แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บทที่ 1
ส่วนนำ
1. ชื่อหน่วยงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำ
ชื่อหน่วยงำน สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
ที่ตั้ง
อำคำรสำนักงำนอธิกำรบดี เลขที่ 69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง
จังหวัดกำแพงเพชร
ประวัติควำมเป็นมำของสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
พ.ศ. 2516 ได้ทำกำรจัดตั้งวิทยำลัยครูกำแพงเพชรขึ้น เมื่อวันที่ 29 กันยำยน พ.ศ. 2516 เลขที่ 69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
พ.ศ. 2519 วิทยำลัยครูกำแพงเพชร เริ่มเปิดรับนักศึกษำ และจัดให้มีหน่วยงำนแผนกทะเบียนและวัดผลดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรจัดทำระเบียนนักศึกษำ ผลกำรเรียน
แผนกำรเรียนและหลักสูตร กำรจัดทำตำรำงเรียน ตำรำงสอน และตำรำงสอบ
พ.ศ. 2538 ประกำศพระรำชบัญญัติสถำบันรำชภัฏ พ.ศ. 2538 ปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงำนจำกกรมกำรฝึกหัดครู เป็นสำนักงำนสภำสถำบันรำชภัฏ ส่วนในกำรบริหำรงำนวิชำกำร
ในสถำบันรำชภัฏกำแพงเพชร จัดตั้งหน่วยงำนมีชื่อว่ำ “สำนักส่งเสริมวิชำกำร” เป็นหน่วยงำนสนับสนุนจัดกำรศึกษำด้ำนบริกำรใช้หลักสูตร งำนทะเบียนนักศึกษำ เป็นต้น
พ.ศ. 2542 ได้มปี ระกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรของสถำบันรำชภัฏในรำชกิจจำนุเบกษำ ฉบับประกำศทั่วไป เล่ม 116 ตอนพิเศษ 79ง วันที่ 12 ตุลำคม
พ.ศ. 2542 ยังคงใช้ชื่อ “สำนักส่งเสริมวิชำกำร” ตำมเดิม
เมื่อองค์พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ ให้ประกำศ เห็นสมควรจัดตัง้ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ตำมพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 ให้ไว้ ณ วันที่ 10 มิถุนำยน พ.ศ.2547 จึงมีผลทำให้สถำบันรำชภัฏกำแพงเพชร ปรับเปลี่ยนฐำนะเป็นมหำวิ ทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
กระทรวงศึกษำธิกำร ได้ออกกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ลงวันที่ 1 มีนำคม พ.ศ.2548 ได้กำหนดให้มีหน่วยงำน “สำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน” จนถึงปัจจุบนั
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ปรัชญา

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้าประสงค์

บริการและสนับสนุนงานการจัดการศึกษาอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานทีส่ นับสนุน
ประสานงานและให้บริการงานการจัดการศึกษาอย่างมีระบบ
และมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยี
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
2. มุ่งให้บริการทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
3. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
1. เพื่อให้บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
2. เพื่อให้บริการทางการศึกษาอย่างรวดเร็ว ถูกต้องและทั่วถึง
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานให้มีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการ
5. มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับนักศึกษาอย่างทั่วถึง
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2. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

รองผู้อำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำร
ผศ.อมรำ ครองแก้ว

ผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
ผศ.ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนำ

รองผู้อำนวยกำร
ฝ่ำยงำนประกันคุณภำพ
นำงบุษบำ เหมือนวิหำร

รองผู้อำนวยกำร
ฝ่ำยทะเบียนและประมวลผล
อำจำรย์วันวิสำ รักพ่วง

รองผู้อำนวยกำร
ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
อำจำรย์จินดำพร อ่อนเกตุ

รักษำกำรหัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร
นำงสำวน้ำพัก ข่ำยทอง

หัวหน้ำงำน
เลขำนุกำร
นำงสำวน้ำพัก ข่ำยทอง
นำงสำวกนกกร ทองคำ

หัวหน้ำงำน
หลักสูตรและแผนกำรเรียน
นำยศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล

หัวหน้ำงำน
ทะเบียนและประมวลผล
นำยจิรพงศ์ พวงมำลัย

หัวหน้ำงำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
อำจำรย์จินดำพร อ่อนเกตุ

นำงสำวชุลีพร แสงสุวรรณ์

นำงมณฑำ ตะติยะ

นำยคมกริช กลิ่นอำจ

นำยชัยเดช ขัตติยะ

นำงสำวผดุงพร พันธ์พืช

นำยเสกสรรค์ ทองนำค

นำยสำธิต ยอดธนำทอง

นำงสำวณฤมน เสริมสนธิ
นำงสำวศิริวรรณ หมื่นเอ
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นำงสำววิรัลพัชร์ แก้วคำพิศทุ ธิ์

นำงสำวภนิดำ กิจวรรณ

ข้อมูลพื้นฐานสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประเภทบุคลำกร

จำนวน
6
1
5
2
1
5
20

อำจำรย์
ข้ำรำชกำรพลเรือน (สำยสนับสนุน)
พนักงำนมหำวิทยำลัย
พนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ
เจ้ำหน้ำทีป่ ระจำตำมสัญญำ
รวม

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎำคม 2560)
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ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิต

2. มุ่งให้บริการทางการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์
1.1 เพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
1.2 มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการ
รับนักศึกษาให้ทั่วถึง
2.1 เพื่อให้บริการทางการศึกษา
อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและทั่วถึง
3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการงาน
ให้มีประสิทธิภาพ
3.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ
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กลยุทธ์
1.1.1 ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
1.1.2 พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลการจัดการเรียนการสอน
1.1.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ
1.2.1 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาเชิงรุก
2.1.1 ปรับปรุงระบบและขั้นตอนการให้บริการ
2.1.2 พัฒนาระบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยี
2.1.3 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
3.1.1 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
3.1.2.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ตัวชี้วัด มาตรการและโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
1. ส่งเสริม
1. เพื่อให้บัณฑิต
และสนับสนุน
มีคณ
ุ ภาพตาม
การผลิตบัณฑิต
เกณฑ์มาตรฐาน
และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตร

2.พัฒนาระบบการจัด
การข้อมูลการจัดการเรียน
การสอน

ตัวชี้วัด

มาตรการ

1. จานวนหลักสูตรที่ได้รับการ
พัฒนา/ปรับปรุงตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. จานวนหลักสูตรที่มีการฝึก
ปฏิบัติงานในโครงการส่งเสริม
และพัฒนาสหกิจศึกษา

1. ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจในการจัดทา
รายละเอียดหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
2. ส่งเสริมและประสานการปรับปรุงหลักสูตร
ให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
3. จัดอบรมการจัดการเรียน
การสอนแบบสหกิจศึกษา
1. ประสานความร่วมมือกับโปรแกรมวิชาเพื่อ
จัดทาแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
2. พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลงานหลักสูตร
และแผนการเรียน
3. พัฒนาระบบการกรอกแบบสอบถาม
ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต

1. ร้อยละของจานวนหลักสูตร
ที่จัดทาแผนการเรียนตลอด
หลักสูตร
2.ระดับความสาเร็จการพัฒนา
ระบบการจัดการข้อมูล
งานหลักสูตรและแผนการเรียน
3. ร้อยละของบัณฑิตที่ตอบ
แบบสอบถามภาวะการมีงานทา
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โครงการ

- พัฒนาหลักสูตร
- ส่งเสริมและพัฒนา
สหกิจศึกษา

- จัดและให้บริการ
งานหลักสูตรและแผน
การเรียน

-สารวจข้อมูลภาวะการมี
งานทาของบัณฑิต

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

มาตรการ

โครงการ

3.พัฒนาศักยภาพบุคลากร
สายวิชาการ

1. จานวนบุคลากรสายวิชาการ
ทีไ่ ด้รับการพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนการสอน
2. จานวนรายวิชาที่จัดการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ
หรือมีเอกสารประกอบการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ
1. ร้อยละจำนวนนักศึกษำที่
สมัครเข้ำศึกษำต่อแผนรับ
2. ร้อยละจำนวนนักศึกษำทีเ่ ข้ำ
รำยงำนตัวเข้ำเป็นนักศึกษำ
ต่อแผนรับ

1. ส่งบุคลากรสายวิชาการเข้ารับการอบรม
ทั้งในมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานต่างๆ
ภายนอกจัดขึ้น
2. จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาทักษะสู่อาจารย์มืออาชีพ
3. จัดอบรมการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษทั้งในและต่างประเทศ
1. ประสานความร่วมมือกับท้องถิ่นในการ
ประชาสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการรับ
นักศึกษา
2. ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาให้ทั่วถึง
และหลากหลายรูปแบบ
3. ร่วมมือกับงานประชาสัมพันธ์และหลักสูตร
ออกแนะแนวในโรงเรียนมัธยม

- พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพ
- พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ

2. ประชาสัมพันธ์
1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
หลักสูตรและการรับ และการรับนักศึกษาเชิงรุก
นักศึกษาให้ทั่วถึง
และหลากหลาย
รูปแบบ
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1. รับสมัครนักศึกษา
ภาคปกติ ปี 2560
2. รับสมัครนักศึกษา
ภาคกศ.บป. ปี 2560
3. นิทรรศการราชภัฏ
กาแพงเพชรวิชาการ
โครงการสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน

ประเด็นยุทธศาสตร์
2. มุ่งให้บริการ
ทางการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์
1. เพือ่ ให้บริการ
ทางการศึกษา
อย่างรวดเร็ว
ถูกต้อง และทั่วถึง

กลยุทธ์
1. ปรับปรุงระบบและ
ขั้นตอนการให้บริการ

ตัวชี้วัด
1. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ

2. พัฒนาระบบ
1. ร้อยละของผู้ใช้บริกำรข้อมูล
การให้บริการด้วยเทคโนโลยี ผ่ำนระบบเครือข่ำย

3.พัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน

1.จำนวนบุคลำกรในสำนัก
ได้รับกำรพัฒนำทักษะทำงด้ำน
กำรให้บริกำร กำรใช้เทคโนโลยี
2. ร้อยละของบุคลำกรในสำนัก
ได้รับกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำร
ภำษำต่ำงประเทศ
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มาตรการ
1สร้ำงจิตสำนึกในกำรให้
บริกำรที่ดีแก่บุคลำกร
2. ปรับปรุงระบบกำรทำงำน โดยลดขั้นตอน
กำรให้บริกำร
3. ปรับปรุงระบบกำรให้บริกำร
เพื่อให้บริกำรได้อย่ำงทั่วถึงและรวดเร็ว
4. สำรวจควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง

โครงการ

- บริหารงานสานักงาน
สาหรับจัดการศึกษา
- จัดและให้บริการ
งานทะเบียน
และประมวลผล
- จัดและให้บริการ
งานหลักสูตร
และแผนการเรียน
1. เผยแพร่ข้อมูลกำรศึกษำ
- บริหารงานสานักงาน
สาหรับจัดการศึกษา
ผ่ำนระบบเครือข่ำย
2. ปรับปรุงข้อมูลงำนทะเบียน
- จัดและให้บริการ
และประมวลผลให้เป็น
งานทะเบียน
ปัจจุบัน
และประมวลผล
3. พัฒนำระบบกำรลงทะเบียนผ่ำนระบบ
- จัดและให้บริการ
เครือข่ำย
4. พัฒนำระบบกำรจัดตำรำงเรียนตำรำงสอน งานหลักสูตร
และแผนการเรียน
1. ส่งบุคคลำกรสำยสนับสนุนเข้ำรับกำรอบรม -พัฒนาบุคลากร
ตำมที่หน่วยงำนต่ำง ๆจัดขึ้น
2.จัดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงำนเพื่อ
พัฒนำทักษะกำรปฏิบัติงำน

ประเด็นยุทธศาสตร์
3. บริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

1. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการงาน
ให้มีประสิทธิภาพ

1. พัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

2. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ

ตัวชี้วัด
1. ผลการประเมินผู้บริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล
2. ผลการประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพการศึกษา
3. ร้อยละของบุคลากรจัดทาคูม่ ือ
หรือแนวปฏิบัติทดี่ ีในการ
ปฏิบัติงาน

มาตรการ

1. ส่งเสริมให้มีการทางานเป็นทีม
2. นาระบบบริหารความเสีย่ งมาใช้ในการ
บริหารงาน
3. ปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรจัดทาคู่มือ
หรือแนวปฏิบัติทดี่ ีในการปฏิบตั ิงาน
1.ระดับความพอใจของใช้บริการ 1. ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 2. พัฒนารูปแบบการรายงาน
และการตัดสินใจ
ให้เป็นสารสนเทศ
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โครงการ
- บริหารงานสานักงาน
สาหรับจัดการศึกษา
- จัดและให้บริการ
งานทะเบียน
และประมวลผล
- จัดและให้บริการงาน
หลักสูตรและแผนการเรียน

- บริหารงานสานักงาน
สาหรับจัดการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตามยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประจาปีงบประมาณ 2560
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ตัวชี้วัด
1. จานวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา

เป้าหมาย
8 หลักสูตร

2. จานวนหลักสูตรที่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษา
3. ร้อยละของจานวนหลักสูตรที่จดั ทาแผนการเรียน
ตลอดหลักสูตร

2 หลักสูตร

4. ร้อยละการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลงาน
หลักสูตรและแผนการเรียน
5. ร้อยละของบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม
ภาวะการมีงานทา
6. จานวนบุคลากรสายวิชาการทีไ่ ด้รับการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนการสอน
7. จานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษหรือมีเอกสารประกอบการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ

กลยุทธ์มหาวิทยาลัย
งาน/โครงการ
4.1.1 สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและคุณภาพ - พัฒนาหลักสูตร
ชีวิตที่ยั่งยืนให้แก่นักศึกษาตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติ
และอาเซียน
- ส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษา

80

- จัดและให้บริการงานหลักสูตร
และแผนการเรียน

80

งบประมาณ
400,000

แหล่งงบ
บ.กศ.

500,000

แผ่นดิน

-

-

-

-

- พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพ

300,000

บ.กศ.

- พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ

200,000

บ.กศ.

-

80
100 คน
18 รายวิชา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
เป้าประสงค์ที่ 2 : มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาอย่างทั่วถึง
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละจำนวนนักศึกษำทีส่ มัครเข้ำศึกษำต่อ
จำนวนตำมแผนรับนักศึกษำ
2. ร้อยละจำนวนนักศึกษำทีร่ ำยงำนตัวเข้ำเป็น
นักศึกษำต่อจำนวนตำมแผนรับนักศึกษำ

เป้าหมาย
120

กลยุทธ์มหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 3.1.1 สร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย
ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นในคุณภาพ

80

งาน/โครงการ

งบประมาณ

แหล่งงบ

1. รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ
ปี 2560
2. รับสมัครนักศึกษา ภาคกศ.บป.
ปี 2560
3. นิทรรศการราชภัฏกาแพงเพชร
วิชาการ โครงการสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน

210,000

บ.กศ.

27,000

กศ.บป.

20,000

แผ่นดิน

งาน/โครงการ

งบประมาณ

แหล่งงบ

24,000

บกศ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : มุ่งให้บริการทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อให้บริการทางการศึกษาอย่างรวดเร็ว ถูกต้องและทั่วถึง
ตัวชี้วัด
1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

2. ร้อยละของผู้ใช้บริการข้อมูลทางการศึกษา
ผ่านระบบเครือข่าย
3.จานวนบุคลากรในสานักได้รับการพัฒนาทักษะ
ทางด้านการให้บริการ การใช้เทคโนโลยี
4. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับ
การพัฒนาการสื่อสารภาษาต่างประเทศ

เป้าหมาย
4.31

กลยุทธ์มหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 3.1.1 สร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย
ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นในคุณภาพ

จัดและให้บริการงานทะเบียน
และประมวลผล
- จัดและให้บริการงานหลักสูตร
และแผนการเรียน
-

ร้อยละ 75
12 คน

-พัฒนาบุคลากร

ร้อยละ 50
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการงานให้มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
1. ผลการประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

2. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน
3.ร้อยละของบุคลากรที่จัดทาคู่มือหรือแนวปฏิบัติทดี่ ี
ในการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
3.50

กลยุทธ์มหาวิทยาลัย
4.3.1 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
4.3.5 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

งาน/โครงการ
- บริหารงานสานักงาน
สาหรับจัดการศึกษา

งบประมาณ

แหล่งงบ

152,700

บ.กศ.

งบประมาณ

แหล่งงบ

47,500

บ.กศ.

4
80

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 2 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

เป้าหมาย
3

กลยุทธ์มหาวิทยาลัย
4.3.4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้
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งาน/โครงการ
- บริหารงานสานักงาน
สาหรับจัดการศึกษา

เป้าประสงค์และตัวชี้วดั ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เป้าประสงค์
1. เพื่อให้บัณฑิต
มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

ตัวชี้วัด
1

จานวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา/
ปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา

น้าหนัก เป้าหมาย
ข้อมูลพืน้ ฐาน
เกณฑ์การให้คะแนน
ผู้กากับดูแล
ตัวชี้วัด
(%)
2560 2557 2558 2559 1
2
3
4
5
5
3
8
2
4
6
8
10 -รองผู้อานวยการ
5
8
หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลัก หลัก หลัก หลัก หลัก ฝ่ายหลักสูตรและ
สูตร

สูตร

สูตร

แผนการเรียน

-

-

2
หลัก
สูตร

2
หลัก
สูตร

3
หลัก
สูตร

-รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหาร

-งานเลขานุการ

70
ร้อย
ละ
70
ร้อย
ละ

75
ร้อย
ละ
75
ร้อย
ละ

80
ร้อย
ละ
80
ร้อย
ละ

-รองผู้อานวยการ
ฝ่ายหลักสูตรและ
แผนการเรียน
-รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหาร

งานหลักสูตรและ
แผนการเรียน

ละ
60
ร้อย
ละ

65
ร้อย
ละ
65
ร้อย
ละ

70
คน
14

80
คน
16

90 100 120 -รองผู้อานวยการ
คน คน คน ฝ่ายบริหาร
18 20 22 -รองผู้อานวยการ

รายวิชา

รายวิชา

รายวิชา

8
หลักสูตร

3

ร้อยละของจานวนหลักสูตรที่มีการจัดทา
แผนการเรียนตลอดหลักสูตร

8

80
ร้อยละ

60
80
80
80
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อย

ร้อยละของบัณฑิตทีต่ อบแบบสอบถาม
ภาวะการมีงานทา

10

80
ร้อยละ

80
80
80
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

5

100
คน
18
รายวิชา

5

คน
-

13

คน
-

-

สูตร

5

5. จานวนบุคลากรสายวิชาการที่ได้รบั
การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน
6. จานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษหรือมีเอกสาร
ประกอบการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

-

คน
-

-งานหลักสูตรและ
แผนการเรียน

สูตร

2 จานวนหลักสูตรที่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษา

4

-

ผู้จัดเก็บ
ตัวชี้วัด

รายวิชา

รายวิชา

ฝ่ายบริหาร

-งานเลขานุการ

-งานเลขานุการ
-งานเลขานุการ

เป้าประสงค์

2. มีการ
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรและ
การรับนักศึกษา
อย่างทั่วถึง
3. เพื่อให้บริการ
ทางการศึกษา
อย่างรวดเร็ว
ถูกต้องและ
ทั่วถึง

ตัวชี้วัด
7. ร้อยละจำนวนนักศึกษำที่สมัครเข้ำศึกษำ
ต่อจำนวนตำมแผนรับนักศึกษำ
8. ร้อยละจำนวนนักศึกษำที่รำยงำนตัวเป็น
นักศึกษำต่อจำนวนตำมแผนรับนักศึกษำ
9 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

น้าหนัก เป้าหมาย
ข้อมูลพืน้ ฐาน
(%)
2560 2557 2558 2559
5
8
5
3
48
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
5

10

2

-

3.50
คะแนน
4.00
คะแนน

-

-

-

-

หลักสูตร

หลักสูตร

หลักสูตร

หลักสูตร

หลักสูตร

-

-

1

2

3

หลักสูตร

ผู้จัดเก็บ
ตัวชี้วัด
-งานหลักสูตร

ฝ่ายบริหาร

และแผนการเรียน

-รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหาร

-งานเลขานุการ

หลักสูตร

หลักสูตร

-งานเลขานุการ

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50 -รองผู้อานวยการ

คะแนน

คะแนน

คะแนน

คะแนน

คะแนน

2.50

3.00

3.50

4.00

คะแนน

คะแนน

คะแนน

4.50 -รองผู้อานวยการ
คะแนน
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

-งานเลขานุการ

คะแนน

ฝ่ายบริหาร

10. ร้อยละของผู้ใช้บริการข้อมูลทางการศึกษา
ผ่านระบบเครือข่าย

9

11. จานวนบุคลากรในสานักได้รับการพัฒนา
ทักษะทางด้านการให้บริการ การใช้
เทคโนโลยี
12 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับ
การพัฒนาการสื่อสารภาษาต่างประเทศ

10

10
คน

คน

คน

คน

3
คน

5
คน

7
คน

9
คน

12 -รองผู้อานวยการ
คน ฝ่ายบริหาร

-งานเลขานุการ

5

50
ร้อยละ

-

-

-

40
ร้อย
ละ

45
ร้อย
ละ

50
ร้อย
ละ

55
ร้อย
ละ

60
ร้อย
ละ

-งานเลขานุการ
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-

-

เกณฑ์การให้คะแนน
ผู้กากับดูแล
ตัวชี้วัด
1
2
3
4
5
2
4
6
8 10 -รองผู้อานวยการ

-รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหาร

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

4. พัฒนาระบบ 13. ผลการประเมินผู้บริหารตามหลัก
บริหารจัดการงาน
ธรรมาภิบาล
ให้มีประสิทธิภาพ
14. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการ
ศึกษาตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
15 ร้อยละของบุคลากรที่จดั ทาคู่มือหรือ
แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน
5. พัฒนาระบบ 16. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ

น้าหนัก เป้าหมาย
ข้อมูลพืน้ ฐาน
เกณฑ์การให้คะแนน
ผู้กากับดูแล
ตัวชี้วัด
(%)
2560 2557 2558 2559 1
2
3
4
5
2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 -รองผู้อานวยการ
5 3.50
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
ฝ่ายบริหาร
คะแนน
9

8
7

4
คะแนน

-

80
ร้อยละ

-

4.00
คะแนน

-

15

-

-

-

-

2.50

2.50

2.50

2.50

คะแนน

คะแนน

คะแนน

คะแนน

60

70

80

ร้อย
ละ

ร้อย
ละ

2.50
คะแนน

ผู้จัดเก็บ
ตัวชี้วัด
-งานเลขานุการ

2.50 -รองผู้อานวยการ
คะแนน
ฝ่ายบริหาร

-งานเลขานุการ

90

100

-รองผู้อานวยการ

-งานเลขานุการ

ร้อย
ละ

ร้อย
ละ

ร้อย
ละ

ฝ่ายบริหาร

3.00

3.50

4.00

4.50 -รองผู้อานวยการ

คะแนน

คะแนน

คะแนน

คะแนน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

-งานเลขานุการ

แผนที่ยุทธศาสตร์ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชรเป็นที่พึ่งทางวิชาการของท้องถิ่นและมีคุณภาพสู่อาเซียน
วิสัยทัศน์สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน :
เป็นหน่วยงานที่สนับสนุน ประสานงานและให้บริการงานการจัดการศึกษาอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยี

มิติด้าน
ประสิทธิผล

มิติด้าน
คุณภาพ

การบริหารจัดการหน่วยงาน
ที่ได้ประสิทธิภาพ

การดาเนินการสนับสนุนด้านวิชาการ
และการจัดการศึกษาได้ตามเป้าหมายและมีประสิทธิผล

คุณภาพการให้บริการ การสนับสนุนวิชาการ
และการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดี

มิติด้าน
ประสิทธิภาพ

ระบบงานทะเบียน
ที่มีประสิทธิภาพ

มิติด้าน
พัฒนาองค์กร

พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ
และประสิทธิภาพ

ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน
เพื่อรองรับด้านบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย

การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

ระบบบริหารหลักสูตร
ที่มีประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ระบบการรับนักศึกษา
มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง

มีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา

ระบบบริการที่มี
ที่มีประสิทธิภาพ

ระบบการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์
กลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
1.1.1. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุนทั้งในด้านคุณวุฒิ
และตาแหน่งทางวิชาการ
1.1.2. ยกระดับทักษะและ
การสื่อสารภาษาต่างประเทศ
ของบุคลากร

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
1.1 บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร

ประเด็นยุทธศาสตร์
สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
สร้างความเข้มแข็ง
ของบุคลากร

1 .สร้างความเข้มแข็งของ
บุคลากรและการวิจยั

1.2. มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้งานวิจัย
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ช่วย
พัฒนาชุมชนและสังคม

2.1 มหาวิทยาลัยมีเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการทั้งใน
และต่างประเทศ

2.2.1 เสริมสร้างศักยภาพ
การบริการวิชาการแก่สังคม

2.2 ชุมชนท้องถิ่นอยู่ดีมีสุข เข้มแข็ง
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

2.2.2 เสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชนในการดาเนินการตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.3.1 พัฒนาบริหารจัดการ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

2.3 นักศึกษา บุคลากร ชุมชน ท้องถิ่น
มีการธารงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
และเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน

กลยุทธ์
สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

บุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนมีสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มี
ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการเพิ่มขึ้น
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ
ให้มีความรูค้ วามสามารถ ทักษะ
ในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น

1.2.1 พัฒนาองค์ความรู้
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์
กับชุมชน สังคม เป็นที่ยอมรับ
2.1.1 ส่งเสริมการลงนามและ
การจัดกิจกรรมความร่วมมือ
ทางวิชาการอย่างหลากหลาย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เป้าประสงค์
สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

2. พัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ
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กลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

3.1.1 สร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย
ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นใน
คุณภาพ

3.1 มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์
เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นต่อสังคม

4.1.1 สร้างความแข็งแกร่ง
ทางวิชาการและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
ให้แก่นักศึกษาตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้แข่งขันได้
ในระดับชาติและอาเซียน

4.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
และอาเซียน

4.1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนที่
บูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการ หรือทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
4.2.1 ผลิต พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของไทย
และอาเซียน
4.3.1.พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4.3.2.ปรับปรุงระบบสวัสดิการ
การดูแลช่วยเหลือนักศึกษา
และการให้บริการแก่ศิษย์เก่า
4.3.3 พัฒนาอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมสู่มหาวิทยาลัยน่าอยู่
4.3.4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการและการเรียนรู้
4.3.5 พัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร

ประเด็นยุทธศาสตร์
สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

3. เร่งรัดการสร้าง
ภาพลักษณ์

มุ่งให้บริการทางการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์
สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

เพื่อให้บริการทางการศึกษา
อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและทัว่ ถึง

กลยุทธ์
สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

ปรับปรุงระบบการให้บริการ
ให้มีความถูกต้องรวดเร็ว
พัฒนาระบบการให้บริการด้านเทคโนโลยี

4.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีคุณภาพ

เพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

2. พัฒนาระบบการจัดการข้อมูล
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัด
การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต
บัณฑิต

4. พัฒนาการจัด
การศึกษาก้าวไกลสู่
อาเซียน

บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
งานให้มีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ

4.3 มหาวิทยาลัยมีระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพเต็มคุณภาพ
ผลผลิตและบริการ
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1. ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ

โครงกำรปฏิบัติงำน สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
มีมติด้านพัฒนาองค์กร

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้บริการผ่านระบบเครือข่าย

1. จัดและให้บริการงานทะเบียน
และประมวลผล
2. เผยแพร่ข้อมูลการศึกษา ผ่านระบบ
เครือข่าย
3. ปรับปรุงข้อมูลทางการศึกษา
ให้เป็นปัจจุบัน
4. พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ
ผ่านระบบเครือข่าย
5.ปรับปรุงระบบการรับสมัครและรับ
รายงานตัวนักศึกษา

มีมติด้านประสิทธิภาพ

2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ทั้งอาจารย์ ผู้บริหารและ
สายสนับสนุน

1. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน

3. พัฒนาการจัดการ
ความรู้และวัฒนธรรม
การมีส่วนร่วม

1. จัดการความรู้ภายใน
สานักงาน
2. จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
และระบบการควบคุม
ภายใน
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4. พัฒนาคุณภาพบัณฑิต

1. ดาเนินการประสาน
และสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตร

5. พัฒนาระบบและกลไก
รองรับการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่

1. ดาเนินการวางระบบ
การควบคุมภายใน
ด้านการปฏิบัติงาน
2. บริหารสานักงาน
สาหรับจัดการศึกษา
3. จัดและให้บริการงานหลักสูตร
และแผนการเรียน
4. จัดและให้บริการงานทะเบียน
และประมวลผล

กลยุทธ์และโครงการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กลยุทธ์
1. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความรูค้ วามสามารถทักษะ
ในการปฏิบัติงานและการให้บริการเพิ่มขึ้น
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการให้มีความรู้
ความสามารถทักษะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น
3. ปรับปรุงระบบการให้บริการทีม่ ีความถูกต้อง และรวดเร็ว

โครงการ

งบประมาณ

แหล่งงบ

- งานเลขานุการ

24,000

บ.กศ.

พัฒนาอาจารย์สมู่ ืออาชีพ
- พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
- บริหารงานสานักงานสาหรับจัดการศึกษา
- จัดและให้บริการงานทะเบียนและประมวลผล
- จัดและให้บริการงานหลักสูตรและแผนการเรียน

- งานเลขานุการ
- งานเลขานุการ
- งานหลักสูตรและแผนการเรียน
- งานทะเบียนและประมวลผล
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

300,000
200,000
-

บ.กศ.
บ.กศ.
-

-

พัฒนาหลักสูตร
- ส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษา
- จัดและให้บริการงานหลักสูตรและแผนการเรียน

- งานหลักสูตรและแผนการเรียน
- งานเลขานุการ
- งานหลักสูตรและแผนการเรียน

400,000
500,000
-

บ.กศ.
แผ่นดิน
-

รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปี 2560
- รับสมัครนักศึกษาภาคกศ.บป. ปี 2560
- นิทรรศการราชภัฏกาแพงเพชรวิชาการ โครงการ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- บริหารงานสานักงานสาหรับจัดการศึกษา
- จัดและให้บริการงานทะเบียนและประมวลผล
- จัดและให้บริการงานหลักสูตรและแผนการเรียน
- บริหารงานสานักงานสาหรับจัดการศึกษา

- งานเลขานุการ

210,000
27,000

บ.กศ.
กศ.บป.

20,000
-

แผ่นดิน
-

-

พัฒนาบุคลากร

หน่วยงานรับผิดชอบ

-

4. พัฒนาระบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยี
4. ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
5. พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มีคณ
ุ ภาพ
6. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาให้ทั่วถึง
และหลากหลายรูปแบบ

7. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

8. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

-
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- งานเลขานุการ
- งานหลักสูตรและแผนการเรียน
- งานทะเบียนและประมวลผล
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

งำน/โครงกำรจำแนกตำมกลยุทธ์
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
โครงการ

บ.กศ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งของบุคลากรและการวิจัย
กลยุทธ์ที่ 1.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนทั้งในด้านคุณวุฒิ
และตาแหน่งทางวิชาการ
1. พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพ
300,000
2. พัฒนาบุคลากร สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
24,000
3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
200,000
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เร่งรัดการสร้างภาพลักษณ์
กลยุทธ์ที่ 3.1.1 สร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมัน่ ในคุณภาพ
1. รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปี 2560
210,000
2. รับสมัครนักศึกษาภาคกศ.บป. ปี 2560
3. นิทรรศการราชภัฏกาแพงเพชรวิชาการ
4. นิทรรศการราชภัฏกาแพงเพชรวิชาการ โครงการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
-
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แหล่งงบ
กศ.บป. บัณฑิตศึกษา

แผ่นดิน

งบประมาณ
รวม

-

-

-

300,000
24,000
200,000

27,000
-

-

1,240,000
20,000

210,000
27,000
1,240,000
20,000

โครงการ

บ.กศ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการจัดการศึกษาก้าวไกลสู่อาเซียน
กลยุทธ์ที่ 4.1.1 สร้างความแข่งแกร่งทางวิชาการและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้แก่นักศึกษาตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ระดับชาติและนานาชาติ
1. พัฒนาวิชาการสู่ความเป็นเลิศเพื่อการแข่งขัน
2. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาภาคกศ.บป.
3. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาภาคปกติ (ภาคฤดูร้อน)
4. ส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษา
5. พัฒนาหลักสูตร
กลยุทธ์ที่ 4.3.1 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
1. จัดและให้บริการงานทะเบียนและประมวลผล
2. บริหารงานสานักงานสาหรับจัดการศึกษา
3. จัดและให้บริการงานหลักสูตรและแผนการเรียน
4. เอกสารแบบฟอร์มหลักฐานทางการศึกษา
5. เอกสารแบบฟอร์มหลักฐานทางการศึกษา
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แหล่งงบ
กศ.บป. บัณฑิตศึกษา

แผ่นดิน

งบประมาณ
รวม

300,000
250,000
800,000
400,000
-

-

500,000
-

300,000
250,000
800,000
500,000
400,000

163,800
200,200
121,000
80,770
-

-

-

163,800
200,200
121,000
80,770
9,000

9,000

ภาคผนวก
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ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยสภำพแวดล้อม ศักยภำพ
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน (SWOT Analysis)
 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
จุดแข็ง (Strengths)
1. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการจัดพื้นที่สาหรับรองรับการใช้งาน
ของผู้มารับบริการเพื่อตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดี
2. มีการจัดเอกสารคาร้องต่างๆ ได้เหมาะสมต่อการใช้งาน
3. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในงานสามารถให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้มารับบริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีการจัดระบบการให้บริการข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตแก่นักศึกษา
อาจารย์และบุคคลทั่วไปอย่างทั่วถึง

จุดอ่อน (Weakness)
1. ระบบทะเบียนยังไม่สามารถ Online ให้แก่หน่วยงานต่างๆ บันทึกข้อมูลได้ทั้งหมด
2. บุคคลากรที่มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบงาน
มีไม่เพียงพอทาให้การพัฒนาระบบงานบริการโดยเทคโนโลยีทาได้ล่าช้า
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 ด้านคุณภาพการให้บริการ
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weakness)
1. บุคลากรมีความเสียสละต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
1. ระบบการให้บริการผ่านระบบเครือข่ายยังมีไม่ครอบคลุมทุกความต้องการ
2. บุคลากรแต่ละฝ่ายมีจิตบริการที่พร้อมปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับปรัชญา
ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่เน้นจิตบริการ (Service Mind)
3. หน่วยงานเป็นศูนย์กลางข้อมูลทางการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยและส่วนงานอื่นๆ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สามารถประสานงานและทางานร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานได้
5. บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานสับเปลี่ยน
และแทนกันได้ ทาให้สามารถให้บริการได้ทันเวลา และเหมาะสมตามความต้องการ
ของผู้มาขอรับบริการทั้งนักศึกษาและอาจารย์ รวมถึงเจ้าหน้าที่จากส่วนงานอื่นๆ
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ด้านประสิทธิภาพการจัดการ
จุดแข็ง (Strengths)
1. บุคลากรแต่ละฝ่ายมีความรับผิดชอบงานในหน้าที่
2. บุคลากรแต่ละฝ่ายมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
3. บุคลากรภายในหน่วยงานมีความสามัคคี ก่อให้เกิดความร่วมมือและประสานงาน
ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สานักส่งเสริมวิชาการฯ สามารถบริหารการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้ระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
5. บุคลากรทุกคนมีความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เป็นภารกิจ
ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
6. หัวหน้างานสนับสนุนการทางาน และความเจริญก้าวหน้าของผู้ร่วมงานอย่างเต็มที่

จุดอ่อน (Weakness)
1. ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานประจา เนื่องจากในบางครั้งมีงานเร่งด่วน
เข้ามามาก ทาให้งานมีโอกาสผิดพลาด
2. บุคลากรบางส่วนยังไม่เข้าใจการจัดทารายงานประเภทต่างๆ
- แผนบริหารความเสี่ยง
- การเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์
- การจัดทารายงานการประเมินตนเอง

 ด้านพัฒนาองค์การ
จุดแข็ง (Strengths)
1. บุคลากรมีคุณสมบัติ ความสามารถและความพร้อมต่อการพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพในการทางาน

จุดอ่อน (Weakness)
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศมีความล่าช้า
2. การพัฒนาระบบการปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่ายทาได้ล่าช้า
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ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยสภำพแวดล้อม ศักยภำพ
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน (SWOT Analysis)
โอกาส (Opportunities)
ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
1.1 มหาวิทยาลัยได้จัดพื้นที่ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ให้สามารถรองรับการให้บริการอย่างเพียงพอ
1.2 มหาวิทยาลัยมีนโยบายและการดาเนินการปฏิรูประบบราชการในการสร้าง
ความพึงพอใจในงานบริการการศึกษา
1.3 มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญกับข้อมูลและการปฏิบัติงานของสานัก
โดยใช้เป็นแหล่งข้อมูลกลางในการบริการงานด้านวิชาการ
ด้านคุณภาพการให้บริการ
1.1 มีโครงการอบรมพัฒนา สาหรับผู้ให้บริการอย่างต่อเนื่อง
1.2 บุคลากรทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมอบรมพัฒนาให้เหมาะสมกับงาน
บริการอย่างต่อเนื่อง
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อุปสรรค (Threats)
ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
1.1 นักศึกษาที่มาขอรับบริการขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ติดต่อ
และไม่ทาความเข้าใจในเอกสารที่ได้รับทาให้สื่อสารไม่ตรงกัน ก่อให้เกิดปัญหา
ในการติดต่อประสานงาน
1.2 ข้อมูลพื้นฐานที่ต้องนามาจากคณะมีความล่าช้า ไม่ตรงตามเวลา
จึงส่งผลให้งานวิชาการของสานักฯ ล่าช้า
ด้านคุณภาพการให้บริการ
2.1 การต้องรอข้อมูลนาเข้าจากหน่วยงานต่าง ๆ ทาให้เกิดความล่าช้าของการ
ให้บริการ
2.2 บุคลากรมีภาระงานจานวนมากบางครั้งเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ
ต่อการให้บริการ เนื่องจากนักศึกษาขอรับบริการเป็นจานวนมาก

โอกาส (Opportunities)
ด้านประสิทธิภาพการจัดการ
1. มหาวิทยาลัยมอบอานาจในการบริหารจัดการภายในสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ทาให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
ด้านพัฒนาองค์การ
1. มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมบุคลากร
2. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้รับโอกาสในการปฏิบัติงานร่วมมือ
กับหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในทาให้เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจในการทางาน
3. มหาวิทยาลัยมีงบประมาณในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สาหรับปฏิบัติงาน
4. มหาวิทยาลัยส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในการสนับสนุนงบประมาณ
5. มหาวิทยาลัยมีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการสารสนเทศ
ที่เหมาะสม
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อุปสรรค (Threats)
ด้านประสิทธิภาพการจัดการ
1. นโยบายของมหาวิทยาลัยทาให้การบริหารจัดการเกิดความไม่คล่องตัว
ด้านพัฒนาองค์การ
1. ระบบการประสานข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังมีความล่าช้า

บุคลากรสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษาสูงสุด

1

ผศ.ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา

วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)

2

ผศ.อมรา ครองแก้ว

บธ.ม. (การบัญชีการเงิน)

3

อาจารย์จินดาพร อ่อนเกตุ

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)

4
5

อาจารย์วันวิสา รักพ่วง
นางบุษบา เหมือนวิหาร

วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)

6
7

อาจารย์จิรพงศ์ พวงมาลัย
อาจารย์ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล

วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
วท.ม. (ฟิสิกส์)

29

ความเชี่ยวชาญ/งานที่รับผิดชอบ
งานหลักสูตรและแผนการเรียน
 งานประกันคุณภาพ
 งานบริหารความเสี่ยง
 งานบริหาร
 งานหลักสูตรและแผนการเรียน
 งานทะเบียนและประมวลผล
 งานประกันคุณภาพ
 งานบริหารความเสี่ยง
 งานตรวจสอบภายใน
 งานหลักสูตรและแผนการเรียน
 งานประกันคุณภาพ
 งานบริหารความเสี่ยง
 งานทะเบียนและประมวลผล
 งานทะเบียนและประมวลผล
 งานประกันคุณภาพ
 งานบริหารความเสี่ยง
 งานทะเบียนและประมวลผล
 งานหลักสูตรและแผนการเรียน
 งานบริหารความเสี่ยง


ลาดับที่
8

ชื่อ-สกุล
นางสาวน้าพัก ข่ายทอง

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)

9

นางสาวกนกกร ทองคา

บช.บ. (การบัญชี)

10

นางสาวชุลีพร แสงสุวรรณ์

บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ)

11

นายสาธิต ยอดธนาทอง

วท.บ. (ฟิสิกส์)

12

นายชัยเดช ขัตติยะ

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
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ความเชี่ยวชาญ/งานที่รับผิดชอบ
 งานเลขานุการ
 งานธุรการ
 งานประกันคุณภาพ
 งานบริหารความเสี่ยง
 จัดซื้อจัดจ้าง
 งานรับสมัครนักศึกษา
 งานเลขานุการ
 งานธุรการ
 งานรับสมัครนักศึกษา
 การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
 งานจัดซื้อจัดจ้าง
 งานหลักสูตรและแผนการเรียนภาคปกติ
 งานยกเว้นผลการเรียน
 งานหลักสูตรและแผนการเรียนภาค กศ.บป.
 งานยกเว้นผลการเรียน
 การพัฒนาโปรแกรม
 การจัดการหลักสูตร
 ดูแลระบบสารสนเทศ
 งานพัฒนาหลักสูตร

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ความเชี่ยวชาญ/งานที่รับผิดชอบ

13

นางมณฑา ตะติยะ

ปวช. (การบัญชี)

งานผูส้ าเร็จการศึกษา
- จัดทาเอกสาร
- จัดทาใบปริญญาบัตร
- จัดทาใบรายงานผลการศึกษา
 การตรวจสอบวุฒิการศึกษา
 งานทะเบียนนักศึกษา
 การบันทึกผลการเรียน
 ข้อมูลการลงทะเบียน
 งานเพิ่มถอนรายวิชา
 การพัฒนาโปรแกรมสานักงาน
 การดูแลระบบสารสนเทศ
 การจัดซื้อจัดจ้าง
 งานทะเบียนนักศึกษา
 งานธุรการ (รับใบคาร้อง)

14

นางสาวภนิดา กิจวรรณ

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

15

นางสาวผดุงพร พันธ์พืช

วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)

16

นายคมกริช กลิน่ อาจ

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

17

นางสาวณฤมน เสริมสนธิ

บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

18

นางสาวศิริวรรณ หมื่นเอ

บช.บ. (การบัญชี)



งานทะเบียนและประมวลผล

19

นางสาววิรัลพัชร์ แก้วคาพิศุทธิ์

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ)



งานทะเบียนและประมวลผล

20

นายเสกสรรค์ ทองนาค

วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
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การพัฒนาโปรแกรมสานักงาน
 การดูแลระบบสารสนเทศ

