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สาระส าคัญแผนกลยุทธ์สาระส าคัญแผนกลยุทธ์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

ประจ าปีประจ าปี  พพ..ศศ..  22555566--22556600  (ปรับปรุง กันยายน 2559)(ปรับปรุง กันยายน 2559)  
 
ปรัชญา 
 บริกำรและสนับสนุนงำนกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีระบบและมีประสิทธิภำพ 
 
วิสัยทัศน์ 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุน ประสำนงำนและให้บริกำร   
งำนกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีระบบและมีประสิทธิภำพโดยใช้เทคโนโลยี 
 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ 
2. มุ่งให้บริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3. บริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือให้บัณฑิตมีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนและกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 
2. เพ่ือให้บริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงรวดเร็ว ถูกต้องและทั่วถึง 

  3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรงำนให้มีประสิทธิภำพ 
          4. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร 
          5. มีกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรและกำรรับนักศึกษำอย่ำงทั่วถึง  
 
เป้าหมาย  
 1. หลักสูตรมีกำรพัฒนำและปรับปรุงตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ 
 2. หลักสูตรมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรกับกำรท ำงำนเพ่ิมข้ึน 
 3. หลักสูตรมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ English program/สองภำษำ เพ่ิมข้ึน 
 4. เพ่ือให้บุคคลำกรสำยวิชำกำรมีควำมรู้และทักษะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ิมข้ึน 
 5. ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรของหน่วยงำน 
 6. เพ่ือให้บุคคลำกรสำยสนับสนุนมีทักษะในกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรเพ่ิมข้ึน 
 7. มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
 8. มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร 
  9. มีจ ำนวนนักศึกษำตำมแผนรับนักศึกษำและมีคุณสมบัติตรงตำมหลักสูตรก ำหนด  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิต 
2. มุ่งให้บริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3. บริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
พันธกิจ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิต  
เป้าประสงค์  1 เพ่ือให้บัณฑิตมีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนและกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 
เป้าหมาย  1. หลักสูตรมีคุณภำพเป็นไปตำมเกณฑ์ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิต  
กลยุทธ์ที ่1.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตร  
 

มาตรการ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

1. ส่งเสริมและสร้ำง      
ควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำ
รำยละเอียดหลักสูตร     
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
และกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 
2. ส่งเสริมและประสำน   
กำรปรับปรุงหลักสูตร       
ให้เป็นตำมเกณฑ์มำตรฐำน
และกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 
3. จัดอบรมกำรจัดกำรเรียน 
 กำรสอนแบบสหกิจศึกษำ 

1. จ ำนวนหลักสูตรที่ได้รับกำร
พัฒนำ/ปรับปรุงตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ 
2. จ ำนวนหลักสูตรที่มีกำรฝึก  
ปฏิบัติงำนในโครงกำรส่งเสริม 
และพัฒนำสหกิจศึกษำ 

1.พัฒนำหลักสูตร 
2.ส่งเสริมและพัฒนำ 
สหกิจศึกษำ 
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พันธกิจ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิต  
เป้าประสงค์  1 เพ่ือให้บัณฑิตมีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนและกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 
เป้าหมาย  1. หลักสูตรมีคุณภำพเป็นไปตำมเกณฑ์ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิต  
กลยุทธ์ที ่1.2 พัฒนำระบบกำรจัดกำรข้อมูลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
  

มาตรการ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 
1. ประสำนควำมร่วมมือกับ
โปรแกรมวิชำเพ่ือจัดท ำ
แผนกำรเรียนตลอดหลักสูตร 
2. พัฒนำระบบกำรจัดกำร
ข้อมูลงำนหลักสูตร           
และแผนกำรเรียน 
3. พัฒนำระบบกำรกรอก
แบบสอบถำมภำวะกำรมีงำน
ท ำของบัณฑิต 

1. ร้อยละของจ ำนวนหลักสูตร 
ที่จัดท ำแผนกำรเรียนตลอด
หลักสูตร 
2.ระดับควำมส ำเร็จกำรพัฒนำ
ระบบกำรจัดกำรข้อมูลงำนหลักสูตร
และแผนกำรเรียน 
3. ร้อยละของบัณฑิตท่ีตอบ
แบบสอบถำมภำวะกำรมีงำนท ำ 

1. จัดและให้บริกำร 
งำนหลักสูตรและแผนกำรเรียน 
2. ส ำรวจข้อมูลภำวะกำรมีงำนท ำ 
ของบัณฑิต 
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พันธกิจ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ 
เป้าประสงค์    เพ่ือให้บัณฑิตมีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนและกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ 
เป้าหมาย    บุคลำกรสำยวิชำกำรมีมีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ิมข้ึน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ 
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรสำยวิชำกำร  
 

มาตรการ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 
1. ส่งบุคลำกรสำยวิชำกำร
เข้ำรับกำรอบรม 
ทั้งในมหำวิทยำลัยหรือ
หน่วยงำนต่ำงๆ ภำยนอก     
จัดขึ้น  
2. จัดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้ำนกำรเรียนกำรสอน       
เพ่ือพัฒนำทักษะสู่อำจำรย์
มืออำชีพ 
3. จัดอบรมกำรเรียนกำร
สอนเป็นภำษำอังกฤษทั้งใน
และต่ำงประเทศ 

1. จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำร  
ที่ได้รับกำรพัฒนำทักษะกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 
2. จ ำนวนรำยวิชำที่จัดกำรเรียน
กำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ            
หรือมีเอกสำรประกอบกำรสอน
เป็นภำษำอังกฤษ 

1. พัฒนำอำจำรย์สู่มืออำชีพ 
2. พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เป็นภำษำอังกฤษ 
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พันธกิจ 1 ส่งเสริมและสนักสนุนกำรผลิตบัณฑิต 
เป้าประสงค์  มีกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรและกำรรับนักศึกษำอย่ำงทั่วถึง 
เป้าหมาย  1. มีจ ำนวนนักศึกษำตำมแผนรับนักศึกษำและมีคุณสมบัติตรงตำมหลักสูตรก ำหนด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและสนักสนุนกำรผลิตบัณฑิต 
กลยุทธ์ที ่1.3 ประชำสัมพันธ์หลักสูตรและกำรรับนักศึกษำเชิงรุก   
 

มาตรการ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 
1. ประสำนควำมร่วมมือกับ
ท้องถิ่นในกำรประชำสัมพันธ์
และมีส่วนร่วมในกำรรับ
นักศึกษำ 
2. ประชำสัมพันธ์กำรรับ
นักศึกษำให้ทั่วถึง          
และหลำกหลำยรูปแบบ 
3. ร่วมมือกับงำน
ประชำสัมพันธ์และหลักสูตร
ออกแนะแนวในโรงเรียน
มัธยม 

1. จ ำนวนนักศึกษำในท้องถิ่น 
ที่สมัครเข้ำศึกษำต่อ 
2. จ ำนวนนักศึกษำในท้องถิ่น             
ที่เข้ำรำยงำนตัวเข้ำเป็นนักศึกษำ    
 

1. รับสมัครนักศึกษำภำคปกติ
และกศ.บป. 
2. นิทรรศกำรรำชภัฏก ำแพงเพชร
วิชำกำร 
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พันธกิจ 2  มุ่งให้บริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เป้าประสงค์    เพ่ือให้บริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงรวดเร็ว ถูกต้อง และทั่วถึง 
เป้าหมาย  ผู้รับบริกำรทำงกำรศึกษำมีควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรของหน่วยงำน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งให้บริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
กลยุทธ์ที ่2.1  ปรับปรุงระบบและขั้นตอนกำรให้บริกำร 
 

มาตรการ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

1. สร้ำงจิตส ำนึกในกำรให้ 
บริกำรที่ดีแก่บุคลำกร 
2. ปรับปรุงระบบกำรท ำงำน  
โดยลดขั้นตอนกำรให้บริกำร 
3. ปรับปรุงระบบกำรให้บริกำร  
เพ่ือให้บริกำรได้อย่ำงทั่วถึง 
และรวดเร็ว 
4. ส ำรวจควำมพึงพอใจ        
ของผู้รับบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง  
 

1. ระดับควำมพึงพอใจ 
ของผู้ใช้บริกำร 
  
  

1. จัดกิจกรรมในกำรสร้ำง            
จิตส ำนึกในกำรให้บริกำรที่ดี 
แก่บุคลำกำร 
2. ส ำรวจควำมพึงพอใจ 
ของผู้รับบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง  
3. จัดและให้บริกำรข้อมูล 
ทำงกำรศึกษำให้ทั่วถึง 
4. จัดกำรควำมรู้เรื่องกำรลด   
ขั้นตอนกำรให้บริกำร 
5. พัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยี  
ในกำรปฏิบัติงำน 
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พันธกิจ 2   มุ่งให้บริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เป้าประสงค์    เพ่ือให้บริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงรวดเร็ว ถูกต้อง และทั่วถึง 
เป้าหมาย  ผู้รับบริกำรทำงกำรศึกษำมีควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรของหน่วยงำน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 มุ่งให้บริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
กลยุทธ์ที ่ 2.2  พัฒนำระบบกำรให้บริกำรด้วยเทคโนโลยี 
 

มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
1. เผยแพร่ข้อมูลกำรศึกษำ 
ผ่ำนระบบเครือข่ำย 
2. ปรับปรุงข้อมูลงำนทะเบียน 
และประมวลผลให้เป็นปัจจุบัน 
3. พัฒนำระบบกำรลงทะเบียน 
ผ่ำนระบบเครือข่ำย 
4. พัฒนำระบบกำรจัด              
ตำรำงเรียนตำรำงสอน 

1. ร้อยละของผู้ใช้บริกำร 
ข้อมูลผ่ำนระบบเครือข่ำย 
 

1. จัดและให้บริกำรงำนทะเบียน 
และประมวลผล 
2. จดัและให้บริกำรงำนหลักสูตร 
และแผนกำรเรียน 
3. บริหำรงำนส ำนักงำน                 
ส ำหรับจัดกำรศึกษำ 

 
พันธกิจ 2   มุ่งให้บริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เป้าประสงค์    เพ่ือให้บริกำรทำงกำรศึกษำรวดเร็ว ถูกต้องและทั่วถึง 
เป้าหมาย     บุคลำกรสำยสนับสนุนมี ควำมรู้ควำมสำมำรถมีทักษะในกำรปฏิบัติงำน 

และกำรให้บริกำรเพ่ิมข้ึน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งให้บริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
กลยุทธ์ที ่2.3  พัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน  
  

มาตรการ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

1. ส่งบุคลำกรสำยสนับสนุน 
เข้ำรับกำรอบรม            
ตำมท่ีหน่วยงำนต่ำงๆ จัดขึ้น 
2. จัดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ในหน่วยงำนเพื่อพัฒนำ 
ทักษะกำรปฏิบัติงำน 

1. จ ำนวนบุคลำกรในส ำนักได้รับ
กำรพัฒนำทักษะทำงด้ำนกำร 
ให้บริกำร กำรใช้เทคโนโลยี 
2. ร้อยละของบุคลำกรในส ำนัก 
ได้รับกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำร 
ภำษำต่ำงประเทศ 

1. พัฒนำบุคลำกร 
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พันธกิจ 3  บริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เป้าประสงค์ 1.  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
เป้าหมาย   มีระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
กลยุทธ์ที ่3 .1  พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 
1. ส่งเสริมให้มีกำรท ำงำน
เป็นทีม 
2. น ำระบบบริหำรควำมเสี่ยง
มำใช้ในกำรบริหำรงำน 
3. ปรับปรุงระบบกำรควบคุม
ภำยในให้มีประสิทธิภำพ 
มำกขึ้น 
4. สร้ำงเครือข่ำยแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่ำงหน่วยงำน   
ทั้งภำยในและภำยนอก
สถำบัน   
5. ส่งเสริมสนับสนุน 
ให้บุคลำกรจัดท ำคู่มือ  
หรือแนวปฏิบัติที่ดี 
ในกำรปฏิบัติงำน 

1. ผลกำรประเมินผู้บริหำร    
ตำมหลักธรรมำภิบำล 
2. ผลกำรประเมินประกัน
คุณภำพกำรศึกษำตำมเกณฑ์
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
3. ร้อยละของบุคลำกรที่ 
จดัท ำคู่มือหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
ในกำรปฏิบัติงำน 

1. บริหำรงำนส ำนักงำนส ำหรับจัด
กำรศึกษำ 
2. จัดและให้บริกำรงำนทะเบียน                   
และประมวลผล 
3. จัดและให้บริกำรงำนหลักสูตร         
และแผนกำรเรียน 
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พันธกิจ 3 บรหิำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เป้าประสงค์      พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร 
เป้าหมาย   มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
กลยุทธ์ที ่3.2    พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 
1. ปรับปรุงฐำนข้อมูล 
ให้เป็นปัจจุบัน 
2. พัฒนำรูปแบบกำรรำยงำน                         
ให้เป็นสำรสนเทศ  

1.ระดับควำมพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริกำรระบบ
สำรสนเทศเพ่ือกำร
บริหำรและกำรตัดสินใจ 

1. บริหำรงำนส ำนักงำนส ำหรับ 
จัดกำรศึกษำ 
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แผนภาพแสดงกลยุทธ์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
ประจ าปี พ.ศ. 2555 -2560 
 
 
 
 
 
 
 
            
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       กลยุ    
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน ์
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่สนับสนนุ ประสานงานและให้บริการ 

งานการจัดการศึกษาอย่างมีระบบ และมีประสิทธภิาพโดยใช้เทคโนโลยี 

พันธกิจ 3 
บริหำรจัดกำรอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 

 

พันธกิจ 2 
มุ่งให้บริกำรทำงกำรศึกษำ

อย่ำงมีประสิทธภิำพ 

พันธกิจ 1 
ส่งเสริมและสนับสนุนกำร
ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภำพ 

 

เป้าประสงค์ 1 
เพื่อให้บัณฑิตม ี

คุณภำพตำมเกณฑ์ 
มำตรฐำนระดับ อุดมศึกษำ
และกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษำ 
เป้าประสงค์ 2 

มีกำรประชำสัมพันธ์
หลักสูตรและกำรรับ
นักศึกษำให้ทัว่ถึง 

 
 

เป้าประสงค์ 3 
มีระบบบริหำรจัดกำรที่มี

ประสิทธิภำพ 
เป้าประสงค์  4  

พัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร 

 

เป้าประสงค์ 1 
เพื่อให้บริกำรทำงกำรศึกษำ 
รวดเร็ว ถูกต้อง และทั่วถึง 

ประเด็นยทุธศาสตร ์2 
มุ่งให้บริกำรทำงกำรศึกษำอยำ่งมี

ประสิทธิภำพ 

ประเด็นยทุธศาสตร ์3 
บริหำรจัดกำรอย่ำงม ี

ประสิทธิภำพ 

 

ประเด็นยทุธศาสตร ์1 
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรผลิต

บัณฑิต  

กลยุทธ์  3 
3.1 พัฒนำคุณภำพกำร 
 บริหำรจัดกำรตำมหลกั          
  ธรรมำภิบำล 
3.2 พัฒนำระบบสำรสนเทศ 
พื่อกำรบริหำรจัดกำร 
  

กลยุทธ์ 2 
2.1 ปรับปรุงระบบและ
ขั้นตอนการให้บริการ 
2.2 พัฒนาระบบปฏบิัติงาน
ด้วยเทคโนโลย ี
2.3 พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 

กลยุทธ์ 1 
1.1.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำและ 
ปรับปรุงหลักสูตร  
1.1.2 พัฒนำระบบกำรจัดกำร
ข้อมูลกำรเรียนกำรสอน    
1.1.3  พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
สายวิชาการ 
1.2.1ประชำสัมพันธ์หลักสูตร 
และกำรรับนักศึกษำเชิงรุก 
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มาตรการ (รวม 29 มาตรการ) 
 

กลยุทธ์ที่3.1 มี 5 มำตรกำร 
กลยุทธ ์3.2 มี 2 มำตรกำร 
กลยุทธ์ที ่3.3 มี3 มำตรกำร 

 
 
 
 

กลยุทธ ์2.1 มี 4 มำตรกำร 
กลยุทธ ์2.2 มี 4 มำตรกำร 
กลยุทธ ์2.3 มี 2 มำตรกำร 

 

กลยุทธ์ที่1.1 มี 3 มำตรกำร 
กลยุทธ์ที่1.2 มี 3 มำตรกำร 
กลยุทธืที่1.3 มี 3 มำตรกำร  
  

 

ตัวชี้วัด (รวม  16 ตัวชี้วัด) 

จำก 10 มำตรกำร 
ประกอบด้วย 4 ตัวช้ีวัด 

 
 

 

จำก 9 มำตรกำร 
ประกอบด้วย 8 ตัวช้ีวัด 

 
 

 

จำก 10 มำตรกำร 
ประกอบด้วย 4 ตัวช้ีวัด 

 
 

 

งาน / โครงการ (รวม 12 โครงการ) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
มุ่งให้บริการทางการ 

ศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

มี 4 โครงการ ดังนี้ 
1.จัดและให้บริกำร
งำนทะเบียนและ
ประมวลผล 
2.จัดและให้บริกำร
งำนหลักสูตรและ
แผนกำรเรียน 
3.บริหำรส ำนักงำน  
ส ำหรับกำรจัดกำร  
ศึกษำ 
4.พัฒนำบุคลำกร 
  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
บริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
มี 5 โครงการ ดังนี้ 

1. จัดและให้บริกำร 
งำนทะเบียนและ
ประมวลผล 
2. จัดและให้บริกำร 
งำนหลักสูตรและ
แผนกำรเรียน 
3.บริหำรส ำนักงำน  
ส ำหรับกำรจัดกำร  
ศึกษำ 
  
  

 
 
  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ส่งเสริมและ

สนับสนุนการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ 
มี 6โครงการ ดังนี้  

1.  พัฒนำหลักสูตร 
2. ส่งเสรมิและ
พัฒนำสหกิจศึกษำ 
3. จัดและให้บริกำร
งำน หลักสูตรและ
แผน กำรเรียน 
4.ส ำรวจข้อมลู
ภำวะกำรมีงำนท ำของ
บัณฑิต 
5.พัฒนำอำจำรย์สูม่ือ
อำชีพ 
6.พัฒนำกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนเป็น
ภำษำอังกฤษ 


