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มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ข

คานา
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2564 ฉบับนี้ขึ้นภำยใต้กรอบแผนกลยุทธ์ สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ซึ่งทำกำรปรับปรุงจำกกำรนำผลกำรดำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำร่วมกันทบทวนและวิเครำะห์ควำมสำเร็จของกำร
ดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน และเผยแพร่ให้แก่บุคลำกรภำยในสำนักฯ ได้นำไปใช้ใน
กำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรของแต่ละงำน ในกำรกำกับติดตำมงำนให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนำ)
ผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
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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 หมู่ที่ 1
ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
พ.ศ. 2519 วิทยำลัยครูกำแพงเพชร เริ่มเปิดรับนักศึกษำ และจัดให้มีหน่วยงำนแผนกทะเบียนและวัดผล
ดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรจัดทำระเบียนนักศึกษำ ผลกำรเรียน แผนกำรเรียนและหลักสูตร กำรจัดทำตำรำงเรียน
ตำรำงสอน และตำรำงสอบ
พ.ศ. 2538 ประกำศพระรำชบัญญัติสถำบันรำชภัฏ พ.ศ. 2538 ปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงำนจำกกรมกำรฝึกหัด
ครู เป็นสำนักงำนสภำสถำบันรำชภัฏ ส่วนในกำรบริหำรงำนวิชำกำรในสถำบันรำชภัฏกำแพงเพชร จัดตั้งหน่วยงำนมี
ชื่อว่ำ “สำนักส่งเสริมวิชำกำร” เป็นหน่วยงำนสนับสนุนจัดกำรศึกษำด้ำนบริกำรใช้หลักสูตร งำนทะเบียนนักศึกษำ
เป็นต้น
พ.ศ. 2542 ได้มีประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรของสถำบันรำชภัฏในรำชกิจจำ
นุเบกษำ ฉบับประกำศทั่วไป เล่ม 116 ตอนพิเศษ 79ง วันที่ 12 ตุลำคม พ.ศ. 2542 ยังคงใช้ชื่อ “สำนักส่งเสริม
วิชำกำร” ตำมเดิม
เมื่อองค์พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ ให้
ประกำศ เห็นสมควรจัดตั้งมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 ให้ไว้ ณ วันที่
10 มิถุนำยน พ.ศ.2547 จึงมีผลทำให้สถำบันรำชภัฏกำแพงเพชร ปรับเปลี่ยนฐำนะเป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
กำแพงเพชร กระทรวงศึกษำธิกำร ได้ออกกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ลง
วันที่ 1 มีนำคม พ.ศ.2548 ได้กำหนดให้มีหน่วยงำน “สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน” จนถึงปัจจุบัน
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2. โครงสร้างการบริหารงาน สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผศ.ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนำ

ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี

รองผู้อานวยการฝ่ายทะเบียนและ
ประมวลผล

รองผู้อานวยการฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

รองผู้อานวยการฝ่ายแผนและ
ประกันคุณภาพ

อ.วันวิสำ พวงมำลัย

อ.จินดำพร อ่อนเกตุ

นำงบุษบำ เหมือนวิหำร

รักษาการหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
นำงบุษบำ เหมือนวิหำร

หัวหน้างาน
เลขานุการ
นำงสำวน้ำพัก ข่ำยทอง
นำงสำวกนกกร ทองคำ
นำงสำวอรณี เหล็กเพชร

หัวหน้างาน
หลักสูตรและแผนการเรียน
ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
หัวหน้ากลุ่มงานสหกิจศึกษา
ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี

หัวหน้างาน
ทะเบียนและประมวลผล
อ.จิรพงค์ พวงมำลัย
นำงสำวผดุงพร พันธ์พืช

หัวหน้างาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นำยคมกริช กลิ่นอำจ
นำยสุรเชษฐ ขอนทอง
นำยอดิเทพ มั่งทอง

นำงสำวชุลีพร แสงสุวรรณ์

นำงสำวณฤมน เสริมสนธิ

นำยชัยเดช ขัตติยะ

นำงสำววิรัลพัชร์ แก้วคำพิศทุ ธิ์

นำยวงศกร เฮี้ยนเจริญ

นำงสำวภนิดำ กิจวรรณ
นำงสำววรินทร หอมเย็น

3
ข้อมูลพื้นฐานสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประเภทบุคลากร
ข้ำรำชกำรพลเรือน (สำยวิชำกำร)
ข้ำรำชกำรพลเรือน (สำยสนับสนุน)
พนักงำนมหำวิทยำลัย (สำยวิชำกำร)
พนักงำนมหำวิทยำลัย (สำยสนับสนุน)
พนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำงชั่วครำว/ลูกจ้ำงโครงกำร
รวม

จานวน
1
1
4
5
2
7
20

ข้ำรำชกำร ข้ำรำชกำร พนักงำน
พนักงำน
พนักงำน
วุฒิกำรศึกษำ
สำย
สำย
มหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัย
รำชกำร
วิชำกำร สนับสนุน สำยวิชำกำร สำยสนับสนุน
ปริญญำเอก
1
ปริญญำโท
1
3
2
1
ประกำศนียบัตร
1
บัณฑิต
ปริญญำตรี
1
1
2
1
รวม
1
1
4
5
2

อำยุ
40-49 ปี
(Gen X)
22-39 ปี
(Gen Y)
รวม

ลูกจ้ำง
ชั่วครำว

รวม

-

1
7
1

7
7

11
20

ข้ำรำชกำร ข้ำรำชกำรสำย พนักงำน
พนักงำน
พนักงำน ลูกจ้ำง
สำยวิชำกำร
สนับสนุน มหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัย รำชกำร ชั่วครำว
สำยวิชำกำร สำยสนับสนุน
1
1
1
2
-

รวม
5

-

-

3

3

2

7

15

1

1

4

5

2

7

20

4
อำยุงำน
20 ปีขึ้นไป
15-19 ปี
10-14 ปี
5-9 ปี
ต่ำกว่ำ 5 ปี
รวม

ข้ำรำชกำร ข้ำรำชกำร
สำยวิชำกำร สำยสนับสนุน
1
1

1
1

พนักงำน
พนักงำน
พนักงำน ลูกจ้ำง
มหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัย รำชกำร ชั่วครำว รวม
สำยวิชำกำร สำยสนับสนุน
1
1
4
2
3
9
4
1
4
9
4
5
2
7
20

ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปรัชญา

บริกำรและสนับสนุนงำนกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีระบบ มีคุณภำพ และ
มีประสิทธิภำพ

วิสัยทัศน์

“เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุน ประสำนงำนกำรจัดกำรศึกษำและให้บริกำร
ตำมมำตรฐำนสำกลโดยใช้เทคโนโลยีอย่ำงมีคุณภำพและมี
ประสิทธิภำพ”

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
2. ให้บริกำรทำงกำรศึกษำ แก่คณำจำรย์ นักศึกษำ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. บริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำมีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน และตอบสนอง
ต่อกำรพัฒนำท้องถิ่นที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศ
2. เพื่อให้บริกำรทำงกำรศึกษำที่เป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง และ
ได้รับควำมพึงพอใจ

เป้าประสงค์

1. หลักสูตรมีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน และตอบสนองต่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศ
2. ระบบกำรบริกำรทำงกำรศึกษำ ได้มำตรฐำนสำกล
3. องค์กรมีควำมทันสมัย ได้มำตรฐำน มีธรรมำภิบำล

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
2. กำรยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำ
3. กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กรให้ทันสมัย ได้มำตรฐำน
มีธรรมำภิบำล

ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และ
ตัวชี้วัด
วิสัยทัศน์
“เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุน ประสำนงำนกำรจัดกำรศึกษำและให้บริกำรตำมมำตรฐำนสำกลโดยใช้เทคโนโลยี
อย่ำงมีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ”
พันธกิจ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
2. ให้บริกำรทำงกำรศึกษำ แก่คณำจำรย์ นักศึกษำ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. บริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ

เป้าประสงค์ ที่ 1

เป้าประสงค์ ที่ 2

หลักสูตรมีคุณภำพตำมเกณฑ์
มำตรฐำนและตอบสนองต่อ
กำรพัฒนำท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับกำรพัฒนำประเทศ

ระบบกำรบริกำรทำงกำรศึกษำ
ได้มำตรฐำนสำกล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำ

กลยุทธ์

กำรยกระดับคุณภำพกำร
ให้บริกำรทำงกำรศึกษำ

กลยุทธ์

เป้าประสงค์ ที่ 3
องค์กรมีควำมทันสมัย ได้
มำตรฐำน มีธรรมำภิบำล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
องค์กรให้ทันสมัย ได้มำตรฐำน
มีธรรมำภิบำล

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมกำรปรับปรุงหลักสูตรเดิม
ให้ทันสมัย หรือพัฒนำหลักสูตรใหม่
ในรูปแบบสหวิทยำกำรที่ตอบสนอง
กำรพัฒนำท้องถิ่น และสอดคล้อง
กับแนวทำงกำรพัฒนำประเทศ
2 พัฒนำระบบกำรจัดกำรข้อมูลเพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้กำรจัดกำร
เรียนกำรสอนมีคุณภำพ
3. ส่งเสริมกำรพัฒนำและปรับปรุง
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้บูรณำ
กำรกับกำรปฏิบัติงำนจริง
4. ประชำสัมพันธ์หลักสูตรและรับ
นักศึกษำให้ทวั่ ถึง รวดเร็ว และ
หลำกหลำยวิธีกำร

1. พัฒนำและปรับปรุงระบบ
ให้บริกำรที่ตรงกับควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำร
2. พัฒนำระบบดำเนินงำนตำม
เกณฑ์ประกันคุณภำพสำหรับ
หน่วยงำนสนับสนุน พ.ศ. 25632566
3. พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรให้เป็น
มืออำชีพ

1. พัฒนำระบบสำรสนเทศให้มี
ประสิทธิภำพ
2. พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
ตำมหลักธรรมำภิบำล

6 ตัวชี้วัด

5 ตัวชี้วัด

4 ตัวชี้วัด
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เป้าประสงค์
หลักสูตรมีคุณภำพตำม
เกณฑ์มำตรฐำน และ
ตอบสนองต่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับกำร
พัฒนำประเทศ

ระบบกำรบริกำรทำง
กำรศึกษำ ได้
มำตรฐำนสำกล

องค์กรมีควำมทันสมัย ได้
มำตรฐำน มีธรรมำภิบำล

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมกำรปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้
ทันสมัย หรือพัฒนำหลักสูตรใหม่ใน
รูปแบบสหวิทยำกำรที่ตอบสนองกำร
พัฒนำท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทำงกำรพัฒนำประเทศ
2 พัฒนำระบบกำรจัดกำรข้อมูลเพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนมีคุณภำพ
3. ส่งเสริมกำรพัฒนำและปรับปรุง
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้บูรณำกำร
กับกำรปฏิบัติงำนจริง

ตัวชี้วัด
จำนวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัย
หรือหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสห
วิทยำกำรที่ตอบสนองต่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นและสอดคล้องกับกำรพัฒนำ
ประเทศ
ร้อยละของระบบที่ได้รับกำรพัฒนำหรือ
ปรับปรุงตำมแผน

1. จำนวนหลักสูตรที่มีกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนเชิงบูรณำกำรกับกำรปฏิบัติงำน
จริง
2. ร้อยละของหลักสูตรที่ดำเนินกำรตำม
กระบวนกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
4. ประชำสัมพันธ์หลักสูตรและรับ
1. ร้อยละของนักศึกษำที่เข้ำศึกษำต่อ
นักศึกษำให้ทั่วถึง รวดเร็ว และ
เพิ่มมำกขึ้น
หลำกหลำยวิธีกำร
2. อัตรำกำรเข้ำศึกษำต่อของนักเรียน
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับแผนกำรรับ
1. พัฒนำและปรับปรุงระบบให้บริกำรที่ 1. ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
ตรงกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
2. จำนวนงำนที่มีกำรปรับปรุงหรือ
พัฒนำกระบวนงำน
2. พัฒนำระบบดำเนินงำนตำมเกณฑ์
ผลกำรประเมินประกันคุณภำพ
ประกันคุณภำพสำหรับหน่วยงำน
กำรศึกษำตำมเกณฑ์ประกันคุณภำพ
สนับสนุน พ.ศ. 2563-2566
สำหรับหน่วยงำนสนับสนุน พ.ศ. 25632566
3. พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรให้เป็นมือ 1. ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำร
อำชีพ
พัฒนำ
2. จำนวนนวัตกรรมในกำรทำงำน
1. พัฒนำระบบสำรสนเทศให้มี
1. ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
ประสิทธิภำพ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำร
ตัดสินใจ
2. จำนวนระบบที่ได้รับกำรพัฒนำ
3. จำนวนระบบที่ได้รับกำรปรับปรุง
2. พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรตำม ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนตำม
หลักธรรมำภิบำล
บทบำทของผู้บริหำร

8
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัด

น้าหนัก

จำนวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัย หรือ
หลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยำกำรที่
ตอบสนองต่อกำรพัฒนำท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศ
ร้อยละของระบบที่ได้รับกำรพัฒนำหรือ
ปรับปรุงตำมแผน
จำนวนหลักสูตรที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เชิงบูรณำกำรกับกำรปฏิบัติงำนจริง
ร้อยละของหลักสูตรที่ดำเนินกำรตำม
กระบวนกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
ร้อยละของนักศึกษำที่เข้ำศึกษำต่อเพิ่มมำก
ขึ้น
อัตรำกำรเข้ำศึกษำต่อของนักเรียนเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับแผนกำรรับ
ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
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จำนวนงำนที่มีกำรปรับปรุงหรือพัฒนำ
กระบวนงำน
ผลกำรประเมินประกันคุณภำพกำรศึกษำตำม
เกณฑ์ประกันคุณภำพสำหรับหน่วยงำน
สนับสนุน พ.ศ. 2563-2566
ร้อยละของบุคลำกรทีไ่ ด้รับกำรพัฒนำ
จำนวนนวัตกรรมในกำรทำงำน
ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ
จำนวนระบบที่ได้รับกำรพัฒนำ
จำนวนระบบที่ได้รับกำรปรับปรุง
ผลกำรประเมินกำรปฏิบตั ิงำนตำมบทบำท
ของผู้บริหำร
รวม

เป้าหมาย
ข้อมูลพืน้ ฐาน
เกณฑ์การให้คะแนน
2564 2561 2562 2563 1 2 3 4 5
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ส่วนที่ 3
สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2564
งบประมาณ
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
ปีงบประมำณ 2564 จำนวน 2,327,030 บำท โดยแบ่งเป็นตำมแหล่งงบประมำณและยุทธ์ศำสตร์โครงกำร ดังนี้
1. แบ่งตำมแหล่งงบประมำณ
แหล่งงบประมาณ
บ.กศ.
กศ.บป.
บัณฑิต
แผ่นดิน
รวมทั้งหมด

งบประมาณ
861,030
130,600
10,000
1,325,400
2,327,030

2. แบ่งตำมยุทธ์ศำสตร์โครงกำร
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์
โครงการ
แหล่งงบประมาณ
1. กำรส่งเสริมและ
1. พัฒนำหลักสูตรที่ตอบสนองกำร
แผ่นดิน
สนับสนุนกำรจัด
พัฒนำพื้นที่
กำรศึกษำ
2. ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพนักศึกษำภำค
บ.กศ.
ปกติ (ภำคฤดูร้อน)
3. ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพนักศึกษำภำค
กศ.บป.
กศ.บป.
4. พัฒนำวิชำกำรสู่ควำมเป็นเลิศเพื่อ
แผ่นดิน
กำรแข่งขัน
5. กำกับติดตำมกำรดำเนินงำนกำร
แผ่นดิน
จัดกำรเรียนกำรสอนเชิงบูรณำกำรกับ
กำรทำงำน
6. รับสมัครนักศึกษำ ภำคปกติ ปี 2564
บ.กศ.
7. รับสมัครนักศึกษำ ภำค กศ.บป.
กศ.บป.
ปี 2564
8. นิทรรศกำรรำชภัฏกำแพงเพชร
แผ่นดิน
วิชำกำร
9. พัฒนำอำจำรย์สู่อำจำรย์มืออำชีพ
แผ่นดิน
รวมงบประมาณ ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1

งบประมาณ
280,000
300,000
100,000
200,000
30,000
184,650
21,600
260,000
166,900
1,543,150
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ประเด็นยุทธ์ศาสตร์
โครงการ
2. กำรยกระดับคุณภำพ 1. บริหำรจัดกำรงำนทะเบียนและ
กำรให้บริกำรทำง
ประมวลผล
กำรศึกษำ
2. เอกสำรแบบฟอร์มหลักฐำน
กำรศึกษำ ภำคปกติ
3. เอกสำรแบบฟอร์มหลักฐำน
กำรศึกษำ ภำค กศ.บป.
4. เอกสำรแบบฟอร์มหลักฐำน
กำรศึกษำ บัณฑิตศึกษำ
5. จัดทำเอกสำรออกใบรับรอง
ทำงกำรศึกษำ
6. บริหำรจัดกำรงำนหลักสูตรและ
แผนกำรเรียน
7. พัฒนำบุคลำกรสำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน
รวมงบประมาณ ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 2
3. กำรพัฒนำระบบ
1. บำรุงและพัฒนำระบบ MIS
บริหำรจัดกำรองค์กรให้ 2. บริหำรงำนสำนักงำน
ทันสมัย ได้มำตรฐำน มี
ธรรมำภิบำล
รวมงบประมาณประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 3

แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน

งบประมาณ
50,000

บ.กศ.

56,380

กศ.บป

9,000

บัณฑิต

10,000

บ.กศ.

120,000

แผ่นดิน

50,000

แผ่นดิน

42,850

บ.กศ.
แผ่นดิน

337,960
200,000
245,920
445,920

ส่วนที่ 4
การติดตามและการประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้กำหนดแผนกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
เพือ่ ให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยตัวชี้วัดควำมสำเร็จที่ตั้งไว้ โดยยึดหลักกำรกระจำยอำนำจ มอบหมำยให้
บุคลำกรมีอำนำจและบทบำทในกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร กำรเบิกจ่ำยงบประมำณสำหรับดำเนินงำน พร้อมทั้ง
ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำน รำยงำนผลกำรดำเนินงำนเสนอต่อผู้บริหำรหน่วยงำน และคณะกรรมกำร
ประจำสำนัก โดยแผนกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร มีรำยละเอียด ดังนี้
1. ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์
2. ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนิงำนตำมตัวชี้วักโครงกำรหรือแผนงำน
3. ติดตำมและประเมินผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
4. ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนเป็นรำยไตรมำส หรือติดตำมและประเมินผลทุก ๆ 3 เดือน
4.1 ครั้งที่ 1 รอบ 3 เดือน ( 1 ตุลำคม 2563 – 31 ธันวำคม 2564 ) ภำยในวันที่ 7 มกรำคม 2564
4.2 ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลำคม 2563 – 31 มีนำคม 2564 ) ภำยในวันที่ 7 เมษำยน 2564
4.3 ครั้งที่ 3 รอบ 9 เดือน ( 1 ตุลำคม 2563 – 30 มิถุนำยน 2564 ) ภำยในวันที่ 7 กรกฎำคม 2564
4.4 ครั้งที่ 4 รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำน 2564 ) ภำยในวันที่ 7 ตุลำคม 2564
5. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อผู้บริหำรสำนัก และคณะกรรมกำรประจำสำนัก ใน 3 เรื่อง คือ
5.1 ผลสัมฤทธิ์ตำมตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์
5.2 ผลสัมฤทธิ์ตำมตัวชี้วัดโครงกำร หรือแผนงำนประจำปี
5.3 ผลสัมฤทธิ์กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจำปีงบประมำณพ.ศ. 2564
6. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อผู้บริหำรสำนัก และคณะกรรมกำรประจำสำนัก ปีงบประมำณละ 2 ครั้ง
ดังนี้
6.1 รำยงำนครั้งที่ 1 รอบ 3 เดือน และ 6 เดือน ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2563 ถึง 31 มีนำคม 2564
ภำยในวันที่ 30 เมษำยน 2564
6.2 รำยงำนครั้งที่ 2 รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2563 ถึง 30 กันยำยน 2564
ภำยในวันที่ 31 ตุลำคม 2564
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ภาคผนวก
รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัย หรือหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยำกำรที่ตอบสนองต่อกำร
พัฒนำท้องถิ่น และสอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศ
คำอธิบำยตัวชี้วัด
1) พิจำรณำจำนวนหลักสูตรที่ได้รับกำรปรับปรุงให้ทันสมัย หรือหลักสูตรที่พัฒนำขึ้นใหม่ในรูปแบบสหวิทยำกำรที่
ตอบสนองต่อกำรพัฒนำท้องถิ่นและสอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศ
2) หลักสูตรปรับปรุงให้ทันสมัย หมำยถึง หลักสูตรที่ได้รับกำรปรับปรุงหรือพัฒนำ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อจำกัดใน
กำรบริหำรหลักสูตรของมหำวิทยำลัย หรือหลักสูตรที่ตอบโจทย์อนำคตของกำรประกอบอำชีพ ตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรของตลำดแรงงำนในท้องถิ่นและนโยบำยกำรพัฒนำประเทศ เช่น หลักสูตรที่มีกำรควบรวมหลักสูตร
หลักสูตรแบบ 2 ปริญญำ เป็นต้น
3) หลักสูตรสหวิทยำกำร (Interdisciplinary) หรือหลักสูตรพหุวิทยำกำร (Multidisciplinary) หมำยถึง หลักสูตรที่
นำเอำควำมรู้หลำยศำสตร์หรือหลำยอนุศำสตร์เข้ำมำใช้ในกำรเรียนกำรสอน เพื่อประโยชน์ในกำรวิเครำะห์ วิจัย
จนกระทั่งผู้เรียนสำมำรถพัฒนำควำมรู้ องค์ควำมรู้เป็นศำสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศำสตร์ใหม่ขึ้น
4) ตัวอย่ำงหลักสูตรที่เป็นสหวิทยำกำร เช่น วิศวกรรมชีวกำรแพทย์ (วิศวกรรมศำสตร์ + แพทยศำสตร์) ภูมิศำสตร์
สำรสนเทศ (ภูมิศำสตร์ + เทคโนโลยีสำรสนเทศ) วิศวกรรมนำโน (วิศวกรรม + วิทยำศำสตร์เคมี)
5) ตัวอย่ำงที่ไม่ใช่หลักสูตรสหวิทยำกำร เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำ (ที่มำ : คณะอนุกรรมกำร
ปรับปรุงเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ ในกำรประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2549)
ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของระบบที่ได้รับกำรพัฒนำหรือปรับปรุงตำมแผน
คำอธิบำยตัวชี้วัด
1) พิจำรณำจำกจำนวนของระบบสำรสนเทศที่ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่วำงแผนจะพัฒนำ
หรือปรับปรุง ร่วมกับจำนวนระบบสำรสนเทศที่ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ได้พัฒนำหรือ
ปรับปรุงเสร็จสิ้น แสดงผลเป็นร้อยละ
สูตรคำนวณ : จำนวนระบบสำรสนเทศที่ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่วำงแผนจะพัฒนำ
หรือปรับปรุง
จำนวนระบบสำรสนเทศที่วำงแผนจะพัฒนำหรือปรับปรุง X 100
ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของหลักสูตรที่ดำเนินกำรตำมกระบวนกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
คำอธิบำยตัวชี้วัด
พิจำรณำจำกหมู่เรียนที่มีนักศึกษำออกฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ภำคปกติ (ฝึกในภำคฤดูร้อน) และภำค กศ.บป.
ที่มีกำรบันทึกข้อควำมขออนุมัติงบประมำณในกำรจัดกิจกรรม แสดงผลเป็นร้อยละ
สูตรคำนวณ :
จำนวนหมู่เรียนทีบ่ ันทึกข้อควำมขออนุมัติงบประมำณ
X 100
จำนวนหมู่เรียนทีม่ ีวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพตำมแผนกำรเรียน
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ตัวชี้วัดที่ 4 : จำนวนหลักสูตรที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเชิงบูรณำกำรกับกำรปฏิบัติงำนจริง
คำอธิบำยตัวชี้วัด
1) พิจำรณำจำนวนหลักสูตรที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเชิงบูรณำกำรกับกำรทำงำน ทั้งหลักสูตรเดิม หลักสูตรที่
ปรับปรุงและหลักสูตรที่พัฒนำขึ้นใหม่
2) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเชิงบูรณำกำรกับกำรทำงำน (WIL) หมำยถึง กำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนด้วยกำร
เชื่อมโยงสำระกำรเรียนรู้ในชั้นเรียนหรือสถำนศึกษำ กับประสบกำรณ์กำรทำงำนในแหล่งเรียนรู้ในสภำพจริงที่ได้รับ
กำรออกแบบไว้ในหลักสูตรอย่ำงเป็นระบบ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์กำรเรียนรู้หรือผลกำรเรียนตำมที่คำดหวังที่
หลักสูตรกำหนดไว้
3) ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ (Learning Outcomes : Los) หรือผลกำรเรียนรู้ตำมที่คำดหวัง (Expected Learning
Outcomes : ELOs) หมำยถึง คุณลักษณะและสมรรถนะที่คำดหวังให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำจำกกำรเรียนรู้เชิง
บูรณำกำรกับกำรทำงำน จึงจัดเป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ต้องกำรให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสำคัญ
Outcome-base Education : OBE)
4) แหล่งเรียนรู้ในสภำพจริง หมำยถึง แหล่งเรียนรู้ประสบกำรณ์ด้วยกำรทำงำน ที่ผู้เรียนต้องอยู่ในสภำพแวดล้อม
ของกำรทำงำนจริง เช่น สถำนประกอบกำร ชุมชน บุคคลต้นแบบ พื้นที่เชิงภูมิประเทศ (กำรปฏิบัติงำนภำคสนำม)
ตัวชี้วัดที่ 5 : ร้อยละของนักศึกษำที่เข้ำศึกษำต่อเพิ่มมำกขึ้น
คำอธิบำยตัวชี้วัด
พิจำรณำจำกจำนวนนักศึกษำทีร่ ำยงำนตัวเข้ำศึกษำต่อเปรียบเทียบกับจำนวนผู้สมัครเข้ำเรียนต่อ แสดงผลเป็น
ร้อยละ
สูตรคำนวณ :
จำนวนนักศึกษำที่รำยงำนตัวเข้ำศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564
X 100
จำนวนผู้สมัครเข้ำเรียนต่อ ปีกำรศึกษำ 2564 ทั้งหมด
เปรียบเทียบกันระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2563 กับ ปีกำรศึกษำ 2564
ตัวชี้วัดที่ 6 : อัตรำกำรเข้ำศึกษำต่อของนักเรียนเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับแผนกำรรับนักศึกษำ
คำอธิบำยตัวชี้วัด
พิจำรณำจำกร้อยละของนักศึกษำเมื่อเทียบกับแผนกำรรับนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 เทียบกับ ร้อยละของ
นักศึกษำเมื่อเทียบกับแผนกำรรับนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 แสดงผลเป็นจำนวน
สูตรคำนวณ :
จำนวนนักศึกษำทีเ่ ข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2563
X 100
จำนวนนักศึกษำตำมแผนกำรรับนักศึกษำปีกำรศึกษำ 2563 ทั้งหมด
เปรียบเทียบกับ
จำนวนนักศึกษำทีเ่ ข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2564
X 100
จำนวนนักศึกษำตำมแผนกำรรับนักศึกษำปีกำรศึกษำ 2564 ทั้งหมด
* ร้อยละของนักศึกษำเมื่อเทียบกับแผนกำรรับนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 เท่ำกับ 1,333/2525 x 100 = 52.79

14
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : กำรยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำ
ตัวชี้วัดที่ 7 : ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
คำอธิบำยตัวชี้วัด
1) พิจำรณำจำกผลคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มงำน ในกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของ
บุคลำกรสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน แสดงผลเป็น คะแนน
2) ผู้ใช้บริกำร หมำยถึง นักศึกษำ อำจำรย์ ศิษย์เก่ำ เจ้ำหน้ำที่ประจำคณะ/ศูนย์/สำนัก หรือบุคคลภำยนอก
3) กำรให้บริกำร หมำยถึง กำรบริกำรออกเอกสำรทำงกำรศึกษำ กำรให้คำปรึกษำ กำรให้คำแนะนำ กำรตอบ
คำถำม กำรให้ข้อมูลผ่ำนเครือข่ำย หรือกำรให้ข้อมูลอื่นๆ ภำยในสำนักฯ
ตัวชี้วัดที่ 8 : จำนวนงำนที่มีกำรปรับปรุง หรือพัฒนำกระบวนงำน
คำอธิบำยตัวชี้วัด
พิจำรณำจำกจำนวนงำนที่มีกำรปรับปรุง หรือพัฒนำกระบวนกำรทำงำน
ตัวชี้วัดที่ 9 : ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำ
คำอธิบำยตัวชี้วัด
พิจำรณำจำกจำนวนบุคลำกรในสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ที่ได้รับกำรพัฒนำ (เข้ำรับกำรอบรม ไม่น้อย
กว่ำ 30 ชั่วโมงต่อคนต่อปี) เปรียบเทียบกับจำนวนบุคลำกรทั้งหมดในสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
แสดงผลเป็นร้อยละ
ตัวชี้วัดที่ 10 : จำนวนนวัตกรรมในกำรทำงำน
คำอธิบำยตัวชี้วัด
1) พิจำรณำจำกจำนวน กระบวนกำรทำงำนใหม่ๆ หรืออุปกรณ์เครื่องมือ เทคโนโลยี รวมถึง แอพลิเคชั่นใหม่ๆ ที่มี
ส่วนช่วยอำนวยควำมสะดวกในกำรทำงำน
2) "นวัตกรรม (Innovation)" คือ กำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์เพื่อพัฒนำหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ เช่น บริกำร
ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนกำรใหม่ๆ (Service, Product, Process) เป็นต้น ที่มีคุณค่ำ(Value Creation) และมี
ประโยชน์ต่อผู้อื่น เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเมื่อมีคุณค่ำและมีประโยชน์แล้วจะสำมำรถขยำยผลต่อได้เชิงพำณิชย์ หรือ
ขำยได้นั่นเอง (อำจำรย์ศศิมำ สุขสว่ำง)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กรให้ทันสมัย ได้มำตรฐำน มีธรรมำภิบำล
ตัวชี้วัดที่ 11 : ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ
คำอธิบำยตัวชี้วัด
1) พิจำรณำจำกผลคะแนนเฉลี่ยจำกกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบที่มีต่อระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
และกำรตัดสินใจ แสดงผลเป็น คะแนน
2) ผู้ใช้ระบบ หมำยถึง อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ และนักศึกษำ
สูตรกำรคำนวณ : ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ = ผลรวมของค่ำคะแนนควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
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ตัวชี้วัดที่ 12 : จำนวนระบบที่ได้รับกำรพัฒนำ
คำอธิบำยตัวชี้วัด
1) พิจำรณำจำกระบบที่ได้รับกำรพัฒนำภำยในปีงบประมำณ 2564 แสดงผลเป็นจำนวน
2) กำรพัฒนำระบบ หมำยถึง กำรสร้ำงระบบใหม่ ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน
ตัวชี้วัดที่ 13 : จำนวนระบบที่ได้รับกำรปรับปรุง
คำอธิบำยตัวชี้วัด
1) พิจำรณำจำกระบบที่ได้รับกำรปรับปรุงภำยในปีงบประมำณ 2564 กำรปรับปรุงมีสัดส่วนมำกกว่ำ ร้อยละ 50
แสดงผลเป็นจำนวน
2) กำรปรับปรุงระบบ หมำยถึง กำรแก้ไขระบบเดิมเมื่อมีข้อผิดพลำดเกิดขึ้น หรือให้เหมำะสมกับเหตุกำรณ์ปัจจุบัน
หรือควำมต้องกำรของผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงไป
ตัวชี้วัดที่ 14 : ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนจำกคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล
คำอธิบำยตัวชี้วัด
พิจำรณำจำกผลกำรประเมินผู้บริหำรของสำนัก จำกคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบ และประเมินผลของ
มหำวิทยำลัย แสดงผลเป็นคะแนนเฉลี่ย
ตัวชี้วัดที่ 15 : ผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมเกณฑ์ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
คำอธิบำยตัวชี้วัด : พิจำรณำจำกผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน จำกคณะกรรมกำรตรวจ
ประเมิน แสดงผลเป็นคะแนนเฉลี่ย

