แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562
สานักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะกรรมการประจาสานักทะเบียนและประมวลผล
ให้ความเห็นชอบ ในคราวการประชุมครั้งที่ 8/2561
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561

บทสรุปผู้บริหาร
สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้รับจัดสรรงบประมำณประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 4,887,900 บำท (สี่ล้ำนแปดแสนแปดหมื่น
เจ็ดพันเก้ำร้อยบำทถ้วน) ประกอบด้วยงบประมำณแผ่นดิน จำนวน 1,707,800 บำท (หนึ่งล้ำนเจ็ดแสนเจ็ดพันแปดร้อยบำทถ้วน) เงินรำยได้ จำนวน 3,180,100 บำท
(สำมล้ำนหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยบำทถ้วน) โดยแยกงบประมำณตำมประเด็นยุทธศำสตร์ของสำนักทะเบียนและปนะมวลผล ดังนี้
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำกระบวนกำรรับนักศึกษำ ได้รับจัดสรรงบประมำณ 1,793,500 บำท คิดเป็นร้อยละ 36.69
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำทีม่ ีประสิทธิภำพ ได้รับจัดสรรงบประมำณ 137,800 บำท คิดเป็นร้อยละ 2.82
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำระบบทะเบียนและประมวลผล ได้รับจัดสรรงบประมำณ 881,600 บำท คิดเป็นร้อยละ 18.04
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำกระบวนกำรให้บริกำรตำมมำตรฐำนกำรให้บริกำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำล ได้รับจัดสรรงบประมำณ 2,075,000 บำท
คิดเป็นร้อยละ 42.45
ทั้งนี้ สำนักทะเบียนและประมวลผลได้จัดทำแผนกำรใช้งบประมำณ ประจำปีงบประมำณ รำยไตรมำส รำยละเอียด ดังนี้
ไตรมาส
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
รวม

งบประมาณ
646,200
811,600
1,768,700
1,661,400
4,887,900

13.22 %

ร้อยละของการใช้
งบประมาณ
13.22
16.60
36.19
33.99
100.00

33.99 %
16.60 %

36.19 %
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลเบื้องต้นของสานักทะเบียนและประมวลผล

ปรัชญา :

กำรบริกำรที่ประทับใจ ก้ำวไกลด้วยเทคโนโลยี มีมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน มุ่งสู่กำรบริกำรที่มีคุณภำพ

วิสัยทัศน์ :

สำนักทะเบียนและประมวลผลจะเป็นหน่วยงำนชั้นนำระดับภูมิภำค ในกำรให้บริกำร ด้ำนข้อมูลสำรสนเทศงำนทะเบียนและประมวลผล
ภำยใน ปี พ.ศ. 2563

พันธกิจ
1. พัฒนำระบบกำรรับนักศึกษำ ระบบทะเบียนนักศึกษำ ระบบลงทะเบียน ระบบประมวลผลกำรศึกษำ ระบบตรวจสอบและรองรับกำรสำเร็จ
กำรศึกษำและประสำนงำนกำรบริหำรหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีประสิทธิภำพ
2. พัฒนำระบบสำรสนเทศให้เป็นศูนย์กลำงข้อมูลนักศึกษำ อำจำรย์และข้อมูลหลักสูตรของมหำวิทยำลัย
3. ปรับปรุงรูปแบบกำรให้บริกำรของสำนักทะเบียนและประมวลผล
4. ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร เพื่อพัฒนำงำนสำนักทะเบียนและประมวลผล

2

ภารกิจ
1.
2.
3.
4.
5.

บริกำรข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนกำรสอน และข้อมูลนักศึกษำ
ดำเนินงำนด้ำนกำรรับนักศึกษำ
ดำเนินงำนด้ำนทะเบียนและประมวลผล
ดำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ดำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำระบบกำรรับนักศึกษำ ระบบทะเบียนนักศึกษำ ระบบลงทะเบียน ระบบประมวลผลกำรศึกษำ ระบบตรวจสอบและรองรับกำรสำเร็จ
กำรศึกษำ ประสำนงำนบริหำรหลักสูตร และจัดกำรเรียนกำรสอนที่ถูกต้อง ตรวจสอบได้
2. เพื่อพัฒนำระบบสำรสนเทศที่มีกำรใช้ข้อมูลร่วมกันกับหน่วยงำนอื่นภำยในมหำวิทยำลัย
3. เพื่อพัฒนำรูปแบบกำรบริกำรที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้รับบริกำร
4. เพื่อส่งเสริมให้บุคลำกรมีศักยภำพในกำรพัฒนำงำน
อัตลักษณ์ : บริกำรแบบกัลยำณมิตร ส่งเสริมกำรผลิตบัณฑิตด้วย ICT
ตัวชี้วัดความสาเร็จของแผน
1. จำนวนโครงกำรที่ดำเนินกำรสำเร็จ ไม่น้อยกว่ำ 12 โครงกำร
2. ดำเนินกำรตำมตัวชี้วัดและเป้ำหมำยของโครงกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
3. ดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
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ส่วนที่ 2
ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย กับประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์
1. กำรจัดกำรศึกษำมีคุณภำพได้มำตรฐำน
กลยุทธ์
5. ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มีสมรรถนะและขีดควำมสำมำรถ
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์
1. มหำวิทยำลัยบริหำรงำนอย่ำงเป็นระบบตำมหลักธรรมำภิบำล
กลยุทธ์
1. พัฒนำระบบกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลที่มีประสิทธิภำพ
2. พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร และกำรจัดกำรศึกษำ
ของมหำวิทยำลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์
(สานักทะเบียนและประมวลผล)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษาทีม่ ีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
1. พัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพ
อย่ำงต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา
เป้าประสงค์
1. กำรพัฒนำระบบกำรรับนักศึกษำที่มีประสิทธิภำพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผล
เป้าประสงค์
1. ระบบสำรสนเทศด้ำนทะเบียนและประมวลผล มีควำมถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
ตรวจสอบได้
2. บริกำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนทะเบียนและประมวลผลให้แก่หน่วยงำน
ทั้งภำยในและภำยนอก
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ประเด็นยุทธศาสตร์
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)

ประเด็นยุทธศาสตร์
(สานักทะเบียนและประมวลผล)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากระบวนการให้บริการตามมาตรฐานการให้บริการ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
1. กำรบริหำรจัดกำรหน่วยงำนที่ดี
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ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติการประจาปี 2562
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการประเมินการสอนอาจารย์
1.1 อบรมบุคลำกรเพื่อพัฒนำระบบประเมิน
กำรสอนอำจำรย์

1.2 จัดทำรูปเล่มรำยงำนประเมินกำรสอนของ
อำจำรย์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

จำนวนระบบประเมินกำรสอน
1 ระบบ
อำจำรย์
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่ำ
ควำมพึงพอใจต่อระบบประเมิน 3.51 คะแนน
กำรสอนอำจำรย์
จำนวนเล่มเอกสำรกำรประเมิน
40 เล่ม
กำรสอนอำจำรย์
ร้อยละของนักศึกษำทีเ่ ข้ำ
ไม่น้อยกว่ำ
ประเมินแต่ละภำคกำรศึกษำ
ร้อยละ 80

2. โครงการบริหารจัดการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
2.1 จัดประชุมสัมมนำอำจำรย์ที่ปรึกษำ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ
เริ่ม
สิ้นสุด

32,000 งานบริการการศึกษา
20,000 งำนบริกำรกำรศึกษำ

ต.ค. 61

ก.ย. 62

งำนบริกำรกำรศึกษำ

ส.ค. 62

ก.ย. 62

12,000 งำนบริกำรกำรศึกษำ

ต.ค. 61

ก.ย. 62

งำนบริกำรกำรศึกษำ

ต.ค. 61

ก.ย. 62

ต.ค. 61

ก.ย. 62

105,800 งานบริการการศึกษา
จำนวนครั้งในกำรจัดประชุม

ไม่น้อยกว่ำ
2 ครัง้
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76,800 งำนบริกำรกำรศึกษำ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
โครงการ/กิจกรรม
2.2 จัดประชุมสัมมนำผู้บริหำรระดับคณะ/
วิทยำลัย และผู้ปฏิบัติงำนด้ำนวิชำกำร
2.3 จัดทำคู่มืออำจำรย์ที่ปรึกษำ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

จำนวนครั้งในกำรจัดประชุม

ไม่น้อยกว่ำ
2 ครั้ง
400 เล่ม

จำนวนคูม่ ืออำจำรย์ที่ปรึกษำ

17,000 งำนบริกำรกำรศึกษำ

ระยะเวลาดาเนินการ
เริ่ม
สิ้นสุด
ต.ค. 61
ก.ย. 62

12,000 งำนบริกำรกำรศึกษำ

เม.ย. 62

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ก.ย. 62

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. โครงการประชุมสัมมนาระบบและกลไกการรับนักศึกษา
1.1 ประชุมสัมมนำระบบและกลไก
ร้อยละของผู้เข้ำร่วม
กำรรับนักศึกษำ
ประชุมสัมมนำจำกจำนวน
ผู้แจ้งควำมจำนง
ระดับคะแนนเฉลี่ยควำมรู้
ควำมเข้ำใจของผู้เข้ำร่วม
ประชุมสัมมนำเกี่ยวกับ
กระบวนกำรรับนักศึกษำและ
แนวทำงกำรเข้ำศึกษำต่อ

เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80
ไม่น้อยกว่ำ
3.51 คะแนน
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งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ
เริ่ม
สิ้นสุด

200,000 งานรับเข้าศึกษา
200,000 งำนรับเข้ำศึกษำ

ก.ค. 62

ก.ย. 62

งำนรับเข้ำศึกษำ

ก.ค. 62

ก.ย. 62

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

2. โครงการพัฒนากระบวนการสอบคัดเลือกนักศึกษา
2.1 กำรคัดเลือกนักศึกษำภำคปกติ
จำนวนครั้งในกำรรับสมัคร
และภำคพิเศษ
นักศึกษำ
2.2 ประชุมร่วมกับ ทปอ.
2.3 สอบปฏิบัติ ทดสอบควำมสำมำรถพิเศษ
และสอบคัดเลือก
2.4 รับรำยงำนตัวนักศึกษำภำคปกติ
และภำคพิเศษ

2.5 จัดทำคู่มือนักศึกษำ
3. โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา
3.1 ประชำสัมพันธ์กำรรับนักศึกษำสัญจร
3.2 จัดทำสื่อประชำสัมพันธ์

จำนวนครั้งในกำรประชุม
จำนวนครั้งในกำรสอบ
จำนวนครั้งในกำรรับรำยงำนตัว
นักศึกษำ
มหำวิทยำลัยมีจำนวนนักศึกษำ
ใหม่ตำมแผนรับนักศึกษำ
จำนวนคู่มือกำรศึกษำ
จำนวนครั้ง
ในกำรประชำสัมพันธ์
ระดับกำรรับรู้ของสื่อ
ประชำสัมพันธ์

เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่ำ
4 ครั้ง
3 ครั้ง
ไม่น้อยกว่ำ
4 ครั้ง
2 ครั้ง
ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 70
5,500 เล่ม
ไม่น้อยกว่ำ
7 ครั้ง
ระดับมำก

8

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ
เริ่ม
สิ้นสุด

1,168,500 งานรับเข้าศึกษา
770,500 งำนรับเข้ำศึกษำ

ต.ค. 61

ส.ค. 62

งำนรับเข้ำศึกษำ
งำนรับเข้ำศึกษำ

ต.ค. 61
ต.ค. 61

ส.ค. 62
ส.ค. 62

198,000 งำนทะเบียนและประมวลผล

เม.ย. 62

ก.ค. 62

งำนรับเข้ำศึกษำ

เม.ย. 62

ก.ค. 62

200,000 งำนรับเข้ำศึกษำ
425,000 งานรับเข้าศึกษา
350,000 งำนรับเข้ำศึกษำ

เม.ย. 62

มิ.ย. 62

ต.ค. 61

ก.ย. 62

งำนรับเข้ำศึกษำ

ต.ค. 61

ก.ย. 62

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
3.3 จัดนิทรรศกำรในงำนตลำดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษำ
3.4 จัดทำคูม่ ือแนะแนวกำรศึกษำ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่

จำนวนครั้งกำรจัดนิทรรศกำร

2 ครั้ง

50,000 งำนรับเข้ำศึกษำ

ระยะเวลาดาเนินการ
เริ่ม
สิ้นสุด
ต.ค. 61
ก.ย. 62

จำนวนคู่มือแนะแนวกำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

500 เล่ม

25,000 งำนรับเข้ำศึกษำ

เม.ย. 62

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

9

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

มิ.ย. 62

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผล
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1. โครงการจัดหากระดาษสาหรับออกเอกสารทางการศึกษา
1.1 จัดจ้ำงทำกระดำษสำหรับออกเอกสำร
จำนวนกระดำษในกำรพิมพ์
40,000 แผ่น
ทำงกำรศึกษำ
ใบรับรองผลกำรเรียน
(Transcript)
จำนวนกระดำษในกำรพิมพ์
5,000 แผ่น
ปริญญำบัตร
จำนวนกระดำษสำหรับ
30,000 แผ่น
ส่งผลกำรเรียนไปยังผู้ปกครอง
ของนักศึกษำ
2. โครงการ จัดทาบัตรประจาตัวนักศึกษาใหม่
2.1 จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษำใหม่
นักศึกษำใหม่ทุกคน
ร้อยละ 100
มีบัตรประจำตัวนักศึกษำ
3. โครงการสัมมนาวิชาการเครือข่ายงานทะเบียน
3.1 เข้ำร่วมสัมมนำวิชำกำรเครือข่ำย
จำนวนผู้เข้ำร่วมสัมมนำวิชำกำร
10 คน
งำนทะเบียน
เครือข่ำยงำนทะเบียน
คะแนนเฉลี่ยระดับควำมรู้
ไม่นอ้ ยกว่ำ
ควำมเข้ำใจของผู้เข้ำสัมมนำ
3.51
10

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ
เริ่ม
สิ้นสุด

195,000 งานทะเบียนและประมวลผล
195,000 งำนทะเบียนและประมวลผล

ต.ค. 61

ธ.ค. 61

งำนทะเบียนและประมวลผล

ต.ค. 61

ธ.ค. 61

งำนทะเบียนและประมวลผล

ต.ค. 61

ธ.ค. 61

600,000 งานทะเบียนและประมวลผล
600,000 งำนทะเบียนและประมวลผล

ต.ค. 61

ส.ค. 62

86,600 งานทะเบียนและประมวลผล
86,600 งำนทะเบียนและประมวลผล

ก.ค. 62

ก.ย. 62

งำนทะเบียนและประมวลผล

ก.ค. 62

ก.ย. 62

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากระบวนการให้บริการตามมาตรฐานการให้บริการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. โครงการ บริหารจัดการสานักทะเบียนและประมวลผล
1.1 ประชุมคณะกรรมกำรประจำสำนัก
จำนวนครั้งในกำรประชุม

เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่ำ
6 ครั้ง

1.2 บริหำรจัดกำรในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ของผู้บริหำร
1.3 ดำเนินกำรจัดซือ้ วัสดุสำนักงำน

ร้อยละของกำรเบิก - จ่ำย

ไม่น้อยกว่ำ

งบประมำณ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ
เริ่ม
สิน้ สุด

1,228,400 หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
180,000 หัวหน้ำสำนักงำน
ต.ค. 61
ผู้อำนวยกำร

ก.ย. 62

ต.ค. 61

ก.ย. 62

ร้อยละ 80

100,000 หัวหน้ำสำนักงำน
ผู้อำนวยกำร

ร้อยละของกำรเบิก - จ่ำย

ไม่น้อยกว่ำ

400,000 งำนบริหำรทั่วไป

ต.ค. 61

ก.ย. 62

งบประมำณ

ร้อยละ 90
100,000 งำนบริหำรทั่วไป

ต.ค. 61

ก.ย. 62

448,400 งำนบริหำรทั่วไป

ต.ค. 61

ก.ย. 62

1.4 ดำเนินกำรบำรุง ดูแลและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ได้รับกำรบำรุง ดูแล
ของสำนัก
ซ่อมแซมอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน

ไม่น้อยกว่ำ

1.5 ประชุมสภำวิชำกำรและอนุกรรมกำร
สภำวิชำกำร

ไม่น้อยกว่ำ
12 ครั้ง

จำนวนครั้งในกำรประชุม

ร้อยละ 80
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากระบวนการให้บริการตามมาตรฐานการให้บริการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
โครงการ/กิจกรรม
2. โครงการพัฒนาบุคลากร
2.1 บุคลำกรในสำนักทะเบียนและประมวลผล
ได้เข้ำร่วมประชุม สัมมนำ อบรม ทั้งภำยใน
และภำยนอก

ตัวชี้วัด
ร้อยละของบุคลำกรในสำนัก
ทะเบียนและประมวลผล
ได้เข้ำร่วมประชุม สัมมนำ
อบรม ทั้งภำยในและภำยนอก
คะแนนเฉลี่ย ระดับควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรร่วมประชุม
สัมมนำ อบรม

เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80
ของจำนวน
บุคลำกรใน
หน่วยงำน
ไม่น้อยกว่ำ
3.51 คะแนน

3. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนกลยุทธ์และการแปลงแผน
สู่การปฏิบัติ”
3.1 จัดประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรทบทวน
จำนวนครั้ง
1 ครั้ง
แผนกลยุทธ์และกำรแปลงแผนสู่กำรปฏิบัติ
ในกำรประชุมสัมมนำ
จำนวนแผนกลยุทธ์
15 เล่ม
ฉบับปรับปรุง 2562
จำนวนแผนปฏิบัติกำรประจำปี
10 เล่ม
2562
12

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ
เริ่ม
สิน้ สุด

95,000 หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
95,000 หัวหน้ำสำนักงำน
ต.ค. 61
ผู้อำนวยกำร

หัวหน้ำสำนักงำน
ผู้อำนวยกำร

ก.ย. 62

ต.ค. 61

ก.ย. 62

57,500 งำนบริหำรทั่วไป

ต.ค. 61

ก.ย. 62

งำนบริหำรทั่วไป

ต.ค. 61

ก.ย. 62

งำนบริหำรทัว่ ไป

ต.ค. 61

ก.ย. 62

57,500 งานบริหารทั่วไป

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากระบวนการให้บริการตามมาตรฐานการให้บริการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร

ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80
4. โครงการพัฒนาด้านประกันคุณภาพการศึกษา การดาเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (KM) และ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
งำนบริหำรทั่วไป

ระยะเวลาดาเนินการ
เริ่ม
สิน้ สุด
ส.ค. 62
ก.ย. 62

50,000 หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ

การดาเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
4.1 ประชุมสัมมนำพัฒนำงำนด้ำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ กำรจัดกำรควำมรู้ กำรบริหำร
ควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน

จำนวนครั้ง
ในกำรประชุมสัมมนำ
จำนวนเล่มแผน และผล
กำรจัดกำรควำมรู้ (KM)
จำนวนเล่มแผนและผล
กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ร้อยละควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
ด้ำนกำรประกันคุณภำพ

1 ครัง้

ต.ค. 61

ก.ย. 62

10 เล่ม

คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้

ต.ค. 61

ก.ย. 62

10 เล่ม

คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง
งำนบริหำรทั่วไป

ต.ค. 61

ก.ย. 62

ส.ค. 62

ก.ย. 62

ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80

13

50,000 งำนบริหำรทัว่ ไป

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากระบวนการให้บริการตามมาตรฐานการให้บริการ โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

5. โครงการ การพัฒนาแอปพลิเคชันตรวจสอบสถานภาพของนักศึกษาบนเครือข่ายมือถือ
5.1 พัฒนำแอปพลิเคชันตรวจสอบสถำนภำพ
จำนวนระบบแอปพลิเคชัน
1 ระบบ
ของนักศึกษำ บนเครือข่ำยมือถือ
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่ำ
ควำมพึงพอใจกำรใช้งำน
3.51
แอปพลิเคชัน
6. โครงการบารุงรักษาระบบสารสนเทศเพือ่ การบริการ (ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศนักศึกษา)
ในลักษณะครบวงจร เพื่อการใช้งานทุกมิติ
6.1 บำรุงรักษำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริกำร จำนวนระบบที่ได้รับ
5 ระบบ
กำรบำรุงรักษำระบบ
(ระบบฐำนข้อมูลและสำรสนเทศนักศึกษำ)
สำรสนเทศและฐำนข้อมูล
ในลักษณะครบวงจร เพื่อกำรใช้งำนทุกมิติ
ระบบสำรสนเทศและฐำนข้อมูล ไม่น้อยกว่ำ
ทั้ง 5 ระบบ มีควำมพร้อมใน
ร้อยละ 80
กำรใช้งำน

14

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

38,000 งานทะเบียนและประมวลผล
38,000 งำนทะเบียนและประมวลผล
งำนทะเบียนและประมวลผล

ระยะเวลาดาเนินการ
เริ่ม
สิ้นสุด
ต.ค. 61
ก.ค. 62

มิ.ย. 62
ก.ย. 62

606,100 ผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผล
606,100 ผู้อำนวยกำรสำนักทะเบียน
และประมวลผล

ก.พ. 62

ก.ย. 62

ผู้อำนวยกำรสำนักทะเบียน
และประมวลผล

ก.ค. 62

ก.ย. 62

