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ค ำน ำ 

 

 แผนกลยุทธ์ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564  
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และประมวลผล ซึ่งจะส่งผลให้กำรด ำเนินงำนของส ำนักทะเบียนและประมวลผลบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  

แผนกลยุทธ์ส ำนักทะเบียนและประมวลผลฉบับนี้ประกอบด้วยเนื้อหำ 5 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1   บทน ำ 

 ส่วนที่ 2   กำรประเมินสภำพกำรณ์ปัจจุบันส ำนักทะเบียนและประมวลผล 
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 ส่วนที่ 5 กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล 

 ในกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564)                     
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บทสรุปผู้บริหำร 
 

 แผนกลยุทธ์ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับปรับปรุง                  

ปี 2564 เป็นแผนกลยุทธ์ที่จัดท ำขึ้นเพ่ือด ำเนินงำนภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
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ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ฉบับปรับปรุง  ปี 2564 โดยได้จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำ                   
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ทะเบียนและประมวลผล  และประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ ระยะ  5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ฉบับปรับปรุง               

ปี 2564 ด้วยกำรทบทวนกำรประเมินสถำนกำรณ์ปัจจุบัน กำรทบทวนปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภำรกิจ  

วัตถุประสงค ์ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย   
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 

 
 

 ประวัติควำมเป็นมำ 

 

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  เป็นหน่วยงำนสนับสนุนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่  ซึ่งได้มีกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงและพัฒนำงำนมำโดยล ำดับ  จำกเดิมเป็นแผนกทะเบียน
และวัดผล   สังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี  มีส่วนงำนภำยใน  คือ งำนบริหำรหลักสูตรและบริหำรงำนวิชำกำร 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน  หน่วยวัดผลกำรศึกษำ ขึ้นตรงกับรองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร  และ หน่วยส่งเสริม  
และพัฒนำวิชำกำรขึ้นตรงกับรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร  ต่อมำในปี พ.ศ. 2530 วิทยำลัยครูเชียงใหม่                 
ได้มีประกำศแบ่งส่วนรำชกำรของวิทยำลัยครูเชียงใหม่ ตำมพระรำชบัญญัติวิทยำลัยครู พ.ศ.2518 แก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2527 โดยแบ่งส่วนรำชกำรของวิทยำลัยครูเป็น 10 หน่วยงำน ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร  
เป็นหน่วยงำนหนึ่ง ซึ่งแบ่งหน่วยงำนย่อยออกเป็น 6 ฝ่ำย คือ ฝ่ำยเลขำนุกำร  ฝ่ำยทะเบียนและวัดผล                 
ฝ่ำยเทคโนโลยีกำรศึกษำ  ฝ่ำยหลักสูตรและแผนกำรสอน  ฝ่ำยห้องสมุด และฝ่ำยเอกสำรต ำรำ มีอำจำรย์ทัศนีย์ 
ยอดอินทร์ เป็นผู้อ ำนวยกำรคนแรก 
 ปีกำรศึกษำ 2532 ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงต ำแหน่งเดิมจำก ผู้อ ำนวยกำร เป็น หัวหน้ำส ำนักส่งเสริม
วิชำกำร และมีกำรเปลี่ยนผู้บริหำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรมำเป็น อำจำรย์ ดร.มงคล เอ่ียมส ำอำงค์ มีกำรขยำย
งำนเพ่ิมขึ้นอีก 4 งำน คือ งำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ งำนสถิติและข้อมูลผลกำรศึกษำ งำนศูนย์ข้อมูล                
เพ่ือกำรศึกษำ และงำนพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์ช่วยเสริมวิชำกำร 
 ปีกำรศึกษำ 2533 ได้มีกำรปรับระบบโครงสร้ำงงำนภำยในโดยลดงำนที่เพ่ิม จำกงำนเดิม 4 งำน 
ให้คงไว้เพียง  2 งำน คือ งำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ และ งำนสวัสดิกำรและข้อมูลผลกำรศึกษำ  โดยงำนฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพนั้นปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรท ำงำน ในลักษณะของคณะกรรมกำรประสำนงำนกำรฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ  
 ปีกำรศึกษำ 2534 มีกำรปรับองค์กรขึ้นอีกครั้งหนึ่ ง โดยมี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วัฒน์ สมประเสริฐ 
เป็นหัวหน้ำส ำนักส่งเสริมวิชำกำร แบ่งกลุ่มงำนออกเป็น 2 ด้ำน คือ 1) ด้ำนวิทยบริกำร2) ด้ำนธุรกำรวิชำกำร 
และคงไว้ซึ่งงำนโครงกำรและงำนเฉพำะกิจวิทยบริกำรซึ่งประกอบด้วยฝ่ำยหอสมุด  ฝ่ำยเทคโนโลยี และ              
ฝ่ำยเอกสำรต ำรำ 

 - ด้ำนธุรกำรวิชำกำร ประกอบด้วยฝ่ำยเลขำนุกำร ฝ่ำยหลักสูตรและแผนกำรเรียน  
ฝ่ำยทะเบียนและวัดผล 
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 - งำนโครงกำรและงำนเฉพำะกิจ ประกอบด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรประสำนกำ รฝึก

ประสบกำรณ์วิชำชีพ โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน  โครงกำรสรรหำอำจำรย์พิเศษโครงกำรรณรงค์                

ทำงวิชำกำรเพ่ือสรรหำนักศึกษำ 

 ในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวมีกำรประสำนกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบมีกำรจัดประชุมสัมมนำ                   
เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรท ำงำนร่วมกัน ซึ่งถือว่ำเป็น "ยุคทองของส ำนักส่งเสริมวิชำกำร" ที่มีกำรกระจำย
กำรท ำงำน มีกำรสร้ำงสรรค์งำนใหม่ๆ อย่ำงมำกมำย 
 ปีกำรศึกษำ 2537 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมผิว ชื่นตระกูล ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักส่งเสริม

วิชำกำร 

 ปีกำรศึกษำ 2538 อำจำรย์มนตรี ศิริจันทร์ชื่น เป็นหัวหน้ำส ำนักส่งเสริมวิชำกำร และมี                    
กำรประกำศพระรำชบัญญัติสถำบันรำชภัฏ จึงมีกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำร 
 ปีกำรศึกษำ 2543 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร ได้มีกำรปรับปรุงหน่วยงำน โดยแยกงำนวิทยบริกำร                  
ออกไปเป็นศูนย์วิทยบริกำร มีภำระงำนเทียบเท่ำคณะ มีกำรบริหำรงำนอย่ำงอิสระ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร             
มีลักษณะงำนรับผิดชอบที่ส ำคัญ 3 ด้ำน คืองำนเลขำนุกำร งำนทะเบียนและวัดผล และงำนจัดกำรศึกษำ 
 ปีกำรศึกษำ 2544 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วสันต์ จินดำรัตนำภรณ์ ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 ปีกำรศึกษำ 2548 อำจำรย์พวงทอง พร้อมไท ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน 
 ปีกำรศึกษำ 2550  มหำวิทยำลัยมีกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ                  

งำนทะเบียน ออกเป็น 6 งำน ดังนี้ คือ งำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนกำรเงินพัสดุ งำนวิเครำะห์แผนและ

งบประมำณ งำนทะเบียนและประมวลผล งำนบริกำรกำรเรียนกำรสอน งำนมำตรฐำนหลักสูตร และงำน

บัณฑิตศึกษำ 

 ปีกำรศึกษำ 2552 อำจำรย์พิชัย ระบอบ ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำร                
และ งำนทะเบียน 
 ปีกำรศึกษำ 2554 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กัลยำ หงษำวงศ์ ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน  
 ปีกำรศึกษำ 2555 มหำวิทยำลัยมีกำรแบ่งส่วนรำชกำรในส ำนักผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน ออกเป็น 2  งำน ดังนี้  คือ งำนส่งเสริมวิชำกำร และงำนทะเบียนและประมวลผล 
 ปี พ.ศ. 2556 มหำวิทยำลัยมีกำรแบ่งส่วนรำชกำรในส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

ออกเป็น 4  งำน  ดังนี้  คือ งำนบริหำรทั่วไป งำนบริกำรกำรเรียนกำรสอน งำนทะเบียนและประมวลผล   

และงำนมำตรฐำนและหลักสูตร 
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 ปี พ.ศ. 2558 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชำตรี  มณีโกศล ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียน

และประมวลผล และมีกำรเปลี่ยนชื่อส่วนรำชกำร จำกส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เป็น ส ำนัก

ทะเบียนและประมวลผล  

 ปี พ.ศ. 2559 มีกำรแบ่งส่วนรำชกำรในส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  
เป็น 4 งำน ดังนี้ ได้แก่  งำนบริหำรทั่วไป งำนรับเข้ำศึกษำ งำนบริกำรกำรศึกษำ และงำนทะเบียนและประมวลผล 

ปี พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ เกษรำ ปัญญำ ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและ
ประมวลผล 

 
 หลักกำรและเหตุผล 

 

แผนกลยุทธ์ของส ำนักทะเบียนและประมวลผล  มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เป็นกรอบ                 
แนวทำงกำรปฏิบัติงำน  และกำรพัฒนำหน่วยงำนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2564 โดยมีเป้ำหมำยในกำรจัดกำรศึกษำให้มี
คุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ภำยใต้กำรใช้กลไกธรรมำภิบำล     
บนพ้ืนฐำนศักยภำพของตนเองที่มีอยู่   เพ่ือมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนกำรปฏิบัติภำรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์
อย่ำงมีคุณภำพ  ทั้งนี้  ส ำนักทะเบียนและประมวลผลมุ่งเน้นเรื่องคุณภำพของกำรให้บริกำร กำรวำงแผน                 
กลยุทธ์  เพ่ือสร้ำงควำมส ำเร็จในกำรบริหำรและกำรจัดกำรอันจะน ำมำซึ่งควำมส ำเร็จและควำมก้ำวหน้ำ            
ขององค์กร  

ดังนั้น  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของส ำนักทะเบียนและประมวลผลมีทิศทำงที่ชัดเจน และเพ่ือให้
บุคลำกรในหน่วยงำนปฏิบัติร่วมกันได้อย่ำงเป็นระบบ สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย ส ำนัก
ทะเบียนและประมวลผล  จึงไดมี้กำรทบทวนแผนกลยุทธ์  และกำรแปลงแผนสู่กำรปฏิบัติขึ้น   
 

 วัตถุประสงค์ของกำรทบทวนแผนกลยุทธ ์

 

1. เพ่ือทบทวนปรัชญำ  วิสัยทัศน์  ภำรกิจ ค่ำนิยมหลัก  อัตลักษณ์  และทบทวนวัตถุประสงค์                 
ให้สอดคล้องกับพันธกิจ  และประเด็นยุทธศำสตร์  

2. เพ่ือวิเครำะห์ SWOT  ให้มีควำมชัดเจน  เพ่ือให้ได้แนวทำงในกำรด ำเนินงำนที่เหมำะสมและ                   
มีประสิทธิภำพ 

3. เพ่ือก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนในอนำคตของส ำนักทะเบียนและประมวลผล ที่สำมำรถ                
น ำมำปฏิบัติได้อย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ 
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4. เพ่ือจัดท ำแผนกลยุทธ์ของส ำนักทะเบียนและประมวลผล  ระยะ  5  ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ฉบับปรับปรุง ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 

 
 ขั้นตอนกำรทบทวนแผนกลยุทธ์ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 
 
 จัดประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร ทบทวนแผนกลยุทธ์ เพ่ือทบทวนและวิเครำะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกำส อุปสรรค ปรัชญำ  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ภำรกิจ  วัตถุประสงค์  ค่ำนิยมหลัก  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์  
ประเด็นยุทธศำสตร์  เป้ำประสงค์  กลยุทธ์  ตัวชี้วัด  และจัดท ำแผนที่แผนกลยุทธ์  โดยมีข้ันตอน  ดังนี้ 

1. ประชุมคณะกรรมกำร เพ่ือทบทวนแผนกลยุทธ์ของส ำนักทะเบียนและประมวลผล 
2. ประชุมพิจำรณำ (ร่ำง) แผนกลยุทธ์ของส ำนักทะเบียนและประมวลผล  ประกอบด้วย 

1) กำรประเมินสภำพกำรปัจจุบัน 
2) ปรัชญำ  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ภำรกิจ วัตถุประสงค ์ค่ำนิยมหลัก อัตลักษณ์และเอกลักษณ์  
3) ประเด็นยุทธศำสตร์ 
4) เป้ำประสงค์ 
5) กลยุทธ์หลัก  กลยุทธ์รอง 
6) ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน 
7) เป้ำหมำยของตัวชี้วัดในระยะเวลำ  5  ปี 
8) กิจกรรม/โครงกำร 
9) ผู้รับผิดชอบ 

3. น ำเสนอแผนกลยุทธ์ของส ำนักทะเบียนและประมวลผล ระยะ 5  ปี (พ.ศ.2560 - 2564)                      
ฉบับปรับปรุง ปี 2564 ต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักทะเบียนและประมวลผล  เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 

4. แปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
5. รำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
6. ทบทวนแผลกลยุทธ์ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 
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ส่วนที่ 2 กำรประเมนิสภำพกำรณ์ปัจจุบนั  
ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 

 
 

 

กำรประเมินสภำพกำรณ์ของส ำนักทะเบียนและประมวลผล  เ พ่ือน ำมำใช้ ในกำรจัดท ำ                             
แผนกลยุทธ์ของส ำนักทะเบียนและประมวลผล  ระยะ 5  ปี  (พ.ศ.256 0- 2564) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564               
เป็นกำรทบทวนสภำพกำรณ์เดิมที่ส ำนักทะเบียนและประมวลผลใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์                 
โดย ได้จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ เมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2564 และประชุมทบทวน
แผนกลยุทธ์ เมื่อวันที่ 29 มกรำคม 2564 ประกอบไปด้วยผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร  หัวหน้ำส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร  หัวหน้ำฝ่ำย และบุคำกรส ำนักทะเบียนและประมวลผล  และประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์                
ระยะ  5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ฉบับประบปรุง ปี 2564 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล จำกนั้นได้น ำเสนอ
ผลสรุปกำรประเมินให้บุคลำกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แสดงควำมคิดเห็น เพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรจัดท ำ              
แผนกลยุทธ์ต่อไป 
 ทั้งนี้กำรประเมินสภำพกำรณ์ของส ำนักทะเบียนและประมวลผลนั้น  เป็นกำรวิเครำะห์ปัจจัย
ยุทธศำสตร์  โดยใช้เทคนิคกำรวิเครำะห์แบบ  SWOT Analysis ประกอบด้วยกำรวิเครำะห์ในประเด็นต่ำง ๆ 
ดังนี้ 

1) จุดแข็ง  (Strength) 
2) จุดอ่อน  (Weakness) 
3) โอกำส  (Opportunity) 
4) อุปสรรค  (Threat) 
ซึ่งสรุปผลกำรวิเครำะห์  ได้ดังนี ้

 จุดแข็ง  (Strength) 
 

1. ส ำนักทะเบียนและประมวลผลมีระบบสำรสนเทศที่เป็นปัจจุบันและเป็นศูนย์กลำงของข้อมูล

นักศึกษำ อำจำรย์ และหลักสูตร 

2. ส ำนักทะเบียนและประมวลผลมีกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบสำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่อง            

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำร 

3. บุคลำกรมีควำมมุ่งมั่นในกำรปฏิบัติงำน มีควำมสำมัคคี ร่วมแรง ร่วมใจ 

4. บุคลำกรมีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน มีกำรก ำหนดภำระงำนหลัก ภำระงำนรองที่ชัดเจน 

และสำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้ 
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5. บุคลำกรมีควำมสำมำรถน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

6. มีระบบบริหำรงำนแบบมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกระดับ 

7. มีคณะกรรมกำรช่วยในกำรก ำกับให้ด ำเนินงำนเป็นไปตำมเกณฑ์ ประกำศ ระเบียบ และ

ข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 

8. ส ำนักทะเบียนและประมวลผล มีแผนกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือรองรับในสถำนกำรณ์ที่ไม่ปกติ 

 

 จุดอ่อน  (Weakness) 
 

1. บุคลำกรขำดทักษะในกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 
2. พ้ืนที่ให้บริกำรคับแคบ ไม่สะดวกต่อกำรให้บริกำร  
3. บุคลำกรบำงส่วนยังขำดควำมตระหนักในควำมส ำคัญของกำรให้บริกำรด้วยใจ  
4. อุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนในกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศมีไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร 
 

 โอกำส  (Opportunity) 
 

1. มีเครือข่ำยบุคลำกรด้ำนงำนวิชำกำรภำยในมหำวิทยำลัย 

2. มีเครือข่ำยงำนทะเบียนของมหำวิทยำลัยในระดับภูมิภำค 

3. มหำวิทยำลัยสนับสนุนให้หน่วยงำนมีกำรท ำวิจัยสถำบัน เพื่อน ำมำพัฒนำงำน                            

ให้มีประสิทธิภำพ 

4. มีหน่วยงำนสนับสนุนบุคลำกร และทรัพยำกรในกำรปฏิบัติงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

5. ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรน ำเทคโนโลยี มำใช้               

ในกำรปฏิบัติงำน 

 

 อุปสรรค  (Threat) 
 

1. มหำวิทยำลัยมีระบบและเครื่องส ำรองไฟฟ้ำที่สำมำรถส ำรองไฟได้ในระยะเวลำสั้น เมื่อไฟฟ้ำ

ดับ ท ำให้เครื่องแม่ข่ำย (Server) ไม่สำมำรถให้บริกำรระบบสำรสนเทศได ้ 

2. ผู้รับบริกำรยังขำดควำมเข้ำใจเกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบ และประกำศ ที่เกี่ยวข้องของ

มหำวิทยำลัย 

 

 



 
 

                                                                                 แผนกลยุทธ์ ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  หน้ำท่ี 7 
                                                                          ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2564 

ส่วนที่ 3 สำระส ำคัญของแผนกลยทุธ์ 

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 

 
 

 ปรัชญำ วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ภำรกิจ วัตถุประสงค์ 
 
 ส ำนักทะเบียนและประมวลผลได้ก ำหนดปรัชญำ  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ภำรกิจและวัตถุประสงค์  และ
ตัวชี้วัดตำมวัตถุประสงค์ของแผน ดังนี้ 

 ปรัชญำ 
  กำรบริกำรที่ประทับใจ ก้ำวไกลด้วยเทคโนโลยี มีมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน มุ่งสู่กำรบริกำร               
ที่มีคุณภำพ 

 
 วิสัยทัศน ์  
 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล มุ่งพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือสนับสนุนงำนด้ำนกำรศึกษำ 

และกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพ 

 
 พันธกิจ 

1. พัฒนำระบบกำรรับนักศึกษำ ระบบทะเบียนนักศึกษำ ระบบลงทะเบียน ระบบประมวลผล

กำรศึกษำ ระบบตรวจสอบและรองรับกำรส ำเร็จกำรศึกษำและประสำนงำนกำรบริหำรหลักสูตรกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนที่มีประสิทธิภำพ  

2. พัฒนำระบบสำรสนเทศให้เป็นศูนย์กลำงข้อมูลทำงกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย 

3. พัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำรที่ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4. ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร เพ่ือพัฒนำงำนส ำนักทะเบียนและประมวลผล 
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 ภำรกิจ   
1. บริกำรข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ 
2. ด ำเนินงำนด้ำนกำรรับนักศึกษำ 
3. ด ำเนินงำนด้ำนทะเบียนและประมวลผล 
4. ด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
5. ด ำเนินกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร 

 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนำระบบสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ โดยมีกำรใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำน

ภำยในมหำวิทยำลัย 

2. เพ่ือพัฒนำรูปแบบกำรบริกำรที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้รับบริกำร 

3. เพ่ือประสำนงำนกำรบริหำรหลักสูตรและจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพ 

4. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรมีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน  
 

 ตัวชี้วัดตำมวัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ ์

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 

1. เพื่อพัฒนำระบบสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ 

โดยมีกำรใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำน

ภำยในมหำวิทยำลัย 

1. จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่พัฒนำหรือปรับปรุง

ครอบคลุมระบบสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ 5 ระบบ 

2. ระดับควำมพึงพอใจของกำรใช้ระบบ อยู่ในระดับมำก 

2. เพ่ือพัฒนำรูปแบบกำรบริกำรที่สร้ำงควำม

ประทับใจแก่ผู้รับบริกำร 

ระดับควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร อยู่ในระดับมำก 

3. เพื่อประสำนงำนกำรบริหำรหลักสูตรและ

จัดกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพ 

ร้อยละของกำรบันทึกและตรวจสอบโครงสร้ำงหลักสูตร 

แผนกำรเรียนเสนอแนะ ที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ร้อยละ 100 

4. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรมีศักยภำพในกำร

ปฏิบัติงำน 

1. ร้อยละของบุคลำกรทีม่ีกำรพัฒนำตนเอง ร้อยละ 100 

2. ผลประเมินเกี่ยวกับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ

ประโยชน์ของกำรน ำควำมรู้ไปปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน

หลังกำรเข้ำร่วมอบรม/สัมมนำ/ศึกษำดูงำน อยู่ใน              

ระดับมำก 
 

ร้อยละของผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดตำมวัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80 
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 ค่ำนิยมหลักของส ำนักทะเบียนและประมวลผล 
 

 ค่ำนิยมหลัก  (Core  Value)  เป็นหลักชี้น ำพฤติกรรมที่องค์กรหรือบุคลำกรในองค์กรคำดหวังว่ำ                
จะปฏิบัติ เป็นตัวสะท้อนหรือมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมองค์กร และช่วยสนับสนุนและชี้น ำกำรตัดสินใจของบุคลำกร
ทุกคนในองค์กร  ส ำนักทะเบียนและประมวลผลได้ด ำเนินกำรทบทวนค่ำนิยมหลักของส ำนักทะเบียนและ
ประมวลผลจำกผู้เข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ทบทวนแผนกลยุทธ์ ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 
ประกอบไปด้วยผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร  หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร  หัวหน้ำงำน  และผู้ปฏิบัติงำน  
ซึ่งได้ค่ำนิยมหลักของส ำนักทะเบียนและประมวลผล  ดังนี้ 
 R Respect  ควำมน่ำเชื่อถือ 
   E  Effectiveness  ใช้เทคโนโลยีในกำรให้บริกำรสำรสนเทศ 
        อย่ำงมีประสิทธิผล 
 G Guide    แนะน ำให้ค ำปรึกษำ 

 I Innovation  ด้วยนวัตกรรม 

 S Service Mind  กำรให้บริกำรด้วยใจ 

 

 อัตลักษณ์ของส ำนักทะเบียนและประมวลผล 
 

 อัตลักษณ์ (Identity)  หมำยถึง ผลผลิตของผู้เรียนตำมปรัชญำ ปณิธำน พันธกิจ  และวัตถุประสงค์            
ของกำรจัดตั้งมหำวิทยำลัย  ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักทะเบียนและประมวลผล  
อัตลักษณ์ของส ำนักทะเบียนและประมวลผล  คือ   

 “บริกำรแบบกัลยำณมิตร ส่งเสริมกำรผลิตบัณฑิตด้วย ICT” 

 
 เอกลักษณ์ของส ำนักทะเบียนและประมวลผล 

 

 เอกลักษณ์ (Uniqueness) หมำยถึง  ควำมส ำเร็จตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะ

โดดเด่นเป็นหนึ่ง ดังนั้น เอกลักษณ์ของส ำนักทะเบียนและประมวลผล คือ 

“ระบบงำนทันสมัย ใส่ใจบริกำร ท ำงำนเป็นทีม” 
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ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงประเด็นยุทธศำสตร์/เป้ำประสงค์/กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกระบวนกำรรับนักศึกษำ 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 
พัฒนำระบบกำรรับนักศึกษำ                           
ที่มปีระสิทธิภำพ 

พัฒนำระบบกำรรับนักศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 
ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์กำรรับนักศึกษำ 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 
พัฒนำระบบสำรสนเทศ ด้ำนกำรจัด                 
กำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพ                
อย่ำงต่อเนื่อง 

พัฒนำหรือปรับปรุงระบบสำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
พัฒนำกำรให้บริกำรด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน                                
ให้มีประสิทธิภำพ 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำระบบทะเบียนและประมวลผล 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 
ระบบสำรสนเทศด้ำนงำนทะเบียนและ
ประมวลผล มีควำมถูกต้องและมี
ประสิทธิภำพ 

พัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนงำนทะเบียนและประมวลผล                
ให้มีควำมถูกต้องมีประสิทธิภำพ  
 

กำรให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนทะเบียน
และประมวลผลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

พัฒนำกำรให้บริกำรงำนทะเบียนและประมวลผลที่มีประสิทธิภำพ 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำกระบวนกำรให้บริกำรตำมมำตรฐำนกำรให้บริกำร โดยยึดหลักธรรมำภิบำล 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 
กำรบริหำรจัดกำรหน่วยงำนที่ดี กำรบริหำรจัดกำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 

กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนและมีจิตบริกำร 
กำรสร้ำงวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 ประสำนงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรให้มีประสิทธิภำพ 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 
ประสำนงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรให้มีประสิทธิภำพ 

ประสำนงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร 
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 กรอบกำรทบทวนและจัดท ำแผนกลยุทธ์ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ระยะ 5 ปี                           
(พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบบัปรับปรุงปี 2564 

 

กำรทบทวนและจัดท ำแผนกลยุทธ์ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  
ฉบับปรับปรุงปี 2564 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2562  โดยก ำหนดเป้ำประสงค์ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เป้ำประสงค์ 1.  เป็นมหำวิทยำลัยชั้นน ำระดับประเทศในกำรผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกร 

  ทำงกำรศึกษำ 
 2. มีกำรสร้ำงนวัตกรรมเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรศึกษำ 
 3. บัณฑิตครูมีสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพ มีจิตวิญญำณควำมเป็นครู                     

  และคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประกำร 
 4. บุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำทักษะทำงวิชำชีพ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
เป้ำประสงค์ 1.  มีกำรยกระดับกำรจัดกำรสึกษำให้มีคุณภำพ ได้มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับในระดับชำติ 
 2. อำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นมืออำชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับ                  

  ในระดับท้องถิ่น ระดับชำติ และนำนำชำติ 
 3. บัณฑิตมีอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้ำงและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 
เป้ำประสงค์ 1. ชุมชนท้องถิ่นได้รับกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม                    

  และด้ำนสิ่งแวดล้อม 
 2. เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้แบบครบวงจร (One Stop Service) ด้ำนภำษำ                

  ด้ำนศิลปวัฒนธรรม และด้ำนสิ่งแวดล้อม 
 3. มหำวิทยำลัยมีกำรขับเคลื่อนภำรกิจที่มุ่งเน้นกำรสืบสำนศำสตร์พระรำชำ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบกำรบริหำรของมหำวิทยำลัย 
เป้ำประสงค์ 1. มหำวิทยำลัยบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล                             

  ตำมหลักธรรมำภิบำล 
 2. มหำวิทยำลัยสำมำรถบริหำรจัดกำรและพัฒนำพ้ืนที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ               

  และยั่งยืน 
 3. มหำวิทยำลัยมีระบบบริหำรจัดกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำท้องถิ่น                            

  ที่มีประสิทธิภำพ 
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ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงประเด็นยุทธศำสตร์ส ำนักทะเบียนและประมวลผล         
กับมหำวิทยำลัย 

 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์   
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

ยุทธศำสตร์ที่ 1                  
ผลิตและพัฒนำครู และบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ

ยุทธศำสตร์ที่ 2                 
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ

ยุทธศำสตร์ที่ 3                 
สร้ำงและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้  

เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น

ยุทธศำสตร์ที่ 4                 
พัฒนำระบบบริหำร              
ของมหำวิทยำลัย

ประเด็นยุทธศำสตร์             
ส ำนักทะเบียนและประมวลผล

ยุทธศำสตร์ที่ 1
พัฒนำกระบวนกำรรับนักศึกษำ

ยุทธศำสตร์ที่ 2
พัฒนำระบบกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำ    

ที่มีประสิทธิภำพ

ยุทธศำสตร์ที่ 3
พัฒนำระบบทะเบียนและประมวลผล

ยุทธศำสตร์ที่ 4

พัฒนำกระบวนกำรให้บริกำรตำมมำตรฐำน
กำรให้บริกำร  โดยยึดหลักธรรมำภบิำล

ยุทธศำสตร์ที่ 5

ประสำนงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหลักสตูร
ให้มีประสิทธิภำพ



 

แผนกลยุทธ์ ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  หน้ำท่ี 13 
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แผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map) ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  (พ.ศ. 2560 -2564) 
 
 

 

กลยุทธ์ที ่ พัฒนำกระบวนกำรรับนักศึกษำ 
พัฒนำระบบกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำ      

ที่มีประสิทธิภำพ 
พัฒนำระบบทะเบียนและประมวลผล 

พัฒนำกระบวนกำรให้บริกำร         
ตำมมำตรฐำนกำรให้บริกำร            

โดยยึดหลักธรรมำภิบำล 

มิติประสิทธิผล
ตำมกลยุทธ ์

    

มิติคุณภำพกำร
ให้บริกำร 

    

มิติ
ประสิทธิภำพ
ของกำรปฏิบัติ

รำชกำร 

 
 
 
 
 

    

มิติกำรพัฒนำ
องค์กร 

 
 
 
 

 
 
 

 

   

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล มุ่งพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือสนับสนุนงำนด้ำนกำรศึกษำ และกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพ 

จ ำนวนนกัศึกษำตรงตำมแผนรับ 

ควำมสนใจเข้ำศึกษำเพิ่มมำกขึ้นและมี

ช่องทำงกำรรับนักศึกษำมำกขึ้น 

ปรับปรุง/

พัฒนำกำร

ประชำสัมพันธ ์

ปรับ/พัฒนำ

กระบวนกำร

คัดเลือกที่มี

ประสิทธิภำพ 

พัฒนำ

ทักษะ

บุคลำกร        

พัฒนำ

โปรแกรม 

กำรรับ

นักศึกษำ 

กำรบริหำรจัดกำรหนว่ยที่ด ี

ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร 

ท ำงำนดี มีประสิทธิภำพ 

มีควำมสุขในกำรปฏิบัติงำน 

บุคลำกรมีควำม

เข้ำใจในหลัก          

ธรรมำภิบำล 

ปลูกฝังจิตส ำนึก

ในกำรประหยัด

พลังงำน 

ควำมถูกต้อง รวดเร็วของข้อมูล 

กำรให้บริกำรที่มีควำมถูกตอ้ง รวดเร็ว ตอบสนอง

ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 

ประสำนกำร

พัฒนำกำร

เรียนกำรสอน

เพื่อให้มี

ประสิทธิภำพ 

 

พัฒนำระบบ

สำรสนเทศเพื่อ

พัฒนำกำร

เรียนกำรสอน 

 

ประสำนควำม

ร่วมมือกับ

หน่วยงำน

ภำยนอกของ

ส ำนัก 

พัฒนำทักษะของบุคลำกร 

เอกสำรรวมถึงข้อมูลสำรสนเทศงำนทะเบียนและ

ประมวลผลมีควำมถกูต้อง รวดเร็ว สำมำรถ

ตรวจสอบได้ 

ผู้ใช้ข้อมูลสำรสนเทศงำนทะเบียนและ

ประมวลผลมีควำมพึงพอใจ 

มีกำรพัฒนำระบบ

เทคโนโลยี

สำรสนเทศที่มี

ประสิทธิภำพ 

มีกำรอบรมพัฒนำ

บุคลำกรของงำน

ทะเบียนและประมวลผล

อย่ำงต่อเนื่อง 

พัฒนำระบบ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
พัฒนำทักษะ

บุคลำกร 

จัดอุปกรณ์

ในกำร  

พัฒนำระบบ

สำรสนเทศ       
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ส่วนที่ 4 เป้ำประสงค์ ตัวชีว้ัด และผู้รับผดิชอบในกำรด ำเนนิงำน                 
ตำมแผนกลยุทธ์ ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1 พัฒนำกระบวนกำรรับนักศึกษำ 
เป้ำประสงค์  กำรพัฒนำระบบกำรรับนักศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 

ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ 
ข้อมูลพ้ืนฐำน 

59 
เป้ำหมำย 

กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

1. พัฒนำและปรับปรุงระบบ           
แผนกำรรับนักศึกษำออนไลน ์
2. จ ำนวนครั้งท่ีปรับปรุง                     
ระบบรับสมัครนักศึกษำออนไลน ์
3. จ ำนวนระบบสำรสนเทศที่เกี่ยวข้อง
กับกำรรับนักศึกษำใหม ่
4. คะแนนเฉลีย่ควำมพึงพอใจ                   
ในกำรใช้งำนระบบกำรรับสมคัร
นักศึกษำออนไลน์      
5. จ ำนวนครั้งในกำรประชุม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ เรื่อง กำรรับนกัศึกษำ
ร่วมกับคณะ/วิทยำลัย           

N/A 
 
1 
 

N/A 
 

N/A 
 
 

N/A 
 

- 
 
1 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
1 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 

1 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 

1 
 
1 
 
1 
 

>= 
3.51 

 
2 
 
 

1 
 
3 
 
1 
 

>= 
3.81 

 
2 
 
 

พัฒนำระบบกำรรับ
นักศึกษำ 
  

1. กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบแผนกำร

รับนักศึกษำออนไลน ์

2. กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบกำรรับ

สมัครนักศึกษำออนไลน ์

   3.  พัฒนำและปรับปรุงระบบสำรสนเทศ  

ที่เกี่ยวข้องกับกำรรับนักศึกษำ  

   4.  โครงกำรแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ับคณะ/ 

วิทยำลัยที่เกี่ยวข้องกับกำรรับนักศึกษำ 

 

งำนรับเข้ำศึกษำ 
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ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ 
ข้อมูลพ้ืนฐำน 

59 
เป้ำหมำย 

กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

6. จ ำนวนช่องทำงกำรประชำสัมพนัธ ์
7. ร้อยละของนักศึกษำใหม่ที่เข้ำถึง
ข้อมูลข่ำวสำร ประชำสัมพันธ์กำรรับ
นักศึกษำใหม่ทำงช่องทำงกำรสื่อสำร
สังคมออนไลน ์
8. พัฒนำและปรับปรุงระบบคูม่ือแนะ
แนวกำรศึกษำออนไลน ์
9. พัฒนำและปรับปรุงเว็บไซต์งำนรับ
สมัครนักศึกษำ เพื่อกำรรับสมัคร
นักศึกษำใหม่ 
10. พัฒนำเว็บไซต์รับสมัครโครงกำรครู
รัก(ษ์)ถิ่น 
11. คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจ               
ในกำรใช้งำนเว็บไซต์งำนรับสมัคร
นักศึกษำ 

1 
N/A 

 
 

 
- 

 
- 
 
 
- 
 
- 

1 
- 
 
 

 
- 

 
- 
 
 
- 
 
- 

1 
- 

 
 

 
- 

 
- 
 
 
- 
 
- 

1 
70 
 

 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
- 

1 
80 
 

 
 
1 

 
1 
 
 
1 
 
- 

1 
80 
 

 
 
1 
 
1 
 
 
- 
 

>= 
3.51 

 

ส่งเสริมกำร

ประชำสมัพันธ์           

กำรรับนักศึกษำ 

 

   1.  เข้ำร่วมงำนตลำดนดัหลักสตูรอุดมศึกษำ 

   2.  จัดกิจกรรม open house 

 3.  ให้ทุนกำรศึกษำนักเรียน เรียนดี              

แต่ขำดแคลนทุนทรัพย ์

 4.  โครงกำรประชำสมัพันธ์สัญจร                

รับนักศึกษำ 

 5. กิจกรรมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ

เกี่ยวกับกำรรับนักศึกษำ  

งำนรับเข้ำศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนกลยุทธ์ ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  หน้ำท่ี 16 
    ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2564  

** ค ำอธิบำยตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ 

1. พัฒนำโปรแกรมแผนกำรรับนักศึกษำ คือ พัฒนำโปรแกรมแผนกำรรบันักศึกษำ 1 ระบบ 
2. จ ำนวนครั้งท่ีปรับปรุงระบบรับสมคัรนักศึกษำออนไลน์  คือ จ ำนวนครั้งท่ีปรับปรุงระบบรับสมัครนักศกึษำออนไลน์  เพื่อให้ระบบใช้งำนได้อย่ำงต่อเนื่อง มีประสิทธิภำพ สะดวก     

ถูกต้อง รวดเร็ว 
3. จ ำนวนระบบสำรสนเทศรับนักศึกษำใหม่ คือ สำรสนเทศรับนักศึกษำใหม่ท่ีพัฒนำขึ้นมำใหม่ 
4. คะแนนเฉลีย่ควำมพึงพอใจในกำรใช้งำนโปรแกรมรับสมัครนักศึกษำออนไลน์ คือ 4.51 – 5.00 พึงพอใจมำกท่ีสุด 3.51 – 4.50 พึงพอใจมำก 2.51 – 3.50 พึงพอใจปำนกลำง                 

1.51 – 2.50 พึงพอใจน้อย  1.00- 1.50 พึงพอใจน้อยท่ีสุด 
5. จ ำนวนครั้งในกำรประชุมแลกเปลีย่นเรียนรู้กำรรับนักศึกษำร่วมกับคณะ/วิทยำลยั คือ กำรประชุมร่วมกับคณะ/วิทยำลัยเพื่อแลกเปลีย่นเรียนรู้ เรื่อง กำรรับนักศึกษำ 
6. จ ำนวนช่องทำงกำรประชำสัมพันธ ์คือ จ ำนวนช่องทำงของกำรประชำสัมพันธ์ท่ีเพิ่มขึ้น โดยไม่นับรวมจำกปีท่ีผ่ำนมำ 

7. ช่องทำงกำรสื่อสำรสังคมออนไลน ์คือ ช่องทำงทำงกำรสื่อสำรสังคมออนไลน์ต่ำง ๆ เช่น Facebook Line 

8. คะแนนเฉลีย่ควำมพึงพอใจในกำรใช้งำนเว็บไซต์งำนรับสมัครนักศึกษำ คือ 4.51 – 5.00 พึงพอใจมำกที่สุด 3.51 – 4.50 พึงพอใจมำก 2.51 – 3.50 พึงพอใจปำนกลำง                                      

1.51 – 2.50  พึงพอใจน้อย  1.00- 1.50 พึงพอใจน้อยท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนกลยุทธ์ ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  หน้ำท่ี 17 
    ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2564  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 

เป้ำประสงค์  พัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ 
ข้อมูลพ้ืนฐำน 

59 
เป้ำหมำย 

กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

1. จ ำนวนระบบสำรสนเทศ                   
ด้ำนกำรจดักำรเรียนกำรสอน                
ที่ได้รับกำรพัฒนำหรือปรับปรุง 
2. คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจ            
ของผู้ใช้งำนระบบแผนกำรเรียน
ออนไลน ์
3. คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจ             
ของผู้ใช้งำนระบบประเมินกำรสอน
อำจำรย ์
4. คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจ            
ของผู้ใช้งำนระบบส่งช่ือผู้สอน
ออนไลน ์
5. คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจ            
ของผู้ใช้งำนต่อระบบลงทะเบียนเรียน 
6. คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจ               
ของผู้ใช้งำนต่อระบบค ำร้องออนไลน ์
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1. พัฒนำหรือปรับปรุงระบบ
สำรสนเทศด้ำนกำรจดั              
กำรเรยีนกำรสอน 
  

1. กำรจัดท ำข้อมูลอำจำรยผ์ู้สอน              
และอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
2. กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมลูแผนกำร
เรียนออนไลน ์
3. กำรจัดท ำฐำนข้อมูลกำรลงทะเบียน
เรียนออนไลน ์
4. กำรจัดท ำฐำนข้อมูลประเมินอำจำรย ์
5. กำรจัดท ำฐำนข้อมูลรำยวิชำในระบบ
ส่งช่ืออำจำรย์ผูส้อนออนไลน ์
5. กำรจัดท ำฐำนข้อมูลรำยวิชำในระบบ
ค ำร้องออนไลน ์

งำนบริกำร
กำรศึกษำ 

7. จ ำนวนคู่มือกำรใช้งำนระบบ
สำรสนเทศด้ำนกำรจดักำรเรียนกำร
สอนที่ไดร้ับกำรพัฒนำหรือปรับปรุง 
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2. พัฒนำกำรให้บริกำรดำ้น             
กำรจัดกำรเรยีนกำรสอนให้มี
ประสิทธิภำพ 
 

1. โครงกำรพัฒนำระบบค ำร้อง
ออนไลน ์
2. โครงกำรพัฒนำระบบแผนกำรเรียน
ออนไลน ์

งำนบริกำร
กำรศึกษำ 



 

แผนกลยุทธ์ ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  หน้ำท่ี 18 
    ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2564  

ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ 
ข้อมูลพ้ืนฐำน 

59 
เป้ำหมำย 

กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

8. จ ำนวนสื่อประชำสมัพันธ์                
เพื่อแนะน ำ กำรใช้งำนระบบ 
9. จ ำนวนค ำร้องออนไลน์ท่ีเกี่ยวขอ้ง
กับกำรลงทะเบยีน 
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3. โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบ
ส่งช่ืออำจำรย์ผูส้อนออนไลน ์
4. โครงกำรพัฒนำระบบประเมินกำร
สอนอำจำรย ์
5. โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
ส ำหรับนักศึกษำออนไลน ์
6. โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
ส ำหรับอำจำรย์ออนไลน ์
7. โครงกำรพัฒนำ QR Code แสดง
ตำรำงกำรใช้ห้องเรียน 
8. โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบ              
กำรส่ง URL Facebook Group 
รำยวิชำ  

 

** ค ำอธิบำยตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ 

1. จ ำนวนระบบสำรสนเทศดำ้นกำรจดักำรเรียนกำรสอนที่ได้รับกำรพัฒนำหรือปรับปรุง คือ ระบบสำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทีม่ีกำรปรับปรุง หรือพัฒนำเพื่อให้ระบบใช้งำน
ได้อย่ำงต่อเนื่อง มีประสิทธิภำพ สะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว 

2. คะแนนเฉลีย่ควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนระบบ คือ 4.51 – 5.00 พึงพอใจมำกท่ีสุด 3.51 – 4.50 พึงพอใจมำก 2.51 – 3.50 พึงพอใจปำนกลำง  1.51 – 2.50                                        
พึงพอใจน้อย  1.00- 1.50 พึงพอใจน้อยที่สุด 

3. จ ำนวนคู่มือกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีได้รับกำรพัฒนำหรือปรับปรุง คือ จ ำนวนของคู่มือกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศดำ้นกำรจดักำรเรียนกำรสอน                    
ที่ให้บริกำรและมีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง เช่น 1) ระบบแผนกำรเรียนออนไลน์ : คู่มือกำรใช้งำนระบบแผนกำรเรยีนออนไลน์ 2) ระบบลงทะเบยีนออนไลน์ : คู่มือกำรใช้งำน
ระบบลงทะเบียนออนไลน์ 3) ระบบค ำร้องออนไลน์ : คู่มือกำรใช้งำนระบบค ำร้องออนไลน์ เป็นต้น 

4. จ ำนวนสื่อประชำสัมพันธ์เพื่อแนะน ำกำรใช้งำนระบบ คือ จ ำนวนสือ่แนะน ำกำรใช้งำนระบบโดยมีกำรนับซ้ ำจำกปีทีผ่่ำนมำ 



 

แผนกลยุทธ์ ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  หน้ำท่ี 19 
    ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2564  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำระบบทะเบียนและประมวลผล 

เป้ำประสงค์ ระบบสำรสนเทศด้ำนงำนทะเบียนและประมวลผล มีควำมถูกต้อง และมีประสิทธิภำพ 

ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ 
ข้อมูลพ้ืนฐำน 

59 
เป้ำหมำย 

กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

1. จ ำนวนโครงกำรพัฒนำระบบ 
งำนทะเบียนและประมวลผลใหม้ี
ควำมถูกต้อง และมีประสิทธิภำพ 
2. จ ำนวนค ำร้องออนไลน์ของงำน
ทะเบียนและประมวลผลทีไ่ดร้ับ 
กำรปรับปรุง 

3. จ ำนวนคู่มือกำรใช้งำนระบบ            
งำนทะเบียนและประมวลผล 
4. คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจ            
ต่อกำรใช้งำนระบบ งำนทะเบียน
และประมวลผล 
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3.51 

1. พัฒนำระบบสำรสนเทศ                       
ด้ำนงำนทะเบียนและ
ประมวลผลให้มีควำมถูกต้อง             
มีประสิทธิภำพ 
     

1. โครงกำรทบทวนเพ่ิมประสิทธิภำพ         
ของระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ                
ด้ำนทะเบียนและประมวลผล 
2. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้งำน
ของระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ                 
ด้ำนงำนทะเบียนและประมวลผล 
3. โครงกำรปรับปรุงระบบค ำร้องออนไลน์       
ที่เกี่ยวข้องกับงำนทะเบียนและประมวลผล  
4. โครงกำรพัฒนำคู่มือกำรใช้งำนระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศส ำหรับงำนทะเบียน
และประมวลผล 

งำนทะเบียน
และประมวลผล 

 

 

** ค ำอธิบำยตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ 

1. จ ำนวนโครงกำรพัฒนำระบบทะเบียนและประมวลผลให้มีควำมถูกต้อง และมีประสิทธิภำพ ได้แก่ โครงกำรพัฒนำระบบบันทึก ตรวจสอบและรำยงำนผลกำรเข้ำถึงระบบฐำนข้อมูลตำม
สิทธิของผู้ใช้ระบบและโครงกำรพฒันำระบบสำรสนเทศส ำหรับผู้ปกครอง 

2. จ ำนวนค ำร้องออนไลน์ของงำนทะเบียนและประมวลผลทีไ่ด้รบักำรปรับปรุง คือ ค ำร้องขอเอกสำรทำงกำรศึกษำออนไลน ์
3. จ ำนวนคู่มือกำรใช้งำนระบบงำนทะเบียนและประมวลผล คือ คู่มือกำรใช้งำนระบบค ำร้องขอเอกสำรทำงกำรศึกษำออนไลน ์
4. คะแนนเฉลีย่ควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำนระบบงำนทะเบียนและประมวลผล คือ 4.51 – 5.00 พึงพอใจมำกที่สุด 3.51 – 4.50 พึงพอใจมำก 2.51 – 3.50 พึงพอใจปำนกลำง                        

1.51 – 2.50 พึงพอใจน้อย  1.00- 1.50 พึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 



 

แผนกลยุทธ์ ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  หน้ำท่ี 20 
    ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2564  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำระบบทะเบียนและประมวลผล 

เป้ำประสงค์ กำรให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศ ด้ำนทะเบียนและประมวลผลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ 
ข้อมูลพ้ืนฐำน 

59 
เป้ำหมำย 

กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

1. จ ำนวนระบบฐำนข้อมลูสถิติ
ส ำหรับระบบสำรสนเทศด้ำนงำน
ทะเบียนและประมวลผลทีไ่ดร้ับกำร
ปรับปรุง 
2. คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจ            
ของผู้รับบริกำรด้ำนทะเบียนและ
ประมวลผล 
3. จ ำนวนหน่วยงำนท่ีรับบริกำร
ข้อมูลสถิตดิ้ำนทะเบียนและ
ประมวลผลจำกส ำนักทะเบียนและ
ประมวลผล 

N/A 
 
 
 

 
N/A 

 
 
 
 

N/A 

- 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
- 

1 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
2 

1 
 
 

 
 

3.55 
 
 
 
 
2 

1 
 
 

 
 

3.60 
 
 
 
 
2 

1 
 
 
 

 
3.60 

 
 
 
 
2 

2. พัฒนำกำรให้บริกำร             
งำนทะเบียนและประมวลผล            
ที่มีประสิทธิภำพ            
 

1. โครงกำรปรับปรุงฐำนข้อมลูสถิติ                
ในงำนทะเบียนให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
2. โครงกำรตรวจสอบสถำนภำพนักศกึษำ
ออนไลน ์
3. โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำร
ให้บริกำรข้อมลูสำรสนเทศในด้ำน              
งำนทะเบียนและประมวลผล 
4. โครงกำรจดัท ำบัตรประจ ำตัว         
นักศึกษำใหม่ 
5. โครงกำรจดัหำกระดำษส ำหรบั             
ออกเอกสำรทำงกำรศึกษำ 
 

งำนทะเบียน
และประมวลผล 

 

** ค ำอธิบำยตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ 

1. จ ำนวนระบบฐำนข้อมลูด้ำนงำนทะเบียนและประมวลผลที่ไดร้ับกำรปรับปรุง คือ ระบบฐำนข้อมลูของงำนด้ำนทะเบียนและประมวลผลที่ได้รับกำรปรับปรุง ได้แก่ กำรปรบัปรุงฐำนข้อมูล
กำรเปลีย่นแปลง ช่ือ - นำมสกุลของนักศึกษำ 

2. คะแนนเฉลีย่ควำมพึงพอใจของผู้รบับริกำรดำ้นทะเบียนและประมวลผล โดยผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรด้ำนทะเบียนและประมวลผล โดยมีระดับควำมพึงพอใจตำม
เกณฑด์ังนี้ คือ 4.51 – 5.00 พึงพอใจมำกที่สุด 3.51 – 4.50 พึงพอใจมำก 2.51 – 3.50 พึงพอใจปำนกลำง  1.51 – 2.50 พึงพอใจน้อย  1.00- 1.50 พึงพอใจน้อยท่ีสุด 

3. จ ำนวนหน่วยงำนท่ีรับบริกำรข้อมลูสถิตดิ้ำนทะเบยีนและประมวลผลจำกส ำนักทะเบียนและประมวลผล คือ หน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยที่รับบริกำรข้อมลูจำกส ำนัก
ทะเบียนและประมวลผล เช่น ข้อมูลนักศึกษำใหม่ ข้อมลูนักศึกษำปจัจุบันและข้อมลูนักศึกษำท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ กำรตรวจสอบคุณวุฒินกัศึกษำที่ส ำเรจ็กำรศึกษำ รวมทั้งของมูลนักศึกษำ
ชำวต่ำงชำติ เป็นต้น 



 

แผนกลยุทธ์ ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  หน้ำท่ี 21 
    ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2564  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  4 พัฒนำกระบวนกำรให้บริกำรตำมมำตรฐำนกำรให้บริกำร  โดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
เป้ำประสงค์  กำรบริหำรจัดกำรหน่วยงำนที่ดี 

ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ 
ข้อมูลพ้ืนฐำน 

59 
เป้ำหมำย 

กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

1. ระดับคะแนนเฉลีย่ผลกำร
ประเมินกำรบริหำรงำนของ
ผู้บริหำร  
2. จ ำนวนกำรประชุมเพื่อสร้ำง
ควำมเข้ำใจในหลักธรรมำธิบำล 
ให้แก่บุคลำกร  
3. จ ำนวนกิจกรรมที่มีกำรลด
ขั้นตอนกระบวนกำรท ำงำน 
4. จ ำนวนช่องทำง กำรแจ้งข่ำว
ประชำสมัพันธ์   
5. จ ำนวนครั้งท่ีได้รับกำร
ตรวจสอบภำยใน         
6. จ ำนวนกิจกรรมสร้ำงเสรมิขวัญ
และก ำลังใจ 

4.50 
 
 
1 

 
 
- 
 
1 
 
1 
 
- 

4.50 
 
 
1 
 

 
- 

 
1 
 
1 
 
- 

4.50 
 
 
1 

 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

4.50 
 
 
1 

 
 
1 

 
1 
 
1 
 
1 

4.50 
 
 
1 

 
 
1 

 
1 
 
1 
 
1 

4.50 
 
 
1 

 
 
1 

 
1 
 
1 
 
1 

1. กำรบริหำรจัดกำร            
โดยยดึหลักธรรมำภิบำล 
 

1. โครงกำรบริหำรจัดกำรส ำนักทะเบียน
และประมวลผล 
2. กำรประเมินกำรบริหำรงำนของ
ผู้อ ำนวยกำร 
3. กำรจัดประชุมบุคลำกรส ำนักทะเบียน
และประมวลผล 
4. กำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 
5. กำรลดขั้นตอนกระบวนกำรท ำงำน 
6. กำรแจ้งข่ำวสำรประชำสัมพันธ์               
ของส ำนักทะเบียนและประมวลผล 
7. กำรเป็นหน่วยตรวจรับ จำกส ำนักงำน
ตรวจสอบภำยใน 
8. โครงกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรประกนั
คุณภำพกำรศึกษำ กำรด ำเนินกำรเพื่อกำร
จัดกำรควำมรู้ (KM) และกำรด ำเนนิกำร   
ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุม
ภำยใน 
9. โครงกำรประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัตกิำร
ทบทวนแผนกลยุทธ์และกำรแปลงแผน           
สู่กำรปฏิบัต ิ

- หัวหน้ำ
ส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร 
- งำนบริหำร
ทั่วไป 



 

แผนกลยุทธ์ ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  หน้ำท่ี 22 
    ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2564  

ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ 
ข้อมูลพ้ืนฐำน 

59 
เป้ำหมำย 

กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

10. กิจกรรมกำรสร้ำงเสริมขวัญและก ำลังใจ
ในกำรปฏิบัติงำน 

7. จ ำนวนงำนที่มีกำรวิเครำะห์
หรือสังเครำะห์หรืองำนวิจัย 
8. ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำร่วม
อบรมพัฒนำบุคลำกร 
9. คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 
กำรให้บริกำรของส ำนักทะเบียน
และประมวลผล  

1 
 
 

100 
 

1 
 
 

100 
 

1 
 
 

100 
 

1 
 
 

100 
 

1 
 
 

100 
 

 

1 
 
 

100 
 
 

3.85 

2. กำรพัฒนำบุคลำกร                    
ให้มีศักยภำพในกำร
ปฏิบัติงำน และมีจิตบริกำร 
    
 

1. โครงกำรพัฒนำบุคลำกร 
2. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกร 
เข้ำร่วมอบรม สัมมนำ เพื่อพัฒนำงำนวิจัย 
3. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกร 
เข้ำร่วมอบรม สัมมนำ  
4. ส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรใหบ้ริกำร
ของส ำนักทะเบียนและประมวลผล 

หัวหน้ำ
ส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร 

10. จ ำนวนกิจกรรม                        
ที่สร้ำงวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร 
 

N/A - 4 4 4 4 3. กำรสร้ำงวัฒนธรรมที่ดี                    
ขององค์กร 
 

1. กิจกรรมส่งเสริมกำรประหยัดพลังงำน
และทรัพยำกร 
2. กิจกรรมส่งเสริมกำรแต่งกำยพ้ืนเมือง 
3. กิจกรรม  Big Cleaning Day 
4. เข้ำร่วมกิจกรรมตำมประเพณี  

- หัวหน้ำ
ส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร 
- งำนบริหำร
ทั่วไป 

 

** ค ำอธิบำยตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ 

1. ระดับคะแนนผลกำรประเมินกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร คือ ผลกำรประเมินกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรส ำนักทะเบยีนและประมวลผล  
2. จ ำนวนกำรประชุม เพื่อสรำ้งควำมเข้ำใจในหลักธรรมำภิบำลให้แกบุ่คลำกร คือ กำรประชุมต่ำง ๆ เช่น กำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล                   

กำรประชุมบคุลำกรส ำนักทะเบียนและประมวลผล 
3. จ ำนวนกิจกรรมที่มีกำรลดขั้นตอนกำรท ำงำน คือ กิจกรรมกำรปฏิบตัิงำนในส ำนักทะเบียนและประมวลผลที่ลดขั้นตอน มีเพิ่มขึ้นในแตล่ะปี 
4. จ ำนวนช่องทำงกำรแจ้งข่ำวประชำสัมพันธ์ คือ ช่องทำงแจ้งข่ำวสำรประชำสมัพันธ์ เช่น Line  Facebook และ Application ป้ำยไฟ เว็บไซต์ TCAS REG จอโทรทัศน์ระบบบัตรคิว 
5. จ ำนวนครั้งท่ีไดร้ับกำรตรวจสอบภำยในทุกปี คือ ได้รับกำรตรวจสอบภำยในจำกส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน ปีละครั้ง 
6. จ ำนวนกิจกรรมสร้ำงเสริมขวัญและก ำลังใจ คือ กิจกรรมบุคลำกรในดวงใจ กิจกรรมอวยพรเนื่องจำกวันคล้ำยวันเกดิ กิจกรรมด้วยรักห่วงใย 



 

แผนกลยุทธ์ ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  หน้ำท่ี 23 
    ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2564  

7. จ ำนวนงำนที่มีกำรวิเครำะห์หรือสงัเครำะห์หรืองำนวิจัย คือ งำนวิเครำะห์หรือสังเครำะห์งำนวิจยัของบุคลำกรในส ำนักทะเบียนและประมวลผล  
8. ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำร่วมอบรมพัฒนำบุคลำกร คือ ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกร ที่เข้ำร่วมอบรมพฒันำบุคลำกร ท้ังภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 
5. คะแนนเฉลีย่ควำมพึงพอใจกำรใหบ้ริกำรของส ำนักทะเบียนและประมวลผล คือ 4.51 – 5.00 พึงพอใจมำกที่สุด 3.51 – 4.50 พึงพอใจมำก 2.51 – 3.50 พึงพอใจปำนกลำง                          

1.51 – 2.50 พึงพอใจน้อย  1.00- 1.50 พึงพอใจน้อยท่ีสุด 
9. จ ำนวนกิจกรรมที่สร้ำงวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร คือ เข้ำร่วมกิจกรรมทั้งภำยในและภำยนอกส ำนักฯทีส่ร้ำงวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  5 ประสำนงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรให้มีประสิทธิภำพ 
เป้ำประสงค์  ประสำนงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรให้มีประสิทธิภำพ 

ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ 
ข้อมูลพ้ืนฐำน 

59 
เป้ำหมำย 

กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

1. จ ำนวนครั้งในกำร
ปรับปรุงฐำนข้อมูล
หลักสตูร  
2. จ ำนวนครั้งในกำร
ประชุมที่เกี่ยวข้องกับกำร
บริหำรหลักสตูรและ
จัดกำรเรียนกำรสอน 

N/A - - 2 2 2 
 
 
8 

ประสำนงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง            

ในกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร 

 

1. กำรปรับปรุงฐำนข้อมูลหลักสตูร                   

ให้เป็นปัจจุบัน 2 

2. จัดประชุมประสำนงำนวิชำกำร  

3. จัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำร

วิชำกำร 

- งำนบริกำร

กำรศึกษำ 

- งำนทะเบียน

และประมวลผล  

 

** ค ำอธิบำยตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ 

1. กำรปรับปรุงฐำนข้อมูลหลักสตูร คอื กำรปรับปรุงฐำนข้อมลูหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน 

2. จ ำนวนครั้งในกำรประชุมที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรหลักสูตรและจดักำรเรยีนกำรสอน คือ กำรประชุมประสำนงำนวิชำกำร กำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรวิชำกำร 

 
 



 

แผนกลยุทธ์ ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  หน้ำท่ี 24 
    ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2564  

กำรตอบสนองตัวชี้วัดของแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ฉบับปรับปรุง ปี 2562 
แผนกลยุทธ์ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2564 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำ            

ที่มีประสิทธิภำพ 
เป้ำประสงค์ 1. มีกำรยกระดับกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพ ได้มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับในระดับชำติ 
                2. อำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นมืออำชีพ มีสมถรรถนะเป็นที่ยอมรับ             
ในระดับ 

                3. บัณฑิตมีอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

เป้ำประสงค์  พัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ให้มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง 

กลยุทธ์  1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมและพัฒนำหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยำกำรที่ตอบสนองกำร
พัฒนำท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำประเทศ 

           2. พัฒนำหลักสูตรสองภำษำ หลักสูตรนำนำชำติ หลักสูตรทวิวุฒิ (Dual Degree)      
และหลักสูตรที่เป็นควำมร่วมมือกับนำนำชำติเพ่ิมมำกข้ึน 

           3. ปรับกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้บูรณำกำรกำรเรียนรู้กับกำรท ำงำนสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก เพ่ือพัฒนำนักศึกษำ และสร้ำงจิตส ำนึกในกำรพัฒนำท้องถิ่น 

           4. พัฒนำแหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิต 

           5. พัฒนำศักยภำพอำจำรย์ผู้สอนให้เป็นมืออำชีพ 

           6. ผลิตบัณฑิตตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้ำนสมรรถนะวิชำชีพ ทักษะบัณฑิต
ศตวรรษท่ี 21และคุณลักษณะ 4 ประกำร 

           7. ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์                  
ของมหำวิทยำลัย 

           8. ส่งเสริมนักศึกษำให้มีควำมรู้และจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมล้ำนนำ 

กลยุทธ์  พัฒนำและปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลด้ำนงำนบริกำรกำรเรียน
กำรสอน 
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แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ฉบับปรับปรุง ปี 2562 

แผนกลยุทธ์ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบกำรบริหำรของมหำวิทยำลัย ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกระบวนกำรรับนักศึกษำ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำระบบทะเบียนและประมวลผล 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำกระบวนกำรให้บริกำรตำมมำตรฐำน
กำรให้บริกำร โดยยึดหลักธรรมำภิบำล 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 ประสำนงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร
ให้ประสิทธิภำพ 

เป้ำประสงค์ 1. มหำวิทยำลัยบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลตำมหลักธรรมำภิบำล 
                2. มหำวิทยำลัยบริหำรจัดกำรและพัฒนำพ้ืนที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน 
                3. มหำวิทยำลัยมีระบบบริหำรจัดกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำท้องถิ่น                          
ที่มีประสิทธิภำพ 

เป้ำประสงค์ 1.1 พัฒนำระบบกำรรับนักศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 

                3.1 ระบบสำรสนเทศด้ำนงำนทะเบียนและประมวลผล              
มีควำมถูกต้อง และมีประสิทธิภำพ  
                3.2 กำรให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำยทะเบียน             
และประมวลผลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

                4.1 กำรบริหำรจัดกำรหน่วยงำนที่ดี 
                5.1 ประสำนงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร          
ให้มีประสิทธิภำพ         
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แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ฉบับปรับปรุง ปี 2562 

แผนกลยุทธ์ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2564 
กลยุทธ์  1. ปรับปรุงและพัฒนระบบกำรบริหำรจัดกำรให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภำพ โปร่งใส 
และมีธรรมำภิบำล 
           2. ปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรจัดกำรทรัพย์สินให้เกิดมูลค่ำเพ่ิมอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล 
           3. ขับเคลื่อนแผนแม่บทกำรพัฒนำพื้นที่ของมหำวิทยำลัยตำมบริบทของแต่ละพ้ืนที่    
และจัดหำทรัพยำกรและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรศึกษำตำมแผนแม่บทที่วำงไว้ 
 

กลยุทธ์  1.1 พัฒนำระบบกำรรับนักศึกษำท่ีมีประสิทธิภำพ 

           1.2 ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์กำรรับนักศึกษำ 

 3.1 พัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนทะเบียนและประมวลผล 
ให้มีควำมถูกต้อง มีประสิทธิภำพ 

 3.2 พัฒนำกำรให้บริกำรงำนทะเบียนและประมวลผล             
ที่มีประสิทธิภำพ 

 4.1 กำรบริหำรจัดกำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 

 4.2 พัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน                     

และมีจิตบริกำร 

 4.3 กำรสร้ำงวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร 

 5.1 ประสำนงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตร 
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ส่วนที่ 5 กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัต ิ
และกำรติดตำมประเมินผล 

 
 

 กลไกในกำรบริหำรแผนกลยุทธ์ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 
 

ในกำรน ำแผนกลยุทธ์ของส ำนักทะเบียนและประมวลผลไปสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล  
นั้น  ส ำนักทะเบียนและประมวลผลจะด ำเนินกำรดังนี้ 
 กำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติ 

1) ผู้บริหำรและหัวหน้ำงำนเป็นผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด  
เพ่ือเป็นแนวทำงและสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำน  และเน้นกำรด ำเนินงำนที่มีส่วนร่วมของบุคลำกรทุก
ส่วนงำน โดยแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 

 2) ส ำนักทะเบียนและประมวลผลจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและด ำเนินกำรตำมแผน โดยมีกำรก ำกับ
ติดตำม ประเมินผลคุณภำพ  ประสำนงำนกับบุคลำกรที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนประสบผลส ำเร็จ              
ตำมท่ีมุ่งหวังไว้ 
 3) ก ำหนดระยะเวลำของกำรปฏิบัติงำนตำมแผน เมื่อได้ศึกษำงำนและคุณสมบัติของ
ผู้ปฏิบัติงำนแล้วผู้วำงแผนงำนจะสำมำรถคำดคะเนได้ว่ำโครงกำร/กิจกรรมหนึ่ง ๆ ควรใช้ก ำลังคนปฏิบัติงำนกี่
คนและแผนงำนดังกล่ำวจะใช้เวลำเท่ำใดในแต่ละแผนและควรใช้เวลำเท่ำใดตลอดแผนงำน โดยจัดท ำเป็น
ตำรำงแสดงเวลำที่ใช้ปฏิบัติงำนแต่ละงำนอย่ำงชัดเจน 

 4) เมื่อส ำนักทะเบียนและประมวลผลได้รับอนุมัติโครงกำร/กิจกรรม  จำกมหำวิทยำลัยแล้ว   
จะจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส ำนักทะเบียนและประมวลผล  แล้วผลักดัน              
ให้มีกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรม/โครงกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและสม่ ำเสมอ 

 5) กำรก ำหนดภำรกิจและควำมรับผิดชอบต้องก ำหนดให้ชัดเจน เพ่ือให้มีควำมสอดคล้องกับ
แผนงำนและขจัดควำมซ้ ำซ้อนของงำน 

6) กำรวำงแนวปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องต้องมีกำรก ำหนดไว้อย่ำงชัดเจน เพ่ือให้เกิด
ควำมคล่องตัว และลดขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

7) มีกำรก ำกับติดตำม กำรประเมินผลที่มุ่งเน้นกำรประเมินเพ่ือกำรพัฒนำและปรับปรุง                
กำรด ำเนินงำน  โดยมีกำรพัฒนำตัวชี้วัดผลส ำเร็จกำรด ำเนินงำนทั้งในด้ำนปริมำณและด้ำนคุณภำพ ระยะเวลำ
ในกำรประเมิน ผู้ประเมิน และแนวทำงในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
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8) เผยแพร่และเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสำระส ำคัญของแผนให้เจ้ำหน้ำที่และ
บุคลำกรที่เกี่ยวข้องได้ทรำบ  มีส่วนร่วมและให้กำรสนับสนุนอย่ำงกว้ำงขวำง เพ่ือให้กำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติ
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและต่อเนื่อง 

9)  ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์  ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำน
ตำมประเด็นยุทธศำสตร์  พร้อมทั้งสรุปประเด็นปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนักทะเบียนและประมวลผล 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 

นโยบำยและกลยุทธ์ 

แผนปฏิบัติกำร 
ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 

โครงกำร / กิจกรรม 

ติดตำม ประเมินผล 

    ทบทวนแผนกลยุทธ์ 

ผู้บริหำร 

บุคลำกร 

บุคลำกร 

กรรมกำรติดตำม 
ประเมินผล 

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 
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 กำรติดตำมประเมินผล  
 

ภำยหลังจำกที่ส ำนักทะเบียนและประมวลผลได้ด ำเนินกำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์แล้ว จ ำเป็น               
ต้องมีกำรก ำกับติดตำมและประเมินผล  เพ่ือให้ทรำบผลและควำมก้ำวหน้ำในกำรปฏิบัติงำนว่ำสำมำรถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก ำหนด  โดยกำรติดตำมประเมินผล  ดังนี้ 

1. ส ำนักทะเบียนและประมวลผล แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ส ำนัก
ทะเบียนและประมวลผล เพ่ือติดตำมและประเมินผลโครงกำรให้ทรำบถึงควำมก้ำวหน้ำควำมบกพร่อง 
พิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรใช้ทรัพยำกรในโครงกำรกับผลผลิตของโครงกำรตลอดจนผลกระทบต่ำง  ๆ 
ที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรน ำโครงกำรไปปฏิบัติ  เพ่ือที่ผู้ด ำเนินงำนตำมโครงกำรจะได้ปรับปรุงแก้ไขปัญหำได้
ทันท่วงท ี

2. คณะกรรมกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ ส ำนักทะเบียนและประมวลผล รำยงำนผล
กำรปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ต่อคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล อย่ำงน้อย ปีละ 2 
ครั้ง ทั้งนี้ให้รำยงำนผลกำรติดตำมภำยใน 30 วัน หลังจำกสิ้นสุดไตรมำสที่ 2 และสิ้นสุดปีงบประมำณ 

3. ส ำนักทะเบียนและประมวลผล มีกำรปรับปรุงแผนเพ่ือให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
4. ส ำนักทะเบียนและประมวลผล โดยคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล                     

สร้ำงมำตรกำรเร่งรัดกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม และตรวจสอบคุณภำพอย่ำงใกล้ชิดอย่ำงสม่ ำเสมอ 
5. คณะกรรมกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ ส ำนักทะเบียนและประมวลผล รำยงำนกำร

เปรียบเทียบกำรปฏิบัติงำนกับค่ำเป้ำหมำยหลังสิ้นสุดกำรปฏิบัติงำน เพ่ือให้ทรำบถึงควำมก้ำวหน้ำ 
ควำมส ำเร็จ หรือควำมล้มเหลวของโครงกำร/กิจกรรม 
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ภำคผนวก 
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ภำคผนวก ก รำยชื่อผู้เข้ำรว่มประชุม 
คณะกรรมกำรจัดท ำแผนกลยุทธ ์

ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

 
 

 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  ได้จัดกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ ประจ ำปี

งบประมำณ 2564 วันอังคำรที่ 26 มกรำคม 2564 ณ ห้องประชุมส ำนักทะเบียนและประมวลผล จ ำนวน 12 คน 

ประกอบด้วย  ผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร  หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำงำน และบุคลำกรส ำนัก

ทะเบียนและประมวลผล  ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกษรำ ปัญญำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล 
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดำรำรัตน์ ไชยำโส รองผู้อ ำนวยกำร 
3. อำจำรย์ ดร.จิตรำภรณ์ ธำรำพิทักษ์วงศ์ รองผู้อ ำนวยกำร 
4. นำงเสำร์ค ำ เมืองแก้ว รองผู้อ ำนวยกำร 
5. นำงพัชรินทร์ เค็ดเวิร์ด รักษำกำรหัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
6. นำงสำวยุพิน ธิยำนันต์ หัวหน้ำงำนบริกำรกำรศึกษำ 
7. นำงมัทธำ ปินทะนำ หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป 
8. นำยยงยุทธ แสนใจพรม หัวหน้ำงำนทะเบียนและประมวลผล 
9. นำยสำคร เมืองแก้ว นักวิชำกำรศึกษำ 
10. นำงสำวรักษิณำ วงค์ชัยขันธ์ นักวิชำกำรศึกษำ 
11. นำงจิรำพร ปิติจะ นักวิขำกำรเงินและบัญชี 
12. นำงสำวนิตยำ พุทธิ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
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ภำคผนวก ข รำยชื่อผู้เข้ำรว่มประชุม                 
ทบทวนแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ป ี

(พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรงุ ปี 2564 

 
 

 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  ได้จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ทบทวนแผนกลยุทธ์  วันที่ 29 

มกรำคม 2564 ณ ห้องประชุมส ำนักทะเบียนและประมวลผล จ ำนวน  23 คน ประกอบด้วย  ผู้อ ำนวยกำร 

รองผู้อ ำนวยกำร  หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำงำน และบุคลำกรส ำนักทะเบียนและประมวลผล  

ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกษรำ ปัญญำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล 
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดำรำรัตน์ ไชยำโส รองผู้อ ำนวยกำร 
3. อำจำรย์ ดร.จิตรำภรณ ์ ธำรำพิทักษ์วงศ์ รองผู้อ ำนวยกำร 
4. นำงเสำร์ค ำ เมืองแก้ว รองผู้อ ำนวยกำร 
5. นำงพัชรินทร์ เค็ดเวิร์ด รักษำกำรหัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
6. นำงสำวยุพิน ธิยำนันต์ หัวหน้ำงำนบริกำรกำรศึกษำ 
7. นำงมัทธำ ปินทะนำ หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป 
8. นำยยงยุทธ แสนใจพรม หัวหน้ำงำนทะเบียนและประมวลผล 
9. นำงสำวรักษิณำ วงค์ชัยขันธ์ นักวิชำกำรศึกษำ ช ำนำญกำร 
10. นำยเอนก ณะชัยวงค์ นักวิชำกำรศึกษำ 
11. นำงกัญญำภัค เมธีวัฒนำกุล นักวิชำกำรศึกษำ 
12. นำงสำวพิชฌำย์ธรณ์ ธรรมชัย นักวิชำกำรศึกษำ 
13. นำยสำคร เมืองแก้ว นักวิชำกำรศึกษำ 
14. นำงอรสำ วงค์สว่ำง นักวิชำกำรศึกษำ 
15. นำงอำภำวรรณ ยะปะนัน นักวิชำกำรศึกษำ 
16. นำยรำชันย์ จันทร์เที่ยง นักวิชำกำรศึกษำ 
17. นำยพฤทธิกร ญำติกำ นักวิชำกำรศึกษำ 
18. นำงสำวอัญชลำ ทำมัน นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
19. นำยบุญแทน ฤทธิไตรภพ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
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20. นำยวินัย กันขัติ์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
21. นำยเจนณรงค์ ทุ่งปันค ำ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
22. นำงจิรำพร ปิติจะ นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
23. นำงสำวนิตยำ พุทธิ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 






