แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2563
สานักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะกรรมการประจาสานักทะเบียนและประมวลผล
ให้ความเห็นชอบ ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563

บทสรุปผู้บริหาร
สานักทะเบียนและประมวลผล ได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น จานวน 4,406,800 บาท (สี่ล้านสี่แสนหกพันแปด
ร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วยงบประมาณแผ่นดิน จานวน 996,600 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) เงินรายได้ จานวน 3,410,200 บาท (สามล้านสี่
แสนหนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) โดยแยกงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสานักทะเบียนและปนะมวลผล ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการรับนักศึกษา ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,490,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.81
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษาทีม่ ีประสิทธิภาพ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 110,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.50
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผล ได้รับจัดสรรงบประมาณ 686,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.58
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากระบวนการให้บริการตามมาตรฐานการให้บริการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2,119,900 บาท
คิดเป็นร้อยละ 48.11
ทั้งนี้ สานักทะเบียนและประมวลผลได้จัดทาแผนการใช้งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ รายไตรมาส รายละเอียด ดังนี้
ไตรมาส

งบประมาณ

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวม

444,900
834,800
1,300,000
1,827,100
4,406,800

ร้อยละของการใช้
งบประมาณ
10.10
18.94
29.50
41.46
100.00
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลเบื้องต้นของสานักทะเบียนและประมวลผล

ปรัชญา :

การบริการที่ประทับใจ ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน มุ่งสู่การบริการที่มีคุณภาพ

วิสัยทัศน์ :

สานักทะเบียนและประมวลผลจะเป็นหน่วยงานชั้นนาระดับภูมิภาค ในการให้บริการ ด้านข้อมูลสารสนเทศงานทะเบียนและประมวลผล
ภายใน ปี พ.ศ. 2563

พันธกิจ
1. พัฒนาระบบการรับนักศึกษา ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบลงทะเบียน ระบบประมวลผลการศึกษา ระบบตรวจสอบและรองรับการสาเร็จ
การศึกษาและประสานงานการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลนักศึกษา อาจารย์และข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
3. ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการที่ทันสมัย
4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนางานสานักทะเบียนและประมวลผล
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ภารกิจ
1.
2.
3.
4.

บริการข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ข้อมูลนักศึกษา อาจารย์และข้อมูลหลักสูตร
ดาเนินงานด้านการรับนักศึกษา
ดาเนินงานด้านทะเบียนและประมวลผล
ดาเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบการรับนักศึกษา ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบลงทะเบียน ระบบประมวลผลการศึกษา ระบบตรวจสอบการสาเร็จการศึกษา
โดยมีการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริการที่สร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ
3. เพื่อประสานงานการบริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
4. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีศักยภาพในการพัฒนางาน
อัตลักษณ์ : บริการแบบกัลยาณมิตร ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตด้วย ICT
เอกลักษณ์ : ระบบงานทันสมัย ใส่ใจบริการ ทางานเป็นทีม
ตัวชี้วัดความสาเร็จของแผน
1. จานวนโครงการที่ดาเนินการสาเร็จ ไม่น้อยกว่า 11 โครงการ จาก 13 โครงการ
2. ดาเนินการตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
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ส่วนที่ 2
ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย กับประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
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ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติการประจาปี 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการบริหารจัดการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
1.1 จัดทาคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
1.2 ประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับคณะ/วิทยาลัย
และผู้ปฏิบัติงานด้านวิชา
1.3 จัดกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา
รหัส 2563
1.4 จัดจ้างทาสื่อวีดิทัศน์ในการปฐมนิเทศและ
ประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาสาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ
เริ่ม
สิ้นสุด

91,200 งานบริการการศึกษา
7,500 งานบริการการศึกษา
83,700 งานบริการการศึกษา

เม.ย. 63
ม.ค. 63

มิ.ย. 63
ก.ย. 63

จานวนคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
จานวนครั้งในการประชุม

100 เล่ม
1 ครั้ง

จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

1 ครั้ง

งานบริการการศึกษา

พ.ค. 63

มิ.ย. 63

จานวนวีดิทัศน์ในการปฐมนิเทศ
และประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษา
สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

3 ชุด

งานบริการการศึกษา

พ.ค. 63

มิ.ย. 63
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
โครงการ/กิจกรรม
2. โครงการประเมินการสอนอาจารย์
2.1 ประเมินการสอนอาจารย์

3. การจัดแผนการเรียนเสนอแนะ
3.1 ตรวจสอบแผนการเรียนเสนอแนะ
3.2 จัดเตรียมข้อมูลรายวิชาในการทาแผน
การเรียนออนไลน์
3.3 จัดทาข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร พ.ศ. 2562
3.4 จัดทาข้อมูลหมู่เรียน
3.5 จัดทาโครงสร้างข้อมูลการสาเร็จการศึกษา

ตัวชี้วัด
ร้อยละของอาจารย์
ที่ได้รับการประเมิน
ร้อยละของนักศึกษา
ที่เข้ามาประเมินอาจารย์
ระดับคะแนนความพึงพอใจ
ของการเข้าถึงข้อมูล ตรวจสอบ
ข้อมูลในฐานะผู้บริหาร
จานวนหมู่เรียนที่ได้ตรวจสอบ
จานวนรายวิชา
จานวนหลักสูตร
จานวนหมู่เรียน
จานวนหมู่เรียน

เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ
เริ่ม
สิ้นสุด

19,100 งานบริการการศึกษา
19,100 งานบริการการศึกษา

ม.ค. 63

ก.ย. 63

งานบริการการศึกษา

ม.ค. 63

ก.ย. 63

งานบริการการศึกษา

ม.ค. 63

ก.ย. 63

- งานบริการการศึกษา
- งานบริการการศึกษา
- งานบริการการศึกษา

ต.ค. 62
ต.ค. 62

ก.ย. 63
ก.ย. 63

- งานบริการการศึกษา

ต.ค. 62

ก.ย. 63

- งานบริการการศึกษา
- งานบริการการศึกษา

ต.ค. 62
ต.ค. 62

ก.ย. 63
ก.ย. 63

3.51 คะแนน

130 หมู่เรียน
1,050
รายวิชา
ไม่น้อยกว่า
21 หลักสูตร
130 หมู่เรียน
130 หมู่เรียน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
โครงการ/กิจกรรม
4. การจัดตารางเรียน ตารางสอบ
4.1 จัดตารางเรียน

4.2 จัดตารางสอบ

5. การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
5.1 การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาภาคปกติ
ภาคพิเศษและนักศึกษาโครงการอื่น ๆ ทั้งระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
5.2 คาร้องขอเรียนร่วม – เรียนเกิน
5.3 คาร้องขอเปิดรายวิชา
5.4 คาร้องขอลงทะเบียนในรายวิชาที่เต็ม

ตัวชี้วัด
จานวน Section
ที่จัดตารางเรียน
จานวน Section
ที่จัดตารางสอบ

จานวนนักศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียน

เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า
6,300
Section
ไม่น้อยกว่า
6,300
Section
ไม่น้อยกว่า
34,000 คน

จานวนคาร้อง
ไม่เกิน 2,000
ที่ดาเนินการเสร็จสิ้น
คาร้อง
จานวนคาร้อง
ไม่เกิน
ที่ดาเนินการเสร็จสิ้น
2,000 คาร้อง
ร้อยละของคาร้องที่ได้รับอนุมัติ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ
เริ่ม
สิ้นสุด

- งานบริการการศึกษา
- งานบริการการศึกษา

ต.ค. 62

ก.ย. 63

- งานบริการการศึกษา

ต.ค. 62

ก.ย. 63

- งานบริการการศึกษา
- งานบริการการศึกษา

ต.ค. 62

ก.ย. 63

- งานบริการการศึกษา

ต.ค. 62

ก.ย. 63

- งานบริการการศึกษา

ต.ค. 62

ก.ย. 63

- งานบริการการศึกษา

ต.ค. 62

ก.ย. 63
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
โครงการ/กิจกรรม
5.5 คาร้องขอลงทะเบียนเรียนหลังหมดกาหนด
ระยะเวลาการเพิ่ม – ถอน รายวิชา
5.6 จัดทาข้อมูลการชาระค่าธรรมเนียม
การศึกษา
5.7 ตรวจสอบยอดค่าธรรมเนียมการศึกษา
5.8 จัดทาข้อมูลการลงทะเบียนเรียนออนไลน์
6. จัดทาข้อมูลอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์
ที่ปรึกษา ให้ทันสมัย

ตัวชี้วัด
จานวนคาร้อง
ที่ดาเนินการเสร็จสิ้น
จานวนนักศึกษา
ที่มียอดชาระเงิน
จานวนผู้ลงทะเบียน

เป้าหมาย

ไม่เกิน
2,000 คาร้อง
ไม่น้อยกว่า
34,000 คน
ไม่น้อยกว่า
35,000 คน
จานวนผู้ลงทะเบียน
ไม่น้อยกว่า
35,000 คน
ร้อยละของข้อมูลอาจารย์ผู้สอน ร้อยละ 100
และอาจารย์ที่ปรึกษาที่ปรับปรุง
ให้เป็นปัจจุบัน

งบประมาณ

- งานบริการการศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการ
เริ่ม
สิ้นสุด
ต.ค. 62
ก.ย. 63

- งานบริการการศึกษา

ต.ค. 62

ก.ย. 63

- งานบริการการศึกษา

ต.ค. 62

ก.ย. 63

- งานบริการการศึกษา

ต.ค. 62

ก.ย. 63

- งานบริการการศึกษา

ต.ค. 62

ก.ย. 63

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจาปี สานักทะเบียนและประมวลผล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้าที่ 8

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการรับนักศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1. โครงการประชุมสัมมนาระบบและกลไกการรับนักศึกษา
ร้อยละของจานวนผู้ที่
ร้อยละ 80
ลงทะเบียนผู้เข้าประชุมสัมมนา
ระบบและกลไกการรับนักศึกษา
ระดับคะแนน ความรู้
3.51 คะแนน
ความเข้าใจกระบวนการการรับ
นักศึกษาและแนวทางเข้าศึกษา
ต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่
2. โครงการพัฒนากระบวนการสอบคัดเลือกนักศึกษา
2.1 สอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติและภาค
จานวนครั้งในการสอบคัดเลือก
2 ครั้ง
พิเศษ
2.2 เข้าร่วมประชุมกับ ทปอ. สทศ. สกอ.
จานวนครั้งในการประชุม
5 ครัง้
และคุรุสภา
2.3 รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ
จานวนครั้งในการรับรายงานตัว
2 ครั้ง
และภาคพิเศษ
นักศึกษา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ
เริ่ม
สิ้นสุด

105,500 งานรับเข้าศึกษา
105,500 งานรับเข้าศึกษา

ก.ค. 63

ก.ย. 63

งานรับเข้าศึกษา

ก.ค. 63

ก.ย. 63

920,500 งานรับเข้าศึกษา
318,500 งานรับเข้าศึกษา

ม.ค. 63

มิ.ย. 63

งานรับเข้าศึกษา

ต.ค. 62

ก.ย. 63

222,000 งานรับเข้าศึกษา

เม.ย. 63

มิ.ย. 63

แผนปฏิบัติการประจาปี สานักทะเบียนและประมวลผล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้าที่ 9

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการรับนักศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
2.4 บริหารจัดการสิทธิ์ในระบบ TCAS

ตัวชี้วัด

จานวนครั้งในการบริหารจัดการ
สิทธิ์ในระบบ
2.5 จัดทาคู่มือนักศึกษา
จานวนคู่มือการศึกษา
2.6 ส่งผลการคัดเลือกให้ ทปอ.
จานวนครั้งในการส่ง
ผลการคัดเลือก
2.7 ดาวน์โหลดข้อมูลผู้ยืนยันสิทธิ์จาก ทปอ.
จานวนครั้งในการดาวน์โหลด
ข้อมูล
2.8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็นนักศึกษา
จานวนครั้งในการประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายชื่อ
2.9 ออกรหัสนักศึกษาใหม่เพื่อบันทึกประวัติ
จานวนครั้งในการออกรหัส
ทางอินเทอร์เน็ต
นักศึกษา
2.10 ปรับปรุงฐานข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา จานวนครั้งในการปรับปรุง
ฐานข้อมูล
2.11 พัฒนาระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ จานวนระบบการรับสมัคร
และคู่มือการใช้งานระบบการรับสมัครนักศึกษา
นักศึกษาออนไลน์
จานวนต้นฉบับคู่มือการใช้งาน
ระบบการรับสมัครนักศึกษา

เป้าหมาย

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ
เริ่ม
สิ้นสุด
มิ.ย. 63
ก.ย. 63

1 ครั้ง

300,000 งานรับเข้าศึกษา

1,000 เล่ม
ไม่น้อยกว่า
3 ครั้ง
ไม่น้อยกว่า
3 ครั้ง
ไม่น้อยกว่า
4 ครั้ง
ไม่น้อยกว่า
4 ครั้ง
ไม่น้อยกว่า
3 ครั้ง
1 ระบบ

80,000 งานรับเข้าศึกษา
- งานรับเข้าศึกษา

เม.ย. 63
ม.ค. 63

มิ.ย. 63
มิ.ย. 63

- งานรับเข้าศึกษา

ม.ค. 63

พ.ค. 63

- งานรับเข้าศึกษา

ม.ค. 63

มิ.ย. 63

- งานทะเบียนและประมวลผล

พ.ค. 63

มิ.ย. 63

- งานรับเข้าศึกษา

ต.ค. 62

มิ.ย. 63

- งานรับเข้าศึกษา

ต.ค. 62

ก.ย. 63

- งานรับเข้าศึกษา

ต.ค. 62

ก.ย. 63

1 ฉบับ

แผนปฏิบัติการประจาปี สานักทะเบียนและประมวลผล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้าที่ 10

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการรับนักศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

2.12 จัดทาระบบแผนการรับสมัครนักศึกษา
ออนไลน์และคู่มือการใช้งานระบบแผนการรับสมัคร
นักศึกษา

จานวนระบบแผนการรับสมัคร
นักศึกษาออนไลน์
จานวนต้นฉบับคู่มือการใช้งาน
ระบบแผนการรับสมัคร
นักศึกษา
จานวนเว็บไซต์

1 ระบบ

- งานรับเข้าศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการ
เริ่ม
สิ้นสุด
ต.ค. 62
ก.ย. 63

1 ฉบับ

- งานรับเข้าศึกษา

ต.ค. 62

ก.ย. 63

1 เว็บไซต์

- งานรับเข้าศึกษา

ต.ค. 62

ก.ย. 63

จานวนเว็บไซต์

1 เว็บไซต์

- งานรับเข้าศึกษา

ต.ค. 62

ธ.ค. 62

จานวนระบบ

1 ระบบ

- งานรับเข้าศึกษา

ม.ค. 63

ก.ย. 63

464,000 งานรับเข้าศึกษา
372,500 งานรับเข้าศึกษา

ต.ค. 62

ก.ย. 63

งานรับเข้าศึกษา

ต.ค. 62

ก.ย. 63

2.13 จัดทาเว็บไซต์งานรับสมัครนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2.14 จัดทาเว็บไซต์โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2.15 พัฒนาระบบคู่มือแนะแนวการศึกษา
ออนไลน์
3. โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา
3.1 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร
3.2 จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์

จานวนครั้ง
ในการประชาสัมพันธ์
ระดับการรับรู้ของสื่อ
ประชาสัมพันธ์

ไม่น้อยกว่า
7 ครั้ง
ระดับมาก

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจาปี สานักทะเบียนและประมวลผล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้าที่ 11

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการรับนักศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

3.3 จัดทาคู่มือแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่
3.4 จัดนิทรรศการในงานตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษา
3.5 พัฒนาระบบสารสนเทศรับนักศึกษาใหม่

จานวนคู่มือแนะแนวการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จานวนครั้งการจัดนิทรรศการ

500 เล่ม

25,000 งานรับเข้าศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการ
เริ่ม
สิ้นสุด
ต.ค. 62
มิ.ย. 63

2 ครั้ง

55,000 งานรับเข้าศึกษา

พ.ย. 62

ส.ค. 63

จานวนระบบสารสนเทศ
รับนักศึกษาใหม่

1 ระบบ

11,500 งานรับเข้าศึกษา

ต.ค. 62

ก.ย. 63

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจาปี สานักทะเบียนและประมวลผล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้าที่ 12

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผล
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการ จัดทาบัตรประจาตัวนักศึกษาใหม่
1.1 จัดทาบัตรประจาตัวนักศึกษาใหม่

ตัวชี้วัด
นักศึกษาใหม่ทุกคน
มีบัตรประจาตัวนักศึกษา

2. โครงการสัมมนาวิชาการเครือข่ายงานทะเบียน
2.1 เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเครือข่าย
จานวนผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ
งานทะเบียน
เครือข่ายงานทะเบียน
ร้อยละของการนาความรู้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้งาน
3. งานทะเบียนประวัตินักศึกษา
3.1 ตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาที่เข้ามาศึกษาใหม่ ร้อยละของนักศึกษาใหม่
ที่ตรวจสอบคุณวุฒิ
3.2 ตรวจสอบคุณวุฒิบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา จานวนบัณฑิตจากหน่วยงาน
ภายนอกที่ตรวจสอบ
3.3 จาหน่ายนักศึกษาที่ขอลาออกในระบบ
จานวนนักศึกษาที่ขอลาออก
ทะเบียนประวัตินักศึกษา
3.4 ดาเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัติ
จานวนนักศึกษาที่ยื่นคาร้อง
นักศึกษาในระบบทะเบียนประวัตินักศึกษา
ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว

เป้าหมาย
ร้อยละ 100

ไม่เกิน
10 คน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
ร้อยละ 100
ไม่น้อยกว่า
600 คน
ไม่เกิน
500 คน
ไม่เกิน
200 คน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ
เริ่ม
สิ้นสุด

600,000 งานทะเบียนและประมวลผล
600,000 งานทะเบียนและประมวลผล

ต.ค. 62

ก.ย. 63

86,600 งานทะเบียนและประมวลผล
86,600 งานทะเบียนและประมวลผล

ก.ค. 63

ก.ย. 63

ก.ค. 63

ก.ย. 63

- งานทะเบียนและประมวลผล
- งานทะเบียนและประมวลผล

ต.ค. 62

ก.ย. 63

- งานทะเบียนและประมวลผล

ต.ค. 62

ก.ย. 63

- งานทะเบียนและประมวลผล

ต.ค. 62

ก.ย. 63

- งานทะเบียนและประมวลผล

ต.ค. 62

ก.ย. 63

แผนปฏิบัติการประจาปี สานักทะเบียนและประมวลผล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้าที่ 13

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผล
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

3.5 ดาเนินการเปลี่ยนประเภทนักศึกษาในระบบ จานวนนักศึกษา
ทะเบียนประวัตินักศึกษา
ทีย่ ื่นคาร้องเปลี่ยนประเภท
นักศึกษา
3.6 ดาเนินการบันทึกข้อมูลการรักษาสภาพ/ลา จานวนนักศึกษา
พักการเรียนในระบบทะเบียนประวัตินักศึกษา
ที่ยื่นคาร้องรักษาสภาพ/ลาพัก
การเรียน
3.7 ดาเนินการย้ายสาขาวิชาให้นักศึกษาใน
จานวนนักศึกษาที่ยื่นคาร้อง
ระบบทะเบียนประวัตินักศึกษา
ย้ายสาขาวิชา
3.8 ดาเนินการย้ายสถานศึกษาให้นักศึกษา
จานวนนักศึกษาที่ยื่นคาร้อง
ในระบบทะเบียนประวัตินักศึกษา
ย้ายสถานศึกษา
4. การออกเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
ออกเอกสารทางการศึกษาให้กับนักศึกษา
จานวนเอกสารทางการศึกษา
(ใบรับรองผลการเรียน ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ที่ออกให้กับนักศึกษา
ใบรับรองคุณวุฒิ ใบเกรดเพื่อการตรวจสอบ
ใบรับรองหน่วยกิต)
5. งานเทียบโอน – ยกเว้นผลการเรียน
ตรวจสอบและอนุมัติ คาร้องเทียบโอน – ยกเว้น จานวนนักศึกษาที่ทาเรื่อง
รวมทั้งประกาศผลการเทียบโอน – ยกเว้น
เทียบโอน-ยกเว้นผลการเรียน

ไม่เกิน 50 คน

- งานทะเบียนและประมวลผล

ระยะเวลาดาเนินการ
เริ่ม
สิ้นสุด
ต.ค. 62
ก.ย. 63

ไม่เกิน
1,500 คน

- งานทะเบียนและประมวลผล

ต.ค. 62

ก.ย. 63

ไม่เกิน 35 คน

- งานทะเบียนและประมวลผล

ต.ค. 62

ก.ย. 63

ไม่เกิน 15 คน

- งานทะเบียนและประมวลผล

ต.ค. 62

ก.ย. 63

- งานทะเบียนและประมวลผล
- งานทะเบียนและประมวลผล

ต.ค. 62

ก.ย. 63

- งานทะเบียนและประมวลผล
- งานทะเบียนและประมวลผล

ต.ค. 62

ก.ย. 63

เป้าหมาย

ไม่น้อยกว่า
25,000 ฉบับ

ไม่น้อยกว่า
200 คน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจาปี สานักทะเบียนและประมวลผล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้าที่ 14

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผล
โครงการ/กิจกรรม
6. การอนุมัติผลการศึกษา
อนุมัติผู้สาเร็จการศึกษา
7. งานสถิติข้อมูลนักศึกษา
ดาเนินการจัดทาข้อมูลสถิติเกี่ยวกับนักศึกษา

8. งานปริญญาบัตร
ดาเนินการจัดทาใบปริญญาบัตร
9. งานประมวลผล
9.1 ดาเนินการตรวจสอบระบบประมวลผล
การส่งผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
9.2 ดาเนินการจัดพิมพ์ผลการเรียนกลับบ้าน
ถึงผู้ปกครอง
9.3 ดาเนินการบันทึกข้อมูลการขอยกเลิก
รายวิชา

ตัวชี้วัด
จานวนครั้งในการอนุมัติผู้สาเร็จ
การศึกษา
จานวนครั้งในการขอข้อมูลสถิติ
ของหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
จานวนใบปริญญาบัตรที่จัดทา

ร้อยละของการเกิดข้อผิดพลาด
จากการส่งใบ Control Code
จานวนผลการเรียนกลับบ้าน
ให้ผู้ปกครอง
จานวนนักศึกษาที่ขอยกเลิก
รายวิชา

เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า
10 ครั้ง
ไม่น้อยกว่า
20 ครั้ง

ไม่น้อยกว่า
3,500 ใบ
ไม่เกิน
ร้อยละ 5
ไม่น้อยกว่า
15,000 ฉบับ
ไม่เกิน
3,000 คน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ
เริ่ม
สิ้นสุด

- งานทะเบียนและประมวลผล
- งานทะเบียนและประมวลผล

ต.ค. 62

ก.ย. 63

- งานทะเบียนและประมวลผล
- งานทะเบียนและประมวลผล

ต.ค. 62

ก.ย. 63

- งานทะเบียนและประมวลผล
- งานทะเบียนและประมวลผล

ต.ค. 62

ก.ย. 63

- งานทะเบียนและประมวลผล
- งานทะเบียนและประมวลผล

ต.ค. 62

ก.ย. 63

- งานทะเบียนและประมวลผล

ต.ค. 62

ก.ย. 63

- งานทะเบียนและประมวลผล

ต.ค. 62

ก.ย. 63

แผนปฏิบัติการประจาปี สานักทะเบียนและประมวลผล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้าที่ 15

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากระบวนการให้บริการตามมาตรฐานการให้บริการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. โครงการ บริหารจัดการสานักทะเบียนและประมวลผล
1.1 ประชุมคณะกรรมการประจาสานัก
จานวนครั้งในการประชุม

เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า
6 ครั้ง

1.2 บริหารจัดการในการเดินทางไปราชการ
ของผู้บริหาร
1.3 ดาเนินการจัดซื้อวัสดุสานักงาน

ร้อยละของการเบิก - จ่าย

ไม่น้อยกว่า

งบประมาณ

ระยะเวลาดาเนินการ
เริ่ม
สิ้นสุด

1,270,000 หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
180,000 หัวหน้าสานักงาน
ต.ค. 62
ผู้อานวยการ

ก.ย. 63

ต.ค. 62

ก.ย. 63

ร้อยละ 80

ร้อยละของการเบิก - จ่าย

ไม่น้อยกว่า

400,000 งานบริหารทั่วไป

ต.ค. 62

ก.ย. 63

งบประมาณ

ร้อยละ 90
100,000 งานบริหารทั่วไป

ต.ค. 62

ก.ย. 63

490,000 งานบริหารทั่วไป

ต.ค. 62

ก.ย. 63

- งานบริหารทั่วไป

ต.ค. 62

ก.ย. 63

- งานบริหารทั่วไป

ต.ค. 62

ก.ย. 63

- งานบริหารทั่วไป

พ.ย. 62

ธ.ค. 62

ไม่น้อยกว่า

1.5 ประชุมสภาวิชาการและอนุกรรมการ
สภาวิชาการ
1.6 ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ

ไม่น้อยกว่า
12 ครั้ง
ไม่น้อยกว่า
10 ครั้ง
ไม่น้อยกว่า
5,500 ฉบับ
1 เล่ม

1.8 รายงานประจาปี

ผู้รับผิดชอบ

100,000 หัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการ

1.4 ดาเนินการบารุง ดูแลและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซม
ของสานัก
ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

1.7 งานสารบรรณ หนังสือเข้า - หนังสือออก

งบประมาณ

จานวนครั้งในการประชุม
จานวนครั้งในการประชุม
จานวนหนังสือเข้า หนังสือออก
จานวนเล่มต้นฉบับรายงาน
ประจาปี

ร้อยละ 80

แผนปฏิบัติการประจาปี สานักทะเบียนและประมวลผล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้าที่ 16

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากระบวนการให้บริการตามมาตรฐานการให้บริการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
โครงการ/กิจกรรม
1.9 รายงานผลการดาเนินงานกองทุนสานัก
ทะเบียนและประมวลผล
1.10 ประชุมบุคลากรสานักทะเบียนและ
ประมวลผล
1.11 การประชุมคณะกรรมการบริหารสานัก
1.12 การประชุมคณะกรรมการพิจารณา
การขอสอบกลางภาคและปลายภาคของนักศึกษา
2. โครงการพัฒนาบุคลากร
2.1 บุคลากรในสานักทะเบียนและประมวลผล
ได้เข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม ทั้งภายใน
และภายนอก

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

จานวนเล่มรายงานผลการ
30 เล่ม
ดาเนินงานกองทุนสานักทะเบียน
และประมวล
จานวนครั้งในการประชุม
ไม่น้อยกว่า
6 ครั้ง
จานวนครั้งในการประชุม
10 ครั้ง
จานวนครั้งในการประชุม
6 ครั้ง

ร้อยละของบุคลากรในสานัก
ทะเบียนและประมวลผล
ได้เข้าร่วมประชุม สัมมนา
อบรม ทั้งภายในและภายนอก
คะแนนเฉลี่ย ระดับความรู้
ความเข้าใจในการร่วมประชุม
สัมมนา อบรม

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
ของจานวน
บุคลากรใน
หน่วยงาน
ไม่น้อยกว่า
3.51 คะแนน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
- คณะกรรมการกองทุนสานัก
ทะเบียนและประมวลผล

ระยะเวลาดาเนินการ
เริ่ม
สิ้นสุด
ก.ย. 62
พ.ย. 62

- งานบริหารทั่วไป

ต.ค. 62

ก.ย. 63

- งานรับเข้าศึกษา
- งานบริหารทั่วไป

ต.ค. 62
ต.ค. 62

ก.ย. 63
ก.ย. 63

100,000 หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
100,000 หัวหน้าสานักงาน
ต.ค. 62
ผู้อานวยการ

ก.ย. 63

หัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการ

ต.ค. 62

ก.ย. 63

แผนปฏิบัติการประจาปี สานักทะเบียนและประมวลผล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้าที่ 17

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากระบวนการให้บริการตามมาตรฐานการให้บริการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

3. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนกลยุทธ์และการแปลงแผน
สู่การปฏิบัติ”
3.1 จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวน
จานวนครั้ง
1 ครั้ง
แผนกลยุทธ์และการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ
ในการประชุมสัมมนา
จานวนแผนกลยุทธ์
10 เล่ม
ฉบับปรับปรุง 2563
จานวนแผนปฏิบัติการประจาปี
10 เล่ม
2563
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
4. โครงการพัฒนาด้านประกันคุณภาพการศึกษา การดาเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (KM) และ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ
เริ่ม
สิ้นสุด

57,500 งานบริหารทั่วไป
57,500 งานบริหารทั่วไป

ต.ค. 62

ก.ย. 63

งานบริหารทั่วไป

ต.ค. 62

ก.ย. 63

งานบริหารทั่วไป

ต.ค. 62

ก.ย. 63

งานบริหารทั่วไป

ต.ค. 62

ก.ย. 63

ก.ค. 63

ก.ย. 63

50,000 หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ

การดาเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
4.1 ประชุมสัมมนาพัฒนางานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน

จานวนครั้ง
ในการประชุมสัมมนา
จานวนเล่มแผน และผล
การจัดการความรู้ (KM)
จานวนเล่มแผนและผล
การบริหารจัดการความเสี่ยง

1 ครั้ง

50,000 งานบริหารทั่วไป

10 เล่ม

คณะกรรมการจัดการความรู้

ต.ค. 62

ก.ย. 63

10 เล่ม

คณะกรรมการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง

ต.ค. 62

ก.ย. 63

แผนปฏิบัติการประจาปี สานักทะเบียนและประมวลผล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้าที่ 18

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากระบวนการให้บริการตามมาตรฐานการให้บริการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด
ร้อยละความรู้ความเข้าใจใน
ด้านการประกันคุณภาพ

เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
งานบริหารทั่วไป

ระยะเวลาดาเนินการ
เริ่ม
สิ้นสุด
ส.ค. 63
ก.ย. 63

ร้อยละ 80

5. โครงการ การพัฒนาแอปพลิเคชันตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาบนเครือข่ายมือถือ
5.1 พัฒนาแอปพลิเคชันตรวจสอบสถานภาพ จานวนระบบแอปพลิเคชัน
1 ระบบ
ของนักศึกษา บนเครือข่ายมือถือ
จานวนผู้เข้าอบรมการพัฒนา
4 คน
แอปพลิเคชัน
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า
ความพึงพอใจการใช้งาน
3.51
แอปพลิเคชัน
6. โครงการบารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ (ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศนักศึกษา)
ในลักษณะครบวงจร เพื่อการใช้งานทุกมิติ
6.1 บารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ จานวนระบบที่ได้รับ
5 ระบบ
การบารุงรักษาระบบ
(ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศนักศึกษา)
สารสนเทศและฐานข้อมูล
ในลักษณะครบวงจร เพื่อการใช้งานทุกมิติ
โปรแกรมระบบสารสนเทศและ ไม่น้อยกว่า
ฐานข้อมูลทั้ง 5 ระบบ มีความ
ร้อยละ 80
พร้อมในการให้บริการ

38,000 งานทะเบียนและประมวลผล
38,000 งานทะเบียนและประมวลผล
งานทะเบียนและประมวลผล

ก.ค. 63
ม.ค. 63

ก.ย. 63
มี.ค. 63

งานทะเบียนและประมวลผล

ก.ค. 63

ก.ย. 63

606,100 ผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผล
606,100 ผู้อานวยการสานักทะเบียน
และประมวลผล

ม.ค. 63

ก.ย. 63

ผู้อานวยการสานักทะเบียน
และประมวลผล

ม.ค. 63

ก.ย. 63
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