบวัดความรู พื้นฐาน 
เกณฑการสอบ วิธีการสมัครและการสอบ  
3. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับการสอบพื้นฐาน 4 วิชา 
4. จัดทําเอกสารหลักสูตรวิชาพื้นฐาน  4  วิชา  
ใหแก นักศึกษาและคณาจารย 
5. รับสมัครสอบ  ดําเนินการสอบ  และ
ประกาศผลสอบ 
6. วิเคราะหขอสอบ  และพัฒนาขอสอบ
ใหไดมาตรฐานตามที่สถาบันกําหนด 
7. ประเมินผลการสอบ 

ป
การศึกษา
ละ 4 ครั้ง 

    

2. มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
พิจารณาหลักสูตร วิเคราะห
ขอสอบ ฯลฯ 
3. เอกสารรายงานผลการ
วิเคราะหขอสอบ 
4. เอกสารรายงานผลการ
สอบ 
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ปงบประมาณ 
แผนงาน – งาน/โครงการ เปาหมาย 

การ
ดําเนินการ 49 50 51 52 

ดัชนีวัดความสําเร็จ กิจกรรม/มาตรการ 

1. กําหนดปฏิทินวิชาการและแจงให
คณะกรรมการวิชาการใหความเห็นชอบ 

7.  งานจัดอบรมใหความรูวิชา
พื้นฐาน 4 วิชา 
 
 
 
 
 

ประสานงานกับคณะที่เกี่ยวของจัดอบรมให
ความรูแกนักศึกษาชั้นปที่ 4 หรือนักศึกษาที่
เรียนครบหลักสูตร แตยังสอบไมผานการ
ทดสอบวิชาพื้นฐาน 

2. รับสมัครนักศึกษา 
3. ประสานงานกับคณะเพื่อจัดการอบรม 
4. แจงผลการอบรมใหนักศึกษาทราบ 

ป
การศึกษา
ละ 2 ครั้ง 

    จํานวนนักศึกษาที่เขาอบรม
และผานการทดสอบ 

8.   งานประชาสัมพันธการรับ
สมัครนักศึกษา 

เพื่อใหบุคคลทั่วไปและผูที่ตองการศึกษา
ตอไดรับทราบถึงขาวการรับสมัครของ
ทางมหาวิทยาลัยโดยทั่วถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สํารวจขอมูลและสาขาวิชาที่ เปดรับ
สมัครในแตละคณะ 
2. ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนการ
ประชาสัมพันธ 
3. จั ดที มอ าจ ารย และ นักศึ กษาของ
มหาวิทยาลัยเพื่อประชาสัมพันธและแนะ
แนวนั ก เ รี ยนในสถาน ศึกษาจั งห วัด
เพชรบุรีและจังหวัดใกลเคียง 

ทุกป     1. เอกสารการ
ประชาสัมพันธการรับ
สมัครนักศึกษา 
2. ปายประชาสัมพันธ 
3. เว็บไซตแจงขาวการรับ
สมัครนักศึกษาของสํานัก
สงเสริมวิชาการ 
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ปงบประมาณ 
แผนงาน – งาน/โครงการ 

การ
ดําเนินการ 49 50 51 52 

เปาหมาย 

1. เ พื่อพัฒนาอาจารยปฏิบั ติการใหมี
ค ว ามรู ด า น วิ ธี ก า รสอน  ก า ร วัดผล
ประเมินผล การปฏิบัติตนที่เหมาะสม และ
มีความสัมพันธที่ดีตอมหาวิทยาลัยและ
อาจารย 

กิจกรรม/มาตรการ 

1. จัดปฐมนิเทศอาจารยปฏิบัติการ 

ดัชนีวัดความสําเร็จ 

1. จํ า น ว น อ า จ า ร ย
ปฏิบั ติการและบุคลากร
สํานักสงเสริมวิชาการที่เขา
รวมกิจกรรม 

9.  โครงการพัฒนาอาจารย
ปฏิบัติการ และบุคลากร 

2. เพื่อพัฒนาบุคลากรของสํานักสงเสริม
วิชาการฯใหมีความรูและประสบการณทัน
กับความกาวหนาของเทคโนโลยี 
 
 
 

2. จั ด กิ จ ก ร ร ม เ พิ่ ม พู น ค ว า ม รู แ ล ะ
ประสบการณ  เชน การศึกษาดูงาน จัด
วิทยากรมาใหความรูแกอาจารยปฏิบัติการ
และบุคลากร 

ทุกป     

2. ผลประ เมินความพึง
พอ ใจขอ งอ าจ า ร ย แ ล ะ
บุคลากรที่ เขาอบรมหรือ
ศึกษาดูงาน 

10.  โครงการทุนสนับสนุน
การผลิตผลงานทางวิชาการ 

1. เ พื่ อ ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ใ ห
คณาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
2. เปนการสรางแรงจูงใจใหคณาจารย
ผลิตผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น 

1. จัด ตั้ งคณะกรรมการพิจารณาทุน
สนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ 
2. คณาจารยกรอกขอมูลในสมัครขอทุน
และสงขอทุน 
3. ดําเนินการประชุมเพื่อพิจารณาทุน
สนับสนุนใหแกคณาจารย 
4. แจงผลการใหทุนแกผูขอทุน 
5. ดําเนินการเบิกจายทุนใหแกผูขอทุน 

ทุกป     1. เ อ กส า ร ผล ง านท า ง
วิชาการ 
2. จํานวนอาจารยที่ เขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ 
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ปงบประมาณ 
แผนงาน – งาน/โครงการ เปาหมาย 

การ
ดําเนินการ 49 50 51 52 

ดัชนีวัดความสําเร็จ กิจกรรม/มาตรการ 

1. จัดอบรมใหความรู ในงานประกัน
คุณภาพ 

11.  จัดอบรมใหความรูความ
เขาใจในงานประกันคุณภาพ
การศึกษาแกบุคลากรของ
สํานักสงเสริมวิชาการฯ 

เพื่อใหบุคลากรของสํานักสงเสริมฯ มี
ความรูความเขาใจในงานประกันคุณภาพ 
ดํา เ นินการจัดทํ ารายงานการประกัน
คุณภาพ  และสามารถวิเคราะหและนําผล
การประเมินมาปรับปรุงงานของสํานักฯ 
ใหดีขึ้นไดอยางเปนรูปธรรม 

2. จั ด กิ จ ก ร ร ม เ พิ่ ม พู น ค ว า ม รู เ ช น  
การศึกษาดูงาน 
3. จัดประชุมบุคลากรของสํานักฯ เพื่อ
แลก เป ลี่ ยนคว ามคิ ด เห็ นและสร า ง
ความสัมพันธอันดีระหวางกัน 

ทุกป     ความรู ความ เข า ใจของ
บุคลากรหลั งการอบรม  
โ ด ย ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร
สัมภาษณ  สังเกต  และการ
ดําเนินงาน 

12.  การนําระบบบริหารความ
เสี่ยงมาใชในการบริหารงาน
ของสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

สามารถลดความเสี่ยงในการดําเนินงาน
ของสํ า นักส ง เส ริม วิชาการและงาน
ทะ เบี ยนลง  ทํ า ให ก าร ดํ า เ นินง าน มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และตรวจสอบได 

1. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของสํานักฯ 
2. จัดประชุมเพื่อระดมความคิดในเรื่อง
ความเสี่ยงของการดําเนินงานในสํานักฯ 
3. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
4. นําไปใช 
5. ประเมินผล และปรับปรุงแผน 

ทุกป     1. คํ า สั่ ง แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงสํานักฯ 
2. แผนบริหารความเสี่ยง 
3. ผลการใชแผนบริหาร
ความเสี่ยง 

 
 
 
 



 20 

แผนบริหารความเสี่ยง ในรอบระยะเวลา  1  ปงบประมาณ  ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

ที่ โครงการ / กิจกรรม ผูรับผิดชอบ กลุมเปาหมาย ตัวชี้วดั 
1 การใหความรูความเขาใจในการขอเอกสารตางๆ บุคลากรสํานัก ผูรับบริการ จํานวนของการใหความรู 
2 การเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลของสํานักที่ทันสมัย เจาหนาที่

คอมพิวเตอร 
บุคลากร, นักศึกษา จํานวนครั้งของขอมูลที่ไมทันสมัย 

ในรอบระยะเวลา 1 ปงบประมาณ 
3 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อรองรับระบบบริหาร โปรแกรม และอุปกรณเชื่อมตอตางๆ ผูบริหารสํานัก บุคลากรของสํานัก ไมเกิดการขัดของขณะใชงาน 

ในรอบระยะเวลา 1 ปงบประมาณ 
4 ประสานงานกับผูดูแลในกรณีที่เกิดปญหาไมสามารถใชระบบได ผูดูแลระบบ บุคลากรของสํานัก จํานวนครั้งที่เกิดการขัดของ 
5 จัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามแผน ไมเกิดการลาชา และมีหองสําหรับจัดการเรียน

การสอน 
งานแผนการเรียน
และหลักสูตร 

อาจารยผูสอน, นักศึกษา จํานวนครั้งของการจัดการเรียนการสอน
ที่ลาชา  จํานวนครั้งของการขอใชหอง  
และจํานวนครั้งของการขอเปลี่ยนแปลง
ตารางเรียนตารางสอน 

6 ลดความผิดพลาดของการจัดทําเอกสาร งานเลขานุการ ผูรับเอกสาร จํานวนความผิดพลาดของขอมูล 
7 สํารวจความพอเพียงของการใหบริการมีความสมดุลกับผูรับบริการ ผูบริหารสํานัก ผูรับบริการ สัดสวนของผูใหบริการกับผูรับบริการ 
8 การเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานใหบุคลากร ผูบริหารสํานัก บุคลากรของสํานัก จํานวนลาออกของบุคลากรทุกระดับ 
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สวนที่  5 
การนําแผนสูการปฏิบัติ  และการติดตามประเมินผล 

 
 เพื่อใหการนําสูการปฏิบัติ  และการติดตามประเมินผล  เกิดผลอยางเปนรูปธรรม                      
จึงกําหนดวัตถุประสงคของการดําเนินการไว  ดังนี้ 

1. เพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลงวิธีการดําเนินงาน  วิธีคิด  และวัฒนธรรมองคกร  บุคลากร
เล็งเห็นความสําคัญและมีสวนรวมในแผนกลยุทธ 

2. เพื่อปรับกระบวนการ และหลักเกณฑการบริหารจัดการใหสนับสนุนการเปล่ียนแปลง
แผนกลยุทธ  เช่ือมโยงการจัดทําแผนปฏิบัติการในทุกกลุมงาน 

3. เพื่อใหการติดตามประเมินผลการพัฒนาเปนไปอยางมีระบบ  โดยไดจัดทําตัวช้ีวัดเปน
เคร่ืองมือในการติดตามประเมินผล 

แนวทางการดําเนินการ 
 เพื่อใหเกิดการนําแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ  และการติดตามประเมินผลเกิดผลอยางเปน
รูปธรรมไดจริงนั้น  จําเปนยิ่งท่ีจะตองเปล่ียนแนวคิด และวิธีการดําเนินงานอยางจริงจัง ภายใต
หลักการมีสวนรวม  โดยมีแนวทางการดําเนินงานตามลําดับความสําคัญ  ดังนี้ 

1. เสริมสรางความเขาใจในแผนกลยุทธ  เพื่อกระตุนใหเกิดการมีสวนรวมอยาง
สรางสรรค มีความเขาใจ มีความรูสึกท่ีดี มีความพรอม โดย 

1.1 ใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากรเพื่อกอใหเกิดการปรับเปล่ียนวิธีการทํางาน 
และวิธีคิดของบุคลากร 

1.2 ใหความสําคัญตอการวิเคราะห  วิจัย เพ่ือสรางกระบวนการเรียนรูจาการวิเคราะห 
วิจัยสูการปฏิบัติ 

2. จัดทําแผนปฏิบัติการท่ีมีความเช่ือมโยงกันภายใตหลักการมีสวนรวมเพ่ือเปนเคร่ืองมือ
ในการแปลงแผนสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมโดย 

 สนับสนุนใหมีการประสานงานและการทํางานในแนวราบระหวางกลุมงานมากข้ึน 
 สนับสนุนใหมีการจัดสรรทรัพยากรใหสอดคลองตามแผนกลยุทธ 
 สนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัติการของกลุมงาน และมีผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน 
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3. พัฒนาระบบและกลไกติดตามประเมินผล  ใหสอดคลองกับกระบวนการปรับระบบ
บริหารจัดการแนวใหม โดย 

  ใหมีเกณฑช้ีวัดผระเมินผลงานท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือสามารถนํามาเปนขอมูลใน
การประสาน 

 ใหมีการนําขอมูลท่ีไดจากการติดตามประเมินผล มาใชประโยชนในการปรับปรุง
แผนงานประจําปอยางตอเนื่อง 

 จัดใหมีการระดมความคิด  และมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลอยาง
กวางขวาง 
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