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ส่วนที่  1 

ข้อมูลเบื้องต้นของส ำนักทะเบียนและประมวลผล 

 
 

  ปรัชญำ :  การบริการที่ประทับใจ ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน มุ่งสู่การบริการที่มีคุณภาพ 
 
   วิสัยทัศน์ :    ส านักทะเบียนและประมวลผล มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนงานด้านการศึกษา และการให้บริการที่มีคุณภาพ 
 
   พันธกิจ    

1. พัฒนาระบบการรับนักศึกษา ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบลงทะเบียน ระบบประมวลผลการศึกษา ระบบตรวจสอบและรองรับการส าเร็จ 

     การศึกษาและประสานงานการบริหารหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  

2. พัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

3. พัฒนารูปแบบการให้บริการที่ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เพ่ือพัฒนางานส านักทะเบียนและประมวลผล 
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 ภำรกิจ 
1. บริการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
2. ด าเนินงานด้านการรับนักศึกษา 
3. ด าเนินงานด้านทะเบียนและประมวลผล 
4. ด าเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน 
5. ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
 

    วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา โดยมีการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริการที่สร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ 

3. เพ่ือประสานงานการบริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
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  ตัวช้ีวัดตำมวัตถุประสงค์ของแผน 
วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลกำรด ำเนินงำน 

1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศทาง

การศึกษา โดยมีการใช้ข้อมูลร่วมกัน

ระหว่างหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่พัฒนา

หรือปรับปรุงครอบคลุมระบบ

สารสนเทศทางการศึกษา 5 ระบบ 

ส านักทะเบียนและประมวลผล ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบที่ครอบคุลม
ระบบการรับนักศึกษา ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบลงทะเบียน ระบบ
ประมวลผลการศึกษา และระบบตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
พัฒนำระบบ จ ำนวน 8 ระบบ  

1. พัฒนาระบบการรับสมัครนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครูออนไลน์ 
2. พัฒนาระบบส ารวจแผนการรับนักศึกษาออนไลน์  
3. พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ 
4. พัฒนาระบบรับนักศึกษาตามโครงการศิษย์เก่าเรียนฟรี 
5. พัฒนาระบบรับนักศึกษาตามโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรของศิษย์

เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
6. พัฒนาระบบรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
7. พัฒนาระบบขอเอกสารทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ 
8. พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับผู้ปกครอง 

ปรับปรุงระบบ จ ำนวน 3 ระบบ 
1. ปรับปรุงระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ 
2. ปรับปรุงระบบบริการการศึกษา (ทะเบียนนักศึกษา การลงทะเบียน               

ค าร้องขอเทียบโอนผลการเรียน/ยกเว้นผลการเรียน การส าเร็จการศึกษา) 
3. ปรับปรุงระบบตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา 

 



 

 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ส านักทะเบียนและประมวลผล  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  หน้าที่ 4 
 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลกำรด ำเนินงำน 

2. ระดับความพึงพอใจของการใช้งาน

ระบบ อยู่ในระดับมาก 

ความพึงพอใจของการใช้บริการระบบสารสนเทศ ส านักทะเบียนและประมวลผล 
จ านวน 12  ระบบ ดังนี้ 

1. ระบบรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 อยู่ในระดับ
มาก คะแนนเฉลี่ย 3.82 คะแนน 

2. ระบบรับสมัครนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ปีการศึกษา 
2564 อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.75 คะแนน 

3. ระบบส ารวจแผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่          
อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.46 คะแนน 

4. ระบบสารสนเทศผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่             
อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.30 คะแนน 

5. ระบบขอเอกสารทางการศึกษาออนไลน์ อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 
4.11 คะแนน 

6. ระบบตรวจสอบที่อยู่จัดส่งเอกสารทางการศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด                 
คะแนนเฉลี่ย 4.58 คะแนน 

7. ระบบบริการการศึกษา  
1) ส่งผลการเรียน อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.22 คะแนน 
2) ค าร้องขอคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา อยู่ในระดับมาก                                     

คะแนนเฉลี่ย 3.94 คะแนน 
3) ค าร้องขอเทียบโอนและยกเว้นรายวิชา อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 

3.76 คะแนน 
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4) ค าร้องขอยกเลิกรายวิชา อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.88 คะแนน 
8. ระบบสารสนเทศส าหรับผู้ปกครอง อยู่ในระดับมากท่ีสุด คะแนนเฉลี่ย 

4.55 คะแนน 
9. ระบบลงทะเบียนออนไลน์ อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.61 คะแนน 
10.ระบบค าร้องออนไลน์ อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.59 คะแนน 

1) ค าร้องขอเปิดรายวิชา อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.69 คะแนน 
2) ค าร้องเรียนร่วม อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.60 คะแนน 
3) ค าร้องเรียนเกิน อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.59 คะแนน 
4) ค าร้องในรายวิชาที่จ านวนรับเตม็ อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.74 

คะแนน 
11.ระบบแผนการเรียนออนไลน์ อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.28 คะแนน 
12.ระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษา  อยู่ในระดับมาก               

คะแนนเฉลี่ย 4.35 คะแนน  
2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริการที่

สร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ 

ระดับความพึงพอใจการให้บริการ                

อยู่ในระดับมาก 

ความพึงพอใจการให้บริการของส านักทะเบียนและประมวลผล ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 คะแนน 
โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 

1.  ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.98 คะแนน 
2.  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมาก  

คะแนนเฉลี่ย 3.93 คะแนน 
3.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.95 คะแนน 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลกำรด ำเนินงำน 

4.  ด้านระบบสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.97 คะแนน 
5.  ด้านคุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.98 คะแนน 

3. เพื่อประสานงานการบริหาร

หลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้

มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละของการบันทึกและตรวจสอบ

โครงสร้างหลักสูตร แผนการเรียน

เสนอแนะ ที่มีการจัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 100 

ด าเนินการบันทึกและตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร แผนการเรียนเสนอแนะ                  

ที่มีการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 

4. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีศักยภาพ

ในการปฏิบัติงาน 

1. ร้อยละของบุคลากรที่มีการพัฒนา

ตนเอง ร้อยละ 100 

บุคลากรของส านักทะเบียนและประมวลผล ได้มีการเข้าร่วม อบรม ประชุม 

สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเอง ในปีงบประมาณ 2564 คิดเป็นร้อยละ 100 

2. ผลประเมินเกี่ยวกับความรู้ ความ

เข้าใจ และประโยชน์ของการน าความรู้

ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานหลังการเข้า

ร่วมอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน                  

อยู่ในระดับมาก 

ผลการเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา ของบุคลากร  

1. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.18 คะแนน 

2. บุคลากรสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์จริง อยู่ในระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.40 คะแนน 

3. บุคลากรได้รับความรู้ที่ทันสมันและเป็นปัจจุบัน อยู่ในระดับมากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 4.55 คะแนน 

4. บุคลากรสามารถน าความรู้ และทักษะที่ได้รับไปถ่ายทอดขยายผลต่อกับ

บุคคลอื่น ๆ ในหน่วยงานได้ อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.00 คะแนน 

5. หลังจากอบรม ประชุม สัมมนา บุคลากรได้น าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์                

ใช้งาน คิดเป็นร้อยละ 84.14 
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ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของแผน  
1. ด าเนินการตามตัวชี้วัดเป้าประสงค ์ร้อยละ 100 

ประเด็นยุทธศำสตร์ จ ำนวนตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ 
จ ำนวนตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ 

ที่บรรลุ 
ร้อยละกำรบรรลุ 

ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 10 ตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด ร้อยละ 100 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 9 ตัวชี้วัด 9 ตัวชี้วัด ร้อยละ 100 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 7 ตัวชี้วัด 7 ตัวชี้วัด ร้อยละ 100 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 10 ตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด ร้อยละ 100 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  2 ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด ร้อยละ 100 

รวม 38 ตัวชีวั้ด 38 ตัวชี้วัด ร้อยละ 100 

 
    2.  ด าเนินงานตามตัวชี้วัดวัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2564 ร้อยละ 100 
          ส านักทะเบียนและประมวลผลได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดวัตถุประสงค์ของแผน จ านวน 38 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดวัตถุประสงค์ของแผน                         
จ านวน 38 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 
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ส่วนที่  2 
ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย กับประเด็นยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน 
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ส่วนที่  3 
รำยงำนผลด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์  

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1  พัฒนำกระบวนกำรรับนักศึกษำ 
เป้ำประสงค์ การพัฒนาระบบการรับนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ 
เป้ำหมำย  
ปี 2564 

ผลกำรด ำเนินงำน 
กำรบรรลุเป้ำประสงค์ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

พัฒนาระบบการรับ
นักศึกษา 
 

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบ                       
แผนการรับนักศึกษาออนไลน์ 

1 ระบบ ไดพั้ฒนาระบบส ารวจแผนการรับนักศึกษาออนไลน์  
จ านวน 1 ระบบ  

  

2. จ านวนครั้งที่ปรับปรุง ระบบรับสมัคร
นักศึกษาออนไลน์ 

3 ครั้ง ได้ปรับปรุงระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ จ านวน 3 ครั้ง  
1) ปรับปรุงฟอร์มใบสมัครเป็นนักศึกษาของระบบรอบที่ 1 
2) ปรับปรุงฟอร์มการช าระเงินค่าสมัครของรอบที่ 2    

รอบท่ี 4 และรอบที่ 4.5 
3) ปรับปรุงระบบการยื่นความจ านงในการเลือก

สาขาวิชาส าหรับผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 

  

3. จ านวนระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การรับนักศึกษาใหม่ 

1 ระบบ พัฒนาระบบรับนักศึกษาใหม่ จ านวน 3 ระบบ ได้แก่ 
1) พัฒนาระบบรับนักศึกษาตามโครงการศิษย์เก่าเรียนฟรี 

   2) พัฒนาระบบรับนักศึกษาตามโครงการสนับสนุน 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ 
เป้ำหมำย  
ปี 2564 

ผลกำรด ำเนินงำน 
กำรบรรลุเป้ำประสงค์ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

   ทุนการศึกษาบุตรของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 
3) พัฒนาระบบรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน 
จากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

  

4. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในการใช้งาน
ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์      

ไม่น้อยกว่า 
3.81 คะแนน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบรับสมัครนักศึกษา                       
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 อยู่ในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 คะแนน 

  

5. จ านวนครั้งในการประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เรื่อง การรับนักศึกษาร่วมกับคณะ/
วิทยาลัย    

2 ครั้ง ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การรับนักศึกษาร่วมกับ
คณะ/วิทยาลัย จ านวน 5 ครั้ง 

1) ประชุมคณะกรรมการบริหารวชิาการ ครั้งที่ 10/2563 
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 

 - พิจารณาเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ  
รอบรับตรง ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 

 - พิจารณาขอเปิดรับนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม (เทียบโอนฯ) ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์                    
ปีการศึกษา 2564  

 - พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย               
ราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ 
เป้ำหมำย  
ปี 2564 

ผลกำรด ำเนินงำน 
กำรบรรลุเป้ำประสงค์ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

   2) ประชุมคณะกรรมการบริหารวชิาการ ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 

 - พิจารณาแผนการรับนักศึกษา ภาคพิเศษ 
เสาร์ -อาทิตย์ ปีการศึกษา 2564 

 - พิจารณารับสมัครนักศึกษาโครงการ 
ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564 

3) ประชุมประสานงานวิชาการ ครั้งที่ 1/2564  
วันที่ 30 มีนาคม 2564 

 - พิจารณาการใช้งานระบบสารสนเทศผู้สมัคร 
เข้าศึกษาต่อ 

 - การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา 
4) ประชุมคณะกรรมการบริหารวชิาการ ครั้งที่ 4/2564 

วันที่ 28 เมษายน 2564 
 - พิจารณาการเปิดรับนักศึกษาหลักสูตร 

เทียบโอน และโครงการบุตรศิษย์เก่าเรียนฟรี 
5) แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ระบบส ารวจแผน 

การรับนักศึกษา วันที่ 3 กันยายน 2564 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ 
เป้ำหมำย  
ปี 2564 

ผลกำรด ำเนินงำน 
กำรบรรลุเป้ำประสงค์ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์           
การรับนักศึกษา 

6. จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ 1 ช่องทาง เพ่ิมจ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ 1 ช่องทาง คือ 
Line Open Chat 

  

7. ร้อยละของนักศึกษาใหม่ที่เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่
ทางช่องทางการสื่อสารสังคมออนไลน์ 

ร้อยละ 80 ร้อยละของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ที่เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ 
Facebook และ Line อยู่ที่ร้อยละ 85.04 

  

8. พัฒนาและปรับปรุงระบบคู่มือแนะแนว
การศึกษาออนไลน์ 

1 ระบบ ได้พัฒนาระบบคู่มือแนะแนวการศึกษาออนไลน์                   
จ านวน 1 ระบบ 

  

9. พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์งานรับสมัคร
นักศึกษา เพ่ือการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

1 เว็บไซต์ ได้พัฒนาเว็บไซต์งานรับสมัครนักศึกษา                         
เพ่ือการรับสมัครนักศึกษาใหม่ จ านวน 1 เว็บไซต์ 

  

10. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในการใช้งาน
เว็บไซต์งานรับสมัครนักศึกษา 

ไม่น้อยกว่า 
3.51 คะแนน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์การรับสมัคร 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564        
อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 คะแนน 

  

 

** ค ำอธิบำยตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ 
1. พัฒนาโปรแกรมแผนการรับนกัศึกษา คอื พฒันาโปรแกรมแผนการรับนกัศึกษา 1 ระบบ 
2. จ านวนครั้งที่ปรับปรุงระบบรับสมัครนกัศึกษาออนไลน์  คอื จ านวนครั้งที่ปรับปรุงระบบรับสมัครนกัศกึษาออนไลน์  เพือ่ให้ระบบใช้งานได้อย่างต่อเนือ่ง มีประสิทธิภาพ สะดวก ถกูตอ้ง รวดเร็ว 
3. จ านวนระบบสารสนเทศรับนักศกึษาใหม่ คอื สารสนเทศรับนักศกึษาใหม่ที่พัฒนาขึน้มาใหม่ 
4. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมรับสมัครนกัศึกษาออนไลน์ คอื 4.51 – 5.00 พึงพอใจมากที่สุด 3.51 – 4.50 พงึพอใจมาก 2.51 – 3.50 พึงพอใจปานกลาง 1.51 – 2.50 พึงพอใจนอ้ย                                            

1.00- 1.50 พึงพอใจนอ้ยที่สุด 
5. จ านวนครั้งในการประชมุแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ารรับนักศกึษารว่มกับคณะ/วทิยาลัย คือ การประชุมร่วมกับคณะ/วิทยาลัยเพือ่แลกเปลี่ยนเรียนรู ้เรื่อง การรับนกัศึกษา 
6. จ านวนช่องทางการประชาสัมพนัธ์ คอื จ านวนช่องทางของการประชาสัมพนัธท์ี่เพิ่มขึ้น โดยไม่นับรวมจากปีที่ผ่านมา 
7. ช่องทางการสื่อสารสังคมออนไลน์ คอื ช่องทางทางการสื่อสารสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เชน่ Facebook Line 
8. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในการใช้งานเวบ็ไซต์งานรับสมัครนักศกึษา คือ 4.51 – 5.00 พึงพอใจมากที่สุด 3.51 – 4.50 พึงพอใจมาก 2.51 – 3.50 พึงพอใจปานกลาง 1.51 – 2.50  พึงพอใจนอ้ย                                                     

1.00- 1.50 พึงพอใจนอ้ยที่สุด 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  2  พัฒนำระบบกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 
เป้ำประสงค์ พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ 
เป้ำหมำย 
ปี 2564 

ผลกำรด ำเนินงำน 
กำรบรรลุเป้ำประสงค์ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

พัฒนาหรือปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ              
ด้านการจัด              
การเรียนการสอน 

1. จ านวนระบบสารสนเทศ                              
ด้านการจัดการเรียนการสอน                          
ที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุง 

4 ระบบ ระบบสารสนเทศ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับ                 
การพัฒนาหรือปรับปรุง จ านวน 6 ระบบ ดังนี้ 

1) ระบบแผนการเรียนออนไลน์ ระบบลงทะเบียนออนไลน์  
2) ระบบลงทะเบียนออนไลน์ 
3) ระบบค าร้องออนไลน์ 
4) ระบบส่งชื่อผู้สอนออนไลน์ 
5) ระบบประเมินการสอน 
6) ระบบศิษย์เก่าเรียนฟรี 

  

2. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบแผนการเรียนออนไลน์ 

ไม่น้อยกว่า 
3.65 คะแนน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบแผนการเรียนออนไลน์   
อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 คะแนน 

  

3. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบประเมินการสอนอาจารย์ 

ไม่น้อยกว่า 
3.65 คะแนน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบประเมินการสอนอาจารย์
อยู่ในระดับมากท่ีสุด คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 คะแนน 

  

4. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบส่งชื่อผู้สอนออนไลน์ 

ไม่น้อยกว่า 
3.51 คะแนน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบส่งชื่อผู้สอนออนไลน์ 
อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 คะแนน 

  

5. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้งาน                   
ต่อระบบลงทะเบียนเรียน 

ไม่น้อยกว่า 
3.51 คะแนน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบลงทะเบียนเรียน 
อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 คะแนน 
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 6. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้งาน                        
ต่อระบบค าร้องออนไลน์ 

ไม่น้อยกว่า 
3.51 คะแนน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบค าร้องออนไลน์ 
อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 คะแนน 

  

พัฒนาการให้บริการ
ด้านการจดัการเรียน
การสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 

7. จ านวนคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับการ
พัฒนาหรือปรับปรุง 

5 คู่มือ คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการเรียน 
การสอนที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุง จ านวน 6 คู่มือ ดังนี้ 

1) คู่มือการใช้งานระบบแผนการเรียนออนไลน์  
2) คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์  
3) คู่มือการใช้งานระบบค าร้องออนไลน์ 
4) คู่มือการใช้งานระบบส่งชื่อผู้สอนออนไลน์ 
5) คู่มือการใช้งานระบบประเมินการสอนอาจารย์ 
6) คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 

  

8. จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือแนะน า                   
การใช้งานระบบ 

4 สื่อ สื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือแนะน าการใช้งานระบบ ดังนี้ 
1) คลิป วีดีโอ แนะน าระบบลงทะเบียน, แนะน าระบบ  

ค าร้องออนไลน์, ระบบประเมินการสอน 
2) แผ่นพับแนะน าการลงทะเบียน 
3) e-book แนะน าขั้นตอนการท าค าร้องออนไลน์ 
4) Line Group กลุ่มประสานงานวิชาการ มร.ชม. 

  

9. จ านวนค าร้องออนไลน์ที่เก่ียวข้องกับ                
การลงทะเบียน 

4 ค าร้อง ค าร้องออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียน ดังนี้ 
1) ค าร้องขอเปิดรายวิชา 
2) ค าร้องขอเรียนเร่วม (ข้ามประเภท) 
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   3) ค าร้องขอเรียนเกินหน่วยกิต 
4) ค าร้องขอลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีจ านวนรับเต็ม 

  

 
** ค ำอธิบำยตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ 

1. จ านวนระบบสารสนเทศด้านการจัดการเรียนการสอนที่ไดร้ับการพฒันาหรือปรับปรุง คอื ระบบสารสนเทศด้านการจัดการเรียนการสอนที่มกีารปรับปรุง หรอืพัฒนาเพือ่ให้ระบบใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสทิธิภาพ สะดวก 
ถูกตอ้ง รวดเร็ว 

2. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ คือ 4.51 – 5.00 พึงพอใจมากที่สุด 3.51 – 4.50 พึงพอใจมาก 2.51 – 3.50 พึงพอใจปานกลาง  1.51 – 2.50  พึงพอใจนอ้ย  1.00- 1.50 พึงพอใจนอ้ยที่สุด 
3. จ านวนคู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุง คอื จ านวนของคู่มอืการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการเรียนการสอนที่ให้บรกิารและมกีารพฒันาหรือปรับปรุง                        

อย่างต่อเนื่อง เชน่ 1) ระบบแผนการเรียนออนไลน์ : คู่มอืการใช้งานระบบแผนการเรียนออนไลน ์2) ระบบลงทะเบียนออนไลน ์: คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ 3) ระบบค าร้องออนไลน์ : คูม่ือการใช้งานระบบค าร้อง
ออนไลน์ เป็นต้น 

4. จ านวนสื่อประชาสัมพนัธเ์พื่อแนะน าการใชง้านระบบ คอื จ านวนสื่อแนะน าการใช้งานระบบโดยมีการนับซ้ าจากปีที่ผ่านมา 
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ประเดน็ยุทธศำสตร์ที่  3  พัฒนำระบบทะเบียนและประมวลผล 
เป้ำประสงค์  1. ระบบสารสนเทศด้านทะเบียนและประมวลผลมีความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
   2. การให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านทะเบียนและประมวลผล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ 
เป้ำหมำย  
ปี 2564 

ผลกำรด ำเนินงำน 
กำรบรรลุเป้ำประสงค์ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

พัฒนาระบบ
สารสนเทศ            
ด้านงานทะเบียน   
และประมวลผล                 
ให้มีความถูกต้อง                 
มีประสิทธิภาพ 

1. จ านวนโครงการพัฒนาระบบ                         
งานทะเบียนและประมวลผล                              
ให้มีความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

2 โครงการ โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนและประมวลผล ดังนี้ 
1. โครงการพัฒนาระบบบันทึก ตรวจสอบและรายงาน 

ผลการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลตามสิทธิ์ของผู้ใช้ระบบ 
2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับผู้ปกครอง 
3. โครงการอบรมพัฒนาระบบขอเอกสารทางการศึกษา

ออนไลน์ 

  

2. จ านวนค าร้องออนไลน์                            
ของงานทะเบียนและประมวลผล 
ที่ได้รับการปรับปรุง 

1 ค าร้อง ค าร้องออนไลน์ของงานทะเบียนและประมวลผลที่ได้รับ 
การปรับปรุง คือ ค าร้องขอเอกสารทางการศึกษาออนไลน์ 

  

3. จ านวนคู่มอืการใช้งานระบบ                        
งานทะเบียนและประมวลผล 

1 คู่มือ จัดท าคู่มือการใช้งานระบบค าร้องขอเอกสารทางการศึกษา
ออนไลน์ 

  

4. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการ 
ใช้งานระบบงานทะเบียนและประมวลผล 

3.51 คะแนน ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบงานทะเบียนและ
ประมวลผล อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 
คะแนน 
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พัฒนาการให้บริการ
งานทะเบียนและ
ประมวลผลที่มี
ประสิทธิภาพ 

5. จ านวนระบบฐานข้อมูลสถิติส าหรับ
ระบบสารสนเทศด้านงานทะเบียนและ
ประมวลผลที่ได้รับการปรับปรุง 

1 ระบบ ระบบฐานข้อมูลสถิติส าหรับระบบสารสนเทศ                         
ด้านงานทะเบียนและประมวลผลที่ได้รับการปรับปรุง คือ
การปรับปรุงฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-นามสกุล              
ของนักศึกษา  

  

6. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ            
ของผู้รับบริการด้านทะเบียนและ
ประมวลผล 

3.60 คะแนน ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านทะเบียนและประมวลผล 
ดังนี้ 

1. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเทียบโอน/ยกเว้นการ
เรียน อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 คะแนน 

2. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบขอส าเร็จการศึกษา                 
อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.97 คะแนน 

3. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบยกเลิกรายวิชา                 
อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.93 คะแนน 

  

7. จ านวนหน่วยงานที่รับบริการข้อมูลสถิติ
ด้านทะเบียนและประมวลผล 
จากส านักทะเบียนและประมวลผล 

2 หน่วยงาน หน่วยงานที่รับบริการข้อมูลสถิติด้านทะเบียนและ
ประมวลผลจากส านักทะเบียนและประมวลผล ดังนี้ 
หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย 

1. กองพัฒนานักศึกษา จ านวน 12 ครั้ง 
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน 1 ครั้ง 
3. วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จ านวน 1 ครั้ง 
4. ส านักดิจิทัล จ านวน 1 ครั้ง 
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   หน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย 
1. กรมการจัดหางาน จ านวน 1 ครั้ง 
2. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 1 ครั้ง 
3. ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน 2 ครั้ง 
4. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

จ านวน 1 ครั้ง 
5. ส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา จ านวน 1 ครั้ง 
6. สภาสาธารณสุขชุมชน จ านวน 1 ครั้ง 

  

 

 
** ค ำอธิบำยตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ 

1. จ านวนโครงการพัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผลให้มีความถูกตอ้ง และมีประสิทธภิาพ ได้แก่ โครงการพฒันาระบบบันทกึ ตรวจสอบและรายงานผลการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลตามสิทธิของผู้ใช้ระบบและโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศส าหรับผู้ปกครอง 

2. จ านวนค ารอ้งออนไลนข์องงานทะเบียนและประมวลผลที่ได้รับการปรับปรุง คือ ค ารอ้งขอเอกสารทางการศึกษาออนไลน ์
3. จ านวนคู่มอืการใช้งานระบบงานทะเบียนและประมวลผล คือ คู่มอืการใช้งานระบบค าร้องขอเอกสารทางการศึกษาออนไลน์ 
4. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบงานทะเบียนและประมวลผล คือ 4.51 – 5.00 พึงพอใจมากที่สดุ 3.51 – 4.50 พึงพอใจมาก 2.51 – 3.50 พึงพอใจปานกลาง 1.51 – 2.50 พึงพอใจนอ้ย                                               

1.00- 1.50 พึงพอใจนอ้ยที่สุด 
5. จ านวนระบบฐานขอ้มูลดา้นงานทะเบียนและประมวลผลที่ได้รับการปรับปรุง คือ ระบบฐานขอ้มูลของงานด้านทะเบียนและประมวลผลที่ได้รับการปรับปรุง ไดแ้ก ่การปรับปรงุฐานขอ้มูลการเปลี่ยนแปลง ชื่อ – นามสกลุ                        

ของนกัศกึษา 
6. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบรกิารด้านทะเบียนและประมวลผล โดยผลการประเมนิความพึงพอใจของผูร้ับบริการด้านทะเบียนและประมวลผล โดยมรีะดับความพงึพอใจตามเกณฑ์ดังนี้ คอื 4.51 – 5.00 พึงพอใจมากที่สดุ 

3.51 – 4.50 พึงพอใจมาก 2.51 – 3.50 พงึพอใจปานกลาง  1.51 – 2.50 พึงพอใจนอ้ย  1.00- 1.50 พึงพอใจน้อยที่สดุ 
7. จ านวนหน่วยงานทีร่ับบริการขอ้มูลสถติิด้านทะเบียนและประมวลผลจากส านกัทะเบียนและประมวลผล คือ หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวทิยาลัยที่รับบรกิารข้อมลูจากส านกัทะเบียนและประมวลผล เช่น ข้อมลูนักศกึษาใหม่ 

ข้อมูลนักศกึษาปัจจุบันและข้อมูลนกัศึกษาที่ส าเร็จการศกึษา การตรวจสอบคุณวุฒนิักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา รวมทั้งของมูลนักศกึษาชาวต่างชาติ เป็นต้น 
 
 



 

 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ส านักทะเบียนและประมวลผล  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  หน้าที่ 19 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  4 พัฒนำกระบวนกำรให้บริกำรตำมมำตรฐำนกำรให้บริกำร โดยยึดหลักธรรมภิบำล 
เป้ำประสงค์ การบริหารจัดการหน่วยงานที่ดี 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ 
เป้ำหมำย  
ปี 2564 

ผลกำรด ำเนินงำน 
กำรบรรลุเป้ำประสงค์ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

การบริหารจัดการโดยยึด 
หลักธรรมาภิบาล 

1. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 
การบริหารงานของผู้บริหาร 

4.50 คะแนน ผลการประเมินการบริหารงานของผู้บริหาร  
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 คะแนน  

  

2. จ านวนการประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจ
ในหลักธรรมาธิบาล ให้แก่บุคลากร 

1 ครั้ง ประชุมการสร้างความเข้าใจ 
ในหลักธรรมมาภิบาล ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจ าปี เมื่อวันอังคาร                       
ที่ 10 สิงหาคม 2564 

  

3. จ านวนกิจกรรมที่มีการลดขั้นตอน
กระบวนการท างาน 

1 กิจกรรม การขอเอกสารทางการศึกษา ออนไลน์ 
ลดขั้นตอน 
นักศึกษาไม่ต้องเขียนเอกสารค าร้อง                     
ขอเอกสารทางการศึกษา สามารถขอเอกสาร
ผ่านระบบบริการการศึกษา  

  

4. จ านวนช่องทาง การแจ้งข่าว
ประชาสัมพันธ์   

1 ช่องทาง เพ่ิมช่องทางการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 2 ช่องทาง ดังนี้ 

1. Line Open Chat 
2. เพจ Facebook ของกลุ่มงานวิชาการ

คณะ CMRU 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ 
เป้ำหมำย  
ปี 2564 

ผลกำรด ำเนินงำน 
กำรบรรลุเป้ำประสงค์ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

 5. จ านวนครั้งที่ได้รับการตรวจสอบภายใน         1 ครั้ง ส านักทะเบียนและประมวลผล 
ได้รับการตรวจสอบ ระหว่างวันที่ 2 
กุมภาพันธ์ –    19 สิงหาคม 2564 

  

6. จ านวนกิจกรรมสร้างเสริมขวัญและ
ก าลังใจ 

1 กิจกรรม ส านักทะเบียนและประมวลผล ได้ด าเนิน
กิจกรรมสร้างเสริมขวัญและก าลังใจแก่
บุคลากร ดังนี้ 
1. กิจกรรมอวยพร เพ่ือเสริมก าลังใจในวัน
คล้ายวันเกิดของบุคลากร 
2. กิจกรรมร่วมแสดงความยินดีในโอกาส
ส าคัญของบุคลากร 
3. การจัดท าประกันภัยโควิค-19 ให้กับ
บุคลากร 

  

การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานและมีจิตบริการ 

7. จ านวนงานที่มีการวิเคราะห์หรือ
สังเคราะห์หรืองานวิจัย 

1 งาน การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ               

เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญในพ้ืนที่             
เขตการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่   

  

8. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม
พัฒนาบุคลากร 

ร้อยละ 100 บุคลากรส านักทะเบียนและประมวลผลทุกคน
เขา้ร่วมอบรม/ประชุมสัมมนา เพื่อพัฒนา
ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 100 
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 9. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจการให้บริการ
ของส านักทะเบียนและประมวลผล 

3.85 คะแนน ความพึงพอใจการให้บริการของส านัก
ทะเบียนและประมวลผล ประจ าปีงบประมาณ 
2564 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.96 คะแนน โดยบ่งเป็น 5 ด้าน 
ดังนี้ 

1. ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่                      
คะแนนเฉลี่ย 3.98 คะแนน 

2. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
คะแนนเฉลี่ย 3.93 คะแนน 

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก                    
คะแนนเฉลี่ย 3.95 คะแนน 

4. ด้านระบบสารสนเทศ คะแนนเฉลี่ย 
3.97 คะแนน 

5. ด้านคุณภาพการให้บริการ                      
คะแนนเฉลี่ย 3.98 คะแนน 

  

การสร้างวัฒนธรรมที่ดี                       
ขององค์กร 

10. จ านวนกิจกรรมที่สร้างวัฒนธรรมที่ดี
ขององค์กร 

4 กิจกรรม ส านักทะเบียนและประมวลผล ได้มีผู้บริหาร
และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม 
ทีส่ร้างวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร ดังนี้ 
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1. เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล  
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ                      
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร วันที่ 12 ตุลาคม 2563 
2. เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลและกิจกรรม 

น้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรค พระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563 
3. เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันราชภัฏ 
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
4. เข้าร่วมกจิกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดร

ชาดก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
วันที่ 2 เมษายน 2564 
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5. เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจ าปี ของชาติ 
“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสาน
สู่ 100 ล้านต้น” วนัที่ 25 พฤษภาคม 2564 
6. ร่วมพิธีท าบุญครบรอบวันก่อตั้งส านัก

ศิลปะและวัฒนธรรม วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 
7. ร่วมท าบุญถวายเทียนพรรษา ผา้อาบน้ าฝน

และเครื่องอัฐบริขาร วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 
8. เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 22 
กันยายน 2564 

 
** ค ำอธิบำยตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ 

1. ระดับคะแนนผลการประเมินการบริหารงานของผู้บริหาร คอื ผลการประเมินการบริหารงานของผู้บริหารส านกัทะเบียนและประมวลผล  
2. จ านวนการประชมุ เพือ่สร้างความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลให้แก่บุคลากร คือ การประชุมต่าง ๆ เชน่ การประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัทะเบียนและประมวลผลการประชุมบุคลากรส านักทะเบียนและประมวลผล 
3. จ านวนกจิกรรมที่มกีารลดขัน้ตอนการท างาน คือ กิจกรรมการปฏิบัติงานในส านักทะเบียนและประมวลผลที่ลดขัน้ตอน มีเพิ่มขึ้นในแต่ละปี 
4. จ านวนช่องทางการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ คือ ช่องทางแจ้งข่าวสารประชาสัมพนัธ์ เชน่ Line  Facebook และ Application ป้ายไฟ เว็บไซต์ TCAS REG จอโทรทัศน์ระบบบัตรคิว 
5. จ านวนครั้งที่ได้รับการตรวจสอบภายในทกุปี คือ ได้รับการตรวจสอบภายในจากส านกังานตรวจสอบภายใน ปีละครั้ง 
6. จ านวนกจิกรรมสร้างเสริมขวญัและก าลังใจ คือ กิจกรรมบุคลากรในดวงใจ กิจกรรมอวยพรเนือ่งจากวันคล้ายวนัเกิด กิจกรรมดว้ยรักห่วงใย 
7. จ านวนงานที่มกีารวิเคราะหห์รือสังเคราะหห์รืองานวิจัย คือ งานวเิคราะห์หรือสังเคราะห์งานวิจัยของบุคลากรในส านักทะเบียนและประมวลผล  
8. ร้อยละของบุคลากรทีเ่ข้าร่วมอบรมพฒันาบุคลากร คอื รอ้ยละของจ านวนบุคลากร ทีเ่ข้ารว่มอบรมพัฒนาบุคลากร ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย 
8. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจการให้บริการของส านักทะเบียนและประมวลผล คือ 4.51 – 5.00 พึงพอใจมากที่สดุ 3.51 – 4.50 พึงพอใจมาก 2.51 – 3.50 พึงพอใจปานกลาง 1.51 – 2.50 พึงพอใจนอ้ย                                               

1.00- 1.50 พึงพอใจนอ้ยที่สุด 
9. จ านวนกจิกรรมที่สร้างวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร คอื เข้ารว่มกจิกรรมทั้งภายในและภายนอกส านักฯที่สร้างวัฒนธรรมที่ดขีององคก์ร 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  5 ประสำนงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรให้มีประสิทธิภำพ 
เป้ำประสงค์ ประสานงานด้านการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ 
เป้ำหมำย  
ปี 2564 

ผลกำรด ำเนินงำน 
กำรบรรลุเป้ำประสงค์ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ประสานงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ
หลักสูตร 

1. จ านวนครั้งในการปรับปรุงฐานข้อมูล
หลักสูตร  

2 ครั้ง ด าเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลหลักสูตร  
จ านวน 3 ครั้ง 

  

 2. จ านวนครั้งในการประชุมที่เกี่ยวข้อง               
กับการบริหารหลักสูตรและจัดการเรียน  
การสอน 

8 ครั้ง การประชุมที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
หลักสูตรและจัดการเรียนการสอน                    
จ านวน 15 ครั้ง ดังนี้ 

1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนางาน
วิชาการเชิงรุก ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 2 
กุมภาพันธ์ 2564 

2. ประชุมคณะกรรมการพัฒนางาน
วิชาการเชิงรุก ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 17 
พฤษภาคม 2564 

3. ประชุมคณะกรรมการพัฒนางาน
วิชาการเชิงรุก ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 7 
กันยายน 2564 

4. ประชุมประสานงานวิชาการ                  
ครั้งที ่1/2564 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 
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เป้ำหมำย  
ปี 2564 

ผลกำรด ำเนินงำน 
กำรบรรลุเป้ำประสงค์ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

5. ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 6 ตุลาคม 2563 

6. ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 10 พฤศจิกายน 
2563 

7. ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 25 ธันวาคม 2563 

8. ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 19 มกราคม 2564 

9. ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 

10.ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 9 มีนาคม 2564 

11.ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 28 เมษายน 2564 

12.ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 

13.ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 8 มิถุนายน 2564 



 

 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ส านักทะเบียนและประมวลผล  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  หน้าที่ 26 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ 
เป้ำหมำย  
ปี 2564 

ผลกำรด ำเนินงำน 
กำรบรรลุเป้ำประสงค์ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

14.ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 16 มิถุนายน 2564 

15.ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 14 กันยายน 2564 

 
** ค ำอธิบำยตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ 

1. การปรับปรุงฐานข้อมูลหลักสตูร คอื การปรับปรุงฐานข้อมลูหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน 

2. จ านวนครั้งในการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตรและจดัการเรยีนการสอน คือ การประชุมประสานงานวิชาการ การประชุมคณะกรรมการบรหิารวิชาการ 

 




