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                                         ส่วนที ่

                             บทนำ 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

แผนกลยุทธ ์ของสำนักทะเบ ียนและประมวลผล  มหาว ิทยาล ัยราชภัฏเช ียงใหม่                     

เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน  และการพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) ฉบับปรับปรุง ปี 2562  โดยมีเป้าหมาย

ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ภายใต้การใช้กลไกธรรมาภบิาล   บนพืน้ฐานศักยภาพของตนเองที่มีอยู่   เพื่อมุ่งส่งเสริมและสนับสนุน

การปฏิบัติภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพ  ทั้งนี้  สำนักทะเบียนและประมวลผลมุ่งเน้น

เรื ่องคุณภาพของการให้บริการ  การวางแผนกลยุทธ์  เพื่อสร้างความสำเร็จในการบริหารและ                 

การจัดการอันจะนำมาซึ่งความสำเร็จและความก้าวหน้าขององค์กร  

ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักทะเบียนและประมวลผลมีทิศทางที่ชัดเจน และ

เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย  สำนักทะเบียนและประมวลผล  จึงได้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์  และการแปลงแผนสู่

การปฏิบัติขึน้   
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการทบทวนแผนกลยุทธ์ 

1. เพื่อทบทวนปรัชญา  วสิัยทัศน์  ภารกิจ ค่านิยมหลัก  อัตลักษณ์  และทบทวน

วัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับพันธกิจ  และประเด็นยุทธศาสตร์  

2. เพื่อวิเคราะห์ SWOT  ให้มีความชัดเจน  เพื่อให้ได้แนวทางในการดำเนินงานที่เหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานในอนาคตของสำนักทะเบียนและประมวลผล                        

ที ่สามารถนำมาปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

4. เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของสำนักทะเบียนและประมวลผล  ระยะ  5  ปี (พ.ศ.2559 -

2563) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 ให้เป็นปัจจุบัน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และให้บุคลากรในหน่วยงาน

ปฏิบัติร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2559 - 2563) ฉบับปรับปรุง ปี 2561 
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1.3 ขั้นตอนการทบทวนแผนกลยุทธ์สำนักทะเบียนและประมวลผล 

 จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์และการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อ
ทบทวนและวิเคราะห์  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ภารกิจ  วัตถุประสงค์  ค่านิยมหลัก  อัตลักษณ์  

เอกลักษณ์  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  กลยุทธ์  ตัวช้ีวัด  และจัดทำแผนที่แผนกลยุทธ์  โดยมี

ขั้นตอน  ดังนี้ 

1. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ของสำนักทะเบียนและประมวลผล 

2. ประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนกลยุทธ์ของสำนักทะเบียนและประมวลผล  ประกอบด้วย 

1) การประเมินสภาพการปัจจุบัน 

2) ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ภารกิจ วตัถุประสงค์ ค่านิยมหลัก อัตลักษณ์และเอกลักษณ์  

3) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

4) เป้าประสงค์ 

5) กลยุทธ์หลัก  กลยุทธ์รอง 

6) ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนนิงาน 

7) เป้าหมายของตัวชีว้ัดในระยะเวลา  5  ปี 

8) กิจกรรม/โครงการ 

9) ผูร้ับผิดชอบ 

3. นำเสนอแผนกลยุทธ์ของสำนักทะเบียนและประมวลผล ระยะ 5  ปี (พ.ศ.2559 - 2563)   

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562  ต่อคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล  เพื่อพิจารณา                  

ให้ความเห็นชอบ 

4. แปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการประจำปี 

5. รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 

6. ทบทวนแผลกลยุทธ์สำนักทะเบียนและประมวลผล 
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        แผนกลยุทธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563)  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

                                         ส่วนที่   

การประเมินสภาพการณป์ัจจุบัน            

สำนักทะเบียนและประมวลผล 
 

การประเมินสภาพการณ์ของสำนักทะเบียนและประมวลผล  เพื่อนำมาใช้ในการจัดทำแผน              

กลยุทธ์ของสำนักทะเบียนและประมวลผล  ระยะ 5  ปี  (พ.ศ.2559 - 2563) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562

เป็นการทบทวนสภาพการณ์เดิมที่สำนักทะเบียนและประมวลผลใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนกลยุทธ์  

โดยได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล 

ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2562 และการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์     

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ประกอบไปด้วยผู้อำนวยการ  รองผู้อำนวยการ  หัวหน้าสำนักงาน

ผู้อำนวยการ  หัวหน้าฝ่าย และผู้ปฏิบัติงานทุกคน  ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาได้ให้ ความคิดเห็น

เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของสำนักทะเบียนและประมวลผล  จากนั้นได้นำเสนอผลสรุปการประเมินให้

บุคลากรและผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็น  เพื่อนำไปใช้ประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์ต่อไป 

 ทั้งนี้การประเมินสภาพการณ์ของสำนักทะเบียนและประมวลผลนั้น  เป็นการวิเคราะห์ปัจจัย

ยุทธศาสตร์  โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบ  SWOT Analysis ประกอบด้วยการวิเคราะห์ในประเด็น

ต่าง ๆ ดังนี้ 

1) จุดแข็ง  (Strength) 

2) จุดอ่อน  (Weakness) 

3) โอกาส  (Opportunity) 

4) อุปสรรค  (Threat) 

ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์  ได้ดังนี ้

 จุดแข็ง  (Strength) 

1. สำนักทะเบียนและประมวลผลมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยและเป็นศูนย์กลางของ

ข้อมูลนักศกึษา อาจารย์ และหลักสูตร 
2.  บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน มีความสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจ 
3. บุคลากรสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับความต้องการของนักศึกษา / 

หน่วยงานได้เอง 
4. บุคลากรมีศักยภาพสูงในการปฏิบัติงาน และมีประสบการณ์ สามารถแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้าได้ 
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        แผนกลยุทธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563)  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

5. บุคลากรมีความสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
6. บุคลากรมีอำนาจหนา้ที่และการตัดสินใจในงานที่ได้รับมอบหมาย 
7. มีระบบการให้บริการที่มีมาตรฐานและรวดเร็ว 
8. มีสถานที่ตัง้สำนักงานที่เอื้อต่อการให้บริการ 
 

 จุดอ่อน  (Weakness) 

1. บุคลากรขาดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
2. การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับระบบการปฏิบัติงานของหน่วยงานไม่ทั่วถึง 

3. สถานที่คับแคบ ไม่สะดวกต่อการให้บริการ  
4. บุคลากรบางส่วนยังขาดความตระหนักในความสำคัญของการใหบ้ริการด้วยใจ  
5. ระบบการให้บริการยังไม่ครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

 

 โอกาส  (Opportunity) 

1. มหาวิทยาลัยใหก้ารสนับสนุนในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
2. มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้หน่วยงานมีการทำวิจัยสถาบัน เพื่อนำมาพัฒนางาน          

ให้มปีระสิทธิภาพ 
3. มีเครอืข่ายงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาค 
4. มีเครอืข่ายบุคลากรด้านงานวิชาการภายในมหาวิทยาลัย 

 

 อุปสรรค  (Threat) 

1. มหาวิทยาลัยมีระบบและเครื่องสำรองไฟฟ้าที่สามารถสำรองไฟได้ในระยะเวลาสั้น 

เมื่อไฟฟ้าดับ ทำให้เครื่องแม่ข่าย (Server) และระบบสารสนเทศของสำนักงานทำงานไม่ได้  

2. ผูร้ับบริการยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ ทำให้ไม่ปฏิบัติตาม                            

ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

3. ปัจจัยด้านห้องเรียน/หอ้งปฏิบัติการเป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรยีนการสอน 
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        แผนกลยุทธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563)  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

                                         ส่วนที่   

สาระสำคัญของแผนกลยุทธ์ 

  สำนักทะเบียนและประมวลผล 
 

3.1   ปรัชญา วสิัยทัศน์  พันธกิจ  ภารกิจ วัตถุประสงค์ 

 สำนักทะเบียนและประมวลผลได้กำหนดปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์  ดังนี้ 

3.1.1 ปรัชญา 

  การบริการที่ประทับใจ ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน มุ่งสู่การ

บริการที่มีคุณภาพ 

 

 3.1.2   วิสัยทัศน์  

  สำนักทะเบียนและประมวลผลจะเป็นหน่วยงานช้ันนำระดับภูมภิาค ในการให้บริการ 

ด้านข้อมูลสารสนเทศงานทะเบียนและประมวลผล ภายใน ปี พ.ศ. 2563 

 

 3.1.3 พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบการรับนักศกึษา ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบลงทะเบียน ระบบ

ประมวลผลการศกึษา ระบบตรวจสอบและรองรับการสำเร็จการศกึษาและประสานงานการบริหาร

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  

2. พัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นศูนย์กลางขอ้มูลนักศึกษา อาจารย์และข้อมูลหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัย 

3. ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการของสำนักทะเบียนและประมวลผล 

4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนางานสำนักทะเบียนและประมวลผล 
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        แผนกลยุทธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563)  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 3.1.4 ภารกิจ   

1. บริการข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน และข้อมูลนักศกึษา 

2. ดำเนนิงานด้านการรับนักศึกษา 

3. ดำเนนิงานด้านทะเบียนและประมวลผล 

4. ดำเนนิงานด้านการจัดการเรียนการสอน 

5. ดำเนนิงานด้านประกันคุณภาพการศกึษา 

 

 3.1.5 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาระบบการรับนักศกึษา ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบลงทะเบียน ระบบ

ประมวลผลการศกึษา ระบบตรวจสอบและรองรับการสำเร็จการศกึษา ประสานงานบริหารหลักสูตร 

และจัดการเรียนการสอนที่ถูกต้อง ตรวจสอบได้ 

2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่มกีารใชข้้อมูลร่วมกันกับหน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัย 

3. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริการที่สร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ 

4. เพื่อส่งเสริมใหบุ้คลากรมีศักยภาพในการพัฒนางาน 

 

3.2   ค่านิยมหลักของสำนักทะเบียนและประมวลผล 

 ค่านยิมหลัก  (Core  Value)  เป็นหลักชี้นำพฤติกรรมที่องค์กรหรอืบุคลากรในองค์กรคาดหวังว่า

จะปฏิบัติ  เป็นตัวสะท้อนหรือมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมองค์กร และช่วยสนับสนุนและชี้นำการตัดสินใจ

ของบุคลากรทุกคนในองค์กร  สำนักทะเบียนและประมวลผลได้ดำเนินการทบทวนค่านิยมหลักของ

สำนักทะเบียนและประมวลผลจากผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์ สำนัก

ทะเบียนและประมวลผล ประกอบไปด้วยผู ้อำนวยการ รองผู ้อำนวยการ  หัวหน้าสำนักงาน

ผูอ้ำนวยการ  หัวหนา้งาน  และผูป้ฏิบัติงาน  ซึ่งได้ค่านิยมหลักของสำนักทะเบียนและประมวลผล  ดังนี้ 

 R Respect   ความน่าเชื่อถือ 

   E  Effectiveness  ใช้เทคโนโลยีในการให้บริการสารสนเทศ 

        อย่างมีประสิทธิผล 

 G Guide    แนะนำให้คำปรึกษา 

 I Innovation  ด้วยนวัตกรรม 

 S Service Mind  การให้บริการดว้ยใจ 
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3.3   อัตลักษณ์ของสำนักทะเบียนและประมวลผล 

 อัตลักษณ์ (Identity)  หมายถึง ผลผลิตของผูเ้รียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ  และวัตถุประสงค์

ของการจัดตั ้งมหาวิทยาลัย  ที ่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและ

ประมวลผล  อัตลักษณ์ของสำนักทะเบียนและประมวลผล  คือ   

 “บริการแบบกัลยาณมิตร ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตด้วย ICT” 

 

3.4 เอกลักษณ์ของสำนักทะเบียนและประมวลผล 

 เอกลักษณ์ (Uniqueness) หมายถึง  ความสำเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็น

ลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่ง ดังนัน้ เอกลักษณ์ของสำนักทะเบียนและประมวลผล คือ 

“ระบบงานทันสมัย ใส่ใจบริการ ทำงานเป็นทีม” 
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3.4 ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์สำนักทะเบียนและประมวลผล       

กับมหาวทิยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 1                  
ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากร

ทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2                 

ยกระดับคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3                 
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู ้ 

เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4                 
พัฒนาระบบบรหิารจัดการของ

มหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์          
ส านักทะเบียนและประมวลผล

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนากระบวนการรับนักศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาระบบการใหบ้รกิารทางการศึกษา      

ท่ีมีประสทิธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผล

ยุทธศาสตร์ที่ 4

พัฒนากระบวนการให้บรกิารตามมาตรฐาน
การใหบ้รกิาร  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ประสานงานด้านการบรหิารจัดการหลักสูตร
ให้มีประสทิธิภาพ



            แผนกลยุทธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563)  
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3.5 ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / กลยุทธ์หลัก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการรบันักศกึษา 

 
 

 

เป้าประสงค์                                                                                     
พัฒนาระบบการรับนักศกึษาที่มีประสทิธภิาพ

กลยุทธ์หลัก                                        
พัฒนาระบบการรับนักศกึษาที่มีประสทิธภิาพ

ปรับปรุงระบบ
การรับสมัคร
นักศกึษา
ออนไลน์

จัดท าระบบ
แผนการรับ
นักศกึษา
ออนไลน์

ปรับปรุง
กระบวนการ           
รับนักศกึษา                 
ให้มีขัน้ตอน                  
ท่ีชัดเจนยิ่งขึน้

มชีอ่งทางการ
ช าระเงนิค่า

สมัคร                  
ท่ีสะดวก

กลยุทธ์หลัก                                                          
สง่เสรมิการประชาสัมพันธ์การรับนักศกึษา

เพิ่มช่องทาง                 
การ

ประชาสัมพันธ์                      
ท่ีเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมาย               
มากขึ้น

จัดชว่งระยะเวลา
การประชาสัมพันธ์                  

รับสมัคร                     
ให้สอดคลอ้ง                  
กับสถานการณ ์                   

ในปัจจุบัน

พัฒนาระบบ
สารสนเทศรับ
นักศกึษาใหม่
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการให้บริการทางการศกึษาทีม่ีประสทิธิภาพ 

 
 

เป้าประสงค์                                                  
พัฒนาระบบสารสนเทศดา้นการจัดการเรียน 
การสอนให้มีประสทิธภิาพอย่างต่อเน่ือง

กลยุทธ์หลัก                                
พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอ้มูล               
ดา้นงานบรกิารการเรียนการสอน

ออกแบบระบบ
ฐานขอ้มูล

ส าหรับระบบ
สารสนเทศด้าน
งานบริการการ
เรียนการสอน

ปรับปรุง
ฐานขอ้มูล

อาจารย์ผู้สอน
และอาจารย์     
ที่ปรึกษา

ปรับปรุง
ระบบ

ฐานขอ้มูล                    
แผนการเรียน
ออนไลน์

ปรับปรุงระบบ
ฐานขอ้มูล
ลงทะเบยีน                                              

เรียนออนไลน์

กลยุทธ์หลัก                                       
พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ              

ดา้นการจัดการเรียนการสอนและการบริการ

พัฒนาระบบ   
ค าร้องออนไลน์
และจัดท าคู่มือ
การใช้งานระบบ
ค าร้องออนไลน์

พัฒนาระบบ
แผนการเรียน
ออนไลน์และ

จัดท าคู่มือการใช้
งานระบบ

แผนการเรียน
ออนไลน์

ปรับปรุงระบบ
ลงทะเบยีนเรียน
ออนไลน์และ

จัดท าคู่มือระบบ
ลงทะเบยีนเรียน

ออนไลน์

พัฒนาระบบ
ประเมินการสอน
ออนไลน์และ
จัดท ารูปเล่ม

ประเมินการสอน
ออนไลน์

ปรับปรุง
โปรแกรม

ส าหรับอาจารย์              
ที่ปรึกษาบน

เครือข่ายมือถือ

พัฒนาระบบ 
จองห้องเรียน
ออนไลน์และ
คูมื่อการใช้งาน

ระบบ          
จองห้องเรียน
ออนไลน์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผล 

 

 
 

เป้าประสงค์                                                                                     
ระบบสารสนเทศด้านทะเบียน            
และประมวลผล มีความถูกต้อง                  

และมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์       

การให้บริการข้อมูลสารสนเทศ                
ด้านทะเบียนและประมวลผล                         

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

กลยุทธ์หลัก                                                     
พัฒนาระบบสารสนเทศด้านทะเบียนและประมวลผล         

ให้มคีวามถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 

ทบทวนและวิเคราะห์  
หาแนวทางการปรับปรุง 

เพื่อพัฒนาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
ของงานทะเบียนและ

ประมวลผล

พัฒนาระบบค ารอ้ง
ออนไลน์ท่ีเกี่ยวข้องกับ

งานทะเบียนและ
ประมวลผล

พัฒนาคู่มอืการใชง้าน
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของงาน
ทะเบียนและประมวลผล

กลยุทธ์หลัก                                                          
พัฒนาการให้บริการงานทะเบียนและประมวลผล              

ที่มปีระสิทธิภาพ

ปรับปรุงและตรวจสอบ
ฐานขอ้มูลสถิติท่ีเกี่ยวข้อง

กับงานทะเบียนและ
ประมวลผลอย่างตอ่เนื่อง
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

พัฒนาบุคลากรงาน
ทะเบียนให้สามารถ

บริการขอ้มูลสารสนเทศ
ท่ีเกี่ยวข้องกับงาน

ทะเบียนและประมวลผล
ได้อยา่งถูกตอ้ง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากระบวนการให้บริการตามมาตรฐานการให้บรกิาร โดยยดึหลักธรรมาภิบาล 

 
 

  

 

เป้าประสงค์                                                                                     
การบริหารจัดการหน่วยงานที่ดี

กลยุทธ์หลัก                                        
การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภบิาล

สร้างความ
เขา้ใจในหลัก
ธรรมาภิบาล      
ให้แกผู่้บริหาร
และบุคลากร

บริหารงาน           
โดยยึดระบบ
คุณธรรม

ลดข้ันตอนการ
ปฏิบัตงิาน

การปฏิบัตงิาน
มีความโปร่งใส  
ตรวจสอบได้

สร้างขวัญ
และก าลังใจ

ให้กับ
บุคลากร

กลยุทธ์หลัก                                          
พัฒนาบุคลากรให้มศีักยภาพ                                 

ในการปฏบัิตงิานและมจีิตบริการ

สง่เสริมและ
สนับสนุนให้

บุคลากรเขา้ร่วม 
การอบรมศักยภาพ
ในการปฏิบัตงิาน

สง่เสริมให้บุคลากร
พัฒนาบุคลกิภาพ                 
การบริการ และการ

ปฏิบัตงิาน 

สง่เสริมและ
สนับสนุนให้

บุคลากรพัฒนางาน
ประจ าโดยการท า

วิจัย 

พัฒนาบุคลากร                 
ให้มีจิตบริการ

กลยุทธ์หลัก                                   
การสร้างวัฒนธรรมท่ีดขีององค์กร

การปลุกจิตส านกึ
ในการประหยัด
พลังงานและ
ทรัพยากร

สง่เสริมการ
อนุรักษ์ศิลปะและ

วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ประสานงานด้านการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

เป้าประสงค์                                                                                     
ประสานงานดา้นการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสทิธภิาพ

กลยุทธ์หลัก                                                              
ประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งในการบรหิารจัดการหลักสูตร

ประสานงานดา้นการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร ปรับปรุงฐานข้อมูลหลักสูตร



            แผนกลยุทธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563)  
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                                                            ส่วนที่   

เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  และผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์

สำนักทะเบียนและประมวลผล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนากระบวนการรับนักศึกษา 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ข้อมูล

พื้นฐาน 58 

เป้าหมาย 
กลยุทธ์หลัก /กลยุทธ์รอง ผู้รับผิดชอบหลัก 

59 60 61 62 63 

1. การพัฒนา

ระบบการรับ

นักศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพ 
 

 

 

1. จำนวนครั้งที่ปรับปรุง

ระบบรับสมัครนักศึกษา

ออนไลน์ 

2. คะแนนเฉลี่ยความ              

พึงพอใจในการใช้งาน

ระบบการรับสมัคร

นักศึกษาออนไลน์                

(ระบบใหม่)       

3. พัฒนาโปรแกรมแผน

รับนักศกึษา 

1 

 

 

N/A 

 

 

 

 

N/A 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

>= 

3.51 

 

 

 

1 

 

 

1. พัฒนาระบบการรับนักศึกษา 

   1.1  ปรับปรุงระบบการรับสมัคร

นักศึกษาออนไลน์ 

   1.2  จัดทำระบบแผนการรับนักศกึษา

ออนไลน์ 

   1.3  เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่าย   

   1.4  ปรับปรุงกระบวนการรับนักศกึษา                

ให้มขีั้นตอนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

   1.5  มีช่องทางการชำระเงนิค่าสมัคร            

ที่สะดวก   

งานรับเข้าศกึษา 

 

4 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ข้อมูล

พื้นฐาน 58 

เป้าหมาย 
กลยุทธ์หลัก /กลยุทธ์รอง ผู้รับผิดชอบหลัก 

59 60 61 62 63 

4. จำนวนระบบ

สารสนเทศรับนักศกึษา

ใหม่ 
5. จำนวนช่องทาง              

การชำระเงนิค่าสมัคร 

N/A 

 

 

1 

- 

 

 

1 

- 

 

 

1 

- 

 

 

1 

- 

 

 

2 

1 

 

 

2 

 
 

6. จำนวนช่องทาง              

การประชาสัมพันธ์ 

7. ร้อยละของนักศกึษา

ใหม่ที่เข้าถึงขอ้มูลข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์การรับ

สมัครทางFacebook   

“งานรับเข้านักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชยีงใหม่” 

1 

 

N/A 

2 

 

- 

2 

 

- 

2 

 

- 

3 

 

70 

3 

 

80 

2. ส่งเสรมิการประชาสัมพันธ์การรับ

นักศกึษา 

   2.1  เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์    

ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 

   2.2  จัดช่วงระยะเวลาการ

ประชาสัมพันธ์รับสมัครให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ในปัจจุบัน 

งานรับเข้าศกึษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการใหบ้ริการทางการศกึษาทีม่ีประสทิธิภาพ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ข้อมูล

พื้นฐาน 59 

เป้าหมาย 
กลยุทธ์หลัก / กลยุทธ์รอง ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

59 60 61 62 63 

1. พัฒนาระบบ

สารสนเทศด้าน

การจัดการเรียน

การสอนให้มี

ประสิทธิภาพ

อย่างต่อเนื่อง 

1. จำนวนระบบ

ฐานขอ้มูลสำหรับ

ระบบสารสนเทศด้าน

งานบริการการเรียน

การสอนที่ได้รับการ

ปรับปรุง 

2. ผูใ้ช้งานระบบมี

คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอใจต่อการใช้งาน

ระบบแผนการเรียน

ออนไลน์ 

N/A 

 

 

 

 

 

N/A 

1 3 3 

 

 

 

 

 

> 

3.50 

3 

 

 

 

 

 

> 

3.55 

3 

 

 

 

 

 

> 

3.60 

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล

ด้านงานบริการการเรียนการสอน 

    1.1 ออกแบบระบบฐานข้อมูลสำหรับ

ระบบสารสนเทศด้านงานบริการ               

การเรียนการสอน 

    1.2 ปรับปรุงฐานข้อมูลอาจารย์

ผูส้อนและอาจารย์ที่ปรึกษา 

    1.3 ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล      

แผนการเรียนออนไลน์ 

    1.4 ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล

ลงทะเบียนเรียนออนไลน์  

งานบริการการศึกษา 

 3. จำนวนระบบและ

คู่มือเทคโนโลยี

สารสนเทศด้านงาน

บริการการเรียนการ

สอนที่ได้รับการ

พัฒนา 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

2. พัฒนาและปรับปรุงระบบ

สารสนเทศด้านการจัดการเรียน   

การสอนและการบรกิาร 

   2.1 พัฒนาระบบคำรอ้งออนไลน์และ                           

จัดทำคู่มอืการใชง้านระบบคำรอ้ง

ออนไลน์ 

งานบริการการศึกษา 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ข้อมูล

พื้นฐาน 59 

เป้าหมาย 
กลยุทธ์หลัก / กลยุทธ์รอง ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

59 60 61 62 63 

4. จำนวนสื่อการ

ให้บริการแนะนำ    

การใชง้านระบบ 

 

N/A 

 

- 

 

- 

 

2 

 

3 

 

4 

   2.2 พัฒนาระบบแผนการเรียน

ออนไลน์และจัดทำคู่มือการใช้งาน

ระบบแผนการเรียนออนไลน์ 

   2.3 ปรับปรุงระบบลงทะเบียนเรียน

ออนไลน์และจัดทำคู่มือระบบ

ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ 

   2.4 พัฒนาระบบประเมินการสอน

ออนไลน์และจัดทำรูปเล่มประเมิน       

การสอนออนไลน์ 

   2.5 ปรับปรุงโปรแกรมสำหรับ

อาจารย์ที่ปรึกษาบนเครือข่ายมือถือ 

   2.6 พัฒนาระบบจองหอ้งเรียน

ออนไลน์และคู่มอืการใช้งานระบบจอง

หอ้งเรียนออนไลน์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผล 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ข้อมูล

พื้นฐาน 58 

เป้าหมาย 
กลยุทธ์หลัก / กลยุทธ์รอง ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

59 60 61 62 63 

1. ระบบ

สารสนเทศ                 

ด้านทะเบียนและ

ประมวลผล                  

มีความถูกต้อง 

และมี

ประสิทธิภาพ 

1. จำนวนโครงการ

พัฒนาระบบทะเบียน

และประมวลผลให้มี

ความถูกต้อง และมี

ประสิทธิภาพ 

2. จำนวนคำร้อง

ออนไลน์ของงาน

ทะเบียนและ

ประมวลผล 

3. จำนวนคู่มือการใช้

งานระบบงานทะเบียน

และประมวลผล 

N/A 

 

 

 

 

N/A 

 

 

 

N/A 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศ                       

ด้านทะเบียนและประมวลผลให้มี

ความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 

    1.1 ทบทวนและวิเคราะห์หาแนว

ทางการปรับปรุงเพื่อพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของงานทะเบียน

และประมวลผล 

    1.2 พัฒนาระบบคำร้องออนไลน์ที่

เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและ

ประมวลผล  

    1.3 พัฒนาคู่มือการใชง้านระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของงานทะเบียน

และประมวลผล  

งานทะเบียนและ

ประมวลผล 



            แผนกลยุทธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563)  
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ข้อมูล

พื้นฐาน 58 

เป้าหมาย 
กลยุทธ์หลัก / กลยุทธ์รอง ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

59 60 61 62 63 

2. การใหบ้ริการ

ข้อมูลสารสนเทศ    

ด้านทะเบียนและ

ประมวลผลได้

อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

1. จำนวนระบบ

ฐานขอ้มูลสถิติสำหรับ

ระบบสารสนเทศด้าน

งานทะเบียนและ

ประมวลผลที่ได้รับ

การปรับปรุง 

2. ระดับคะแนนเฉลี่ย

ความพึงพอใจของ

ผูร้ับบริการด้าน

ทะเบียนและ

ประมวลผล 

3. จำนวนการ

ให้บริการขอ้มูล

สารสนเทศด้าน

ทะเบียนและ

ประมวลผลแก่

หน่วยงานภายในและ

ภายนอก 

N/A 

 

 

 

 

 

N/A 

 

 

 

 

N/A 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

1 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

 

 

3.55 

 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

 

 

3.60 

 

 

 

 

2 

2. พัฒนาการให้บรกิารงานทะเบียน

และประมวลผลที่มีประสิทธิภาพ            

    2.1 ปรับปรุงและตรวจสอบ

ฐานขอ้มูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับงาน

ทะเบียนและประมวลผลอย่างต่อเนื่อง

ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  

   2.2 พัฒนาบุคลากรงานทะเบียนให้

สามารถบริการข้อมูลสารสนเทศที่

เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและ

ประมวลผลได้อย่างถูกต้อง 

งานทะเบียนและ

ประมวลผล 



            แผนกลยุทธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563)  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนากระบวนการให้บริการตามมาตรฐานการให้บริการ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ข้อมูล

พื้นฐาน 59 

เป้าหมาย 
กลยุทธ์หลัก / กลยุทธ์รอง ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

59 60 61 62 63 

การบริหาร

จัดการหน่วยงาน

ที่ดี 

1. ระดับคะแนน              

ผลการประเมินการ

บริหารงานของ

ผูบ้ริหาร  

ไม่น้อยกว่า 3.50 

2. จำนวนการประชุม

เพื่อสร้างความเข้าใจ

ในหลักธรรมาธิบาล 

ให้แก่บุคลากร  

3. จำนวนกิจกรรม   

ที่มกีารลดขั้นตอน   

การทำงาน 

4. จำนวนช่องทาง 

การแจ้งข่าว

ประชาสัมพันธ์   

 

4.46 

 

 

 

 

ไม่น้อยกว่า  

1 ครั้ง 

 

 

N/A 

  

 

1 

 

 

 

 

4.46 

 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

 

 

4.50 

 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

 

 

4.50 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

4.50 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

4.50 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1.  การบริหารจัดการโดยยึดหลัก 

ธรรมาภิบาล 

    1.1 สร้างความเข้าใจในหลัก 

ธรรมาภิบาลให้แก่ผูบ้ริหารและ

บุคลากร 

    1.2 บริหารงานโดยยึดระบบ

คุณธรรม 

    1.3 ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

    1.4 การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส  

ตรวจสอบได้ 

    1.5 สร้างขวัญและกำลังใจใหก้ับ

บุคลากร 

ผูอ้ำนวยการสำนัก

ทะเบียนและประมวลผล   

หัวหนา้สำนักงาน

ผูอ้ำนวยการ 



            แผนกลยุทธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563)  
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ข้อมูล

พื้นฐาน 59 

เป้าหมาย 
กลยุทธ์หลัก / กลยุทธ์รอง ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

59 60 61 62 63 

5. จำนวนครั้งที่ได้รับ

การตรวจสอบภายใน

ทุกป ี

6. จำนวนกิจกรรม

สร้างเสริมขวัญและ

กำลังใจ 

1 

 

 

N/A 

1 

 

 

- 

1 

 

 

- 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 7. จำนวนงานวิจัย 

เพื่อพัฒนางานประจำ 

8. ร้อยละของ

บุคลากรที่เข้าร่วม

อบรมพัฒนาบุคลากร 

ไม่น้อยกว่า 

1 

 

100 

1 

 

 

100 

 

 

 

1 

 

 

100 

 

1 

 

 

100 

 

 

 

1 

 

 

100 

 

 

 

1 

 

 

100 

 

 

 

2. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ             

ในการปฏิบัติงานและมีจิตบริการ 

   2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้

บุคลากรเข้าร่วมการอบรมศักยภาพ 

ในการปฏิบัติงาน 

   2.2 ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนา

บุคลิกภาพ การบริการ และ                     

การปฏิบัติงาน   

   2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้

บุคลากรพัฒนางานประจำโดยการทำ

วิจัย  

   2.4 พัฒนาบุคลากรใหม้ีจิตบริการ 

หัวหนา้สำนักงาน

ผูอ้ำนวยการ 



            แผนกลยุทธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563)  
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ข้อมูล

พื้นฐาน 59 

เป้าหมาย 
กลยุทธ์หลัก / กลยุทธ์รอง ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

59 60 61 62 63 

 9. จำนวนกิจกรรม            

ทีส่ร้างวัฒนธรรม                

ที่ดขีององค์กร 

 

N/A - - 4 4 4 3. การสร้างวัฒนธรรมที่ดี                    

ขององค์กร 

   3.1 การปลุกจิตสำนึกในการ

ประหยัดพลังงานและทรัพยากร 

   3.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและ

วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ผูอ้ำนวยการสำนัก

ทะเบียนและประมวลผล   
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  ประสานงานดา้นการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ข้อมูล

พื้นฐาน 58 

เป้าหมาย 
กลยุทธ์หลัก /กลยุทธ์รอง ผู้รับผิดชอบหลัก 

59 60 61 62 63 

ประสานงาน          

ด้านการบริหาร

จัดการหลักสูตร

ให้มปีระสิทธิภาพ 

จำนวนครั้งในการ

ปรับปรุงฐานข้อมูล

หลักสูตร  

N/A - - - 2 2 1. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง            

ในการบริหารจัดการหลักสูตร 

   1.1  ประสานงานด้านการพัฒนา / 

ปรับปรุงหลักสูตร 

1.2  ปรับปรุงฐานข้อมูลหลักสูตร 

ผูอ้ำนวยการสำนัก

ทะเบียนและ

ประมวลผล   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            แผนกลยุทธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563)  
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โครงการตามกลยุทธ์หลัก/กลยุทธ์รองเพื่อการพัฒนา สำนกัทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนากระบวนการรับนักศึกษา 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์หลัก/กลยุทธ์รอง โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

การพัฒนาระบบ                 

การรับนักศกึษาที่มี

ประสิทธิภาพ 

1. พัฒนาระบบการรับนักศึกษา 

   1.1  ปรับปรุงระบบการรับสมัคร

นักศึกษาออนไลน์ 

   1.2  จัดทำระบบแผนการรับนักศกึษา

ออนไลน์ 

   1.3  เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่าย   

   1.4  ปรับปรุงกระบวนการรับนักศกึษา                

ให้มขีั้นตอนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

   1.5  มีช่องทางการชำระเงนิค่าสมัคร          

ที่สะดวก   

   1.  พัฒนาระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์และ

คู่มือการใชร้ะบบการรับสมัครนักศึกษา 

   2.  จัดทำระบบแผนการรับนักศึกษาออนไลน์และ

คู่มือการใชร้ะบบแผนการรับนักศึกษา 

   3.  พัฒนาระบบสารสนเทศรับนักศกึษาใหม่ 
   4.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับคณะ / วิทยาลัย          

ที่เกี่ยวข้องกับการรับนักศกึษา 

   5.  เพิ่มช่องทางการชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาท์เตอร์

เซอร์วิส 

งานรับเข้าศกึษา 

2. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การรับ

นักศกึษา 

   2.1  เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์              

ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 

   1.  เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศกึษา 

   2.  จัดกิจกรรม open house 

 3.  ให้ทุนการศกึษานักเรียน เรียนดี แต่ขาดแคลนทุน

ทรัพย์ 

 4.  โครงการประชาสัมพันธ์สัญจรรับนักศึกษา 

งานรับเข้าศกึษา 



            แผนกลยุทธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563)  
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์หลัก/กลยุทธ์รอง โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

   2.2  จัดช่วงระยะเวลาการ

ประชาสัมพันธ์รับสมัครให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ในปัจจุบัน 

 5. กิจกรรมสร้างความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการรับ

นักศึกษา  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนาระบบการใหบ้รกิารทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์หลัก / กลยุทธ์รอง โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศ              

ด้านการจัดการเรยีนการสอน          

ให้มปีระสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูล ด้านงานบริการการเรยีน

การสอน 

    1.1 ออกแบบระบบฐานข้อมูลสำหรับ

ระบบสารสนเทศด้านงานบริการการ

เรียนการสอน 

    1.2 ปรับปรุงฐานข้อมูลอาจารย์ผูส้อน

และอาจารย์ที่ปรึกษา 

    1.3 ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล         

แผนการเรียนออนไลน์ 

    1.4 ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล

ลงทะเบียนเรียนออนไลน์  

1. จัดทำขอ้มูลอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่

ปรึกษา 

2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลแผนการเรียน

ออนไลน์ 

3. จัดทำฐานข้อมูลการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ 

4. การพัฒนาระบบฐานขอ้มูลคำร้องออนไลน์ 

 

 

 

งานบริการการศึกษา 

2. พัฒนาและปรับปรุงระบบ

สารสนเทศด้านการจัดการเรียนการ

สอนและการบรกิาร 

   2.1 พัฒนาระบบคำรอ้งออนไลน์และ                           

จัดทำคู่มอืการใชง้านระบบคำรอ้ง

ออนไลน์ 

1. โครงการพัฒนาระบบคำร้องออนไลน์ 

2. โครงการพัฒนาระบบแผนการเรียนออนไลน์ 

3. โครงการพัฒนาระบบประเมินการสอน

อาจารย์ 

4. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับ

นักศึกษาบนเครือข่ายมือถือ 

งานบริการการศึกษา 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์หลัก / กลยุทธ์รอง โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

   2.2 พัฒนาระบบแผนการเรียน

ออนไลน์และจัดทำคู่มือการใช้งานระบบ

แผนการเรียนออนไลน์ 

   2.3 ปรับปรุงระบบลงทะเบียนเรียน

ออนไลน์และจัดทำคู่มือระบบลงทะเบียน

เรียนออนไลน์ 

   2.4 พัฒนาระบบประเมินการสอน

ออนไลน์และจัดทำรูปเล่มประเมินการ

สอนออนไลน์ 

   2.5 ปรับปรุงโปรแกรมสำหรับอาจารย์

ที่ปรึกษาบนเครือข่ายมือถือ 

   2.6 พัฒนาระบบจองหอ้งเรียน

ออนไลน์และคู่มอืการใช้งานระบบจอง

หอ้งเรียนออนไลน์ 

5. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับ

อาจารย์บนเครือข่ายมอืถือ 

6. โครงการพัฒนาระบบจองห้องเรียนออนไลน์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 พัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผล 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์หลัก / กลยุทธ์รอง โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1. ระบบสารสนเทศ                 

ด้านทะเบียนและประมวลผล                  

มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศ                       

ด้านทะเบียนและประมวลผลให้มี

ความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 

    1.1 ทบทวนและวิเคราะห์                      

หาแนวทางการปรับปรุงเพื่อพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของงานทะเบียน

และประมวลผล 

    1.2 พัฒนาระบบคำร้องออนไลน์                

ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและ

ประมวลผล  

    1.3 พัฒนาคู่มือการใชง้านระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของงานทะเบียน

และประมวลผล 

1. โครงการทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศด้านทะเบียนและ

ประมวลผล 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานของ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงานทะเบียนและ

ประมวลผล 

3. โครงการปรับปรุงระบบคำรอ้งออนไลน์ที่

เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและประมวลผล  

4. โครงการพัฒนาคู่มือการใช้งานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานทะเบียนและ

ประมวลผล 

งานทะเบียนและประมวลผล 

2. การใหบ้ริการข้อมูลสารสนเทศ              

ด้านทะเบียนและประมวลผลได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาการให้บรกิารงานทะเบียน

และประมวลผลที่มีประสิทธิภาพ            

    2.1 ปรับปรุงและตรวจสอบฐานขอ้มูล

สถิตทิี่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและ

1. โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลสถิติในงาน

ทะเบียนให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ารให้บริการ

ข้อมูลสารสนเทศในด้านงานทะเบียนและ

ประมวลผล 

งานทะเบียนและประมวลผล 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์หลัก / กลยุทธ์รอง โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ประมวลผลอย่างต่อเนื่องถูกต้องและ

เป็นปัจจุบัน  

   2.2 พัฒนาบุคลากรงานทะเบียน             

ให้สามารถบริการข้อมูลสารสนเทศ                

ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและ

ประมวลผลได้อย่างถูกต้อง 

3. โครงการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ 

4. โครงการจัดหากระดาษสำหรับออกเอกสาร

ทางการศึกษา 

5. โครงการสัมมนาเครือข่ายงานทะเบียน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนากระบวนการให้บริการตามมาตรฐานการให้บริการ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์หลัก / กลยุทธ์รอง โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการหน่วยงานที่ดี 1.  การบริหารจัดการโดยยึดหลัก 

ธรรมาภิบาล 

    1.1 สร้างความเข้าใจในหลัก 

ธรรมาภิบาลให้แก่ผูบ้ริหารและบุคลากร 

    1.2 บริหารงานโดยยึดระบบคุณธรรม 

    1.3 ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

    1.4 การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส  

ตรวจสอบได้ 

    1.5 สร้างขวัญและกำลังใจใหก้ับ

บุคลากร 

1. โครงการบริหารจัดการสำนักทะเบียนและ

ประมวลผล 

2. โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพ

การศกึษา การดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้ 

(KM) และการดำเนินการด้านการบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายใน 

3. โครงการประชุมสภาวิชาการ 

4. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ

สารสนเทศนักศึกษา 

5. โครงการประเมินผลการใช้ระบบฐานขอ้มูล

และสารสนเทศนักศึกษา 

6. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวน

แผนกลยุทธ์และการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ 

7. โครงการปรับปรุงระบบการให้บริการ

ออนไลน์  

8. โครงการสร้างเสริมขวัญและกำลังใจ                    

ในการปฏิบัติงาน 

ผูอ้ำนวยการสำนักทะเบียนและ

ประมวลผล 

หัวหนา้สำนักงานผูอ้ำนวยการ 

งานบริหารทั่วไป 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์หลัก / กลยุทธ์รอง โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

9. โครงการพัฒนาการให้บริการแบบครบวงจร 

One Stop Service : OSS 

 2. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ             

ในการปฏิบัติงานและมีจิตบริการ 

    2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหบุ้คลากร

เข้าร่วมการอบรมศักยภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

    2.2 ส่งเสริมใหบุ้คลากรพัฒนา

บุคลิกภาพ การบริการ และ                     

การปฏิบัติงาน   

    2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนใหบุ้คลากร

พัฒนางานประจำโดยการทำวิจัย (R2R) 

    2.4 พัฒนาบุคลากรใหม้ีจิตบริการ 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร 

2. โครงการพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ 

(Excellent Service)  

3. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร 

เข้าร่วมอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนางานวิจัย 

4. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร 

เข้าร่วมอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนางาน                    

ด้านบริการ 

     

 

หัวหนา้สำนักงานผูอ้ำนวยการ 

3. การสร้างวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร 

   3.1 การปลูกจติสำนึกในการประหยัด

พลังงานและทรัพยากร 

   3.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและ

วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

1. กิจกรรมส่งเสริมการประหยัดพลังงานและ

ทรัพยากร 

2. กิจกรรมส่งเสริมการแต่งกายพื้นเมอืง 

3. กิจกรรม 5 ส 

4. เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณี  

หัวหนา้สำนักงานผูอ้ำนวยการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 ประสานงานด้านการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์หลัก/กลยุทธ์รอง โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ประสานงานด้านการ

บริหารจัดการหลักสูตร

ให้มปีระสิทธิภาพ 

1. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง            

ใการบริหารจัดการหลักสูตร 

   1.1  ประสานงานด้านการพัฒนา / 

ปรับปรุงหลักสูตร 

   1.2  ปรับปรุงฐานข้อมูลหลักสูตร 

1. การปรับปรุงฐานข้อมูลหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน ผูอ้ำนวยการสำนักทะเบียนและ

ประมวลผล  
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    แผนกลยุทธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล  ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2559 – 2563)  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

                           ส่วนที่   

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

และการติดตามประเมินผล 
 

5.1   กลไกในการบริหารแผนกลยุทธ์สำนักทะเบียนและประมวลผล 

  ในการนำแผนกลยุทธ์ของสำนักทะเบียนและประมวลผลไปสู ่การปฏิบัติและการติดตาม

ประเมินผลนั้น  สำนักทะเบียนและประมวลผลจะดำเนนิการดังนี้ 

 5.1.1  การนำไปสู่การปฏิบัติ 

1) ผู้บริหารและหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/

ตัวชี้วัด  เพื่อเป็นแนวทางและสร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน  และเน้นการดำเนินงานที่มีส่วนร่วม

ของบุคลากรทุกงาน โดยแต่งตัง้คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล 

 2) สำนักทะเบียนและประมวลผลจัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการตามแผน โดยมี   

การกำกับติดตาม ประเมินผลคุณภาพ  ประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงาน

ประสบผลสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ 

 3) กำหนดระยะเวลาของการปฏิบัติงานตามแผน เมื ่อได้ศึกษางานและคุณสมบัต ิ                 

ของผู้ปฏิบัติงานแล้วผู้วางแผนงานจะสามารถคาดคะเนได้ว่างานชิ้นหนึ่ง ๆ ควรใช้กำลังคนปฏิบัติงาน            

กี่คนและแผนงานดังกล่าวจะใช้เวลาเท่าใดในแต่ละแผนและควรใช้เวลาเท่าใดตลอดแผนงาน เพื่อให้

การอ่านแผนงานง่ายยิ่งขึน้ควรจัดทำเป็นตารางแสดงเวลาที่ใชป้ฏิบัติงานแต่ละงานอย่างชัดเจน 

 4) เมื่อสำนักทะเบียนและประมวลผลได้รับอนุมัติโครงการ/กิจกรรม  จากมหาวิทยาลัย

แล้ว  ให้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสำนักทะเบียนและประมวลผล  

แล้วผลักดันให้มกีารดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการอย่างมปีระสิทธิภาพและสม่ำเสมอ 

 5) กำหนดภารกิจ  ความรับผิดชอบให้ชัดเจน เพื่อความสอดคล้องกับแผนงานและขจัด

ความซ้ำซ้อนของงาน 

6) วางแนวปฏิบัติแก่ผูป้ฏิบัติและผู้เกี่ยวข้อง  เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและชัดเจน  รวมทั้ง 

ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

7) มีการกำกับติดตาม และการประเมินผลที่มุ ่งเน้นการประเมินเพื่อการพัฒนาและ

ปรับปรุงการดำเนินงาน  โดยมีการพัฒนาตัวชี ้วัดผลสำเร็จการดำเนินงานทั้งในด้านปริมาณและ

คุณภาพ ระยะเวลาในการประเมิน ผูป้ระเมิน และแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

5 
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8) เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของแผนให้เจ้าหน้าที่

และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ทราบ  มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้การนำแผน         

สู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและต่อเนื่อง 

9)  ผู ้บร ิหารเป ็นผู ้ร ับผิดชอบหลักในแต่ละประเด็นย ุทธศาสตร์   กำกับติดตาม                 

การดำเนินงานตามประเด็นย ุทธศาสตร์  พร้อมทั ้งสร ุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ                       

ในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกลยุทธ์ 5 ป ี(พ.ศ. 2559 - 2563) 

นโยบายและกลยุทธ์ 

แผนปฏิบัติการของ 

สำนักทะเบียนและประมวลผล 

โครงการ / กิจกรรม 

ติดตาม ประเมนิผล 

    ทบทวนแผนกลยุทธ์ 

ผู้บรหิาร 

แต่ละงาน 

แต่ละงาน 

 
กรรมการติดตาม 

ประเมนิผล 

สำนักทะเบียนและประมวลผล 
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5.2 การติดตามประเมนิผล  

หลังจากที่สำนักทะเบียนและประมวลผลได้ดำเนินการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์แล้ว จำเป็น               

ต้องมีการกำกับติดตาม  และประเมินผล  เพื่อให้ทราบผลและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานว่า

สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด  โดยการตดิตามประเมินผล  ดังนี้ 

1. สำนักทะเบียนและประมวลผล แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผน              

กลยุทธ์สำนักทะเบียนและประมวลผล  เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการให้ทราบถึงความก้าวหน้า

ความบกพร่อง  พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ทรัพยากรในโครงการกับผลผลิตของโครงการ

ตลอดจนผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำโครงการไปปฏิบัติ  เพื่อที่ผูด้ำเนนิงานตามโครงการ

จะได้ปรับปรุงแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 

2. คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการบริหารสำนักทะเบียนและประมวลผล  

อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ให้รายงานผลการติดตามภายใน 30 วัน หลังจากสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 และ

สิน้สุดปีงบประมาณ 

3. สำนักทะเบียนและประมวลผล มีการปรับปรุงแผนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

4. สำนักทะเบียนและประมวลผล โดยคณะกรรมการบริหารสำนักทะเบียนและประมวลผล  

สร้างมาตรการเร่งรัด  หากมีโครงการที่ดำเนินการช้ากว่าที่กำหนด และตรวจสอบคุณภาพอย่างใกล้ชิด

และสม่ำเสมอ 

5. คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล 

รายงานการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเป้าหมายหลังสิ้นสุดการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทราบถึง

ความก้าวหน้า ความสำเร็จ หรอืความลม้เหลวของโครงการ 
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ภาคผนวก 
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แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) สำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  (พ.ศ. 2559 -2563) 
 

 

กลยุทธท์ี ่ พัฒนากระบวนการรับนักศกึษา 
พัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษา     

ที่มีประสทิธิภาพ 
พัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผล 

พัฒนากระบวนการใหบ้ริการ        

ตามมาตรฐานการให้บริการ            

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

มิติ

ประสทิธิผล

ตามกลยทุธ ์

    

มติคิุณภาพ

การให้บริการ 

    

มิติ

ประสทิธิภาพ

ของการ

ปฏิบัติ

ราชการ 

 

 

 

 

 

    

มติกิารพัฒนา

องค์กร 

 

 

 

 

    

ภายในปี พ.ศ. 2563  สำนักทะเบียนและประมวลผลจะเป็นหน่วยงานชั้นนำระดบัภูมภิาคในการให้บรกิารด้านข้อมูลสารสนเทศงานทะเบียนและประมวลผล 

ภาคผนวก 

จำนวนนักศึกษาตรงตามแผนรับ 

ความสนใจเข้าศกึษาเพิม่มากขึน้และมี

ช่องทางการรับนักศึกษามากขึน้ 

ปรับปรุง/

พัฒนาการ

ประชาสัมพันธ ์

ปรับ/พัฒนา

กระบวนการ

คัดเลือกทีม่ี

ประสิทธิภาพ 

พัฒนา

ทักษะ

บุคลากร        

พัฒนา

โปรแกรม 

การรับ

นักศึกษา 

การบรหิารจัดการหน่วยที่ด ี

ความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิาร 

ทำงานด ี มีประสิทธิภาพ 

มีความสขุในการปฏิบัตงิาน 

บุคลากรมคีวาม

เข้าใจในหลัก          

ธรรมาภิบาล 

ปลูกฝัง

จิตสำนึกในการ

ประหยัด

พลังงาน 

ความถูกต้อง รวดเร็วของข้อมูล 

การให้บริการท่ีมีความถูกต้อง รวดเร็ว 

ตอบสนองความตอ้งการของผู้ใชบ้ริการ 

ประสานการ

พัฒนาการ

เรียนการ

สอนเพื่อให้มี

ประสิทธิภาพ 

 

พัฒนาระบบ

สารสนเทศ

เพื่อ

พัฒนาการ

เรียนการสอน 

 

ประสาน

ความร่วมมือ

กับหน่วยงาน

ภายนอกของ

สำนัก 

พัฒนาทักษะของบคุลากร 

เอกสารรวมถึงข้อมูลสารสนเทศงานทะเบียน

และประมวลผลมคีวามถูกต้อง รวดเร็ว 
สามารถตรวจสอบได ้

ผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศงานทะเบียนและ

ประมวลผลมีความพงึพอใจ 

มีการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศที่มี

ประสิทธิภาพ 

มีการอบรมพัฒนา

บุคลากรของงาน

ทะเบียนและ

ประมวลผลอย่าง

ต่อเนื่อง 

พัฒนาระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

พัฒนาทักษะ

บุคลากร 

จัดอุปกรณ์

ในการ  

พัฒนาระบบ

สารสนเทศ       

ก 
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                                   ภาคผนวก 

คำอธิบายตวัชี้วัดเป้าประสงค ์
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1   

การพัฒนากระบวนการรับนักศกึษา 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ คำอธิบาย/ระดับเกณฑ์ 

การพัฒนาระบบการรับ

นักศึกษาที่มปีระสิทธิภาพ 

1. จำนวนครั้งที่ปรับปรุงระบบ

รับสมัครนักศึกษาออนไลน์ 

จำนวนครั้งที่ปรับปรุงระบบรับสมัคร

นักศึกษาออนไลน์  เพื่อให้ระบบใช้งาน

ได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ 

สะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว 

2.  คะแนนเฉลี่ย                  

ความพึงพอใจในการใชง้าน

โปรแกรมรับสมัครนักศกึษา

ออนไลน์ (ระบบใหม่)       

4.51 – 5.00 พึงพอใจมากที่สุด 

3.51 – 4.50 พึงพอใจมาก 

2.51 – 3.50 พึงพอใจปานกลาง 

1.51 – 2.50 พึงพอใจน้อย 

0- 1.50      พึงพอใจน้อยที่สุด 

3.  พัฒนาโปรแกรมแผนการรับ

นักศึกษา 

พัฒนาโปรแกรมแผนการรับนักศึกษา 1 

ระบบ 

4. จำนวนระบบสารสนเทศรับ

นักศึกษาใหม่ 

สารสนเทศรับนักศกึษาใหม่                   

ที่พัฒนาขึน้มาใหม่ 

5. จำนวนช่องทางการชำระเงิน

ค่าสมัคร 

จำนวนช่องทางการชำระเงินค่าสมัครที่

เพิ่มขึน้ โดยไม่นับรวมจากปีที่ผ่านมา 

6. จำนวนช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์ 

จำนวนช่องทางของการประชาสัมพันธ์

ที่เพิ่มขึ้น โดยไม่นับรวมจากปีที่ผ่านมา 

7. ร้อยละของนักศกึษาใหม่    

ที่เข้าถึงข่าวสารประชาสัมพันธ์

การรับสมัครทาง Facebook 

“งานรับเข้านักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” 

ร้อยละของนักศึกษาใหม่ที่เข้าถึง

ข่าวสารประชาสัมพันธ์การรับสมัคร

ทาง Facebook “งานรับเข้านักศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” 

ข 



39 
 

 

                       
     แผนกลยุทธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล  ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2559 – 2563)  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 

พัฒนาระบบการให้บรกิารทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ คำอธิบาย/ระดับเกณฑ์ 

พัฒนาระบบสารสนเทศ                

ด้านการจัดการเรยีนการ

สอนให้มปีระสิทธิภาพ

อย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนระบบฐานขอ้มูลสำหรับ

ระบบสารสนเทศด้านงาน

บริการการเรียนการสอน                    

ที่ได้รับการปรับปรุง 

ระบบฐานขอ้มูลที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการเรยีนการสอนมกีารปรับปรุง

และพัฒนาเพื่อให้ระบบใช้งานได้อย่าง

ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ สะดวก 

ถูกต้อง รวดเร็ว 

ผูใ้ช้งานระบบมีคะแนนเฉลี่ย

ความพึงพอใจต่อการใช้งาน

ระบบแผนการเรียนออนไลน์ 

4.51 - 5.00 พึงพอใจมากที่สุด 

3.51 - 4.50 พึงพอใจมาก 

2.51 - 3.50 พึงพอใจปานกลาง 

1.51 - 2.50 พึงพอใจน้อย 

0 - 1.50     พึงพอใจน้อยที่สุด 

จำนวนระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศด้านงานบริการการ

เรียนการสอนที่ได้รับการ

พัฒนา 

มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศด้านงานบริการ

การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เช่น 

   1) ระบบแผนการเรียนออนไลน์และ

คู่มือการใช้งานระบบแผนการเรียน

ออนไลน์ 

   2) ระบบลงทะเบียนออนไลน์และ

คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียน

ออนไลน์ 

   3) ระบบคำรอ้งออนไลน์และคู่มือ

การใชง้านระบบคำรอ้งออนไลน์ 

   4) ระบบประเมินการสอนอาจารย์

และรูปเล่มการประเมินการสอน

อาจารย์ 

จำนวนสื่อการให้บริการแนะนำ

การใชง้านระบบ 

สื่อแนะนำการใชง้านระบบ                 

โดยมีการนับซ้ำจากปีที่ผ่านมา 
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     แผนกลยุทธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล  ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2559 – 2563)  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  

การพัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผล 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ คำอธิบาย/ระดับเกณฑ์ 

ระบบสารสนเทศด้าน

ทะเบียนและประมวลผลมี

ความถูกต้องและมี

ประสิทธิภาพ 

จำนวนโครงการพัฒนาระบบ

ทะเบียนและประมวลผลให้มี

ความถูกต้อง และมี

ประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนาระบบทะเบียนและ

ประมวลผลให้มีความถูกต้องและมี

ประสิทธิภาพ 

จำนวนคำร้องออนไลน์ของ

งานทะเบียนและประมวลผล 

คำรอ้งออนไลน์ในระบบสารสนเทศ               

ที่มคีวามถูกต้องและใช้งานได้อย่าง              

มีประสิทธิภาพ 

จำนวนคู่มอืการใช้งาน

ระบบงานทะเบียนและ

ประมวลผล 

คู่มือการใช้งานระบบขอสำเร็จ

การศกึษา 

การให้บริการขอ้มูล

สารสนเทศด้านทะเบียน

และประมวลผลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

จำนวนระบบฐานขอ้มูลสถิติ

สำหรับระบบสารสนเทศด้าน

งานทะเบียนและประมวลผล 

ที่ได้รับการปรับปรุง 

ระบบฐานขอ้มูลสถิตดิ้านสถิตินักศกึษา 

รวมทั้งฐานข้อมูลด้านผลการศกึษา                    

ที่ได้รับการปรับปรุง 

ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึง

พอใจของผู้รับบริการด้าน

ทะเบียนและประมวลผล 

4.51 - 5.00 พึงพอใจมากที่สุด 

3.51 - 4.50 พึงพอใจมาก 

2.51 - 3.50 พึงพอใจปานกลาง 

1.51 - 2.50 พึงพอใจน้อย 

0 - 1.50     พึงพอใจน้อยที่สุด 

จำนวนการให้บริการข้อมูล

สารสนเทศด้านทะเบียนและ

ประมวลผลแก่หน่วยงาน

ภายในและภายนอก 

การให้บริการขอ้มูลทางสถิติและการ

เผยแพร่การใช้งานระบบสารสนเทศ

ให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 
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     แผนกลยุทธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล  ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2559 – 2563)  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  

การพัฒนากระบวนการให้บรกิารตามมาตรฐานการให้บริการ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ คำอธิบาย/ระดับเกณฑ์ 

การบริหารจัดการ

หน่วยงานที่ดี 

1. ระดับคะแนนผลการประเมิน

การบริหางานของผูบ้ริหาร               

ไม่น้อยกว่า 3.5 

ผลการประเมินการบริหารงาน                    

ของผู้บริหารสำนักทะเบียนและ

ประมวลผล 

2. จำนวนการประชุม เพื่อสร้าง

ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล

ให้แก่บุคลากร 

การประชุมต่าง ๆ เช่น การประชุม

คณะกรรมการบริหารสำนักทะเบียน

และประมวลผล การประชุมบุคลากร

สำนักทะเบียนและประมวลผล 

3. จำนวนกิจกรรมที่มกีารลด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมการปฏิบัติงานในสำนัก

ทะเบียนและประมวลผลทีล่ดขั้นตอน 

มีเพิ่มขึน้ในแต่ละปี 

4. จำนวนช่องทางการแจ้งข่าว

ประชาสัมพันธ์ 

ระบบแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ เช่น 

Line  Facebook และ Application 

5. จำนวนครั้งที่ได้รับการ

ตรวจสอบภายในทุกปี 

ได้รับการตรวจสอบภายในจาก

สำนักงานตรวจสอบภายใน ปีละครั้ง 

6. จำนวนกิจกรรมสร้างเสริม

ขวัญและกำลังใจ 

กิจกรรมการสร้างขวัญและกำลังใจ

ให้กับบุคลากรในสำนักทะเบียนและ

ประมวลผล 

7. จำนวนงานวิจัยเพื่อพัฒนา

งานประจำ 

งานวิจัยที่บุคลากรในสำนักทะเบียน

และประมวลผล จัดทำเพื่อพัฒนางาน

ประจำ 

8. ร้อยละของบุคลากรที่เข้า

ร่วมอบรมพัฒนาบุคลากร 

ร้อยละของจำนวนบุคลากร ที่เข้าร่วม

อบรมพัฒนาบุคลากร ทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

9. จำนวนกิจกรรมที่สร้าง              

วัฒนธรรมที่ดขีององค์กร 

เข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและ

ภายนอกสำนักฯที่สรา้ง              

วัฒนธรรมที่ดขีององค์กร 
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     แผนกลยุทธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล  ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2559 – 2563)  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5   

การประสานงานด้านการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ คำอธิบาย/ระดับเกณฑ์ 

ประสานงานด้านการบริหาร

จัดการหลักสูตรให้มี

ประสิทธิภาพ 

จำนวนครั้งในการปรับปรุง

ฐานขอ้มูลหลักสูตร 

การปรับปรุงฐานข้อมูลหลักสูตร                 

ให้เป็นปัจจุบัน 
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     แผนกลยุทธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล  ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2559 – 2563)  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

                                   ภาคผนวก 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ                      

ทบทวนแผนกลยุทธ์  สำนักทะเบียนและประมวลผล 
 สำนักทะเบียนและประมวลผล  ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์ ระหว่าง

วันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2562 ณ แซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีส รีสอร์ท  จังหวัดจันทรบุรี จำนวน  14 คน 

ประกอบด้วย  รองผู้อำนวยการ  หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ หัวหน้างาน และบุคลากรสำนัก

ทะเบียนและประมวลผล  ดังนี้ 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ดารารัตน์ ไชยาโส รองผู้อำนวยการ 

2. นางเสาร์คำ เมืองแก้ว รองผู้อำนวยการ 

3. นางพัชรินทร์ เค็ดเวิร์ด ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงาน 

4. นางมัทธา ปินทะนา ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

5. นางสาวยุพิน ธิยานันต์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริการการศึกษา 

6. นางสาวนิตยา ตาธิยะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

7. นายเจนณรงค์ ทุ่งปันคำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

8. นางสาวรักษิณา วงค์ชัยขันธ์ นักวิชาการศกึษา 

9. นางกัญญาภัค เมธีวัฒนากุล นักวิชาการศกึษา 

10. นางสาวพิชฌาย์ธรณ์ ธรรมชัย นักวิชาการศกึษา 

11. นางอรสา วงค์สว่าง นักวิชาการศกึษา 

12. นายราชันย์ จันทร์เที่ยง นักวิชาการศกึษา 

13. นางสาวอัญชลา ทามัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

14. นายวินัย กันขัติ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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     แผนกลยุทธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล  ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2559 – 2563)  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  

ทบทวนแผนกลยุทธ์และถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ 
 สำนักทะเบียนและประมวลผล  ได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์ 

และถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ประกอบไปด้วยผูอ้ำนวยการ  รองผู้อำนวยการ  

หัวหนา้สำนักงานผู้อำนวยการ  หัวหนา้ฝ่าย และผูป้ฏิบัติงานทุกคน จำนวน  23 คน ดังนี้ 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์เกษรา ปัญญา ผูอ้ำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ดารารัตน์ ไชยาโส รองผู้อำนวยการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์อัตถ์ อัจฉริยมนตรี รองผู้อำนวยการ 

4. นางเสาร์คำ เมืองแก้ว รองผู้อำนวยการ 

5. นางพัชรินทร์ เค็ดเวิร์ด รักษาการหัวหน้าสำนักงานผูอ้ำนวยการ 

6. นางสาวยุพิน ธิยานันต์ หัวหนา้งานบริการการศกึษา 

7. นางมัทธา ปินทะนา หัวหนา้งานบริหารทั่วไป 

8. นายยงยุทธ แสนใจพรม หัวหนา้งานทะเบียนและประมวลผล 

9. นางสาวรักษิณา วงค์ชัยขันธ์ นักวิชาการศกึษา 

10. นายเอนก ณะชัยวงค์ นักวิชาการศกึษา 

11. นางกัญญาภัค เมธีวัฒนากุล นักวิชาการศกึษา 

12. นางสาวพิชฌาย์ธรณ์ ธรรมชัย นักวิชาการศกึษา 

13. นายสาคร เมืองแก้ว นักวิชาการศกึษา 

14. นางอรสา วงค์สว่าง นักวิชาการศกึษา 

15. นางอาภาวรรณ ยะปะนัน นักวิชาการศกึษา 

16. นายราชันย์ จันทร์เที่ยง นักวิชาการศกึษา 

17. นายพฤทธิกร ญาตกิาร นักวิชาการศกึษา 

18. นางสาวอัญชลา ทามัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

19. นายวินัย กันขัติ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

20. นายบุญแทน ฤทธิไตรภพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

21. นายเจนณรงค์ ทุ่งปันคำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

22. นางจิราพร ปิตจิะ นักวิชาการเงินและบัญชี 

23. นางสาวนิตยา พุทธ ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

  

 




