แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ส่วนที่ 1
บทนา
1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา
ชื่อหน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
ที่ตั้ง
อำคำรสำนักงำนอธิกำรบดี เลขที่ 69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง
จังหวัดกำแพงเพชร
ประวัติความเป็นมาของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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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2. โครงสร้างการบริหารงาน สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผศ.ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนำ

รองผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการ

ผศ.อมรำ ครองแก้ว

อ.วันวิสำ รักพ่วง

อ.จินดำพร อ่อนเกตุ

นำงบุษบำ เหมือนวิหำร

รักษาการหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
นำงสำวน้ำพัก ข่ำยทอง

หัวหน้างาน
เลขานุการ
นำงสำวน้ำพัก ข่ำยทอง

หัวหน้างาน
หลักสูตรและแผนการเรียน
ผศ.ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนำ

นำงสำวกนกกร ทองคำ

นำงสำวชุลีพร แสงสุวรรณ์

นำงมณฑำ ตะติยะ

นำยคมกริช กลิ่นอำจ

นำยชัยเดช ขัตติยะ

นำงสำวผดุงพร พันธ์พืช

นำยเสกสรรค์ ทองนำค

นำยสำธิต ยอดธนำทอง

หัวหน้างาน
ทะเบียนและประมวลผล
อ.จิรพงค์ พวงมำลัย

นำงสำวณฤมน เสริมสนธิ
นำงสำวศิริวรรณ หมื่นเอ
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นำงสำววิรัลพัชร์ แก้วคำพิศทุ ธิ์

นำงสำวภนิดำ กิจวรรณ

หัวหน้างาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นำยคมกริช กลิ่นอำจ

ข้อมูลพื้นฐานสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประเภทบุคลากร

จานวน
5
1
5
2
1
5
19

อำจำรย์
ข้ำรำชกำรพลเรือน (สำยสนับสนุน)
พนักงำนมหำวิทยำลัย
พนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ
เจ้ำหน้ำทีป่ ระจำตำมสัญญำ
รวม

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2560)
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ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปรัชญา

บริกำรและสนับสนุนงำนกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีระบบ มีคุณภำพ และมีประสิทธิภำพ

วิสัยทัศน์

“เป็นหน่วยงำนอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ที่สนับสนุน ประสำนงำนและให้บริกำร
งำนกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้ระบบเทคโนโลยีอย่ำงมีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ”

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิต
2. มุ่งให้บริกำรทำงกำรศึกษำโดยใช้เทคโนโลยีอย่ำงมีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ
3. บริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ

เป้าประสงค์

1. เพื่อให้บุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนมีสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำน
2. เพื่อให้บริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงรวดเร็ว ถูกต้องและทั่วถึง และผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ
3. เพื่อให้บัณฑิตมีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนและกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
4. เพื่อพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรงำนให้มีประสิทธิภำพ
5. เพื่อพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีประสิทธิภำพ
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ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิต

เป้าประสงค์
บัณฑิตมีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน

2. กำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำโดยใช้เทคโนโลยี ระบบบริกำรทำงกำรศึกษำที่ทันสมัย รวดเร็ว
ถูกต้องและทั่วถึง และผูร้ ับบริกำรมีควำมพึง
อย่ำงมีคณ
ุ ภำพและมีประสิทธิภำพ
3. กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ

พอใจ
ระบบบริหำรจัดกำรด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อกำรตัดสินใจ
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กลยุทธ์
1. ส่งเสริมกำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้รับกำรรับรองตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
2. พัฒนำศักยภำพของอำจำรย์
3. พัฒนำระบบกำรจัดกำรข้อมูลเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่
มีคุณภำพ
1. พัฒนำและปรับปรุงระบบให้บริกำรด้วยเทคโนโลยีให้มีควำมถูกต้องและรวดเร็ว
2. พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรให้เป็นมืออำชีพ
1. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีประสิทธิภำพ
2. พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
3. ประชำสัมพันธ์หลักสูตรและกำรรับนักศึกษำให้ทั่วถึงรวดเร็วและหลำกหลำยวิธีกำร

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ โครงการและตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. กำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรผลิต
บัณฑิต

เป้าประสงค์
บัณฑิตมีคุณภำพตำม
เกณฑ์มำตรฐำน

กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการ

ตัวชี้วัด

1. ส่งเสริมกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ได้รับ
กำรรับรองตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำ

1. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำน 1. พัฒนำ/ปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรให้สะดวกต่อกำร
2. ส่งเสริมและพัฒนำสหกิจ
พัฒนำหลักสูตรใหม่ของ
ศึกษำ
มหำวิทยำลัย
2. ส่งเสริมและประสำนกำร
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตำม
เกณฑ์มำตรฐำนและกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิ
3. จัดอบรมกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนแบบเชิงบูรณำกำรกับกำร
ทำงำน

1. จำนวนหลักสูตรทีไ่ ด้รับกำร
กำรพัฒนำ/ปรับปรุงตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
2. จำนวนหลักสูตรที่มีกำรฝึก
ปฏิบัติงำนในโครงกำรส่งเสริม
และพัฒนำสหกิจศึกษำ

2. พัฒนำศักยภำพของ
อำจำรย์

1. พัฒนำอำจำรย์ให้มี
ศักยภำพ ทักษะ คุณลักษณะ
และสมรรถนะให้สำมำรถสอน
เป็นภำษำอังกฤษได้
2. พัฒนำศักยภำพ ทักษะ
คุณลักษณะ กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนของอำจำรย์ให้มี
คุณภำพประสิทธิภำพอย่ำง
ต่อเนื่อง

1. ร้อยละของอำจำรย์ที่ได้รับ
กำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็น
ภำษำอังกฤษ
2. ร้อยละของอำจำรย์ที่สอน
เป็นภำษำอังกฤษ
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1. พัฒนำอำจำรย์สู่อำจำรย์มือ
อำชีพ
2. พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนเป็นภำษำอังกฤษ

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
3. พัฒนำระบบกำรจัดกำร
ข้อมูลเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่มีคณ
ุ ภำพ

มาตรการ
1. พัฒนำระบบข้อมูล
สำรสนเทศในชั้นเรียนให้กับ
อำจำรย์ทั่วทั้งองค์กร

7

โครงการ

ตัวชี้วัด

1. บำรุงและพัฒนำระบบ MIS
กิจกรรม
1.1 พัฒนำระบบข้อมูล
สำรสนเทศในชั้นเรียน
1.2 พัฒนำระบบกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่ำย

1. ร้อยละควำมสำเร็จในกำร
พัฒนำระบบกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนในชัน้ เรียน
2. จำนวนกำรแลกเปลี่ยนบน
เครือข่ำย
* จำนวนกลุ่มสำขำวิชำทั้ง
ภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัยที่มีกำร
แลกเปลี่ยนกัน

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

2. กำรให้บริกำรทำง ระบบบริกำรทำงกำรศึกษำ
ที่ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้อง
กำรศึกษำโดยใช้
และทั่วถึง
เทคโนโลยี
อย่ำงมีคุณภำพและมี
ประสิทธิภำพ

กลยุทธ์

มาตรการ

1. พัฒนำและปรับปรุงระบบ 1. พัฒนำและปรับปรุงระบบ
ให้บริกำรด้วยเทคโนโลยีให้มี ให้บริกำรด้วยเทคโนโลยีให้มี
ควำมถูกต้องและรวดเร็ว
ควำมถูกต้องและรวดเร็ว

โครงการ

ตัวชี้วัด

1. จัดและให้บริกำรงำน
ทะเบียนและประมวลผล
กิจกรรม
1.1 เผยแพร่ข้อมูล
กำรศึกษำผ่ำนระบบเครือข่ำย
1.2 พัฒนำระบบกำร
ลงทะเบียนผ่ำนระบบ
เครือข่ำย

1. ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำร
2. จำนวนครั้งของกำร
ให้บริกำรผ่ำนระบบเครือข่ำย

1.3 ปรับปรุงกำรบริกำร
ด้ำนงำนทะเบียนเพื่อสนับสนุน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้
ทันสมัย

2. จัดและให้บริกำรงำน
หลักสูตรและแผนกำรเรียน
กิจกรรม
2.1 ปรับปรุงกำรบริกำร
ด้ำนงำนหลักสูตร เพื่อ
สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนให้ทันสมัย
2.2 พัฒนำระบบกำรจัด
ตำรำงเรียนตำรำงสอน
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

มาตรการ

2. พัฒนำสมรรถนะบุคลำกร 1. พัฒนำบุคลำกรสำย
ให้เป็นมืออำชีพ
สนับสนุนของสำนัก ให้มี

ควำมรู้ มีสมรรถนะ และมี
คุณลักษณะพร้อมรับกำร
เปลี่ยนแปลง
3. กำรบริหำรจัดกำร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ระบบบริหำรจัดกำรด้วย
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อ
กำรตัดสินใจ

1. พัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศให้มี
ประสิทธิภำพ

2. พัฒนำคุณภำพกำร
บริหำรจัดกำรตำมหลัก
ธรรมำภิบำล

1. ปรับปรุงกำรบริกำรด้ำนงำน
หลักสูตร งำนทะเบียนและ
ประมวลผล และงำนสำรสนเทศ
เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนให้ทันสมัยโดยใช้
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภำพ
1. ปรับปรุงระบบกำรควบคุ
ภำยในให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
2. นำระบบบริหำรควำมเสีย่ งมำ
ใช้ในกำรบริหำรงำน
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โครงการ

ตัวชี้วัด

1. พัฒนำบุคลำกรสำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน

1. ร้อยละบุคลำกรที่ได้รบั กำร
พัฒนำ
2. ร้อยละของบุคลำกรที่มี
สมรรถนะตำมเกณฑ์ที่กำหนด

1. บำรุงและพัฒนำระบบ MIS
กิจกรรม
1.1 ปรับปรุงฐำนข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน
1.2 พัฒนำรูปแบบกำร
รำยงำนให้เป็นสำรสนเทศ
1. บริหำรงำนสำนักงำนสำหรับ
จัดกำรศึกษำ
กิจกรรม
1.1 ส่งเสริมให้มีกำรทำงำน
เป็นทีม
1.2 สร้ำงเครือข่ำย
แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่ำง
งำนทั้งภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย
1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลำกรมีคู่มือที่ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน หรือแนวปฏิบตั ิที่ดีใน
กำรปฏิบัติงำน

1. ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรระบบสำรสนเทศเพื่อ
กำรบริหำรและกำรตัดสินใจ
2. จำนวนระบบที่ได้รับกำร
ปรับปรุงหรือพัฒนำ

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

มาตรการ
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โครงการ

ตัวชี้วัด

1.4 พัฒนำหน่วยงำนให้ทำงำน
อย่ำงบูรณำกำรร่วมกับ
หน่วยงำนอื่นในมหำวิทยำลัย
2. จัดและให้บริกำรงำนทะเบียน
และประมวลผล
3. จัดและให้บริกำรงำนหลักสูตร
และแผนกำรเรียน

1. ผลกำรประเมินผูบ้ ริหำร
ตำมหลักธรรมำภิบำล
2. ผลกำรประเมินประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ
3. ร้อยละของบุคลำกรมีคู่มือ
ในกำรปฏิบัติงำนหรือแนว
ปฏิบัติที่ดีในกำรปฏิบตั ิงำน
4. ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำรที่มีต่อกำรบริหำร
จัดกำร

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการ

ตัวชี้วัด

3. ประชำสัมพันธ์หลักสูตร
และกำรรับนักศึกษำให้
ทั่วถึง รวดเร็ว และ
หลำกหลำยวิธีกำร

1. กำรประชำสัมพันธ์หลักสูตร
และกำรรับนักศึกษำให้ทั่วถึง
รวดเร็ว และหลำกหลำยวิธีกำร

1. กำรประชำสัมพันธ์หลักสูตร
และกำรรับนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
กำแพงเพชร ภำคปกติ
2. กำรประชำสัมพันธ์หลักสูตร
และกำรรับนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
กำแพงเพชร ภำค กศ.บป.
กิจกรรม
1.1 ประสำนควำมร่วมมือกับ
ท้องถิ่นในกำรประชำสัมพันธ์
และมีส่วนร่วมในกำรรับ
นักศึกษำ
1.2. ประชำสัมพันธ์กำรรับ
นักศึกษำผ่ำนระบบเครือข่ำย
วิทยุ โทรทัศน์ ป้ำยประกำศ
และเอกสำรแผ่นพับ
1.3 แนะแนวกำรศึกษำต่อใน
สถำนศึกษำและหน่วยงำนต่ำงๆ
3. นิทรรศกำรรำชภัฏ
กำแพงเพชรวิชำกำร โครงกำร
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน
4. นิทรรศกำรรำชภัฏ
กำแพงเพชรวิชำกำร

1. จำนวนของหน่วยงำนที่มีส่วน
ร่วมในกำรประชำสัมพันธ์กำรรับ
นักศึกษำ
2. ร้อยละของนักศึกษำที่เป็นไป
ตำมแผนกำรรับนักศึกษำ
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เป้าประสงค์และตัวชี้วัด ตามแผนกลยุทธ์ สูก่ ารปฏิบัติ ประจาปีงบประมาณ 2561
ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. บัณฑิตมีคณ
ุ ภำพ
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน

1. จำนวนหลักสูตรที่ได้รับกำรพัฒนำ/ปรับปรุง
ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
2. จำนวนหลักสูตรที่มีกำรฝึกปฏิบัติงำนใน
โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำสหกิจศึกษำ
3. ร้อยละของอำจำรย์ทไี่ ด้รับกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็น
ภำษำอังกฤษ
4. ร้อยละของอำจำรย์ทสี่ อนเป็นภำษำอังกฤษ
5. ร้อยละควำมสำเร็จในกำรพัฒนำระบบ
6. จำนวนกำรแลกเปลี่ยนบนเครือข่ำย

2. ระบบบริกำรทำง
กำรศึกษำที่ทันสมัย
รวดเร็ว ถูกต้อง และ
ทั่วถึง

1. ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร

2. จำนวนครั้งของกำรให้บริกำรผ่ำนระบบเครือ

น้าหนัก
(%)

เป้าหมาย
2561
3 หลักสูตร

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
2
3
4

1
1

3 หลักสูตร

1

2

3

4

5

50

40

45

50

55

60

12
60

10
50

11
55

12
60

13
65

14
70

5
5

ผู้กากับดูแล
ตัวชี้วัด
รอง ผอ. หลักสูตรและ
แผนกำรเรียน
รอง ผอ. หลักสูตรและ
แผนกำรเรียน
ศูนย์ภำษำ

มหำวิทยำลัย
รอง ผอ. เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
2 กลุ่มสำขำวิชำ
1
2
3
4 รอง ผอ. เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
3.50
3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 ผอ.สำนักส่งเสริมฯ

30,000 ครั้ง
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20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 ผอ. สำนักส่งเสริมฯ

ผู้จัดเก็บ
ตัวชี้วัด
งำนหลักสูตรและ
แผนกำรเรียน
งำนหลักสูตรและ
แผนกำรเรียน
ทุกคณะ
ทุกคณะ
งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
งำนทะเบียน
งำนหลักสูตร
งำนเลขำ
งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

งำนทะเบียน

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(%)

เป้าหมาย
2561

1
00

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
5
00 00 00 00

65
15

55

60

3.75

3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 รอง ผอ.เทคโนโลยีสำร
สนเทศ
1
3
5
7
9 รอง ผอ.เทคโนโลยีสำร
สนเทศ
1
3
5
7
9 รอง ผอ.เทคโนโลยีสำร
สนเทศ
4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 รอง ผอ.บริหำร

งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
งำนเลขำนุกำร
นำงบุษบำ เหมือนวิหำร
งำนเลขำนุกำร

50

4.40 4.55 4.70 4.85 5.00 ผอ.สำนำส่งเสริมฯ
รอง ผอ.บริหำร
30 40 50 60 70

ข่ำย

3. ระบบบริหำรจัด
กำรด้วยเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำร
ตัดสินใจ

3. ร้อยละบุคลำกรทีไ่ ด้รับกำรพัฒนำ
4. ร้อยละของบุคลำกรที่มสี รรถนะตำมเกณฑ์ที่
กำหนด
1. ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและตัดสินใจ
2. จำนวนระบบที่ได้รับกำรพัฒนำ

5

3. จำนวนระบบที่ได้รับกำรปรับปรุง

5

65
15

70

75

ผู้กากับดูแล
ตัวชี้วัด

ผอ. สำนักส่งเสริมฯ
ผอ. สำนักส่งเสริมฯ

ผู้จัดเก็บ
ตัวชี้วัด
งำนหลักสูตร
งำนเลขำ
งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
นำงบุษบำ เหมือนวิหำร
นำงบุษบำ เหมือนวิหำร

4. ผลกำรประเมินผูบ้ ริหำรตำมหลักธรรมำ
ภิบำล
5. ผลกำรประเมินประกันคุณภำพกำรศึกษำ
6. ร้อยละของบุคลำกรมีคู่มือในกำร
ปฏิบัติงำนหรือแนวปฏิบัติที่ดีในกำร
ปฏิบัติงำน
7. ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรที่มีต่อ
กำรบริหำรจัดกำร

4.50

3.75

3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 รอง ผอ.บริหำร

งำนเลขำนุกำร

8. จำนวนของหน่วยงำนที่มีส่วนร่วมในกำร
ประชำสัมพันธ์กำรรับนักศึกษำ
9. ร้อยละของนักศึกษำที่เป็นไปตำมแผนกำรรับ
นักศึกษำ

50

30

40

50

60

70

รอง ผอ.บริหำร

งำนเลขำนุกำร

28

24

26

28

30

32

ผอ.สำนักส่งเสริม

งำนเลขำนุกำร

4.70
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตามยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ประจาปีงบประมาณ 2561
ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิต
เป้าประสงค์ที่ 1 : บัณฑิตมีคณ
ุ ภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน
กลยุทธ์
1. กำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
และปรับปรุงหลักสูตร
2. พัฒนำศักยภำพของ
อำจำรย์

ตัวชี้วัด

1. จำนวนหลักสูตรที่ได้รับ
กำรพัฒนำ/ปรับปรุงตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
1. ร้อยละของอำจำรย์ที่
ได้รับกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถด้ำนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนเป็น
ภำษำอังกฤษ

เป้าหมาย

โครงการ

3 หลักสูตร

50

พัฒนำ/ปรับปรุงหลักสูตร

พัฒนำอำจำรย์สู่อำจำรย์มืออำชีพ

แหล่งงบ

บ.กศ.

บ.กศ.

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

100,000

งำนหลักสูตร
และแผนกำร
เรียน

100,000

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ
กำแพงเพชร

2. ร้อยละของอำจำรย์ที่สอน
เป็นภำษำอังกฤษ

12

พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เป็นภำษำอังกฤษ

บ.กศ.

150,000

3. จำนวนหลักสูตรที่มีกำร
ฝึกปฏิบัติงำนในโครงกำร
ส่งเสริมและพัฒนำสหกิจ
ศึกษำ

3 หลักสูตร

ส่งเสริมและพัฒนำสหกิจศึกษำ

แผ่นดิน

470,352
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สำนัก
ส่งเสริม
วิชำกำรและ
งำนทะเบียน
สำนัก
ส่งเสริม
วิชำกำรและ
งำนทะเบียน

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

3. พัฒนำระบบกำรจัดกำร
ข้อมูลเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่มีคุณภำพ

1. ร้อยละควำมสำเร็จในกำร
พัฒนำระบบกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนในชั้นเรียน

เป้าหมาย

โครงการ

60

บำรุงและพัฒนำระบบ MIS
กิจกรรม
* พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศใน
ชั้นเรียน
* พัฒนำระบบกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้บนเครือข่ำย

แหล่งงบ

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

งำน
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ

บ.กศ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : กำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำโดยใช้เทคโนโลยีอย่ำงมีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ
เป้าประสงค์ที่ 1 : ระบบบริกำรทำงกำรศึกษำที่ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้อง และทั่วถึง
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1. พัฒนำและปรับปรุง
1. ระดับควำมพึงพอใจของ
ระบบให้บริกำรด้วย
ผู้ใช้บริกำร
เทคโนโลยีให้มีควำมถูกต้อง
และรวดเร็ว

2. จำนวนครั้งของกำร
ให้บริกำรผ่ำนระบบ
เครือข่ำย

เป้าหมาย

โครงการ

3.50

จัดและให้บริกำรงำนหลักสูตรและ
แผนกำรเรียน

30,000 ครั้ง

จัดและให้บริกำรงำนทะเบียนและ
ประมวลผล
เอกสำรแบบฟอร์มหลักฐำนทำง
กำรศึกษำ
15

แหล่งงบ

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

100,000

งำนหลักสูตร
และแผนกำร
เรียน

บ.กศ.

93,300

งำนทะเบียน
และ
ประมวลผล

บ.กศ.

70,060

บ.กศ.

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

โครงการ

เอกสำรแบบฟอร์มหลักฐำนทำง
กำรศึกษำ
ค่ำสำธำรณูปโภคสำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน (ค่ำ
ไปรษณีย์)
ค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์
สำหรับกำรพิมพ์ใบรำยงำนผล
กำรศึกษำและวุฒิกำรศึกษำ
2. พัฒนำสมรรถนะ
บุคลำกรให้เป็นมืออำชีพ

1. ร้อยละของบุคลำกรที่
ได้รับกำรพัฒนำ
2. ร้อยละของบุคลำกรที่มี
สมรรถนะตำมเกณฑ์ที่
กำหนด

65

พัฒนำบุคลำกรสำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน

15

16

แหล่งงบ

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

กศ.บป.

9,000

บ.กศ.

65,000

บ.กศ.

52,700

บ.กศ.

37,000

งำนทะเบียน
และ
ประมวลผล
งำนทะเบียน
และ
ประมวลผล
งำนทะเบียน
และ
ประมวลผล
สำนัก
ส่งเสริม
วิชำกำรและ
งำนทะเบียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
เป้าประสงค์ที่ 1 : ระบบบริหำรจัดกำรด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรตัดสินใจ
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1. พัฒนำระบบเทคโนโลยี 1. ระดับควำมพึงพอใจของ
สำรสนเทศให้มี
ผู้รบั บริกำรระบบสำรสนเทศ
ประสิทธิภำพ
เพื่อกำรบริหำรและตัดสินใจ

2. จำนวนระบบที่ได้รับกำร
ปรับปรุง
3. จำนวนระบบที่ได้รับกำร
พัฒนำ
2. พัฒนำคุณภำพกำร
บริหำรจัดกำรตำมหลัก
ธรรมำภิบำล

1. ผลกำรประเมินผู้บริหำร
ตำมหลักธรรมำภิบำล
2. ผลกำรประเมินประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ
3. ร้อยละของบุคลำกรมี
คู่มือในกำรปฏิบัติงำนหรือ
แนวปฏิบัติที่ดีในกำร
ปฏิบัติงำน
4. ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำรที่มีต่อกำรบริหำร
จัดกำร

เป้าหมาย

3.75

โครงการ

บำรุงและพัฒนำระบบ MIS

แหล่งงบ

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

บ.กศ.

300,000

บ.กศ.

129,000

5 ระบบ
5 ระบบ
4.50

บริหำรงำนสำนักงำนสำหรับจัด
กำรศึกษำ

4.70
50

3.75
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งำน
เลขำนุกำร

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

3. ประชำสัมพันธ์หลักสูตร
และกำรรับนักศึกษำให้
ทั่วถึง รวดเร็ว และ
หลำกหลำยวิธีกำร

1. จำนวนของหน่วยงำนที่มี
ส่วนร่วมในกำร
ประชำสัมพันธ์กำรรับ
นักศึกษำ
2. ร้อยละของนักศึกษำที่
เป็นไปตำมแผนกำรรับ
นักศึกษำ

เป้าหมาย

50 หน่วยงำน

28

โครงการ

รับสมัครนักศึกษำภำค กศ.บป. ปี
2561
รับสมัครนักศึกษำภำคปกติ ปี
2561
นิทรรศกำรรำชภัฏกำแพงเพชร
วิชำกำร โครงกำรสำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน
นิทรรศกำรรำชภัฏกำแพงเพชร
วิชำกำร
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แหล่งงบ

กศ.บป.

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

27,000

งำน
เลขำนุกำร

งำน
เลขำนุกำร

บ.กศ.

210,000

แผ่นดิน

20,000

งำน
เลขำนุกำร

100,000

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ
กำแพงเพชร

บ.กศ.

1. จำนวนนักศึกษำปีสุดท้ำยที่ออก
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพไม่น้อยกว่ำ
2. ร้อยละนักศึกษำปีสุดท้ำยที่ออก
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
1. บุคลำกรของมหำวิทยำลัยได้รับ
กำรพัฒนำทักษะ ไม่น้อยกว่ำ

150 คน
450 คน
5 คน

ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพนักศึกษำภำค
กศ.บป.
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ นักศึกษำภำค
ปกติ (ภำคฤดูร้อน)
พัฒนำวิชำกำรสู่ควำมเป็นเลิศเพื่อกำร
แข่งขัน
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กศ.บป.

250,000

มหำวิทยำลัย

บ.กศ.

800,000

งำนเลขำนุกำร

450,000

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ
กำแพงเพชร

บ.กศ.

แผนที่ยุทธศาสตร์ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย :
มหำวิทยำลัยรำชภัฎกำแพงเพชรเป็นที่พึ่งทำงวิชำกำรของท้องถิ่นและมีคุณภำพสู่อำเซียน
วิสัยทัศน์สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน :
เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุน ประสำนงำนและให้บริกำรงำนกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีระบบและมีประสิทธิภำพโดยใช้เทคโนโลยี

มิติด้ำน
ประสิทธิผล

มิติด้ำน
คุณภำพ

กำรบริหำรจัดกำรหน่วยงำน
ที่ได้ประสิทธิภำพ

กำรดำเนินกำรสนับสนุนด้ำนวิชำกำร
และกำรจัดกำรศึกษำได้ตำมเป้ำหมำยและมีประสิทธิผล

คุณภำพกำรให้บริกำร กำรสนับสนุนวิชำกำร
และกำรจัดกำรศึกษำอยู่ในระดับดี

มิติด้ำน
ประสิทธิภำพ

ระบบงำนทะเบียน
ที่มีประสิทธิภำพ

มิติด้ำน
พัฒนำองค์กร

พัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพ
และประสิทธิภำพ

ฐำนข้อมูลและระบบสำรสนเทศที่ได้มำตรฐำน
เพื่อรองรับด้ำนบริหำรวิชำกำรของมหำวิทยำลัย

กำรบริหำรจัดกำรที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล
โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

ระบบบริหำรหลักสูตร
ที่มีประสิทธิภำพ

พัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
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ระบบกำรรับนักศึกษำ
มีควำมสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง

มีระบบประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ

ระบบบริกำรที่มี
ที่มีประสิทธิภำพ

ระบบกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยง

ส่วนที่ 3
การติดตามและการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ
เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยตัวบ่งชี้ประจำปีที่ตั้งไว้ของสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน จึงได้กำหนดแผนกำรติดตำมและประเมินผล ดังนี้
1. สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนประกำศใช้แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี ซึ่งกำหนดเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนร่วมกัน และได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ประจำสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
2. จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
3. สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนติดตำมควำมก้ำวหน้ำปีละ 2 ครั้ง
4. สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนนำผลกำรประเมินแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี มำวิเครำะห์ควำมสอดคล้องระหว่ำงกลยุทธ์ โครงกำร ตัวชี้วัด และเป้ำหมำย กับ
สถำนกำรณ์ในปัจจุบันและในอนำคต
5. นำผลกำรประเมินและกำรวิเครำะห์ และข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประจำสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มำปรับปรุงในกำรจัดทำแผนปฏิบั ติรำชกำรในปีต่อไป
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