คำนำ
แผนกลยุทธ์สำนักทะเบียนและประมวลผล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 นี้
ได้ จั ด ท ำภำยใต้ เ จตนำรมณ์ ข องกำรปรั บ ปรุ ง แผนกลยุ ท ธ์ ส ำนั ก ทะเบี ย นและประมวลผล ระยะ 5 ปี
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และประมวลผล ซึ่งจะส่งผลให้กำรดำเนินงำนของสำนักทะเบียนและประมวลผลบรรลุเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
แผนกลยุทธ์สำนักทะเบียนและประมวลผลฉบับนี้ประกอบด้วยเนื้อหำ 5 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 บทนำ
ส่วนที่ 2 กำรประเมินสภำพกำรณ์ปัจจุบันของสำนักทะเบียนและประมวลผล
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สำนักทะเบียนและประมวลผล
ส่วนที่ 5 กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล
ในกำรจั ด ท ำแผนกลยุ ท ธ์ ส ำนั ก ทะเบี ย นและประมวลผล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564)
ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2563 ได้รั บ ควำมเห็ น ชอบจำกคณะกรรมกำรประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล
ในครำวกำรประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 สิงหำคม พ.ศ. 2563
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แผนกลยุ ท ธ์ ส ำนั ก ทะเบี ย นและประมวลผล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง
ปี 2563 เป็นแผนกลยุทธ์ที่จัดทำขึ้นเพื่อดำเนินงำนภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2562
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แผนกลยุ ทธ์ ส ำนั ก ทะเบี ย นและประมวลผล วั น ที่ 14 สิ ง หำคม 2563 ประกอบไปด้ ว ยผู้ อ ำนวยกำร
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ยุทธศำสตร์ ของมหำวิทยำลัย
โดยมีประเด็นยุทธศำสตร์ 5 ประเด็น ดังนี้
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5

พัฒนำกระบวนกำรรับนักศึกษำ
พัฒนำระบบกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ
พัฒนำระบบทะเบียนและประมวลผล
พัฒนำกระบวนกำรให้บริกำรตำมมำตรฐำนกำรให้บริกำร
โดยยึดหลักธรรมำภิบำล
ประสำนงำนด้ำนกำรบริกำรจัดกำรหลักสูตร
ให้มีประสิทธิภำพ

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกษรำ ปัญญำ)

ผูอ้ ำนวยกำรสำนักทะเบียนและประมวลผล

แผนกลยุทธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล หน้ำที่ ง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2563

ส่วนที่ 1 บทนำ
ประวัติควำมเป็นมำ
สำนักส่งเสริมวิชำกำร ได้รับกำรแบ่งส่วนรำชกำรครั้งแรกของวิทยำลัยครูเชียงใหม่ ตำมประกำศ
กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร เรื่ อ ง กำรแบ่ ง ส่ ว นรำชกำรในวิ ท ยำลั ย ครู เ ชี ย งใหม่ เมื่ อ วั น ที่ 12 มี น ำคม 2530
งำนด้ำนทะเบียนและวัดผล จำกเดิมที่มีกำรแบ่งงำนรับผิดชอบของงำนทะเบียนและวัดผล ขึ้นอยู่กับสำนักงำน
อธิกำรบดี เรียกว่ำ "แผนกทะเบียนและวัดผล" ขึ้นตรงกับรองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร ส่วนงำนบริหำรหลักสูตร
และบริหำรงำนวิชำกำร กำรจัด กำรเรียนกำรสอน หน่วยวัดผลกำรศึกษำ และหน่วยส่งเสริมและพัฒ นำ
วิชำกำรขึ้นตรงกับรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร
ในวั น ที่ 12 มี น ำคม 2530 ได้ มี ก ำรประกำศแบ่ ง ส่ ว นรำชกำรของวิ ท ยำลั ย ครู เ ชี ย งใหม่ ตำม
พระรำชบัญญัติวิทยำลัยครู พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2527 ได้แบ่งส่วนรำชกำรของวิทยำลัยครู
เป็ น 10 หน่ ว ยงำน และมี ส ำนั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช ำกำรเป็ น หน่ ว ยงำนหนึ่ ง โดยมี อำจำรย์ ทั ศนี ย์ ยอดอิ นทร์
เป็ นผู้ อ ำนวยกำรส ำนั กส่ งเสริ มวิ ชำกำร คนแรก มี กำรแบ่ งหน่ วยงำนย่ อยออกเป็ น ฝ่ ำ ยต่ ำ ง ๆ 6 ฝ่ ำ ยคื อ
ฝ่ ำ ยเลขำนุ ก ำร ฝ่ ำ ยทะเบี ย นและวั ด ผล ฝ่ ำ ยเทคโนโลยี ก ำรศึ ก ษำ ฝ่ ำ ยหลั ก สู ต รและแผน กำรสอน
ฝ่ำยห้องสมุด และฝ่ำยเอกสำรตำรำ
ปี ก ำรศึ ก ษำ 2532 ได้ มี ก ำรเปลี่ ย นแปลงต ำแหน่ ง เดิ ม จำก ผู้ อ ำนวยกำร เป็ น หั ว หน้ ำ ส ำนั ก
ส่งเสริมวิชำกำร และมีกำรเปลี่ยนผู้บริหำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรมำเป็น อำจำรย์ ดร.มงคล เอี่ ยมสำอำงค์
มีกำรขยำยงำนเพิ่มขึ้นอีก 4 งำน คือ งำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ งำนสถิติและข้อมูลผลกำรศึกษำ งำนศูนย์
ข้อมูลเพื่อกำรศึกษำ และงำนพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์ช่วยเสริมวิชำกำร
ปีกำรศึกษำ 2533 ได้มีกำรปรับระบบโครงสร้ำงงำนภำยในโดยลดงำนที่เพิ่ม จำกงำนเดิม 4 งำน
ให้คงไว้เพียง 2 งำน คือ งำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ โดยงำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพนั้นปรับเปลี่ยนรูปแบบ
กำรทำงำน ในลักษณะของคณะกรรมกำรประสำนงำนกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ และงำนสวัสดิกำรและ
ข้อมูลผลกำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ 2534 มีกำรปรับองค์กรขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยมี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ วัฒน์ สมประเสริฐ
เป็นหัวหน้ำสำนักส่งเสริมวิชำกำร แบ่งกลุ่มงำนออกเป็น 2 ด้ำน คือ 1) ด้ำนวิทยบริกำร 2) ด้ำนธุรกำรวิชำกำร และ
คงไว้ซึ่งงำนโครงกำรและงำนเฉพำะกิจวิทยบริกำรซึ่งประกอบด้วย ฝ่ำยหอสมุด ฝ่ำยเทคโนโลยี และฝ่ำยเอกสำร
ตำรำ
- ด้ ำ นธุ ร กำรวิ ช ำกำร ประกอบด้ ว ยฝ่ ำ ยเลขำนุ ก ำร ฝ่ ำ ยหลั ก สู ต รและแผนกำรเรี ย น
ฝ่ำยทะเบียนและวัดผล
- งำนโครงกำรและงำนเฉพำะกิ จ ประกอบด้ว ยส ำนักงำนคณะกรรมกำรประสำนกำรฝึ ก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน โครงกำรสรรหำอำจำรย์พิเศษโครงกำรรณรงค์ทำง
วิชำกำรเพื่อสรรหำนักศึกษำ
แผนกลยุทธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล หน้ำที่ 1
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2563

ในกำรด ำเนิ น กำรดั งกล่ ำวมีก ำรประสำนกำรท ำงำนอย่ ำงเป็น ระบบมี ก ำรจัด ประชุม สั มมนำ
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรทำงำนร่ วมกัน ซึ่งถือว่ำเป็น "ยุคทองของสำนักส่งเสริมวิชำกำร" ที่มีกำรกระจำย
กำรทำงำน มีกำรสร้ำงสรรค์งำนใหม่ๆ อย่ำงมำกมำย
ปี กำรศึกษำ 2537 ผู้ ช่ว ยศำสตรำจำรย์ส มผิ ว ชื่นตระกูล ดำรงตำแหน่งหั ว หน้ำส ำนักส่ งเสริม
วิชำกำร
ปี กำรศึกษำ 2538 อำจำรย์ มนตรี ศิริจันทร์ชื่น เป็นหั ว หน้ำส ำนักส่ งเสริมวิช ำกำร และมีกำร
ประกำศพระรำชบัญญัติสถำบันรำชภัฏ จึงมีกำรสรรหำผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมวิชำกำร
ปี ก ำ ร ศึ ก ษ ำ 2543 ส ำ นั ก ส่ ง เ ส ริ ม วิ ช ำ ก ำ ร ไ ด้ มี ก ำ ร ป รั บ ป รุ ง ห น่ ว ย ง ำ น โ ด ย แ ย ก
งำนวิทยบริกำรออกไปเป็นศูนย์วิทยบริกำร มีภำระงำนเทียบเท่ำคณะ มีกำรบริหำรงำนอย่ำงอิสระ สำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรมีลักษณะงำนที่รับผิดชอบที่สำคัญ 3 ด้ำน คืองำนเลขำนุกำร งำนทะเบียนและวัดผล และงำน
จัดกำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ 2544 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วสันต์ จินดำรัตนำภรณ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรสำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
ปีกำรศึกษำ 2548 อำจำรย์พวงทอง พร้อมไท ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน
ปีกำรศึกษำ 2550 มหำวิทยำลัยมีกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน ออกเป็น 6 งำน ดังนี้ คือ งำนบริหำรงำนทั่วไป งำนกำรเงินพัสดุ งำนวิเครำะห์แผนและงบประมำณ
งำนทะเบียนและประมวลผล งำนบริกำรกำรเรียนกำรสอน งำนมำตรฐำนหลักสูตร และงำนบัณฑิตศึกษำ
ปีกำรศึกษำ 2552 อำจำรย์พิชัย ระบอบ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียน
ปีกำรศึกษำ 2555 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กัลยำ หงษำวงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริม
วิชำกำรและ งำนทะเบียน และมหำวิทยำลัยมีกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน ออกเป็น 2 งำน ดังนี้ คือ งำนส่งเสริมวิชำกำร และงำนทะเบียนและประมวลผล
ปี พ.ศ. 2556 มหำวิทยำลั ย มีกำรแบ่งส่ วนรำชกำรในส ำนักส่ งเสริมวิช ำกำรและงำนทะเบียน
ออกเป็น 4 งำน ดังนี้ คือ งำนบริหำรทั่วไป งำนบริกำรกำรเรียนกำรสอน งำนทะเบียนและประมวลผล และ
งำนมำตรฐำนและหลักสูตร
ปี พ.ศ. 2558 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชำตรี มณีโกศล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรสำนักทะเบียน
และประมวลผล และมีกำรเปลี่ยนชื่อส่วนรำชกำร จำกสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เป็น สำนัก
ทะเบียนและประมวลผล
ปี พ.ศ. 2559 มีกำรแบ่งส่วนรำชกำรในสำนักงำนผู้อำนวยกำร สำนักทะเบียนและประมวลผล
เป็น 4 งำน ดังนี้ งำนบริหำรทั่วไป งำนรับเข้ำศึกษำ งำนบริกำรกำรศึกษำ และงำนทะเบียนและประมวลผล
ปีกำรศึกษำ 2560 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ เกษรำ ปัญญำ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรสำนักทะเบียน
และประมวลผล
แผนกลยุทธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล หน้ำที่ 2
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2563

หลักกำรและเหตุผล
แผนกลยุ ท ธ์ ข องส ำนั ก ทะเบี ย นและประมวลผล มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ เชี ย งใหม่ เป็ น กรอบ
แนวทำงกำรปฏิบั ติ งำน และกำรพัฒ นำหน่ว ยงำนที่ ส อดคล้ องกับ แผนยุทธศำสตร์ มหำวิท ยำลั ยรำชภั ฏ
เชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 โดยมีเป้ำหมำยในกำรจัดกำรศึกษำให้มี
คุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ภำยใต้กำรใช้กลไกธรรมำภิบำล
บนพื้นฐำนศักยภำพของตนเองที่มีอยู่ เพื่อมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนกำรปฏิบัติภำรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์
อย่ำงมีคุณภำพ ทั้งนี้ สำนักทะเบียนและประมวลผลมุ่งเน้นเรื่องคุณภำพของกำรให้บริกำร กำรวำงแผน
กลยุทธ์ เพื่อสร้ำงควำมสำเร็จในกำรบริหำรและกำรจัดกำรอันจะนำมำซึ่งควำมสำเร็จและควำมก้ำวหน้ำของ
องค์กร
ดังนั้น เพื่อให้กำรดำเนินงำนของสำนักทะเบียนและประมวลผลมีทิศทำงที่ชัดเจน และเพื่อให้
บุคลำกรในหน่วยงำนปฏิบัติร่วมกันได้อย่ำงเป็นระบบ สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย สำนัก
ทะเบียนและประมวลผล จึงได้มีกำรทบทวนแผนกลยุทธ์ และกำรแปลงแผนสู่กำรปฏิบัติขึ้น

วัตถุประสงค์ของกำรทบทวนแผนกลยุทธ์
1. เพื่อทบทวนปรัชญำ วิสัยทัศน์ ภำรกิจ ค่ำนิยมหลัก อัตลักษณ์ และทบทวนวัตถุประสงค์ให้
สอดคล้องกับพันธกิจ และประเด็นยุทธศำสตร์
2. เพื่อวิเครำะห์ SWOT ให้มีควำมชัดเจน เพื่อให้ได้แนวทำงในกำรดำเนินงำนที่เหมำะสมและมี
ประสิทธิภำพ
3. เพื่อกำหนดทิศทำงกำรดำเนินงำนในอนำคตของสำนักทะเบียนและประมวลผล
ที่สำมำรถนำมำปฏิบัติได้อย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ
4. เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของสำนักทะเบียนและประมวลผล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 -2564)
ฉบับปรับปรุง ปี 2563 ให้เป็นปัจจุบัน ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง และให้บุคลำกรในหน่วยงำนปฏิบัติร่วมกันได้
อย่ำงเป็นระบบ สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
ฉบับปรับปรุง ปี 2562

แผนกลยุทธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล หน้ำที่ 3
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2563

ขั้นตอนกำรทบทวนแผนกลยุทธ์สำนักทะเบียนและประมวลผล
จัดประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร ทบทวนแผนกลยุทธ์และกำรแปลงแผนสู่กำรปฏิบัติ เพื่อทบทวนและ
วิเครำะห์ ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภำรกิจ วัตถุประสงค์ ค่ำนิยมหลัก อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และจัดทำแผนที่แผนกลยุทธ์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ประชุมคณะกรรมกำร เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ของสำนักทะเบียนและประมวลผล
2. ประชุมพิจำรณำ (ร่ำง) แผนกลยุทธ์ของสำนักทะเบียนและประมวลผล ประกอบด้วย
1) กำรประเมินสภำพกำรปัจจุบัน
2) ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภำรกิจ วัตถุประสงค์ ค่ำนิยมหลัก อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
3) ประเด็นยุทธศำสตร์
4) เป้ำประสงค์
5) กลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รอง
6) ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน
7) เป้ำหมำยของตัวชี้วัดในระยะเวลำ 5 ปี
8) กิจกรรม/โครงกำร
9) ผู้รับผิดชอบ
3. นำเสนอแผนกลยุทธ์ของสำนักทะเบียนและประมวลผล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)
ฉบับปรับปรุง ปี 2563 ต่อคณะกรรมกำรประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
4. แปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติกำรประจำปี
5. รำยงำนกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี
6. ทบทวนแผลกลยุทธ์สำนักทะเบียนและประมวลผล

แผนกลยุทธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล หน้ำที่ 4
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2563

ส่วนที่ 2 กำรประเมินสภำพกำรณ์ปัจจุบนั
สำนักทะเบียนและประมวลผล
กำรประเมิ น สภำพกำรณ์ ข องส ำนั ก ทะเบี ย นและประมวลผล เพื่ อ น ำมำใช้ ใ นกำรจั ด ท ำแผน
กลยุทธ์ของสำนั ก ทะเบียนและประมวลผล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.256 0- 2564) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563
เป็นกำรทบทวนสภำพกำรณ์เดิมที่สำนักทะเบียนและประมวลผลใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ โดยได้
จัดให้มกี ำรประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร ทบทวนแผนกลยุทธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล วันที่ 14 สิงหำคม
2563 ประกอบไปด้วยผู้อำนวยกำร รองผู้อำนวยกำร หัวหน้ ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร หัวหน้ำฝ่ำย และ
ผู้ปฏิบัติงำน ซึ่งผู้เข้ำร่วมกำรประชุมสัมมนำได้ให้ ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับสภำพปัจจุบันของสำนักทะเบียนและ
ประมวลผล จำกนั้นได้นำเสนอผลสรุปกำรประเมินให้บุคลำกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แสดงควำมคิดเห็น เพื่อ
นำไปใช้ประกอบกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ต่อไป
ทั้ ง นี้ ก ำรประเมิ น สภำพกำรณ์ ข องส ำนั ก ทะเบี ย นและประมวลผลนั้ น เป็ น กำรวิ เ ครำะห์ ปั จ จั ย
ยุทธศำสตร์ โดยใช้เทคนิคกำรวิเครำะห์ แบบ SWOT Analysis ประกอบด้วยกำรวิเครำะห์ในประเด็นต่ำง ๆ
ดังนี้
1) จุดแข็ง (Strength)
2) จุดอ่อน (Weakness)
3) โอกำส (Opportunity)
4) อุปสรรค (Threat)
ซึ่งสรุปผลกำรวิเครำะห์ ได้ดังนี้
จุดแข็ง (Strength)
1. สำนักทะเบียนและประมวลผลมีระบบสำรสนเทศที่เป็นปัจจุบันและเป็นศูนย์กลำงของข้อมูล
นักศึกษำ อำจำรย์ และหลักสูตร
2. สำนักทะเบียนและประมวลผลมีกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบสำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำร
3. บุคลำกรมีควำมมุ่งมั่นในกำรปฏิบัติงำน มีควำมสำมัคคี ร่วมแรง ร่วมใจ
4. บุคลำกรมีประสบกำรณ์ในกำรทำงำน แก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ และสำมำรถปฏิบัติงำนแทน
กันได้
5. บุคลำกรมีควำมสำมำรถนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
6. มีระบบบริหำรงำนแบบมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกระดับ
7. มีคณะกรรมกำรช่วยในกำรกำกับให้ดำเนินงำนเป็นไปตำมเกณฑ์ ประกำศ ระเบียบ และ
ข้อบังคับของมหำวิทยำลัย
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8. สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรนำเทคโนโลยีมำใช้
ในกำรปฏิบัติงำน
จุดอ่อน (Weakness)
1. บุคลำกรขำดทักษะในกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
2. กำรสื่อสำรภำยในและภำยนอกองค์กรเกี่ยวกับระบบกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนไม่ทั่วถึง
3. พื้นที่ให้บริกำรคับแคบ ไม่สะดวกต่อกำรให้บริกำร
4. บุคลำกรบำงส่วนยังขำดควำมตระหนักในควำมสำคัญของกำรให้บริกำรด้วยใจ
โอกำส
1.
2.
3.
ประสิทธิภำพ

(Opportunity)
มีเครือข่ำยบุคลำกรด้ำนงำนวิชำกำรภำยในมหำวิทยำลัย
มีเครือข่ำยงำนทะเบียนของมหำวิทยำลัยในระดับภูมิภำค
มหำวิทยำลัยสนับสนุนให้หน่วยงำนมีกำรทำวิจัยสถำบัน เพื่อนำมำพัฒนำงำนให้มี

อุปสรรค (Threat)
1. มหำวิทยำลัยมีระบบและเครื่องสำรองไฟฟ้ำที่สำมำรถสำรองไฟได้ในระยะเวลำสั้น เมื่อไฟฟ้ำ
ดับ ทำให้เครื่องแม่ข่ำย (Server) สำมำรถให้บริกำรระบบสำรสนเทศได้
2. ผู้รับบริกำรยังขำดควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของมหำวิทยำลัย
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ส่วนที่ 3 สำระสำคัญของแผนกลยุทธ์
สำนักทะเบียนและประมวลผล
ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภำรกิจ วัตถุประสงค์
สำนักทะเบียนและประมวลผลได้กำหนดปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ดังนี้
ปรัชญำ
กำรบริกำรที่ประทับใจ ก้ำวไกลด้วยเทคโนโลยี มีมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน มุ่งสู่กำรบริกำรที่มี
คุณภำพ
วิสัยทัศน์
สำนักทะเบียนและประมวลผลจะเป็นหน่วยงำนชั้นนำระดับภูมิภำค ในกำรให้บริกำร
ด้ำนข้อมูลสำรสนเทศงำนทะเบียนและประมวลผล ภำยใน ปี พ.ศ. 2563
พันธกิจ
1. พัฒนำระบบกำรรับนักศึกษำ ระบบทะเบียนนักศึกษำ ระบบลงทะเบียน ระบบประมวลผล
กำรศึกษำ ระบบตรวจสอบและรองรับกำรสำเร็จกำรศึกษำและประสำนงำนกำรบริหำรหลักสูตร กำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่มีประสิทธิภำพ
2. พัฒนำระบบสำรสนเทศให้เป็นศูนย์กลำงข้อมูลนักศึกษำ อำจำรย์และข้อมูลหลักสูตร
ของมหำวิทยำลัย
3. ปรับปรุงรูปแบบกำรให้บริกำรที่ทันสมัย
4. ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร เพื่อพัฒนำงำนสำนักทะเบียนและประมวลผล
ภำรกิจ
1. บริกำรข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนกำรสอน ข้อมูลนักศึกษำ อำจำรย์และ
ข้อมูลหลักสูตร
2. ดำเนินงำนด้ำนกำรรับนักศึกษำ
3. ดำเนินงำนด้ำนทะเบียนและประมวลผล
4. ดำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำระบบกำรรับนักศึกษำ ระบบทะเบียนนักศึกษำ ระบบลงทะเบียน ระบบ
ประมวลผลกำรศึกษำ ระบบตรวจสอบกำรสำเร็จกำรศึกษำ โดยมีกำรใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำน
ภำยในมหำวิทยำลัย
2. เพื่อพัฒนำรูปแบบกำรบริกำรที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้รับบริกำร
3. เพื่อประสำนงำนกำรบริหำรหลักสูตรและจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพ
4. เพื่อส่งเสริมให้บุคลำกรมีศักยภำพในกำรพัฒนำงำน
ตัวชี้วัดตำมวัตถุประสงค์ของแผน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำระบบกำรรับนักศึกษำ ระบบทะเบียน
นักศึกษำ ระบบลงทะเบียน ระบบประมวลผล
กำรศึกษำ และระบบตรวจสอบกำรสำเร็จกำรศึกษำ
โดยมีกำรใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัย
2. เพื่อพัฒนำรูปแบบกำรบริกำรที่สร้ำงควำมประทับใจ
แก่ผู้รับบริกำร
3. เพื่อประสำนงำนกำรบริหำรหลักสูตรและจัดกำร
เรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพ
4. เพื่อส่งเสริมให้บุคลำกรมีศักยภำพในกำรพัฒนำงำน

ตัวชี้วัด
1. มีโครงกำร/กิจกรรมที่พัฒนำหรือปรับปรุง
ครอบคลุมทั้ง 5 ระบบ
2. คะแนนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของกำร
ใช้ระบบงำน 3.51 คะแนน อย่ำงน้อย 3 ระบบ
1. คะแนนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกำร
ให้บริกำร ไม่น้อยกว่ำ 3.51 คะแนน
1. จำนวนครั้งในกำรประชุมที่เกี่ยวข้องกับกำร
บริหำรหลักสูตรและจัดกำรเรียนกำรสอน
อย่ำงน้อย 8 ครั้ง
1. บุคลำกรทุกคนได้พัฒนำตนเอง
2. ร้อยละของกำรนำควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์
ใช้งำน
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ค่ำนิยมหลักของสำนักทะเบียนและประมวลผล
ค่ำนิยมหลัก (Core Value) เป็นหลักชี้นำพฤติกรรมที่องค์กรหรือบุคลำกรในองค์กรคำดหวังว่ำจะ
ปฏิบัติ เป็นตัวสะท้อนหรือมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมองค์กร และช่วยสนับสนุนและชี้นำกำรตัดสินใจของบุคลำกร
ทุกคนในองค์กร สำนักทะเบียนและประมวลผลได้ดำเนินกำรทบทวนค่ำนิยมหลักของสำนักทะเบียนและ
ประมวลผลจำกผู้เข้ำร่ วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ทบทวนแผนกลยุทธ์ ส ำนักทะเบียนและประมวลผล
ประกอบไปด้วยผู้อำนวยกำร รองผู้อำนวยกำร หัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร หัวหน้ำงำน และผู้ปฏิบัติงำน
ซึ่งได้ค่ำนิยมหลักของสำนักทะเบียนและประมวลผล ดังนี้
R
Respect
ควำมน่ำเชื่อถือ
E
Effectiveness
ใช้เทคโนโลยีในกำรให้บริกำรสำรสนเทศ
อย่ำงมีประสิทธิผล
G
Guide
แนะนำให้คำปรึกษำ
I

Innovation

ด้วยนวัตกรรม

S

Service Mind

กำรให้บริกำรด้วยใจ

อัตลักษณ์ของสำนักทะเบียนและประมวลผล
อัตลักษณ์ (Identity) หมำยถึง ผลผลิตของผู้เรียนตำมปรัชญำ ปณิธำน พันธกิจ และวัตถุป ระสงค์
ของกำรจัดตั้งมหำวิทยำลัย ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล
อัตลักษณ์ของสำนักทะเบียนและประมวลผล คือ
“บริกำรแบบกัลยำณมิตร ส่งเสริมกำรผลิตบัณฑิตด้วย ICT”

เอกลักษณ์ของสำนักทะเบียนและประมวลผล
เอกลักษณ์ (Uniqueness) หมำยถึง ควำมสำเร็จตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะ
โดดเด่นเป็นหนึ่ง ดังนั้น เอกลักษณ์ของสำนักทะเบียนและประมวลผล คือ
“ระบบงำนทันสมัย ใส่ใจบริกำร ทำงำนเป็นทีม”
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ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงประเด็นยุทธศำสตร์/เป้ำประสงค์/กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกระบวนกำรรับนักศึกษำ
เป้ำประสงค์
พัฒนำระบบกำรรับนักศึกษำ
ที่มปี ระสิทธิภำพ

กลยุทธ์
พัฒนำระบบกำรรับนักศึกษำที่มีประสิทธิภำพ
ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์กำรรับนักศึกษำ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ
เป้ำประสงค์
พัฒนำระบบสำรสนเทศ ด้ำนกำรจัด
กำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพ
อย่ำงต่อเนื่อง

กลยุทธ์
พัฒนำหรือปรับปรุงระบบสำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
พัฒนำกำรให้บริกำรด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ให้มีประสิทธิภำพ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำระบบทะเบียนและประมวลผล
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
ระบบสำรสนเทศด้ำนงำนทะเบียนและ
พัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนงำนทะเบียนและประมวลผล
ประมวลผล มีควำมถูกต้องและมี
ให้มีควำมถูกต้องมีประสิทธิภำพ
ประสิทธิภำพ
กำรให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนทะเบียน พัฒนำกำรให้บริกำรงำนทะเบียนและประมวลผลที่มีประสิทธิภำพ
และประมวลผลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำกระบวนกำรให้บริกำรตำมมำตรฐำนกำรให้บริกำร โดยยึดหลักธรรมำภิบำล
เป้ำประสงค์
กำรบริหำรจัดกำรหน่วยงำนที่ดี

กลยุทธ์
กำรบริหำรจัดกำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำล
กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนและมีจิตบริกำร
กำรสร้ำงวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 ประสำนงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรให้มีประสิทธิภำพ
เป้ำประสงค์
ประสำนงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรให้มีประสิทธิภำพ

กลยุทธ์
ประสำนงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร
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กรอบกำรทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักทะเบียนและประมวลผล ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับปรับปรุงปี 2563
กำรทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักทะเบียนและประมวลผล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
ฉบับปรับปรุงปี 2563 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 –
2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 โดยกำหนดเป้ำประสงค์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
เป้ำประสงค์
1. เป็นมหำวิทยำลัยชั้นนำระดับประเทศในกำรผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
2. มีกำรสร้ำงนวัตกรรมเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรศึกษำ
3. บัณฑิตครูมีสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพ มีจิตวิญญำณควำมเป็นครู
และคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประกำร
4. บุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำทักษะทำงวิชำชีพ
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
เป้ำประสงค์
1. มีกำรยกระดับกำรจัดกำรสึกษำให้มีคุณภำพ ได้มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับในระดับชำติ
2. อำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นมืออำชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับ
ในระดับท้องถิ่น ระดับชำติ และนำนำชำติ
3. บัณฑิตมีอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด
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. มหำวิทยำลัยสำมำรถบริหำรจัดกำรและพัฒนำพื้นที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และยั่งยืน
3. มหำวิทยำลัยมีระบบบริหำรจัดกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำท้องถิ่น
ที่มีประสิทธิภำพ
แผนกลยุทธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล หน้ำที่ 11
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2563

ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงประเด็นยุทธศำสตร์สำนักทะเบียนและประมวลผล
กับมหำวิทยำลัย

ประเด็นยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

ประเด็นยุทธศำสตร์
สำนักทะเบียนและประมวลผล

ยุทธศำสตร์ที่ 1
ผลิตและพัฒนำครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ

ยุทธศำสตร์ที่ 1
พัฒนำกระบวนกำรรับนักศึกษำ

ยุทธศำสตร์ที่ 2
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ

ยุทธศำสตร์ที่ 2
พัฒนำระบบกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำ
ที่มีประสิทธิภำพ

ยุทธศำสตร์ที่ 3
สร้ำงและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น

ยุทธศำสตร์ที่ 3
พัฒนำระบบทะเบียนและประมวลผล

ยุทธศำสตร์ที่ 4
พัฒนำระบบบริหำร
ของมหำวิทยำลัย

ยุทธศำสตร์ที่ 4
พัฒนำกระบวนกำรให้บริกำรตำมมำตรฐำน
กำรให้บริกำร โดยยึดหลักธรรมำภิบำล

ยุทธศำสตร์ที่ 5
ประสำนงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร
ให้มีประสิทธิภำพ

แผนกลยุทธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล หน้ำที่ 12
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2563

แผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map) สำนักทะเบียนและประมวลผล มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ (พ.ศ. 2559 -2563)
สำนักทะเบียนและประมวลผลจะเป็นหน่วยงำนชั้นนำระดับภูมิภำค ในกำรให้บริกำร ด้ำนข้อมูลสำรสนเทศงำนทะเบียนและประมวลผล ภำยใน ปี พ.ศ. 2563

กลยุทธ์ที่

มิติประสิทธิผล
ตำมกลยุทธ์

มิติคุณภำพกำร
ให้บริกำร

มิติ
ประสิทธิภำพ
ของกำรปฏิบัติ
รำชกำร

มิติกำรพัฒนำ
องค์กร

พัฒนำกระบวนกำรรับนักศึกษำ

พัฒนำระบบกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำ
ที่มีประสิทธิภำพ

เอกสำรรวมถึงข้อมูลสำรสนเทศงำนทะเบียนและ
ประมวลผลมีควำมถูกต้อง รวดเร็ว สำมำรถ

ควำมถูกต้อง รวดเร็วของข้อมูล

จำนวนนักศึกษำตรงตำมแผนรับ

กำรให้บริกำรที่มีควำมถูกต้อง รวดเร็ว ตอบสนอง

ช่องทำงกำรรับนักศึกษำมำกขึ้น

ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร

ปรับปรุง/

กระบวนกำร
คัดเลือกที่มี

พัฒนำกำร
ประชำสัมพันธ์

พัฒนำ
ทักษะ
บุคลำกร

ประสิทธิภำพ
จัดอุปกรณ์
ในกำร
พัฒนำระบบ

สำรสนเทศ

ประสำนกำร
พัฒนำกำร
เรียนกำรสอน
เพื่อให้มี
ประสิทธิภำพ

กำรรับ

นักศึกษำ

ผู้ใช้ข้อมูลสำรสนเทศงำนทะเบียนและ

ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร

ประมวลผลมีควำมพึงพอใจ

พัฒนำระบบ

ประสำนควำม

สำรสนเทศเพื่อ
พัฒนำกำร

ร่วมมือกับ
หน่วยงำน

เรียนกำรสอน

ภำยนอกของ
สำนัก

มีกำรพัฒนำระบบ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศที่มี
ประสิทธิภำพ
พัฒนำระบบ

พัฒนำ
โปรแกรม

กำรบริหำรจัดกำรหน่วยที่ดี

ตรวจสอบได้

ควำมสนใจเข้ำศึกษำเพิ่มมำกขึ้นและมี

ปรับ/พัฒนำ

พัฒนำระบบทะเบียนและประมวลผล

พัฒนำกระบวนกำรให้บริกำร
ตำมมำตรฐำนกำรให้บริกำร
โดยยึดหลักธรรมำภิบำล

เทคโนโลยีสำรสนเทศ
พัฒนำทักษะของบุคลำกร

แผนกลยุทธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล หน้ำที่ 13
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2563

มีกำรอบรมพัฒนำ
บุคลำกรของงำน
ทะเบียนและประมวลผล
อย่ำงต่อเนื่อง

พัฒนำทักษะ
บุคลำกร

ทำงำนดี

มีประสิทธิภำพ

มีควำมสุขในกำรปฏิบัติงำน

เข้ำใจในหลัก

ปลูกฝังจิตสำนึก
ในกำรประหยัด

ธรรมำภิบำล

พลังงำน

บุคลำกรมีควำม

ส่วนที่ 4 เป้ำประสงค์ ตัวชีว้ ัด และผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินงำน
ตำมแผนกลยุทธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกระบวนกำรรับนักศึกษำ
เป้ำประสงค์ กำรพัฒนำระบบกำรรับนักศึกษำที่มีประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์
1. พัฒนำและปรับปรุงระบบ
แผนกำรรับนักศึกษำออนไลน์
2. จำนวนครั้งที่ปรับปรุงระบบ
รับสมัครนักศึกษำออนไลน์
3. จำนวนระบบสำรสนเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรรับนักศึกษำ
ใหม่
4. คะแนนเฉลีย่ ควำมพึงพอใจ
ในกำรใช้งำนระบบกำรรับสมัคร
นักศึกษำออนไลน์
5. จำนวนครั้งในกำรประชุม
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ เรื่อง กำรรับ
นักศึกษำร่วมกับคณะ/วิทยำลัย

60
-

เป้ำหมำย
61 62 63
1

64
3

1

1

1

1

1

3

2. กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบกำรรับ

N/A

-

-

-

1

1

สมัครนักศึกษำออนไลน์
3. พัฒนำและปรับปรุงระบบสำรสนเทศ

N/A

-

-

-

ข้อมูลพืน้ ฐำน
59
N/A

กลยุทธ์
พัฒนำระบบกำรรับนักศึกษำ

โครงกำร/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1. กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบแผนกำร

งำนรับเข้ำศึกษำ

รับนักศึกษำออนไลน์

>= >=
3.51 3.81

ที่เกี่ยวข้องกับกำรรับนักศึกษำ
4. โครงกำรแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ับคณะ/
วิทยำลัยที่เกี่ยวข้องกับกำรรับนักศึกษำ

N/A

-

-

-

2

2

แผนกลยุทธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล หน้ำที่ 14
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2563

ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์
6. จำนวนช่องทำง
กำรประชำสัมพันธ์
7. ร้อยละของนักศึกษำใหม่
ที่เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร
ประชำสัมพันธ์กำรรับนักศึกษำ
ใหม่ทำงช่องทำงกำรสื่อสำรสังคม
ออนไลน์
8. พัฒนำและปรับปรุงระบบคูม่ ือ
แนะแนวกำรศึกษำออนไลน์
9. พัฒนำและปรับปรุงเว็บไซต์
งำนรับสมัครนักศึกษำ เพื่อกำรรับ
สมัครนักศึกษำใหม่
10. พัฒนำเว็บไซต์รับสมัคร
โครงกำรครูรัก(ษ์)ถิ่น
11. คะแนนควำมพึงพอใจ
ในกำรใช้งำนเว็บไซต์งำนรับสมัคร
นักศึกษำ

ข้อมูลพืน้ ฐำน
59
1
N/A

60
1

เป้ำหมำย
61 62 63
1
1
1

64
1

-

-

80

70

80

กลยุทธ์

โครงกำร/กิจกรรม

ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์

1. เข้ำร่วมงำนตลำดนัดหลักสูตรอุดมศึกษำ งำนรับเข้ำศึกษำ

กำรรับนักศึกษำ

2. จัดกิจกรรม open house
3. ให้ทุนกำรศึกษำนักเรียน เรียนดี
แต่ขำดแคลนทุนทรัพย์
4. โครงกำรประชำสัมพันธ์สัญจร
รับนักศึกษำ

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

>=
3.51

ผู้รับผิดชอบ

แผนกลยุทธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล หน้ำที่ 15
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5. กิจกรรมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรรับนักศึกษำ

** คำอธิบำยตัวชี้วัดเป้ำประสงค์
1. พัฒนำโปรแกรมแผนกำรรับนักศึกษำ คือ พัฒนำโปรแกรมแผนกำรรับนักศึกษำ 1 ระบบ
2. จำนวนครั้งที่ปรับปรุงระบบรับสมัครนักศึกษำออนไลน์ คือ จำนวนครั้งที่ปรับปรุงระบบรับสมัครนักศึกษำออนไลน์ เพื่อให้ระบบใช้งำนได้อย่ำงต่อเนื่อง มีประสิทธิภำพ สะดวก ถูกต้อง
รวดเร็ว
3. จำนวนระบบสำรสนเทศรับนักศึกษำใหม่ คือ สำรสนเทศรับนักศึกษำใหม่ที่พัฒนำขึ้นมำใหม่
4. คะแนนเฉลีย่ ควำมพึงพอใจในกำรใช้งำนโปรแกรมรับสมัครนักศึกษำออนไลน์ คือ 4.51 – 5.00 พึงพอใจมำกที่สุด 3.51 – 4.50 พึงพอใจมำก 2.51 – 3.50 พึงพอใจปำนกลำง 1.51 –
2.50 พึงพอใจน้อย 0- 1.50 พึงพอใจน้อยที่สุด
5. จำนวนครั้งในกำรประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้กำรรับนักศึกษำร่วมกับคณะ/วิทยำลัย คือ กำรประชุมร่วมกับคณะ/วิทยำลัยเพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เรื่อง กำรรับนักศึกษำ
6. จำนวนช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ คือ จำนวนช่องทำงของกำรประชำสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้น โดยไม่นับรวมจำกปีที่ผ่ำนมำ
7. ช่องทำงกำรสื่อสำรสังคมออนไลน์ คือ ช่องทำงทำงกำรสื่อสำรสังคมออนไลน์ต่ำง ๆ เช่น Facebook Line
8. คะแนนควำมพึงพอใจในกำรใช้งำนเว็บไซต์งำนรับสมัครนักศึกษำ คือ 4.51 – 5.00 พึงพอใจมำกที่สุด 3.51 – 4.50 พึงพอใจมำก 2.51 – 3.50 พึงพอใจปำนกลำง
1.51 – 2.50 พึงพอใจน้อย 0- 1.50 พึงพอใจน้อยที่สุด

แผนกลยุทธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล หน้ำที่ 16
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2563

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ
เป้ำประสงค์ พัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์
1. จำนวนระบบสำรสนเทศ
ด้ำนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่ได้รับกำรพัฒนำ
หรือปรับปรุง
2. คะแนนเฉลี่ยควำมพึง
พอใจของผู้ใช้งำนต่อระบบ
แผนกำรเรียนออนไลน์
3. คะแนนเฉลี่ยควำมพึง
พอใจของผู้ใช้งำนต่อระบบ
ประเมินกำรสอนอำจำรย์
4. จำนวนคู่มือกำรใช้งำน
ระบบสำรสนเทศด้ำน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ที่ได้รับกำรพัฒนำหรือ
ปรับปรุง
5. จำนวนสื่อ
ประชำสัมพันธ์เพื่อแนะนำ
กำรใช้งำนระบบ

ข้อมูลพืน้ ฐำน
59
1

60
3

เป้ำหมำย
61 62 63
3
3
3

64
4

กลยุทธ์

โครงกำร/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1. พัฒนำหรือปรับปรุงระบบ
สำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน

1. กำรจัดทำข้อมูลอำจำรย์ผู้สอน
งำนบริกำร
และอำจำรย์ที่ปรึกษำ
กำรศึกษำ
2. กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลแผนกำรเรียน
ออนไลน์
3. กำรจัดทำฐำนข้อมูลกำรลงทะเบียนเรียน
ออนไลน์
4. กำรจัดทำฐำนข้อมูลประเมินอำจำรย์

2. พัฒนำกำรให้บริกำรด้ำน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มี
ประสิทธิภำพ

1. โครงกำรพัฒนำระบบคำร้องออนไลน์
2. โครงกำรพัฒนำระบบแผนกำรเรียน
ออนไลน์
3. โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบส่งชื่อ
อำจำรย์ผู้สอนออนไลน์
4. โครงกำรพัฒนำระบบประเมินกำรสอน
อำจำรย์
5. โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศสำหรับ
นักศึกษำออนไลน์
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>
>
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>
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แผนกลยุทธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล หน้ำที่ 17
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2563

งำนบริกำร
กำรศึกษำ

ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์
6. จำนวนคำร้องออนไลน์
ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ลงทะเบียน

ข้อมูลพืน้ ฐำน
59
N/A

60
-

เป้ำหมำย
61 62 63
4

64
-

กลยุทธ์

โครงกำร/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

6. โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศสำหรับ
อำจำรย์ออนไลน์
7. โครงกำรพัฒนำ QR Code แสดงตำรำง
กำรใช้ห้องเรียน
8. โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบ
กำรส่ง URL Facebook Groupรำยวิชำ

** คำอธิบำยตัวชี้วัดเป้ำประสงค์
1. จำนวนระบบสำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ได้รับกำรพัฒนำหรือปรับปรุง คือ ระบบสำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทีม่ ีกำรปรับปรุง หรือพัฒนำเพื่อให้ระบบใช้งำน
ได้อย่ำงต่อเนื่อง มีประสิทธิภำพ สะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว
2. คะแนนเฉลีย่ ควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนระบบ คือ 4.51 – 5.00 พึงพอใจมำกที่สุด 3.51 – 4.50 พึงพอใจมำก 2.51 – 3.50 พึงพอใจปำนกลำง 1.51 – 2.50
พึงพอใจน้อย 0- 1.50 พึงพอใจน้อยที่สุด
3. จำนวนคู่มือกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ได้รับกำรพัฒนำหรือปรับปรุง คือ จำนวนของคู่มือกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่
ให้บริกำรและมีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง เช่น 1) ระบบแผนกำรเรียนออนไลน์ : คู่มือกำรใช้งำนระบบแผนกำรเรียนออนไลน์ 2) ระบบลงทะเบียนออนไลน์ : คู่มือกำรใช้งำน
ระบบลงทะเบียนออนไลน์ 3) ระบบคำร้องออนไลน์ : คู่มือกำรใช้งำนระบบคำร้องออนไลน์ เป็นต้น
4. จำนวนสื่อประชำสัมพันธ์เพื่อแนะนำกำรใช้งำนระบบ คือ จำนวนสือ่ แนะนำกำรใช้งำนระบบโดยมีกำรนับซ้ำจำกปีทผี่ ่ำนมำ

แผนกลยุทธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล หน้ำที่ 18
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2563

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำระบบทะเบียนและประมวลผล
เป้ำประสงค์ ระบบสำรสนเทศด้ำนงำนทะเบียนและประมวลผล มีควำมถูกต้อง และมีประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์
1. จำนวนโครงกำรพัฒนำ
ระบบงำนทะเบียนและ
ประมวลผลให้มีควำม
ถูกต้อง และมีประสิทธิภำพ
2. จำนวนคำร้องออนไลน์
ของงำนทะเบียนและ
ประมวลผลที่ได้รับกำร
ปรับปรุง
3. จำนวนคู่มือกำรใช้งำน
ระบบงำนทะเบียนและ
ประมวลผล
4. คะแนนเฉลี่ยควำม
พึงพอใจต่อกำรใช้งำนระบบ
งำนทะเบียนและประมวลผล
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เป้ำหมำย
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2
2
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ข้อมูลพืน้ ฐำน
59
N/A

กลยุทธ์

โครงกำร/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1. พัฒนำระบบสำรสนเทศ
ด้ำนงำนทะเบียนและประมวลผล
ให้มีควำมถูกต้อง มีประสิทธิภำพ

1. โครงกำรทบทวนเพิ่มประสิทธิภำพ
ของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ด้ำนทะเบียนและประมวลผล
2. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้งำน
ของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ด้ำนงำนทะเบียนและประมวลผล
3. โครงกำรปรับปรุงระบบคำร้องออนไลน์
ที่เกี่ยวข้องกับงำนทะเบียนและประมวลผล
4. โครงกำรพัฒนำคู่มือกำรใช้งำนระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศสำหรับงำนทะเบียน
และประมวลผล

งำนทะเบียน
และประมวลผล

แผนกลยุทธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล หน้ำที่ 19
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2563

** คำอธิบำยตัวชี้วัดเป้ำประสงค์
1. จำนวนโครงกำรพัฒนำระบบทะเบียนและประมวลผลให้มีควำมถูกต้อง และมีประสิทธิภำพ ได้แก่ โครงกำรพัฒนำแอปพลิเคชันตรวจสอบผลกำรเรียนของนักศึกษำบนเครือข่ำยมือถือ
และโครงกำรตรวจสอบสถำนะนักศึกษำบนเครือข่ำยมือถือ
2. จำนวนคำร้องออนไลน์ของงำนทะเบียนและประมวลผลทีไ่ ด้รบั กำรปรับปรุง คือ คำร้องออนไลน์ของงำนทะเบียนและประมวลผลที่ได้รบั กำรปรับปรุง ได้แก่ คำร้องคำดว่ำจะสำเร็จ
กำรศึกษำ
3. จำนวนคู่มือกำรใช้งำนระบบงำนทะเบียนและประมวลผล คือ คู่มือกำรใช้งำนระบบคำร้องคำดว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำ
4. คะแนนเฉลีย่ ควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำนระบบงำนทะเบียนและประมวลผล คือ 4.51 – 5.00 พึงพอใจมำกที่สุด 3.51 – 4.50 พึงพอใจมำก 2.51 – 3.50 พึงพอใจปำนกลำง
1.51 – 2.50 พึงพอใจน้อย 0- 1.50 พึงพอใจน้อยที่สุด

แผนกลยุทธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล หน้ำที่ 20
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2563

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำระบบทะเบียนและประมวลผล
เป้ำประสงค์ กำรให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศ ด้ำนทะเบียนและประมวลผลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์
1. จำนวนระบบฐำนข้อมูล
สถิติสำหรับระบบ
สำรสนเทศด้ำนงำน
ทะเบียนและประมวลผล
ที่ได้รับกำรปรับปรุง
2. คะแนนเฉลี่ยควำม
พึงพอใจของผู้รับบริกำร
ด้ำนทะเบียนและ
ประมวลผล
3. จำนวนหน่วยงำน
ที่รับบริกำรข้อมูลสถิติ
ด้ำนทะเบียนและ
ประมวลผลจำกสำนัก
ทะเบียนและประมวลผล

ข้อมูลพืน้ ฐำน
59
N/A

60
-

เป้ำหมำย
61 62 63
1
1
1

N/A

-

-

N/A

-

2

64
1

กลยุทธ์
2. พัฒนำกำรให้บริกำรงำน
ทะเบียนและประมวลผลที่มี
ประสิทธิภำพ

3.55 3.60 3.60

2

2

2

แผนกลยุทธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล หน้ำที่ 21
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2563

โครงกำร/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1. โครงกำรปรับปรุงฐำนข้อมูลสถิติ
ในงำนทะเบียนให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2. โครงกำรตรวจสอบสถำนภำพนักศึกษำ
ออนไลน์
3. โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำร
ให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศในด้ำน
งำนทะเบียนและประมวลผล
4. โครงกำรจัดทำบัตรประจำตัว
นักศึกษำใหม่
5. โครงกำรจัดหำกระดำษสำหรับ
ออกเอกสำรทำงกำรศึกษำ

งำนทะเบียน
และประมวลผล

** คำอธิบำยตัวชี้วัดเป้ำประสงค์
1. จำนวนระบบฐำนข้อมูลด้ำนงำนทะเบียนและประมวลผลที่ได้รับกำรปรับปรุง คือ ระบบฐำนข้อมูลของงำนด้ำนทะเบียนและประมวลผลที่ได้รับกำรปรับปรุง ได้แก่ กำรปรับปรุงฐำนข้อมูล
ตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษำใหม่ ซึ่งได้ส่งตรวจสอบไปยังสถำนศึกษำเดิมของนักศึกษำ
2. คะแนนเฉลีย่ ควำมพึงพอใจของผู้รบั บริกำรด้ำนทะเบียนและประมวลผล โดยผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรด้ำนทะเบียนและประมวลผล โดยมีระดับควำมพึงพอใจตำม
เกณฑ์ดังนี้ คือ 4.51 – 5.00 พึงพอใจมำกที่สุด 3.51 – 4.50 พึงพอใจมำก 2.51 – 3.50 พึงพอใจปำนกลำง 1.51 – 2.50 พึงพอใจน้อย 0- 1.50 พึงพอใจน้อยที่สุด
3. จำนวนหน่วยงำนที่รับบริกำรข้อมูลสถิตดิ ้ำนทะเบียนและประมวลผลจำกสำนักทะเบียนและประมวลผล คือ หน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยทีร่ ับบริกำรข้อมูลจำกสำนัก
ทะเบียนและประมวลผล เช่น ข้อมูลนักศึกษำใหม่ ข้อมูลนักศึกษำปัจจุบันและข้อมูลนักศึกษำที่สำเร็จกำรศึกษำ

แผนกลยุทธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล หน้ำที่ 22
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2563

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำกระบวนกำรให้บริกำรตำมมำตรฐำนกำรให้บริกำร โดยยึดหลักธรรมำภิบำล
เป้ำประสงค์ กำรบริหำรจัดกำรหน่วยงำนที่ดี
ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์
1. ระดับคะแนน
ผลกำรประเมินกำร
บริหำรงำนของผู้บริหำร
2. จำนวนกำรประชุม
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจใน
หลักธรรมำธิบำล ให้แก่
บุคลำกร
3. จำนวนกิจกรรม
ที่มีกำรลดขั้นตอน
กระบวนกำรทำงำน
4. จำนวนช่องทำง กำร
แจ้งข่ำวประชำสัมพันธ์
5. จำนวนครั้งที่ได้รับ
กำรตรวจสอบภำยใน
6. จำนวนกิจกรรมสร้ำง
เสริมขวัญและกำลังใจ

เป้ำหมำย
ข้อมูลพืน้ ฐำน
กลยุทธ์
60
60 61
62 63 64
4.50
4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 1. กำรบริหำรจัดกำรโดยยึดหลัก
ธรรมำภิบำล
1

1

1

1

1

1

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

1

1

1

1

แผนกลยุทธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล หน้ำที่ 23
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2563

โครงกำร/กิจกรรม
1. โครงกำรบริหำรจัดกำรสำนักทะเบียน
และประมวลผล
2. กำรประเมินกำรบริหำรงำนของ
ผู้อำนวยกำร
3. กำรจัดประชุมบุคลำกรสำนักทะเบียน
และประมวลผล
4. โครงกำรพัฒนำกำรให้บริกำรแบบครบ
วงจร One Stop Service : OSS
5. กำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
สำนักทะเบียนและประมวลผล
6. กำรลดขั้นตอนกระบวนกำรทำงำน
7. กำรแจ้งข่ำวสำรประชำสัมพันธ์ของ
สำนักทะเบียนและประมวลผล
8. กำรได้รับตรวจสอบภำยใน
จำกสำนักงำนตรวจสอบภำยใน
9. โครงกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ กำรดำเนินกำรเพื่อกำร
จัดกำรควำมรู้ (KM) และกำรดำเนินกำร
ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุม
ภำยใน

ผู้รับผิดชอบ
- หัวหน้ำ
สำนักงำน
ผู้อำนวยกำร
- งำนบริหำร
ทั่วไป

ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์

7. จำนวนงำนที่มีกำร
วิเครำะห์หรืองำนวิจัย
เพื่อพัฒนำงำนประจำ
8. ร้อยละของบุคลำกร
ที่เข้ำร่วมอบรมพัฒนำ
บุคลำกร
9. จำนวนกิจกรรม
ที่สร้ำงวัฒนธรรม
ที่ดีขององค์กร

ข้อมูลพืน้ ฐำน
60

60

เป้ำหมำย
61
62 63

64

1

1

1

1

1

1

100

100

100

100

100

100

N/A

-

4

4

4

4

กลยุทธ์

2. กำรพัฒนำบุคลำกร
ให้มีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน
และมีจิตบริกำร

3. กำรสร้ำงวัฒนธรรมที่ดี
ขององค์กร

แผนกลยุทธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล หน้ำที่ 24
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2563

โครงกำร/กิจกรรม
10. โครงกำรประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัตกิ ำร
ทบทวนแผนกลยุทธ์และกำรแปลงแผน
สู่กำรปฏิบัติ
11. กิจกรรมกำรสร้ำงเสริมขวัญและกำลังใจ
ในกำรปฏิบัติงำน
1. โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
2. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกร
เข้ำร่วมอบรม สัมมนำ เพื่อพัฒนำงำนวิจัย
3. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกร
เข้ำร่วมอบรม สัมมนำ เพื่อพัฒนำงำน
ด้ำนบริกำร
1. กิจกรรมส่งเสริมกำรประหยัดพลังงำน
และทรัพยำกร
2. กิจกรรมส่งเสริมกำรแต่งกำยพืน้ เมือง
3. กิจกรรม 5 ส
4. เข้ำร่วมกิจกรรมตำมประเพณี

ผู้รับผิดชอบ

หัวหน้ำ
สำนักงำน
ผู้อำนวยกำร

- หัวหน้ำ
สำนักงำน
ผู้อำนวยกำร
- งำนบริหำร
ทั่วไป

** คำอธิบำยตัวชี้วัดเป้ำประสงค์
1. ระดับคะแนนผลกำรประเมินกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร คือ ผลกำรประเมินกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรสำนักทะเบียนและประมวลผล
2. จำนวนกำรประชุม เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในหลักธรรมำภิบำลให้แก่บุคลำกร คือ กำรประชุมต่ำง ๆ เช่น กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนักทะเบียนและประมวลผล
กำรประชุมบุคลำกรสำนักทะเบียนและประมวลผล
3. จำนวนกิจกรรมที่มีกำรลดขั้นตอนกำรทำงำน คือ กิจกรรมกำรปฏิบตั ิงำนในสำนักทะเบียนและประมวลผลที่ลดขั้นตอน มีเพิ่มขึ้นในแต่ละปี
4. จำนวนช่องทำงกำรแจ้งข่ำวประชำสัมพันธ์ คือ ช่องทำงแจ้งข่ำวสำรประชำสัมพันธ์ เช่น Line Facebook และ Application ป้ำยไฟ เว็บไซต์ TCAS REG จอโทรทัศน์ระบบบัตรคิว
5. จำนวนครั้งที่ได้รับกำรตรวจสอบภำยในทุกปี คือ ได้รับกำรตรวจสอบภำยในจำกสำนักงำนตรวจสอบภำยใน ปีละครั้ง
6. จำนวนกิจกรรมสร้ำงเสริมขวัญและกำลังใจ คือ กิจกรรมกำรสร้ำงขวัญและกำลังใจให้กับบุคลำกรในสำนักทะเบียนและประมวลผล
7. จำนวนงำนวิเครำะห์หรืองำนวิจัยเพื่อพัฒนำงำนประจำ คือ งำนวิเครำะห์หรืองำนวิจัยที่บุคลำกรในสำนักทะเบียนและประมวลผล จัดทำเพื่อพัฒนำงำนประจำ
8. ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำร่วมอบรมพัฒนำบุคลำกร คือ ร้อยละของจำนวนบุคลำกร ที่เข้ำร่วมอบรมพัฒนำบุคลำกร ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย
9. จำนวนกิจกรรมที่สร้ำงวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร คือ เข้ำร่วมกิจกรรมทั้งภำยในและภำยนอกสำนักฯทีส่ ร้ำงวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร

แผนกลยุทธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล หน้ำที่ 25
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2563

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 ประสำนงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรให้มีประสิทธิภำพ
เป้ำประสงค์ ประสำนงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรให้มีประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์
1. จำนวนครั้งในกำร
ปรับปรุงฐำนข้อมูล
หลักสูตร
2. จำนวนครั้งในกำร
ประชุมประสำนงำน
วิชำกำร

ข้อมูลพืน้ ฐำน
59
N/A

60
-

เป้ำหมำย
61 62 63
2
2

64
2

กลยุทธ์
1. ประสำนงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ในกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร

8

** คำอธิบำยตัวชี้วัดเป้ำประสงค์
1. กำรปรับปรุงฐำนข้อมูลหลักสูตร คือ กำรปรับปรุงฐำนข้อมูลหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน
2. จำนวนครัง้ ในกำรประชุมประสำนงำนวิชำกำร คือ กำรประชุมประสำนงำนวิชำกำร กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำร

แผนกลยุทธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล หน้ำที่ 26
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2563

โครงกำร/กิจกรรม
1. กำรปรับปรุงฐำนข้อมูลหลักสูตร
ให้เป็นปัจจุบัน

ผู้รับผิดชอบ
- งำนบริกำร
กำรศึกษำ

2. จัดประชุมประสำนงำนวิชำกำร

- งำนทะเบียน

3. จัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
วิชำกำร

และประมวลผล

กำรตอบสนองตัวชี้วัดของแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
ฉบับปรับปรุง ปี 2562
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ

แผนกลยุทธ์สำนักทะเบียนและประมวลผล
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2563
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำที่มี
ประสิทธิภำพ
เป้ำประสงค์ พัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้
มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง

เป้ำประสงค์ 1. มีกำรยกระดับกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพ ได้มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับในระดับชำติ
2. อำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นมืออำชีพ มีสมถรรถนะเป็นที่ยอมรับ
ในระดับ
3. บัณฑิตมีอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด
กลยุทธ์ 1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมและพัฒนำหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยำกำรที่ตอบสนองกำร กลยุทธ์ พัฒนำและปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลด้ำนงำนบริกำรกำรเรียน
พัฒนำท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำประเทศ
กำรสอน
2. พัฒนำหลักสูตรสองภำษำ หลักสูตรนำนำชำติ หลักสูตรทวิวุฒิ (Dual Degree)
และหลักสูตรที่เป็นควำมร่วมมือกับนำนำชำติเพิ่มมำกขึ้น
3. ปรับกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้บูรณำกำรกำรเรียนรู้กับกำรทำงำนสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก เพื่อพัฒนำนักศึกษำ และสร้ำงจิตสำนึกในกำรพัฒนำท้องถิ่น
4. พัฒนำแหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิต
5. พัฒนำศักยภำพอำจำรย์ผู้สอนให้เป็นมืออำชีพ
6. ผลิตบัณฑิตตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้ำนสมรรถนะวิชำชีพ ทักษะบัณฑิต
ศตวรรษที่ 21และคุณลักษณะ 4 ประกำร
7. ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหำวิทยำลัย
8. ส่งเสริมนักศึกษำให้มีควำมรู้และจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมล้ำนนำ
แผนกลยุทธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล หน้ำที่ 27
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2563

แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
ฉบับปรับปรุง ปี 2562
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบกำรบริหำรของมหำวิทยำลัย

แผนกลยุทธ์สำนักทะเบียนและประมวลผล
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2563
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกระบวนกำรรับนักศึกษำ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำระบบทะเบียนและประมวลผล
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำกระบวนกำรให้บริกำรตำมมำตรฐำน
กำรให้บริกำร โดยยึดหลักธรรมำภิบำล
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 ประสำนงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร
ให้ประสิทธิภำพ
เป้ำประสงค์ 1. มหำวิทยำลัยบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลตำมหลักธรรมำภิบำล เป้ำประสงค์ 1.1 พัฒนำระบบกำรรับนักศึกษำที่มีประสิทธิภำพ
2. มหำวิทยำลัยบริหำรจัดกำรและพัฒนำพื้นที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน
3.1 ระบบสำรสนเทศด้ำนงำนทะเบียนและประมวลผล
3. มหำวิทยำลัยมีระบบบริหำรจัดกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำท้องถิ่น
มีควำมถูกต้อง และมีประสิทธิภำพ
ที่มีประสิทธิภำพ
3.2 กำรให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำยทะเบียน
และประมวลผลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4.1 กำรบริหำรจัดกำรหน่วยงำนที่ดี
5.1 ประสำนงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร
ให้มีประสิทธิภำพ

แผนกลยุทธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล หน้ำที่ 28
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2563

แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
ฉบับปรับปรุง ปี 2562
กลยุทธ์ 1. ปรับปรุงและพัฒนระบบกำรบริหำรจัดกำรให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภำพ โปร่งใส
และมีธรรมมำภิบำล
2. ปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรจัดกำรทรัพย์สินให้เกิดมูลค่ำเพิ่มอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล
3. ขับเคลื่อนแผนแม่บทกำรพัฒนำพื้นที่ของมหำวิทยำลัยตำมบริบทของแต่ละพื้นที่
และจัดหำทรัพยำกรและสิ่งอำนวยควำมสะดวกทำงกำรศึกษำตำมแผนแม่บทที่วำงไว้

แผนกลยุทธ์สำนักทะเบียนและประมวลผล
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2563
กลยุทธ์ 1.1 พัฒนำระบบกำรรับนักศึกษำที่มีประสิทธิภำพ
1.2 ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์กำรรับนักศึกษำ
3.1 พัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนทะเบียนและประมวลผล
ให้มีควำมถูกต้อง มีประสิทธิภำพ
3.2 พัฒนำกำรให้บริกำรงำนทะเบียนและประมวลผล
ที่มีประสิทธิภำพ
4.1 กำรบริหำรจัดกำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำล
4.2 พัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนและมีจิต
บริกำร
4.3 กำรสร้ำงวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
5.1 ประสำนงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตร

แผนกลยุทธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล หน้ำที่ 29
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ส่วนที่ 5 กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ
และกำรติดตำมประเมินผล
กลไกในกำรบริหำรแผนกลยุทธ์สำนักทะเบียนและประมวลผล
ในกำรนำแผนกลยุทธ์ของสำนักทะเบียนและประมวลผลไปสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล
นั้น สำนักทะเบียนและประมวลผลจะดำเนินกำรดังนี้
กำรนำไปสู่กำรปฏิบัติ
1) ผู้บริหำรและหัวหน้ำงำนเป็นผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ /กลยุทธ์/ตัวชี้วัด
เพื่อเป็นแนวทำงและสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรดำเนินงำน และเน้นกำรดำเนิน งำนที่มีส่วนร่วมของบุคลำกรทุก
ส่วนงำน โดยแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล
2) สำนักทะเบียนและประมวลผลจัดทำแผนปฏิบัติกำรและดำเนินกำรตำมแผน โดยมีกำรกำกับ
ติดตำม ประเมินผลคุณภำพ ประสำนงำนกับบุคลำกรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ กำรปฏิบัติงำนประสบผลส ำเร็จ
ตำมที่มุ่งหวังไว้
3) ก ำหนดระยะเวลำของกำรปฏิ บั ติ ง ำนตำมแผน เมื่ อ ได้ ศึ ก ษำงำนและคุ ณสมบั ติ ข อง
ผู้ปฏิบัติงำนแล้วผู้วำงแผนงำนจะสำมำรถคำดคะเนได้ว่ำโครงกำร/กิจกรรมหนึ่ง ๆ ควรใช้กำลังคนปฏิบัติงำนกี่
คนและแผนงำนดังกล่ำวจะใช้เวลำเท่ำใดในแต่ละแผนและควรใช้เวลำเท่ำใดตลอดแผนงำน โดยจัดทำเป็น
ตำรำงแสดงเวลำที่ใช้ปฏิบัติงำนแต่ละงำนอย่ำงชัดเจน
4) เมื่อสำนักทะเบียนและประมวลผลได้รับอนุมัติโครงกำร/กิจกรรม จำกมหำวิทยำลัยแล้ว
จะจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสำนักทะเบียนและประมวลผล แล้ว ผลักดัน
ให้มีกำรดำเนินงำนตำมกิจกรรม/โครงกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและสม่ำเสมอ
5) กำรกำหนดภำรกิจและควำมรับผิดชอบต้องกำหนดให้ชัดเจน เพื่อให้มีควำมสอดคล้ องกับ
แผนงำนและขจัดควำมซ้ำซ้อนของงำน
6) กำรวำงแนวปฏิบัติ แก่ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องต้องมีกำรกำหนดไว้อย่ำงชัดเจน เพื่อให้เกิด
ควำมคล่องตัว และลดขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
7) มี ก ำรก ำกั บ ติ ด ตำม กำรประเมิ น ผลที่ มุ่ ง เน้ น กำรประเมิ น เพื่ อ กำรพั ฒ นำและปรั บ ปรุ ง
กำรดำเนินงำน โดยมีกำรพัฒนำตัวชี้วัดผลสำเร็จกำรดำเนินงำนทั้งในด้ำนปริมำณและด้ำนคุณภำพ ระยะเวลำ
ในกำรประเมิน ผู้ประเมิน และแนวทำงในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
8) เผยแพร่และเสริ มสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสำระสำคัญของแผนให้ เจ้ำหน้ำที่ และ
บุคลำกรที่เกี่ยวข้องได้ทรำบ มีส่วนร่วมและให้กำรสนับสนุนอย่ำงกว้ำงขวำง เพื่อให้กำรนำแผนสู่กำรปฏิบัติ
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและต่อเนื่อง
แผนกลยุทธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล หน้ำที่ 30
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) ฉบับปรับปรุง ปี 2563

9) ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ กำกับติดตำมกำรดำเนินงำน
ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ พร้อมทั้งสรุปประเด็นปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ ในกำรดำเนินงำนต่อคณะกรรมกำร
ประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล

สำนักทะเบียนและประมวลผล
แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)

นโยบำยและกลยุทธ์

ผู้บริหำร

แผนปฏิบัติกำรของ
สำนักทะเบียนและประมวลผล

บุคลำกร

โครงกำร / กิจกรรม

บุคลำกร

ติดตำม ประเมินผล

กรรมกำรติดตำม
ประเมินผล

ทบทวนแผนกลยุทธ์

แผนกลยุทธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล หน้ำที่ 31
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กำรติดตำมประเมินผล
หลั ง จำกที่ ส ำนั ก ทะเบี ย นและประมวลผลได้ ด ำเนิ น กำรปฏิ บั ติ ต ำมแผนกลยุ ท ธ์ แ ล้ ว จ ำเป็ น
ต้องมีกำรกำกับติดตำมและประเมินผล เพื่อให้ทรำบผลและควำมก้ำวหน้ำในกำรปฏิบัติงำนว่ำสำมำรถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยกำรติดตำมประเมินผล ดังนี้
1. สำนักทะเบียนและประมวลผล แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์สำนัก
ทะเบี ย นและประมวลผล เพื่อติดตำมและประเมิ นผลโครงกำรให้ ทรำบถึง ควำมก้ ำวหน้ ำ ควำมบกพร่ อ ง
พิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรใช้ทรัพยำกรในโครงกำรกับผลผลิตของโครงกำรตลอดจนผลกระทบต่ำง ๆ
ที่อำจเกิดขึ้น จำกกำรน ำโครงกำรไปปฏิบั ติ เพื่อที่ผู้ ดำเนินงำนตำมโครงกำรจะได้ปรับปรุงแก้ไขปัญหำได้
ทันท่วงที
2. คณะกรรมกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล รำยงำนผล
กำรปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ต่อคณะกรรมกำรบริหำรสำนักทะเบียนและประมวลผล อย่ำงน้อย ปีละ 2
ครั้ง ทั้งนี้ให้รำยงำนผลกำรติดตำมภำยใน 30 วัน หลังจำกสิ้นสุดไตรมำสที่ 2 และสิ้นสุดปีงบประมำณ
3. สำนักทะเบียนและประมวลผล มีกำรปรับปรุงแผนเพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน
4. สำนักทะเบียนและประมวลผล โดยคณะกรรมกำรบริหำรสำนักทะเบียนและประมวลผล สร้ำง
มำตรกำรเร่งรัดกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม และตรวจสอบคุณภำพอย่ำงใกล้ชิดอย่ำงสม่ำเสมอ
5. คณะกรรมกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล รำยงำนกำร
เปรี ย บเที ย บกำรปฏิ บั ติ ง ำนกั บ ค่ ำ เป้ ำ หมำยหลั ง สิ้ น สุ ด กำรปฏิ บั ติ ง ำน เพื่ อ ให้ ท รำบถึ ง ควำมก้ ำ วหน้ ำ
ควำมสำเร็จ หรือควำมล้มเหลวของโครงกำร/กิจกรรม

แผนกลยุทธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล หน้ำที่ 32
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ภำคผนวก

แผนกลยุทธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล หน้ำที่ 33
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ภำคผนวก ก รำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุม
ทบทวนแผนปฏิบัติกำรประจำปีและแผนกลยุทธ์
ประจำปีงบประมำณ 2563
สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้จัดกำรประชุมทบทวนแผนปฏิบัติกำรประจำปีและแผนกลยุทธ์
ประจำปีงบประมำณ 2563 วันอังคำรที่ 16 มิถุนำยน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักทะเบียนและประมวลผล
จำนวน 9 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยกำร รองผู้อำนวยกำร หัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร หัวหน้ำงำน และ
บุคลำกรสำนักทะเบียนและประมวลผล ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกษรำ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดำรำรัตน์
นำงเสำร์คำ
นำงพัชรินทร์
นำงสำวยุพิน
นำงมัทธำ
นำยยงยุทธ
นำงสำวรักษิณำ
นำงสำวนิตยำ

ปัญญำ
ไชยำโส
เมืองแก้ว
เค็ดเวิร์ด
ธิยำนันต์
ปินทะนำ
แสนใจพรม
วงค์ชัยขันธ์
พุทธิ

ผู้อำนวยกำรสำนักทะเบียนและประมวลผล
รองผู้อำนวยกำร
รองผู้อำนวยกำร
รักษำกำรหัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร
หัวหน้ำงำนบริกำรกำรศึกษำ
หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป
หัวหน้ำงำนทะเบียนและประมวลผล
นักวิชำกำรศึกษำ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
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ภำคผนวก ข รำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติกำรทบทวนแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2563
ส ำนั กทะเบี ย นและประมวลผล ได้จัดกำรประชุ มเชิ งปฏิ บัติ ก ำร ทบทวนแผนกลยุ ทธ์ วันที่ 14
สิงหำคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักทะเบียนและประมวลผล จำนวน 21 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยกำร
รองผู้อำนวยกำร หัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร หัวหน้ำงำน และบุคลำกรสำนักทะเบียนและประมวลผล
ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกษรำ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดำรำรัตน์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัตถ์
นำงเสำร์คำ
นำงพัชรินทร์
นำงสำวยุพิน
นำงมัทธำ
นำยยงยุทธ
นำงสำวรักษิณำ
นำยเอนก
นำงกัญญำภัค
นำงสำวพิชฌำย์ธรณ์
นำยสำคร
นำงอรสำ
นำงอำภำวรรณ
นำยรำชันย์
นำยพฤทธิกร
นำงสำวอัญชลำ
นำยเจนณรงค์
นำงจิรำพร
นำงสำวนิตยำ

ปัญญำ
ไชยำโส
อัจฉริยมนตรี
เมืองแก้ว
เค็ดเวิร์ด
ธิยำนันต์
ปินทะนำ
แสนใจพรม
วงค์ชัยขันธ์
ณะชัยวงค์
เมธีวัฒนำกุล
ธรรมชัย
เมืองแก้ว
วงค์สว่ำง
ยะปะนัน
จันทร์เที่ยง
ญำติกำร
ทำมัน
ทุ่งปันคำ
ปิติจะ
พุทธิ

ผู้อำนวยกำรสำนักทะเบียนและประมวลผล
รองผู้อำนวยกำร
รองผู้อำนวยกำร
รองผู้อำนวยกำร
รักษำกำรหัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร
หัวหน้ำงำนบริกำรกำรศึกษำ
หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป
หัวหน้ำงำนทะเบียนและประมวลผล
นักวิชำกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำ
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
นักวิชำกำรเงินและบัญชี
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
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