แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คำนำ
แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนฉบับนี้ จัดทาซึ่งอยู่
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2561 - 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึงเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดาเนินงานสานัก
ส่ งเสริ มวิ ช าการและงานทะเบี ย น ที่ส อดคล้ องเชื่อโยงกับ ปรัช ญา วิสั ยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุ ทธศาสตร์
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ซึ่งได้มีการนาตัวชี้วัดจากการประเมินผลของส านักงาน ก.พ.ร. ตัว ชี้วัดของสานัก
งบประมาณ ตัว บ่ งชี้การประกัน คุ ณภาพของส านั กงานรั บรองมาตรฐานประเมิ นคุณ ภาพการศึก ษา(สมศ.)
(องค์การมหาชน) รวมถึงการกาหนดกิจกรรม/โครงการและงบประมาณที่สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดาเนินการจาแนกตามแต่ละกลยุทธ์ โดยวงเงินงบประมาณในการปฏิบัติราชการจะสอดคล้องกับการจัดสรรเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดังนั้นสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีความคาดหวังให้แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือในการนาไปสู่การปฏิบัติในภารกิจต่าง ๆ ตลอดจนกิจกรรม/โครงการเพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุตามเป้าประสงค์ และวิสัยทัศน์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำรบัญ
หน้า
ตอนที่ 1 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการ
1
ประวัติและพัฒนาการ
2
โครงสร้างการบริหารงาน
3
ตอนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
5
ปรัชญา
6
วิสัยทัศน์
6
พันธกิจ
6
อัตลักษณ์
6
เอกลักษณ์
6
ค่านิยมหลัก
6
ประเด็นยุทธศาสตร์
6
แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)
10
ตอนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
11
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
ตัวชี้วัด เป้าหมาย และกลยุทธ์หลัก
12
โครงการและงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
16
ตอนที่ 4 การนาไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
20
ภำคผนวก
24
ภำคผนวก ก คาสั่งสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่ 11/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ของสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
25
ภำคผนวก ข การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
28

1

ตอนที่ 1
ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการ

2

ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2507 ต่อมาวันที่ 16 มกราคม 2513 ได้ยกฐานะเป็น
วิทยาลัยครูสกลนคร ซึ่งในขณะนั้นแผนกทะเบียนประวัติกับแผนกวัดผลแยกกันทาหน้าที่โดยแผนกทะเบียนประวัติทา
หน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนนักศึกษา การออกใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ส่วนแผนกวัดผลทาหน้าที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนวิชา
เรียน และการประมวลผลการเรียน
ต่อมาในปี พ.ศ.2518 ได้ประกาศใช้ พ.ร.บ.วิทยาลัยครู มีสภาการฝึกหัดครูเป็นคณะกรรมการหรือบอร์ดสูงสุด
ของวิทยาลัยครู มีหน้าที่อนุมัติปริญญาและอนุปริญญา
ในระยะเริ่มแรกวิทยาลัยครูสกลนครได้รวมแผนกทะเบียนประวัติและแผนกวัดผลเป็นหน่วยเดียวกันเรียกว่า
“แผนกทะเบียนและวัดผล” ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น “สานักส่งเสริมวิชาการ” โดยมีหน่วยงานในสังกัด 5 หน่วยงานได้แก่
ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายหลักสูตรตารางสอน ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ฝ่ายวัดผล และฝ่ายบริการนักศึกษา
ปี พ.ศ.2538 วิทยาลัยครูสกลนคร เปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏสกลนคร ตาม พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ สานัก
ส่งเสริมวิชาการ เปลี่ยนชื่อเป็น”สานักทะเบียนและประมวลผล”
ปี พ.ศ.2542 สานักทะเบียนและประมวลผลเปลี่ยนเป็น”สานักส่งเสริมวิชาการ”ตามการจัดแบ่งหน่วยงานตาม
พ.ร.บ.สถาบันราชภัฏซึ่งได้จัดแบ่งหน่วยงานในสานักฯ ออกเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายประมวลผลการเรียน
ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน ฝ่ายเทคนิคคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ.2547 สานักส่งเสริมวิชาการ เปลี่ยนเป็น”สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” ตามประกาศ
โครงสร้างใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สถานที่ตั้ง
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ตาบลธาตุเชิงชุม
จังหวัดสกลนคร 47000 เบอร์ติดต่อ 0 4297 0025

อาเภอเมือง

โครงสร้างการบริหารงาน สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยา ผิวงาม)

คณะกรรมการบริหารวิชาการ

ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(อาจารย์ ดร.พจมาน ชานาญกิจ)
รองผูอ้ านวยการ
(อาจารย์วิชาญ ฤทธิธรรม)

รองผูอ้ านวยการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษร ขาวสีจาน)

รองผูอ้ านวยการ
(อาจารย์วุฒิพงษ์ พันธุมนันท์)

หัวหน้าสานักงานผูอ้ านวยการ
(นายศักดิ์ชัย ฟองอ่อน)

งานบริหารทั่วไป
(นางสาวหฤทัย พิกุลศรี)

งานรับเข้านักศึกษา
(นางสมรัก ผ่านสุวรรณ)

งานบริการการศึกษา
(นายภาณุมาศ บุตรสีผา)

งานส่งเสริมวิชาการ
(นางสาวกมลชนก อินทรพรหมมา)

หน่วยธุรการและสารบรรณ
(นายศักดิ์ชัย ฟองอ่อน) (ผู้ควบคุม)
นายยอดรัก บัวพรม

หน่วยทะเบียนนักศึกษา
(ผศ.เกษร ขาวสีจาน) (ผู้ควบคุม)
นางสมรัก ผ่านสุวรรณ

หน่วยแผนการเรียนและตารางสอน
ผศ.เกษร ขาวสีจาน (ผู้ควบคุม)

หน่วยหลักสูตรและมาตรฐานวิชาการ
อาจารย์วุฒิพงษ์ พันธุมนันท์ (ผู้ควบคุม)
นางสาวกมลชนก อินทรพรหมมา

หน่วยพัสดุ/การเงิน
นายศักดิ์ชัย ฟองอ่อน (ผู้ควบคุม)
นายศิริชัย วงค์กวานกลม
หน่วยเลขานุการ
นายศักดิ์ชัย ฟองอ่อน (ผู้ควบคุม)
นางสาวหฤทัย พิกลุศรี
หน่วยงบประมาณและแผนงาน
นายศักดิ์ชัย ฟองอ่อน (ผู้ควบคุม)
นายศิริชัย วงค์กวานกลม

นายศิริชัย วงค์กวานกลมและนางสาวหฤทัย พิกุลศรี

หน่วยแนะแนวการศึกษา
ผศ.เกษร ขาวสีจาน (ผู้ควบคุม)
นางวันเพ็ญ ศรีมะโรง
การประกันคุณภาพการศึกษา
นายศักดิ์ชัย ฟองอ่อน (ผูค้ วบคุม)
นายยอดรัก บัวพรม

หน่วยวัดผลการศึกษา
ผศ.เกษร ขาวสีจาน (ผู้ควบคุม)

หน่วยเทคนิคคอมพิวเตอร์
อาจารย์วุฒิพงษ์ พันธุมนันท์ (ผู้ควบคุม)
นายวงเวียน วงค์กะโซ่

สานักพิ
นายศักดิ์ชัย ฟองอ่อน (ผู้
ควบคุม)
นาย
ศิริชัย วงค์กวานกลม

นายศิริชัย วงค์กวานกลมและนางสาวหฤทัย
พิกุลศรี

มพ์ มรสน.
ผศ..ดร.พุฑฒจักร สิทธิ
(ผู้ควบคุม)

หน่วยวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์วิชาญ ฤทธิธรรม (ผู้ควบคุม)
นางสาวนรินรัตน์ ไพคานาม
หน่วยพัฒนาวิชาการ
นายศักดิ์ชัย ฟองอ่อน (ผู้ควบคุม)
นางสาวกมลชนก อินทรพรหมมา
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การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ความเป็นมา
จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกภาค
ส่วน ในส่วนของการศึกษาโดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาเองได้ มีการปรับเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสาคัญและมีผลกระทบต่อการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอย่างที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบีย นจึ งต้องมีการปรับ ตัว ให้ เหมาะสมเพื่อสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไ ปได้
โดยเฉพาะการปรับแผนปฏิบัติราชการของสานักฯ ให้สอดคล้องกับบริบทที่เกิดขึ้น สาหรับบริบทในปัจจุบันที่มีผลกระทบ
ต่อการจัดการศึกษาของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สรุปได้ดังนี้
1. บริบทของการขยายตัวของกระแสโลกาภิวัตน์ที่เชื่อมการสื่อสารของโลกเป็นเนื้อเดีย วกัน ทาให้การจัด
การศึกษาต้องมีการปรับตัวให้เท่าทันกับกระแสของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้รู้สารสนเทศ
เทคโนโลยี และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. บริบทของประเทศที่มีการสร้างและพัฒนาหลักการก้าวไปสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ที่มีเป้าหมายให้
ประเทศและประชาชนได้รั บ ประโยชน์ สู ง สุ ดจากการดาเนินภารกิจของภาคราชการ ดังนั้น หน่ว ยสนับ สนุนการจั ด
การศึกษา จึงต้องปรับตัวทั้งในเรื่องโครงสร้างการบริหารงานให้มีความคล่องตัว สามารถประเมินผลสนองตอบต่อการ
ก้าวไปสู่การบริหารจัดการที่ดีได้
3. บริบทของสถาบันอุดมศึ กษาที่มีการขยายตัวในเชิงปริมาณอย่างรวดเร็ว สานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนมุ่งพัฒนาคนดี มีจิตสาธารณะ และมีทักษะวิชาชีพ เพื่อสนับสนุนคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
4. การปฏิรูประบบการเงินอุดมศึกษา โดยนากองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคตมาเป็นกลไกในการเสริม
รายได้ให้กับสถาบันอุดมศึกษาแทนการสนับสนุนงบประมาณโดยตรงให้กับสถาบันฯ ทาให้หน่วยงานสนับสนุนการศึกษา
ต้ อ งปรั บ ตั ว เพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงทางด้ า นการเงิ น ของรั ฐ และบริ ห ารจั ด การเงิ น รายได้ จ ากแหล่ ง อื่ น ให้ มี
ประสิทธิภาพ
5. การกาหนดมาตรฐานการศึกษาที่เป็นตัวแบบเดียวกันโดยไม่คานึงถึงพื้นฐานเดิมของสถาบันการศึกษาแต่ละ
แห่ง ทาให้สถาบันอุดมศึกษาที่ก้าวเข้าสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ยังไม่มีความพร้อมเท่าที่ควร สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนจึงมีการส่งเสริมระบบจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการกาหนดมาตรฐานหลักสูตร
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
จากบริบทที่เกิดขึ้นตั้งแต่การขยายตัวของกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีความรุนแรงมากขึ้น การกาหนดหลักเกณฑ์ใน
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การขยายตัวของสถาบันอุดมศึกษาในเชิงปริมาณ การปฏิรูประบบการเงิน ตลอดจนการ
กาหนดมาตรฐานอุดมศึกษา ทาให้สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนต้องมีการปรับแผนปฏิบัติราชการที่กาหนดไว้ให้
สอดคล้องกับบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงให้มีความเป็นไปได้มากที่สุด

ตอนที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ของสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
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แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปรัชญา
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานความถูกต้อง
วิสัยทัศน์
ส่งเสริม สนับสนุนบริการงานวิชาการ ที่มีคุณภาพในระดับสากล
พันธกิจ
ให้บริการงานวิชาการแก่อาจารย์ นักศึกษา และผู้มาใช้บริการโดยยึดหลักความถูกต้องและ
รวดเร็วตามระเบียบและข้อบังคับ
อัตลักษณ์
บริการแบบมืออาชีพ เน้นการใช้เทคโนโลยี บนพื้นฐานความถูกต้อง
เอกลักษณ์
ยิ้มแย้มแจ่มใสเต็มใจให้บริการ
ค่านิยมหลัก
องค์กร ให้การบริการที่ถูกต้อง รวดเร็วและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
ประเด็นยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายเป็นที่ต้องการของท้องถิ่น
พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
มีระบบกลไกลการติดตามควบคุมกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
พัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพมาตรฐานด้านวิชาชีพ
มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ

7


ประเด็นยุทธศาสตร์ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพ.ศ. 2561


ยุทธศาสตร์ที่ 1
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายเป็นที่ต้องการของท้องถิ่น
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1.1 สนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นที่ต้องการของท้องถิ่น
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
โครงการหลัก/โครงการย่อย
1.1 พัฒนาหลักสูตรให้เป็นที่ต้องการของ
ท้องถิ่น

1. จานวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา(สปง.) 1. โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาหลักสูตร

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1.2 หลักสูตรผ่านการรับรองมาตรฐานการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
โครงการหลัก/โครงการย่อย
1.2 หลักสูตรได้รับการรับรองตามมาตรฐาน 1. จานวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา
การประกันคุณภาพการศึกษา

1. โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาหลักสูตร

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษา ชุมชนและ ผู้ที่สนใจ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 2.1 สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่หลากหลายและเป็นความต้องการของ
ท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
โครงการหลัก/โครงการย่อย
2.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น

1. จานวนหลักสูตรระยะสั้น แบบไม่ได้รับ
ปริญญา (Non degree Program)

1. โครงการฝึกอบรมสัมมนาระยะสั้น
สาหรับนักศึกษา (Shot Courses Training)
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
มีระบบกลไกลการติดตามควบคุมกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 3.1 ทุกหลักสูตรดาเนินกิจกรรมตามระบบกลไกการติดตาม/ควบคุมกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
โครงการหลัก/โครงการย่อย
3.1 หลักสูตรมีการพัฒนาตามรอบการ
พัฒนาและเป็นไปตามกลไกลการติดตาม
ควบคุม

1. ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

1. โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาหลักสูตร

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพมาตรฐานด้านวิชาชีพ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 4.1 อาจารย์ได้รับการพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม
จริยธรรม
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
โครงการหลัก/โครงการย่อย
4.1 พัฒนาอาจารย์

1. ร้อยละอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ (ร่วม)

1. โครงการการพัฒนาตาแหน่งทาง
วิชาการ ปีการศึกษา 2561
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
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ยุทธศาสตร์ที่ 5
มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 5.1 มีระบบกลไกการจัดการติดตามควบคุมตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
โครงการหลัก/โครงการย่อย
5.1 ยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ 1. การเบิกจ่ายงบประมาณ
1. โครงการสร้างคนให้รักงาน สู่บริการที่
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. ผลการบริหารงานของคณะ/สานัก/
เป็นเลิศ
สถาบัน
2. โครงการศึกษาดูงานสานักส่งเสริม
3. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
วิชาการและงานทะเบียน
ดาเนินงาน
3. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียน
4. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน
การสอน
เสียที่มตี ่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
5. ร้อยละของหัวหน้างานสายสนับสนุน
วิชาการที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะทางการ
บริหารจัดการบริหารจัดการ
6. ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนทีไ่ ด้รับ
ความก้าวหน้าตามสายงานประเภทผู้บริหาร
และประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ

ยุทธศาสตร์ที่ 6
มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 6.1 มีกระบวนการตรวจสอบ รวบรวมความต้องการ มาใช้ในการบริหารองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
โครงการหลัก/โครงการย่อย
6.1 พัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยี
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการองค์กร

1. จานวนนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีที่
นามาใช้ในการบริหารจัดการ

1. โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ
บริการการศึกษา

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 6.2 จานวนระบบที่ได้รับการพัฒนาตามความต้องการของผู้ใช้
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
โครงการหลัก/โครงการย่อย
6.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตาม
ความต้องการของผู้ใช้

1. จานวนระบบการบริหารที่ได้รบั การ
พัฒนา
2. จานวนระบบบริหารจัดการที่พฒ
ั นาขึ้น

1. โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ
บริการการศึกษา
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แผนภาพที่ 1 Strategy Map สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มิติประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์

ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาหลักสูตรที่
หลากหลายเป็นทีต่ ้องการ
ของท้องถิ่น
มิติดา้ นคุณภาพ

มิติประสิทธิภาพของการ
ปฏิบตั ิราชการ

พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
เพื่อให้โอกาสทางการ
ศึกษาแก่นักศึกษา ชุมชน
และ ผู้ทสี่ นใจ

-หลักสูตรมีคุณภาพ
-นักศึกษามีคุณภาพ
-การประกันคุณภาพการศึกษา

-สร้างเสริมเครือข่ายความ
ร่วมมือ
-พัฒนาการรับนักศึกษา
-สนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตร

มีระบบกลไกลการติดตาม
ควบคุมกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

-หลักสูตรระยะสั้นที่มีคุณภาพ
-ผู้เข้าร่วมหลักสูตรระยะสั้น
สามารถนาไปพัฒนาตนเองได้
จริง

-สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
ระยะสั้น

พัฒนาอาจารย์ให้มี
คุณภาพมาตรฐานด้าน
วิชาชีพ

พัฒนาอาจารย์เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
ประเทศ

-สร้างแนวทางพัฒนาอาจารย์

มีระบบการบริหารจัดการ
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

มีการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในการบริหารจัดการ

-การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
-ระบบบริหารองค์กร/ระบบปฏิบัติงาน
มีคุณภาพ

-รักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ให้บริการ
-ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
-การบริหารงบประมาณ
-กลไกมีประสิทธิภาพ

มิติการพัฒนาองค์กร

-การพัฒนาบุคลากร
-การจัดการความรู้
-พัฒนานักศึกษา

-การพัฒนาหลักสูตร
ระยะสั้น

-การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
-อาจารย์มีการพัฒนา
ตนเอง



- การบริหารงบประมาณ
- การจัดการความเสี่ยง
-กระบวนการและกลไกการบริหาร
จัดการที่ชัดแจน
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ตอนที่ 3
แผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ

มุ่งพัฒนาองค์กรและระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้บริการวิชาการแก่อาจารย์ นักศึกษา และผู้มาใช้บริการโดยยึดหลักความถูกต้องและรวดเร็ว

ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ผลการ
ดาเนินงาน
ปี 2560

เป้าหมาย
ปี 2561

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1. 2.1.6 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

-

3.01

สานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

1. 2.1.6 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

-

3.01

สานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายเป็นที่ต้องการของท้องถิ่น
1.1 สนับสนุนให้มีการพัฒนา
หลักสูตรให้เป็นทีต่ ้องการของ
ท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 1.1.1: พัฒนาหลักสูตรให้

1.2 หลักสูตรผ่านการรับรอง
มาตรฐานการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1.2.1: หลักสูตรได้รับการ

เป็นที่ต้องการของท้องถิ่น

รับรองตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษา ชุมชนและ ผู้ที่สนใจ
กลยุทธ์ที่ 2.1.1: พัฒนาหลักสูตร
2.1 สนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรระยะสั้นที่หลากหลาย ระยะสัน้
และเป็นความต้องการของ
ท้องถิ่นเพื่อการเรียนรูต้ ลอดชีวิต

1. 2.1.7 จานวนหลักสูตรระยะสั้น แบบไม่ได้รับปริญญา (Non
degree Program)

-

2
หลักสูตร

สานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

13
ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ผลการ
ดาเนินงาน
ปี 2560

เป้าหมาย
ปี 2561

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

-

3.01

สานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีระบบกลไกลการติดตามควบคุมกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ทุกหลักสูตรดาเนินกิจกรรมตาม
ระบบกลไกการติดตาม/ควบคุม
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา

กลยุทธ์ที่ 3.1.1: หลักสูตรมีการพัฒนา 1.2.1.6 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตามรอบการพัฒนาและเป็นไปตาม
กลไกลการติดตามควบคุม

คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพมาตรฐานด้านวิชาชีพ
อาจารย์ได้รับการพัฒนาด้านการ กลยุทธ์ที่ 4.1.1: พัฒนาอาจารย์
เรียนการสอนให้มีความรู้ ทักษะ
คุณธรรม จริยธรรม

1. ร้อยละอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

ร้อยละ
25.91

ร้อยละ27

สานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

14
ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ผลการ
ดาเนินงาน
ปี 2560

เป้าหมาย
ปี 2561

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
มีระบบกลไกการจัดการติดตาม
ควบคุมตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 5.1.1: ยกระดับการบริหาร 1. 4.1.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม
จัดการให้มคี ุณภาพโดยยึดหลักธรร
มาภิบาล
2. 4.1.2 ผลการบริหารงานของคณะ/สานัก/สถาบัน

3. 4.1.4 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน

ร้อยละ 97.24

ร้อยละ 87

3.92 คะแนน

3.92
คะแนน

ร้อยละ 82.58

ร้อยละ 82

4. 4.1.5 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย

-

ร้อยละ 80

5. 4.2.1ร้อยละของหัวหน้างานสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะทางการบริหารจัดการ

-

ร้อยละ55

6. 4.2.2 ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับความก้าวหน้าตาม
สายงานประเภทผู้บริหารและประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญ
เฉพาะ

-

ร้อยละ
15

สานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน
สานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน
สานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน
สานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน
สานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน
สานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

15
ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ผลการ
ดาเนินงาน
ปี 2560

เป้าหมาย
ปี 2561

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
6.1 มีกระบวนการตรวจสอบ
รวบรวมความต้องการ มาใช้ใน
การบริหารองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ
6.2 จานวนระบบที่ได้รับการ
พัฒนาตามความต้องการของ
ผู้ใช้

กลยุทธ์ที่ 6.1.1: พัฒนานวัตกรรม
และระบบเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการองค์กร

1. 4.1.3 จานวนนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีที่นามาใช้ในการ
บริหารจัดการ

กลยุทธ์ที่ 6.2.2 : พัฒนาระบบการ 2. 4.2.1 จานวนระบบการบริหารที่ได้รับการพัฒนา
บริหารจัดการตามความต้องการของ
ผู้ใช้
3. 4.2.2 จานวนระบบบริหารจัดการที่พัฒนาขึ้น

-

1 ระบบ

สานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

-

4 ระบบ

-

1 ระบบ

สานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน
สานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

16

โครงการและงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน

17
โครงการ/กิจกรรมสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจาปี 2561
รหัสโครงการ
รายการโครงการ
รหัสโครงการ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ::
61A77110สสท04W01 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นคุณธรรมนา
ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
61A77113สสท01W01 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
61A77214สสท01W01 โครงการส่งเสริมงานประกันคุณภาพการศึกษาของสานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
61A77214สสท01W02 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ระดับหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
61A77214สสท04W01 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นคุณธรรมนา
ความรู้ ด้านสังคมศาสตร์
61A77214สสท04W02 โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาหลักสูตร

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
24,173,788
บาท
116,300
นายวิชาญ ฤทธิธรรม

ประเภทงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ
แผ่นดิน

งาน/สาขาวิชา
งาน/สาขาวิชา
งานส่งเสริมวิชาการ

150,000
35,000

ดร.พจมาน ชานาญกิจ
นายยอดรัก บัวพรม

แผ่นดิน
แผ่นดิน

งานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

67,300

ดร.พจมาน ชานาญกิจ

แผ่นดิน

งานบริหารทั่วไป

116,300

นายวิชาญ ฤทธิธรรม

แผ่นดิน

งานส่งเสริมวิชาการ

250,000

แผ่นดิน

งานส่งเสริมวิชาการ

61A77312สสท01W01 โครงการเตรียมความพร้อมการสอบเข้าศึกษาต่อของบุตร
ข้าราชการ กาลังพล และลูกจ้าง ทบ. ของมณฑลทหารบกที่
29
61A77312สสท01W02 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Design Thinking การคิด
เชิงออกแบบ
61A77312สสท01W03 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจาปี 2561
61N77214สสท
โครงการเงินลงทะเบียนบัณฑิต
01W01
61N77214สสท
โครงการรายได้ส่งเสริมวิชาการ
01W02

15,000

นางสาวกมล
ชนก อินทรพรหมมา
ดร.พจมาน ชานาญกิจ

แผ่นดิน

งานบริหารทั่วไป

100,000

นายวิชาญ ฤทธิธรรม

แผ่นดิน

งานบริหารทั่วไป

880,000

ดร.พจมาน ชานาญกิจ

แผ่นดิน

งานบริหารทั่วไป

603,920

ดร.พจมาน ชานาญกิจ

งานบริหารทั่วไป

18,552

ดร.พจมาน ชานาญกิจ

เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ
และจากการบริหารสินทรัพย์
เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ
และจากการบริหารสินทรัพย์

งานบริหารทั่วไป

18
รหัสโครงการ
รายการโครงการ
61P77113สสท01W01 โครงการเอกสารผลงานวิชาการอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
61P77113สสท01W02 โครงการการพัฒนาตาแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2561
61P77113สสท01W03 โครงการประชุมสภาวิชาการ การกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ และประชุมกรรมการบริหารวิชาการ (ก.วช.)
61P77113สสท01W04 โครงการสร้างคนให้รักงาน สู่บริการที่เป็นเลิศ
61P77113สสท01W05 โครงการส่งเสริมงานประกันคุณภาพการศึกษาของสานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
61P77113สสท01W06 โครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทางาน
61P77113สสท01W07 โครงการแนะแนวให้โอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562
61P77113สสท01W08 โครงการศึกษาดูงานสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
61P77113สสท02W01 โครงการจัดทาคูมือการศึกษาและบัตรประจาตัวนักศึกษา
ใหม่
61P77113สสท02W02 โครงการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร
61P77113สสท03W01 โครงการค่าสอนและค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
400,000
ดร.พจมาน ชานาญกิจ

ประเภทงบประมาณ
งบประมาณเงินรายได้

งาน/สาขาวิชา
งานบริหารทั่วไป

460,000
1,000,000

ดร.พจมาน ชานาญกิจ
นางสาวหฤทัย พิกุลศรี

งบประมาณเงินรายได้
งบประมาณเงินรายได้

งานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

50,000
30,000

นางสาวหฤทัย พิกุลศรี
นายยอดรัก บัวพรม

งบประมาณเงินรายได้
งบประมาณเงินรายได้

งานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

100,000
200,000
250,000
240,000

นายยอดรัก บัวพรม
นางสาวมยุรา รัตนบุญศิริ
นายยอดรัก บัวพรม
นางสมรัก ผ่านสุวรรณ

งบประมาณเงินรายได้
งบประมาณเงินรายได้
งบประมาณเงินรายได้
งบประมาณเงินรายได้

งานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งานรับเข้านักศึกษา

800,000

นางสมรัก ผ่านสุวรรณ

งบประมาณเงินรายได้

งานรับเข้านักศึกษา

6,000,000

นายศักดิ์ชัย ฟองอ่อน

งบประมาณเงินรายได้

61P77113สสท03W02 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

977,500

นายศักดิ์ชัย ฟองอ่อน

งบประมาณเงินรายได้

61P77113สสท03W03 โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศบริการการศึกษา

40,000

นายวุฒิพงษ์ พันธุมนันท์

งบประมาณเงินรายได้

61P77113สสท04W01 โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาหลักสูตร (วิพากษ์หลักสูตร)

100,000

งบประมาณเงินรายได้

61P77113สสท04W02 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

200,000

นางสาวกมล
ชนก อินทรพรหมมา
ดร.พจมาน ชานาญกิจ

งานบริการ
การศึกษา
งานบริการ
การศึกษา
งานบริการ
การศึกษา
งานส่งเสริมวิชาการ

งบประมาณเงินรายได้

งานส่งเสริมวิชาการ

19
รหัสโครงการ
รายการโครงการ
61P77113สสท04W03 โครงการสารวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียน
การสอนของอาจารย์ในทุกรายวิชา ปีการศึกษา 2560
61P77113สสท07W01 โครงการสนับสนุนจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ภาค
ปกติ,ภาค กศ.ป.
61P77113สสท07W02 โครงการสนับสนุนการบริหารงานศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
30,000
นายวุฒิพงษ์ พันธุมนันท์

ประเภทงบประมาณ
งบประมาณเงินรายได้

งาน/สาขาวิชา
งานส่งเสริมวิชาการ

2,036,940

นายวิชาญ ฤทธิธรรม

งบประมาณเงินรายได้

375,196

นายวิชาญ ฤทธิธรรม

งบประมาณเงินรายได้

61P77113สสท07W03 โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป

100,000

นายวิชาญ ฤทธิธรรม

งบประมาณเงินรายได้

61P77113สสท07W04 โครงการพัฒนาการเรียนรู้นักศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

400,000

นายวิชาญ ฤทธิธรรม

งบประมาณเงินรายได้

61P77113สสท07W05 โครงการจัดตั้งสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

160,500

งบประมาณเงินรายได้

61P77113สสท07W06 โครงการฝึกอบรมสัมมนาระยะสั้นสาหรับนักศึกษา (Shot
Courses Training)
61P77113สสท09W01 โครงการจ้างพนักงานอาจารย์

258,000

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุฑฒ
จักร สิทธิ
นายวิชาญ ฤทธิธรรม

5,493,380

ดร.พจมาน ชานาญกิจ

งบประมาณเงินรายได้

61Y77214สสท01W01 โครงการเงินสนับสนุนการพัฒนาระบบและการส่งเสริม
การศึกษาค่าธรรมเนียมรายปีของบัตรเดบิต ปีการศึกษา
2560
61Y77214สสท01W02 โครงการบริการชุดครุยปริญญาสาหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ประจาปี 2558 - 2559

268,300

ดร.พจมาน ชานาญกิจ

เงินรับฝากอื่น

ศูนย์วิชาศึกษา
ทั่วไป
ศูนย์วิชาศึกษา
ทัว่ ไป
ศูนย์วิชาศึกษา
ทั่วไป
ศูนย์วิชาศึกษา
ทั่วไป
ศูนย์วิชาศึกษา
ทั่วไป
ศูนย์วิชาศึกษา
ทั่วไป
โครงการจ้าง
พนักงานอาจารย์
งานบริหารทั่วไป

1,851,600

นายศักดิ์ชัย ฟองอ่อน

เงินรับฝากอื่น

งานบริหารทั่วไป

งบประมาณเงินรายได้
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ตอนที่ 4
การนาไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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การนาไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การนาไปสู่การปฏิบัติ
ในการนาแผนปฏิบัติราชการประจาปีไปสู่การปฏิบัตินั้น มหาวิทยาลัยจะดาเนินการ ดังนี้
1. เมื่อกองนโยบายและแผนแจ้ งให้ ห น่ว ยงานภายในมหาวิทยาลัย จัดทาคารับรองการปฏิบัติ
ราชการทุกโครงการตามแผนปฏิบัติราชการและให้มีการลงนามร่วมกันระหว่างผู้อานวยการสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนและอธิการบดี
2. เมื่อกองนโยบายและแผนแจ้งให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รับทราบแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี และให้สานักจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของตนเองให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลั ย โดยกิจ กรรมที่ป รากฏในแผนปฏิ บัติราชการของส านั กมีทั้งกิจกรรม/โครงการที่ได้รั บ
งบประมาณจากมหาวิทยาลัย กิจกรรม/โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภายนอก โดยระบุ ถึง
แหล่งที่มาของงบประมาณที่ชัดเจน
3. แผนปฏิ บั ติ ร าชการของส านั ก มี การกาหนดตั ว ชี้วั ด และเป้า หมายที่ ชัด เจนเพื่ อการติด ตาม
ประเมินผล โดยตัวชี้วัดของสานักมาจากตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยที่ปรากฏในเอกสารแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
4. สานักได้ดาเนินงานในกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการแล้วเสร็จเมื่อใดก็มีรายงานผล
การปฏิบัติงานทั้งในด้านการใช้จ่ายงบประมาณการบรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้ง
ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดาเนินกิจกรรม/โครงการต่อมหาวิทยาลัย
5. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้งานแต่ละงานสรุปงานที่ได้ปฏิบัติและแจ้งต่อหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
เพื่อจัดทารายงานประจาปีและรายงานผลประเมินตามตัวชี้วัดที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการตามที่ตนเองเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักเพื่อจัดทาเป็นเล่มข้อมูลและรายงานต่อผู้บริหารสานักต่อไป
การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อค้นหาว่า สานักสามารถดาเนินการได้บรรลุตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้หรือไม่ ข้อมูลที่ได้จากการติดตามประเมินผลจะเสนอต่อผู้บริหารสานัก เพื่อรายงานให้ทราบถึง
ปัญหาในการปฏิบัติงานและใช้เป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงวิธีการดาเนินงาน หรือเพื่อปรับเปลี่ยนเป้าหมาย/
กิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับทรัพยากรและบริบทที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อกาหนดนโยบาย
และแนวทางในการบริหารต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผล
1. เพื่อเปรียบเทียบผลการดาเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กับเป้าหมายที่ตั้งไว้
2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลสะท้อนกลับให้มหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางาน รวมทั้ง
เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทบทวนทิศทาง นโยบาย และแนวทางในการบริหารงานของสานัก
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
แนวทางการติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทาโดย
1. ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละไตรมาส ดาเนินการโดย
งานบริหารงานทั่วไป
2. ประเมินความก้าวหน้าและผลสรุปโครงการ โดยคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2561 ซึ่งแต่งตั้งโดยสานัก การติดตามประเมินผลของคณะกรรมการชุดนี้
เป็นทั้งการประเมินความก้าวหน้าของโครงการ (Formative Evaluation) และการประเมินผลสรุปของ
โครงการ (Summative Evaluation)
3. ประเมินภายในโดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของสานัก ซึ่งแต่งตั้งโดย
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. ประเมินผลตามคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน โดยสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
การปรับแผนปฏิบัติราชการ
ส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย นตระหนั ก ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงของบริ บ ทที่ อ าจขึ้ น ได้
ตลอดเวลา จึงได้กาหนดให้มีการปรับแผนปฏิบัติราชการได้เพื่อให้ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับสถานการณ์
โดยสานักส่งเสริมวิชาการแลงานทะเบียนต้องเสนอมหาวิทยาลัยปรับแผนปฏิบัติราชการโดยได้รับการอนุมัติ
จากอธิการบดี
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ขั้นตอนการนาแผนปฏิบัติราชการของสานักไปสู่การปฏิบัติ
ในระดับงานและการติดตามประเมินผล
จัดทาคารับรองการปฏิบตั ิ
ราชการโครงการตามแผน
ปฏิบัติราชการทุกโครงการ

ประชุมทบทวน/จัดทา
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
ระดับมหาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์
 เป้าประสงค์
 กลยุทธ์
 กิจกรรม/โครงการ
 ตัวชี้วัด (เลือกจากตัวชี้วัด
 สานักส่งเสริมฯพัฒนาขึ้นเอง)


สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประชุมทบทวน/จัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ถ่ายทอดแผนให้งานแต่ละงานรับทราบแผนปฏิบัติราชการเพื่อให้ความ
เห็นชอบและดาเนินกิจกรรม/โครงการ
งานแต่ละงาน
ดาเนินการกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการของตนเอง
ประเมินความก้าว
หน้าและผลสรุป
ของโครงการ
(Formative &
Summative
Evaluation)
โดยคณะกรรมการ
ที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง

หัวหน้างาน
รายงานผลการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการหลัง
เสร็จสิ้นโครงการภายใน 30 วันต่อผู้บริหาร
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
รวบรวมผลการดาเนินงาน/จัดทารายงานประจาปีซึ่งผนวก
ผลการประเมินตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ

ประเมินในรอบ 5 ปี

ประเมินทุกปี

การประเมินโดยหน่วยงานภายนอก

โดยคณะกรรมการติดตาม
ผลการดาเนินงานตาม
คารับรองการปฏิบัตริ าชการ
ของสานักงาน ก.พ.ร.

การประเมินภายในสานัก

โดยคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของสานัก ซึ่งแต่งตั้งโดย
ผู้บริหารสานัก

การประเมินภายในสานัก

โดยคณะกรรมการติดตามผล
การดาเนินงานตามคารับรอง
การปฏิบัตริ าชการของสานัก

ประเมินคุณภาพภายนอกโดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
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ภาคผนวก ก
คาสั่งสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่ 11/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ของสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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คาสั่งสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ที่ 11/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด้วยส านักส่ งเสริมวิ ชาการและงานทะเบี ยน จะด าเนินการจั ดท าแผนปฏิบั ติ ราชการของส านักส่ งเสริ ม
วิชาการและงานทะเบียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนั้น เพื่อให้การจัดทาแผนปฏิบัติราชการของสานักส่งเสริม
วิ ชาการและงานทะเบี ยน เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อยและมี ประสิ ทธิ ภาพ สามารถก าหนดแนวทางการพั ฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของสานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
1. คณะกรรมการควบคุมและตรวจสอบ
1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยา
ผิวงาม
ประธาน
1.2 อาจารย์ ดร.พจมาน
ชานาญกิจ
รองประธานกรรมการ
1.3 อาจารย์วุฒิพงษ์
พันธุมนันท์
กรรมการ
1.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษร
ขาวสีจาน
กรรมการ
1.5 อาจารย์วิชาญ
ฤทธิธรรม
กรรมการ
1.6 นายศักดิ์ชัย
ฟองอ่อน
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. กาหนดนโยบาย กรอบแนวทาง และทิศทางการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
2. ดาเนินการวิเคราะห์ความสอดคล้องและความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนครกับแผนปฏิบัติราชการของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. ดาเนินการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity)
และภัยคุกคาม (Threat) ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. ตรวจสอบแผนปฏิบัติราชการของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ก่อนการเผยแพร่หรือเสนอต่อมหาวิทยาลัย

/2. คณะกรรมการ...
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2. คณะกรรมการผู้จัดทา/ผู้ดาเนินการ
1. นายศักดิ์ชัย
2. นายศิริชัย
3. นายยอดรัก
4. นางสุมัทนา
5. นางวันเพ็ญ
6. นางวาสนา
7. นางมยุรา
8. นางแสงจันทร์
9. นางสาวเพชรสุดา
10. นางสาวนรินรัตน์
11. นางสาวกัลยาณี
12. นางสาวบุญยรัตน์
13. นายนววิช
14. นายวงเวียน
15. นายศรีสุข
16. นางสาวหฤทัย
16. นางสมรัก
17. นางสาวกมลชนก
18. นายภาณุมาศ

ฟองอ่อน
วงค์กวานกลม
บัวพรม
รัตนกุล
ศรีมะโรง
บุตรสีผา
รัตนะบุญศิริ
จักรพิมพ์
นนทะศรี
ไพคานาม
ภูยีหวา
พลวงศ์ษา
ธงษาราษฎร์
วงค์กะโซ่
ผาอินทร์
พิกุลศรี
ผ่านสุวรรณ
อินทรพรหมมา
บุตรสีผา

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ดาเนินการวิเคราะห์ความสอดคล้องและความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนครกับแผนปฏิบัติราชการของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. ดาเนินการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity)
และภัยคุกคาม (Threat) ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. จัดทาแผนปฏิบัติราชการของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
(อาจารย์ ดร.พจมาน ชานาญกิจ)
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ภาคผนวก ข ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของสานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน


จุดแข็ง (Strengths)
1. มีกระบวนการและกลไกในการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
2. มีขั้นตอนเอกสารการปฏิบัติงานและ
วิธีการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
3. บุคลากรมีความรู้และประสบการณ์
เกี่ยวกับการให้บริการของสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนได้อย่างครอบคลุมภารกิจ
4. มีระบบสารสนเทศที่ให้บริการแก่ผู้มี
รับบริการอย่างครอบคลุมและให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. คู่มือสาหรับนักศึกษาและอาจารย์ที่
ปรึกษา เผยแพร่โดยช่องทางที่หลากหลาย
6. สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์
7. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหลากหลายช่องทาง
โอกาส (Opportunities)
1. ได้รับงบประมาณสนับสนุน
2. มีพ้นื ที่การให้บริการ/การรับนักศึกษาที่ชัดเจน

3. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานข้างนอก
มหาวิทยาลัย
4. มีหลักสูตรการอบรมระยะสั้นเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น



จุดอ่อน (Weaknesses)
1. ขาดกระบวนการในการตรวจสอบการทางานของ
ระบบปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ
2. อุปกรณ์ชารุด และไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

ภัยคุกคาม (Threats)
1. ระบบการรับนักศึกษาแบบ TCAS
2. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่
เข้มงวดขึ้น
3. ประชากรวัยเรียนลดลง
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การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจาปี พ.ศ. 2561
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.



ชื่อ - สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยา
อาจารย์ ดร.พจมาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษร
อาจารย์วุฒิพงษ์
อาจารย์วิชาญ
นายศักดิ์ชัย
นางสมรัก
นายภาณุมาศ
นางสาวกมลชนก
นางสาวหฤทัย
นางวันเพ็ญ
นางสุมัทนา
นายศิริชัย
ส.ต.ยอดรัก
นายนววิช
นายวงเวียน
นางวาสนา
นางสาวเพชรสุดา
นางสาวมยุรา
นางแสงจันทร์
นางสาวบุญยรัตน์
นางสาวนรินรัตน์
นางสาวกัลยาณี

รับทราบ
ผิวงาม
ชานาญกิจ
ขาวสีจาน
พันธุมนันท์
ฤทธิธรรม
ฟองอ่อน
ผ่านสุวรรณ
บุตรสีผา
อินทรพรหมมา
พิกุลศรี
ศรีมะโรง
รัตนกุล
วงค์กวานกลม
บัวพรม
ธงษาราษฎร์
วงค์กะโซ่
บุตรสีผา
นนทะศรี
บุญเทียม
จักรพิมพ์
พลวงศ์ษา
ไพคานาม
ภูหยีหวา

