
 

ส่วนที่ 1ส่วนที่ 1  
บริบทส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนบริบทส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  

  
ประวัติควำมเป็นมำ 

 
 พ.ศ. 2516 ได้ท ำกำรจัดตั้งวิทยำลัยครูก ำแพงเพชรขึ้น เมื่อวันที่ 29 กันยำยน พ.ศ. 2516 เลขที่ 69   
หมู่ 1 ต ำบลนครชุม อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร  
 พ.ศ. 2519 วิทยำลัยครูก ำแพงเพชร เริ่มเปิดรับนักศึกษำ และจัดให้มีหน่วยงำนแผนกทะเบียนและ
วัดผลด ำเนินงำนเก่ียวกับกำรจัดท ำระเบียนนักศึกษำ ผลกำรเรียน แผนกำรเรียนและหลักสูตร กำรจัดท ำตำรำง
เรียน ตำรำงสอน และตำรำงสอบ   
 พ.ศ. 2538 ประกำศพระรำชบัญญัติสถำบันรำชภัฏ พ.ศ. 2538 ปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงำนจำกกรมกำร
ฝึกหัดครู เป็นส ำนักงำนสภำสถำบันรำชภัฏ ส่วนในกำรบริหำรงำนวิชำกำรในสถำบันรำชภัฏก ำแพงเพชร จัดตั้ง
หน่วยงำนมีชื่อว่ำ “ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร” เป็นหน่วยงำนสนับสนุนจัดกำรศึกษำด้ำนบริกำรใช้หลักสูตร งำน
ทะเบียนนักศึกษำ เป็นต้น 

พ.ศ. 2542 ได้มปีระกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เร่ือง กำรแบ่งส่วนรำชกำรของสถำบันรำชภัฏในรำชกิจจำ
นุเบกษำ ฉบบัประกำศทั่วไป เลม่ 116 ตอนพิเศษ 79ง วันที่ 12 ตุลำคม พ.ศ. 2542 ยังคงใชช้ื่อ “ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำร” ตำมเดิม 
 เมื่อองค์พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกลำ้ฯ ให้
ประกำศ เห็นสมควรจัดตั้งมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ตำมพระรำชบญัญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 ให้ไว้   ณ 
วันที่ 10 มิถุนำยน พ.ศ.2547 จึงมีผลท ำให้สถำบนัรำชภัฏก ำแพงเพชร ปรับเปลี่ยนฐำนะเป็นมหำวิทยำลยัรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร กระทรวงศึกษำธิกำร ได้ออกกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภฏัก ำแพงเพชร ลง
วันที่ 1 มีนำคม พ.ศ.2548 ได้ก ำหนดให้มีหน่วยงำน “ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน” จนถึงปัจจบุัน 
 
วัตถุประสงคใ์นกำรจัดตั้ง 

1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
2. เพ่ือให้บริกำรทำงกำรศึกษำโดยใช้เทคโนโลยีอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3. เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรงำนในส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนมีประสิทธิภำพ 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำงสำววริัลพัชร ์แก้วค ำพิศุทธิ ์
 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
ผศ.ไพชยนต์  สิริเสถียรวัฒนำ 

รักษำกำรหัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
นำงสำวน้ ำพกั ขำ่ยทอง 

 

หัวหน้ำงำน 
เลขำนุกำร 

นำงสำวน้ ำพกั ขำ่ยทอง 

หัวหน้ำงำน 
ทะเบียนและประมวลผล 

อ.จิรพงค์ พวงมำลัย 

 

หัวหน้ำงำน 
หลักสูตรและแผนกำรเรียน 
ผศ.ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนำ 

 

รองผู้อ ำนวยกำร 
 

ผศ.อมรำ ครองแก้ว 

รองผู้อ ำนวยกำร 
 

นำงบุษบำ เหมอืนวิหำร 
 

รองผู้อ ำนวยกำร 
 

อ.วันวิสำ รักพว่ง 

รองผู้อ ำนวยกำร 
 

อ.จินดำพร ออ่นเกต ุ

นำงสำวกนกกร ทองค ำ นำงสำวชุลีพร แสงสุวรรณ ์

นำยชัยเดช ขัตติยะ 

นำยสำธิต ยอดธนำทอง 

นำงมณฑำ ตะติยะ 

นำงสำวผดุงพร พันธพ์ืช 
 
นำงสำวณฤมน เสริมสนธ ิ
 
นำงสำวศิริวรรณ หมื่นเอ 
 

นำงสำวภนิดำ กจิวรรณ 
 

หัวหน้ำงำน 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
นำยคมกริช กลิ่นอำจ 

 
นำยคมกริช กลิ่นอำจ 

นำยเสกสรรค์ ทองนำค 
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ข้อมูลพื้นฐำนส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 

 
 
 
 
 
 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทบุคลำกร จ ำนวน 
อำจำรย ์ 5 
ข้ำรำชกำรพลเรือน (สำยสนบัสนุน) 1 
พนักงำนมหำวิทยำลัย 5 
พนักงำนรำชกำร 2 
ลูกจ้ำงประจ ำ 1 
เจ้ำหน้ำทีป่ระจ ำตำมสัญญำ 5 

รวม 19 
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ส่วนที่ 2 
กำรวิเครำะห์ศักยภำพของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

  
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

1. บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ พร้อมให้ค ำแนะน ำแก่ผู้
มำรับบริกำรครบทุกด้ำน 
2. บุคลำกรมีจิตบริกำร 
3. มีระบบข้อมูลสำรสนเทศ พร้อมให้บริกำรแก่นักศึกษำ 
อำจำรย์ และบุคคลทั่วไป 
4. เป็นศูนย์กลำงข้อมูลทำงกำรศึกษำให้กับคณะ และ
หน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัย 
5. ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีพ้ืนที่ส ำหรับ
รองรับกำรให้บริกำรเป็นอย่ำงดี 
6. มีเอกสำรค ำร้องต่ำงๆ เหมำะสมต่อกำรให้บริกำร 
7. มีกำรประสำนงำนกับคณะ และหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยใน
มหำวิทยำลัยเป็นอย่ำงดี 
8. มีควำมสำมัคคีกันภำยในหน่วยงำน 
9. สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้ 

1. ระบบกำรติดตำม กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนยัง
ไม่มีประสิทธิภำพและไม่มีกำรน ำผลกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนมำใช้ในกำรปรับปรุงกระบวนงำนที่มี
ประสิทธิภำพ 
2. บุคลำกรบำงส่วนขำดทักษะเพ่ือพัฒนำงำน R2R 
3. จ ำนวนบุคลำกรไม่เพียงพอต่อภำระงำนที่ปฏิบัติ 
4. ขำดบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถสื่อสำรกับนักศึกษำ
และอำจำรย์ต่ำงชำติได้ 
5. ระบบสนับสนุนกำรจัดเก็บข้อมูลรำยงำนยังไม่
ครอบคลุม 
6. ระบบสนับสนุนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนยังไม่
ครอบคลุม 
 

 
โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. มหำวิทยำลัยให้กำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณ 
2. มีเครือข่ำยภำยนอกที่สำมำรถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำร
บริหำรงำน ปฏิบัติงำนในส ำนัก และให้กำรช่วยเหลือกัน 
3. มีกำรกระจำยอ ำนำจให้ส ำนักฯ จึงท ำให้กำรให้บริกำร
นักศึกษำมีควำมคล่องตัว 

1. นักศึกษำบำงส่วนไม่ศึกษำระเบียบข้อบังคับของ
มหำวิทยำลัย ท ำให้กำรปฏิบัติไม่ถูกต้องตำมระเบียบ 
2. นักศึกษำ และอำจำรย์บำงส่วนไม่เข้ำใจระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกำศด้ำนงำนวิชำกำร 

3. คณะ และหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัยส่ง
ข้อมูลล่ำช้ำ 
4. มีภำระงำนเร่งด่วนจำกภำยนอกบ่อยครั้ง 
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ส่วนที่ 3ส่วนที่ 3  
แผนกลยุทธ์ส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน ประจ ำปี พ.ศ.2561-2565 

  
ปรัชญำ (Philosophy)  
 บริกำรและสนับสนุนงำนกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีระบบ มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ 
 
วิสัยทัศน ์(Vision) 

“เป็นหน่วยงำนอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ที่สนับสนุน ประสำนงำนและให้บริกำรงำนกำรจัด
กำรศึกษำโดยใช้ระบบเทคโนโลยีอย่ำงมคีุณภำพและมีประสิทธิภำพ” 

 
พันธกิจ (Missions) 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิต  
2. มุ่งให้บริกำรทำงกำรศึกษำโดยใช้เทคโนโลยีอย่ำงมคีุณภำพและมีประสิทธิภำพ 
3. บริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

วัตถุประสงค ์(Objectives) 
 1. เพ่ือให้บุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนมีสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำน 
 2. เพ่ือให้บริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงรวดเร็ว ถูกต้องและทั่วถึง และผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ 
 3. เพ่ือให้บัณฑิตมีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนและกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 
 4. เพ่ือพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรงำนให้มีประสิทธิภำพ 
 5. เพ่ือพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีประสิทธิภำพ 
 
เป้ำหมำยหลัก (Main Tagets) 
 1. หลักสูตรมีคุณภำพเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนและกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ 
 2. ให้บริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงรวดเร็ว ถูกต้องและท่ัวถึง และผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ
 3. พัฒนำและปรับปรุงระบบกำรบริหำรจัดกำร 
 4. บริหำรจัดกำรด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
เป้ำประสงค์ (Goals) 

1. บัณฑิตมีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
2. ระบบบริกำรทำงกำรศึกษำที่ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้องและทั่วถึง 
3. ระบบบริหำรจัดกำรด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรตัดสินใจ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issues) 
1. กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิต 
2. กำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำโดยใช้เทคโนโลยีอย่ำงมีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ 
3. กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
 
 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 
1. กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำร
ผลิตบัณฑิต 

  บัณฑิตมคีุณภำพตำมเกณฑ์
มำตรฐำน 
 

1. ส่งเสริมกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ได้รับกำร
รับรองตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ 
2. พัฒนำศักยภำพของอำจำรย์ 
3. พัฒนำระบบกำรจัดกำรข้อมูล
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มี
คุณภำพ 

2. กำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำ
โดยใช้เทคโนโลยีอย่ำงมีคุณภำพ
และมีประสิทธิภำพ 

ระบบบริกำรทำงกำรศึกษำที่
ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้องและ
ทั่วถึง 

1. พัฒนำและปรับปรุงระบบ
ให้บริกำรด้วยเทคโนโลยีให้มี
ควำมถูกต้องและรวดเร็ว 
2. พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรให้
เป็นมืออำชีพ 

3. กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

ระบบบริหำรจัดกำรด้วย
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำร
ตัดสินใจ 

1. พัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศให้มีประสิทธิภำพ 
2. พัฒนำคุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
3. ประชำสัมพันธ์หลักสูตรและ
กำรรับนักศึกษำให้ทั่วถึง รวดเร็ว 
และหลำกหลำยวิธีกำร 
 

 

 

 

ควำมเชื่อมโยงประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ และกลยุทธ ์
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แผนผังกำรเชื่อมโยงกลยุทธ ์

วิสัยทัศน์ : เป็นหน่วยงำนอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ท่ีสนับสนุน ประสำนงำนกำรจัด 
              กำรศึกษำโดยใช้ระบบเทคโนโลยีอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

     พันธกจิที่ 1 
ส่งเสริมและสนับสนุน 
   กำรผลิตบณัฑติ 

       พันธกิจที่ 2 
มุ่งให้บริกำรทำงกำรศกึษำโดย 
ใช้เทคโนโลยีอย่ำงมีคุณภำพและมี
ประสิทธภิำพ 

     พันธกจิที่ 3 
  บริหำรจัดกำรอย่ำงม ี
       ประสิทธิภำพ 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่1
กำรส่งเสริมและสนับสนุน 
      กำรผลิตบัณฑิต 

    ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 
  กำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำโดยใช้ 
    เทคโนโลยีอย่ำงมคีุณภำพและมี
ประสิทธิ์ภำพ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 
    กำรบริหำรจัดกำร 
   อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

   เป้าประสงค์ที่ 1 
     บัณฑิตมีคุณภำพ 
  ตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

      เป้ำประสงค์ที ่2 
ระบบบริกำรทำงกำรศกึษำที ่
ทันสมัย รวดเร็ว ถกูต้องและทั่วถึง 

   เป้าประสงค์ที่ 3 
  ระบบบริหำรจัดกำรด้วย 
 เทคโนโลยีสำรสนเทศเพือ่     
        กำรตัดสนิใจ 

     

      3 กลยุทธ์ 
     

       2 กลยุทธ์ 
       
       3 กลยุทธ์ 

      
        6 มำตรกำร 
         

        

           2 มำตรกำร 

      

      4 มำตรกำร 

      

     6 ตัวช้ีวัด 
    

          4 ตัวช้ีวัด   
   

 

        9 ตัวช้ีวัด 



 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

แผนที่ยุทธศำสตร์ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2565 

วิสัยทัศน์ : เป็นหน่วยงำนอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ที่สนับสนุน ประสำนงำนกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้ระบบเทคโนโลยีอย่ำงมีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ 

  ม
ิติด

้ำน
 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 
   

มิต
ิด้ำ

น 
  ค

ุณภ
ำพ

 
   ม

ิติด
้ำน

 
ปร

ะส
ิทธ

ิภำ
พ 

   
 ม

ิติด
้ำน

 
พัฒ

นำ
อง

ค์ก
ร 

      ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิต 

                  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 
กำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำโดยใช้เทคโนโลยีอย่ำงมีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ 

      ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 
กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

    บัณฑิตมีคณุภำพตำม 
       เกณฑ์มำตรฐำน 

ผู้รับบริกำรพึงพอใจในกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำ 

กำรศึกษำ 

  ระบบบริหำรจัดกำรด้วย
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

หลักสตูรมคีุณภำพตำมเกณฑ ์
      มำตรฐำนคุณวุฒิ 

  คุณภำพกำรให้บริกำร กำรสนับสนุนวิชำกำร  
        และกำรจัดกำรศึกษำอยู่ในระดับด ี

กำรบริหำรจัดกำรที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล 
   โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได ้

ระบบงำนทะเบยีนที่มีคุณภำพ 
  และมีประสิทธิภำพ 

ระบบบรหิำรหลักสตูรที่มคีุณภำพ 
   และมีประสิทธิภำพ 

  ระบบกำรรบันักศึกษำ มี
ควำมสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง 

ระบบบริกำรที่มีคณุภำพ
และมีประสิทธิภำพ 

พัฒนำบุคลำกรให้มศีักยภำพ 
     และประสิทธิภำพ 

พัฒนำระบบเทคโนโลย ี   
        สำรสนเทศ 

มีระบบประกันคณุภำพ    
        กำรศึกษำ 

ระบบกำรบริหำรจัดกำร 
       ควำมเสี่ยง 



 

 

พันธกิจ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิต 
เป้ำประสงค์  1 บัณฑิตมีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิต 
กลยุทธ์ที ่1.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้รับกำรรับรองตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษำ 

มำตรกำร โครงกำร/กิจกรรม 
1. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนหลักสูตรให้สะดวกต่อ 
กำรพัฒนำหลักสูตรใหม่ของมหำวิทยำลัย 
2. ส่งเสริมและประสำนกำรปรับปรุงหลักสูตรให้ 
เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนและกรอบมำตรฐำน 
คุณวุฒิ 
3. จัดอบรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเชิงบูรณำกำร 
กับกำรท ำงำน 

1. พัฒนำหลักสูตร 
2. สหกิจศึกษำ 
 

 

ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย ปี ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 61 62 63 64 65 
1. จ ำนวนหลักสูตรที่ได้รับ
กำรพัฒนำ/ปรับปรุงตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 

3 5 7 9 11 
งำนหลักสูตร
และแผนกำร
เรียน 

 

2. จ ำนวนหลักสูตรที่มีกำรฝึก
ปฏิบัติงำนในโครงกำร
ส่งเสริมและพัฒนำสหกิจ
ศึกษำ 

3 5 7 9 11 
งำนหลักสูตร
และแผนกำร
เรียน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธส์ู่กำรปฏิบัติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
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กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนำศักยภำพของอำจำรย์ 
มำตรกำร โครงกำร/กิจกรรม 

1. พัฒนำอำจำรย์ให้มีศักยภำพ ทักษะ คุณลักษณะ 
และสมรรถนะ ให้สำมำรถสอนเป็นภำษำอังกฤษได้ 
2. พัฒนำศักยภำพ ทักษะ คุณลักษณะ กำรจัดกำร 
เรียนกำรสอนของอำจำรย์ให้มีคุณภำพและ 
ประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง 

1. พัฒนำอำจำรย์สู่มืออำชีพ 
2. พัฒนำกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ 
 

 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย ปี ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 61 62 63 64 65 
1. ร้อยละของอำจำรย์ที่ได้รับ
กำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็น
ภำษำอังกฤษ 

50 55 60 65 70 ศูนย์ภำษำ 

 
ทุกคณะ/ 
แม่สอด 
 

2. ร้อยละของอำจำรย์ที่สอน
เป็นภำษำอังกฤษ 

12 13 14 15 16 มหำวิทยำลัยฯ 
 

 
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนำระบบกำรจัดกำรข้อมูลเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มี
คุณภำพ 

มำตรกำร โครงกำร/กิจกรรม 
1. พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศในชั้นเรียนให้กับ

อำจำรย์ทั่วทั้งองค์กร 
 

1. บ ำรุงและพัฒนำระบบ MIS 
กิจกรรม 
    1.1 พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ 
    1.2 พัฒนำระบบกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้บน
เครือข่ำย 

 

ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย ปี ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 61 62 63 64 65 
1. ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
พัฒนำระบบ 

60 65 75 85 95 งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ส ำนักส่งเสริมฯ 

 

2. จ ำนวนกำรแลกเปลี่ยนบน
เครือข่ำย * 

2 4 6 8 10 งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ส ำนักส่งเสริมฯ 

 

* จ ำนวนกลุ่มสำขำวิชำทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยที่มีกำรแลกเปลี่ยนกัน 
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พันธกิจ 2 มุ่งให้บริกำรทำงกำรศึกษำโดยใช้เทคโนโลยีอย่ำงมคีุณภำพและมีประสิทธิภำพ 
เป้ำประสงค์  1 ระบบบริกำรทำงกำรศึกษำที่ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้อง และทั่วถึง 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำโดยใช้เทคโนโลยีอย่ำงมีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ 
กลยุทธ์ที ่2.1 พัฒนำและปรับปรุงระบบให้บริกำรด้วยเทคโนโลยีให้มีควำมถูกต้องและรวดเร็ว 

มำตรกำร โครงกำร/กิจกรรม 
1. พัฒนำและปรับปรุงระบบให้บริกำรด้วย 
เทคโนโลยี 

1. จัดและให้บริกำรงำนทะเบียนและประมวลผล 
กิจกรรม 
    1.1 เผยแพร่ข้อมูลกำรศึกษำผ่ำนระบบ 
เครือข่ำย 
    1.2 พัฒนำระบบกำรลงทะเบียนผ่ำนระบบ 
เครือข่ำย 
    1.3 ปรับปรุงกำรบริกำรด้ำนงำนทะเบียนเพื่อ 
สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ทันสมัย 
2. จัดและให้บริกำรงำนหลักสูตรและแผนกำร 
เรียน 
กิจกรรม 
    2.1 ปรับปรุงกำรบริกำรด้ำนงำนหลักสูตร  
เพ่ือสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ทันสมัย 
    2.2 พัฒนำระบบกำรจัดตำรำงเรียน 
ตำรำงสอน 

 

ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย ปี 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 61 62 63 64 65 
1. ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำร 

3.50 4.00 4.50 4.75 5.00 - งำนทะเบียน 
- งำนหลักสูตร 
- งำนเลขำ 
- งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

 

2. จ ำนวนครั้งของกำร
ให้บริกำรผ่ำนระบบเครือข่ำย 

30,0
00 

35,0
00 

40,0
00 

45,0
00 

50,0
00 

- งำนทะเบียน 
- งำนหลักสูตร 
- งำนเลขำ 
- งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
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กลยุทธ์ที ่2.2 พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรให้เป็นมืออำชีพ 
มำตรกำร  โครงกำร/กิจกรรม 

1. พัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนภำยในส ำนัก ให้มี
ควำมรู้ มีสมรรถนะ และมีคุณลักษณะพร้อมรับ
กำรเปลี่ยนแปลง  

 1. พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรสำยสนับสนุน 

 

ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย ปี ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 61 62 63 64 65 
1. ร้อยละบุคลำกรที่ได้รับ
กำรพัฒนำ 

65 75 85 95 100 
นำงบุษบำ 
เหมือนวิหำร 

 

2. ร้อยละของบุคลำกรที่มี
สมรรถนะตำมเกณฑ์ที่
ก ำหนด 

15 25 35 45 55 
นำงบุษบำ 
เหมือนวิหำร 

 

พันธกิจ 3 บริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เป้ำประสงค์  1 ระบบบริหำรจัดกำรด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรตัดสินใจ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
กลยุทธ์ที ่3.1 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีประสิทธิภำพ 

มำตรกำร โครงกำร/กิจกรรม 
1. ปรับปรุงกำรบริกำรด้ำนงำนหลักสูตร งำน 
ทะเบียนและประมวลผล และงำนสำรสนเทศ เพื่อ 
สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ทันสมัย 
โดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภำพ 

1. บ ำรุงและพัฒนำระบบ MIS 
กิจกรรม 
    1.1 ปรับปรุงฐำนข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
    1.2 พัฒนำรูปแบบกำรรำยงำนให้เป็น 
สำรสนเทศ 
 

 

ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย ปี ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 61 62 63 64 65 
1. ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรระบบสำรสนเทศ
เพ่ือกำรบริหำรและกำร
ตัดสินใจ 

3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 
งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

 

2. จ ำนวนระบบที่ได้รับกำร
พัฒนำ 

5 4 3 2 1 
งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

 

3. จ ำนวนระบบที่ได้รับกำร
ปรับปรุง 

5 6 7 8 9 
งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
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กลยุทธ์ที ่3.2 พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
มำตรกำร โครงกำร/กิจกรรม 

1. ปรับปรุงระบบกำรควบคุมภำยในให้มี 
ประสิทธิภำพมำกข้ึน 
2. น ำระบบบริหำรควำมเสี่ยงมำใช้ในกำรบริหำรงำน 

1. บริหำรงำนส ำนักงำนส ำหรับจัดกำรศึกษำ 
กิจกรรม 
    1.1 ส่งเสริมให้มีกำรท ำงำนเป็นทีม 
    1.2 สร้ำงเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำง 
งำนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 
     1.3 ส่งเสริมสนับสนุนใหบุ้คลำกรมีคู่มือที่ใช้ 
ในกำรปฏิบัติงำน หรือแนวปฏิบัติที่ดีในกำร
ปฏิบัติงำน 
      1.4 พัฒนำหน่วยงำนให้ท ำงำนอย่ำงบูรณำ 
กำรร่วมกับหน่วยงำนอ่ืนในมหำวิทยำลัย 
2. จัดและให้บริกำรงำนทะเบียนและประมวลผล 
3. จัดและให้บริกำรงำนหลักสูตรและแผนกำร 
เรียน 
 

 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย ปี ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 61 62 63 64 65 
1. ผลกำรประเมินผู้บริหำร
ตำมหลักธรรมำภิบำล 

4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 ส ำนักส่งเสริมฯ 
 

2. ผลกำรประเมินประกัน
คุณภำพกำรศึกษำตำมเกณฑ์
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

4.7 4.75 4.8 4.85 4.9 
นำงบุษบำ 
เหมือนวิหำร 

 

3. ร้อยละของบุคลำกรมีคู่มือ
ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน หรือ
แนวปฏิบัติที่ดีในกำร
ปฏิบัติงำน 

50 60 70 80 90 ส ำนักส่งเสริมฯ 

 

4. ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำรที่มีต่อกำรบริหำร
จัดกำร 

3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 งำนเลขำนุกำร 
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กลยุทธ์ที่ 3.3 ประชำสัมพันธ์หลักสูตรและกำรรับนักศึกษำให้ทั่วถึง รวดเร็ว และหลำกหลำยวิธีกำร 
มำตรกำร โครงกำร/กิจกรรม 

1. กำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรและกำรรับนักศึกษำ 
ให้ทั่วถึง รวดเร็ว และหลำกหลำยวิธีกำร 

1. กำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรและกำรรับ 
นักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ภำค
ปกติ 
2. กำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรและกำรรับ 
นักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  
ภำค กศ.บป. 
กิจกรรม 
    1.1 ประสำนควำมร่วมมือกับท้องถิ่นในกำร 
ประชำสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในกำรรับนักศึกษำ 
    1.2. ประชำสัมพันธ์กำรรับนักศึกษำผ่ำน 
ระบบเครือข่ำย วิทยุ โทรทัศน์ ป้ำยประกำศ และ 
เอกสำรแผ่นพับ 
    1.3 แนะแนวกำรศึกษำต่อในสถำนศึกษำและ 
หน่วยงำนต่ำงๆ  
 

 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย ปี ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 61 62 63 64 65 
1. จ ำนวนของหน่วยงำนที่มี
ส่วนร่วมในกำร
ประชำสัมพันธ์กำรรับ
นักศึกษำ 

50 60 70 80 90 
งำนเลขำฯ 
ส ำนักส่งเสริมฯ 

ทุกคณะ/ 
แม่สอด 

2. ร้อยละของนักศึกษำที่
เป็นไปตำมแผนกำรรับ
นักศึกษำ 
 

28 30 32 34 36 
งำนเลขำฯ 
ส ำนักส่งเสริมฯ 

ทุกคณะ/ 
แม่สอด 

 


