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แผนปฏิบัติราชการ � ปี ประจําปีงบประมาณ ����-���� 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

ประวตัิ ความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน 

 

 สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ไดก้่อตั�งขึ�นเมื�อ พ.ศ. 

���� ตามโครงสรา้งของพระราชบญัญตัิวิทยาลยัครู โดยมชืี�อว่า ฝ่ายทะเบียนและวดัผล ต่อมามีภารกิจ

เพิ�มขึ�น จึงไดจ้ดัตั�งเป็น สาํนกัส่งเสริมวิชาการ ตามพระราชบญัญตัิวิทยาลยัครู (ฉบบัที� �) พ.ศ. ���� 

ตามมาตรา � ตอ่มาเมื�อมีพระราชบญัญตัิสถาบนัราชภฏันครสวรรค ์พ.ศ. ���� และประกาศสาํนกังาน

สภาสถาบนัราชภฏั เรื�อง หลกัเกณฑก์ารแบ่งส่วนราชการสถาบนัราชภฏั ประกาศ ณ วนัที� �� ตลุาคม 

พ.ศ. ���� สถาบนัราชภฏันครสวรรค ์จึงไดแ้บ่งส่วนราชการเป็น สาํนกัส่งเสริมวิชาการ 

 ในปี พ.ศ. ���� ไดม้กีารเปลี�ยนแปลงจากสถาบนัราชภฏันครสวรรค ์มาเป็นมหาวิทยาลยัราช

ภฏันครสวรรค ์จึงมีการแบ่งส่วนราชการใหม่เป็น สํานกังานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตาม

กฎกระทรวงจดัตั�งส่วนราชการในมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.���� ณ 

วนัที� �  มีนาคม พ.ศ.���� ซึ�งปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ��� ตอนที� �� ก วนัที� �  มนีาคม ���� 

และมีการแบ่งส่วนราชการเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื�องการแบ่งส่วนราชการใน

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์พ.ศ. ���� โดยใหแ้บ่งส่วนราชการเป็นสํานกังานผูอ้าํนวยการ ซึ� ง

ประกาศ ณ วนัที� ��  มถุินายน พ.ศ. ���� ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ��� ตอนที� �� ง วนัที� �  

สิงหาคม ���� และสภามหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ในการประชุมครั� งที� �� /���� วนัที� �� 

พฤศจิกายน ���� และครั� งที� ��/���� วนัที� ��  ธนัวาคม ���� เห็นชอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

ภายในมหาวิทยาลยั ของสํานกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยแบ่งออกเป็น กลุ่มงานบริหาร

สาํนกังานผูอ้าํนวยการ  กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสาํนกังาน

บณัฑิตวิทยาลยั มีหนา้ที�ในการรับผดิชอบ งานรับนกัศึกษา งานทะเบียน งานประมวลผล งานหลกัสูตร 

งานแผนการเรียน และบณัฑิตศึกษา เป็นตน้ 
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ปรัชญา ปณธิาน วสัิยทศัน์ พนัธกจิและภารกจิ 

เป้าหมายของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คอื เป็นองคก์รที�มคุีณภาพใน 

การทาํงานเนน้ service mind  

 

ปรัชญาหรือปณธิาน 

  พฒันาวิชาการ รักษามาตรฐาน   บริการดว้ยนํ�าใจ 

   
วสัิยทศัน์  

 สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นองคก์รที�ทนัสมยั ใหบ้ริการถูกตอ้ง รวดเร็ว 

  

พนัธกจิ  

 �. ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศกึษาของมหาวิทยาลยัทั�งในระดบัปริญญาตรี 

และบณัฑิตศกึษา 

 2. พฒันาระบบงานการใหบ้ริการของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนใหม้ีประสิทธิภาพ 

สร้างความพึงพอใจใหก้บัผูร้ับบริการ 

  

ภารกจิ 

 1. ส่งเสริมการจดัการหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษาใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์

มาตรฐาน 

 �. จดัตั�งระบบและดาํเนินงานดา้นทะเบียนและประมวลผล 

 �. ดาํเนินการรับนกัศึกษาใหม ่

 4. ให้บริการทางการศกึษาแก่นกัศกึษาและคณาจารย ์

 5. ดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพ 

 

ประเด็นยทุธศาสตร์สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 

ประเด็นยทุธศาสตร์ � 

�. ส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตรอยา่งเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐาน 

ประเด็นยทุธศาสตร์ � 

�. ส่งเสริมการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที�มีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นยทุธศาสตร์ � 

�. ส่งเสริมการพฒันางานการใหบ้ริการของหน่วยงานที�มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ � 

�. เพิ�มศกัยภาพการทาํผลงานทางวิชาการ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ � 

�. พฒันางานประกนัคุณภาพอยา่งมีระบบ  

 

การบริหารงานของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้มอบหมายพนัธกจิ                 

การบริหารงานเป็น � กลุ่มงาน  ดังนี� 

�. พนัธกจิของกลุ่มงานบริหาร 

 1. งานบริหารงานทั�วไป 

 2. งานสารบรรณ 

 3. งานพสัดุการเงิน 

 4. งานบคุลากร 

 5. งานขอ้มูลสารสนเทศ 

 6. งานประกนัคุณภาพ 

 7. งานแผนงานและงบประมาณ 

 8. งานเลขานุการ อนุกรรมการวิชาการ สภามหาวิทยาลยัและกรรมการวิชาการ สภาวิชาการ 

 

�. พนัธกจิของกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 

 1. งานรับนกัศึกษา 

 2. งานทะเบียนนกัศึกษา 

 3. งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน 

 4. งานเอกสารหลกัฐานการศึกษา 

 5. งานตรวจสอบคุณวุฒิ 

 6. งานพระราชทานปริญญาบตัร 

 7. งานขอ้มูลสารสนเทศนกัศึกษา 

 8. งานคู่มือนกัศึกษา 
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�. พนัธกจิของกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

 1. งานจดัตารางเรียนและตารางสอบ 

 2. งานประสานงานพฒันาหลกัสูตร 

 3. งานวางแผนการเรียนการสอน 

 4. งานพฒันาคุณภาพหลกัสูตรและการสอน 

 5. งานประเมินการจดัการศึกษา 

 6. งานสนบัสนุนการจดัทาํผลงานทางวิชาการ 

 7. งานบริการวิชาการดา้นการเรียนนอกแผน 

 8. งานเอกสารหลกัสูตรและคู่มอือาจารย ์

 

�. พนัธกจิ สํานักงานบัณฑติวทิยาลยั 

1. งานบริหารทั�วไป 

2. งานวิชาการบณัฑิตศึกษา 

3. งานบริการการศกึษา 

4. งานมาตรฐานการศึกษา 

หมายเหตุ สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยัเป็นหน่วยงานอิสระ มีฐานะเทียบเทา่กลุ่มงานในสาํนกั

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจดัต ั�งตามประกาศของมหาวิทยาลยั 
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ความเชื�อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย กับประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ปีงบประมาณ ���� 

             ประเด็นยทุธศาสตร์            เป้าประสงค์                      กลยุทธ์ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

ประเด็นยทุธศาสตร์ � 

ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบ

และเป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา 

�. มีหลกัสูตรที�สอดคลอ้งกบั

มาตรฐานอุดมศึกษา 

�. อาจารยม์ีความรู้ความ

เขา้ใจดา้นหลกัสูตรตาม

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
�. มีระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที�มีประสิทธิภาพ 

�. มีขอ้มูลสารสนเทศที�ครบถว้น

ถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั ประเด็นยทุธศาสตร์ � 

ส่งเสริมการพัฒนางานการให้บริการ

ของหน่วยงานที�มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ � 

พัฒนางานประกันคุณภาพอย่างมี

ระบบ 

ยทุธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

�. ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจ

เกี�ยวกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

2. พฒันาระบบการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบั

สร้างโอกาสในการศึกษาระดบัอุดมศึกษา

และการพฒันา การเรียน การสอนใหม้ี

คุณภาพ สู่มาตรฐานสากล 

ใหบ้ริการวิชาการ ถ่ายทอด เทคโนโลยี

ที�มีคุณภาพ ใหเ้กิดการพฒันาที�ย ั�งยนื

ของทอ้งถิ�นไทย 

กาํหนดแนวทางการบริหารจดัการใหไ้ด้

มาตรฐาน เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และ

วิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองที�ดี 

�. สร้างความพึงพอใจแก่

ผูรั้บบริการ 

�. เพื�อใหผู้เ้กี�ยวขอ้งไดรั้บ

ขอ้มูลข่าวสารที�ถูกตอ้ง 

�. ส่งเสริมการพฒันาสมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของบุคลากร 

�. ใหบุ้คคลภายนอกมีส่วนร่วมในการพฒันาระบบบริหารจดัการ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ � 

ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที�มีประสิทธิภาพ 

�. จดัใหม้ีกระบวนการพฒันาหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา 

�. พฒันาโปรแกรมสาํหรับการปฏิบตัิงานดา้นต่าง ๆ 

�. จดัหาวสัดุอุปกรณ์เทคโนโลยใีหเ้พียงพอและมีประสิทธิภาพ 

�. มีระบบจดัเกบ็ขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั 

1. ส่งเสริมใหบุ้คลากรมีบุคลิกภาพที�ดีและมีจิต

บริการ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ � 

เพิ�มศักยภาพการทําผลงานทางวชิาการ 

ของอาจารย์ 
�. มีการจดัทาํผลงานทาง

วิชาการของอาจารย ์

2. สนบัสนุนเงินทุนในการพฒันาผลงาน 

1. ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการทาํผลงานทางวิชาการ 

�. มีระบบกลไกการประกนั

คุณภาพ 

2. มีผลการประเมินสูงขึ�น 

�. พฒันาการประกนัคุณภาพ ฯ ใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจและการประเมินของ สกอ.

�. ใหค้วามรู้ความเขา้ใจการปฏิบตัิงานตามแผนการประกนัคุณภาพ 

�. ระบบติดตาม รวบรวมและจดัเกบ็ขอ้มูลถูกตอ้งเพื�อทาํเป็นขอ้มูลสารสนเทศ 

�. จดัใหม้ีคณะกรรมการดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายใน 

สร้างความรู้และนวตักรรม นาํปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบตัิทั�งระดบั

ปัจเจกบุคคล ชุมชน องคก์ร และภาคการ

ผลิต 
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โครงสร้างการบริหารงานสํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนโครงสร้างการบริหารงานสํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  

 

  
 

 กลุ่มงานบริหารสํานักงานผู้อํานวยการ 

  - งานบริหารงานทั�วไป 

  - งานสารบรรณ 

  - งานพสัดุการเงิน 

  - งานบุคลากร 

  - งานขอ้มูลสารสนเทศ 

   - งานประกนัคุณภาพ งาน กพร. 

  - งานแผนงานและงบประมาณ 

  - งานเลขานุการ สภาวิชาการและ 

   อนุกรรมการวิชาการ 

 

 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 

  - งานรับนกัศึกษา 

  - งานทะเบียนนกัศึกษา 

  - งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน 

  - งานเอกสารหลกัฐานการศึกษา 

  - งานตรวจสอบคุณวุฒิ 

  - งานพระราชทานปริญญาบตัร 

  - งานขอ้มูลสารสนเทศนกัศึกษา 

   - งานคู่มือนกัศึกษา 

 
 

 กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

   - งานจดัตารางเรียนและตารางสอบ 

   - งานประสานงานพฒันาหลกัสูตร 

   - งานวางแผนการเรียนการสอน 

   - งานพฒันาคุณภาพหลกัสูตรและการสอน 

   - งานประเมินการจดัการศึกษา 

   - งานสนบัสนุนการจดัทาํผลงานทาง

วิชาการ 

   - งานบริการวิชาการดา้นการเรียนนอก

แผน 

   - งานเอกสารหลกัสูตรและคู่มืออาจารย ์

 สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

  - งานบริหารทั�วไป 

  - งานวิชาการบณัฑิตศึกษา 

  - งานบริการการศึกษา 

  - งานมาตรฐานการศึกษา 

หมายเหตุ สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยัเป็น

หน่วยงานอิสระ มีฐานะเทียบเท่ากลุ่มงานใน

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จดัตั�งตาม

ประกาศของมหาวิทยาลยั 

 

 

คณะกรรมการประจาํสํานัก 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ โดยอนุมติัสภามหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ โดยอนุมติัสภามหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์  ครั� งที�ครั� งที�   ��/������/����  วนัที� �� วนัที� �� พฤศจิกายน ����พฤศจิกายน ���� 

ผู้อาํนวยการ 

รองผู้อาํนวยการ 
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แผนปฏบิัตริาชการ � ปี พ.ศ.���� – ���6 

กลุ่มงานบริหารสํานกังานผู้อาํนวยการ 

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตวัชี�วดั เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
กลยุทธ์ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ ���� ���� ���� ���� ���� 

�.พฒันาบุคลากร

ใหม้ีประสิทธิภาพ

มากขึ�น 

 

บุคคลากรมคีวามรู้

ความเขา้ใจในการ

ปฏิบติังานตาม

หนา้ที�มากยิ�งขึ�น 

ร้อยละของบุคลากรที�

ไดรั้บการพฒันา 

 60 65 70 75 80 บุคลากรไปอบรม 

สมัมนากบัหน่วยงาน

ภายในและหน่วยงาน

ภายนอก 

กลุ่มงาน

บริหาร

สาํนกังาน

ผูอ้าํนวยการ 
 

2. พฒันางาน

ประกนัคุณภาพ

อยา่งมีระบบ 

มีระบบกลไกการ

ประกนัคุณภาพ 

เพื�อใหม้ีผลการ

ประเมินที�สูงขึ�น 

ผลการประเมินที�สูงขึ�น  60 65 70 75 80 สร้างความรู้ความ

เขา้ใจเกี�ยวกบังาน

ประกนัคุณภาพ โดย

จดัศึกษาดูงาน และ

อบรมเชิงปฏิบติัการ 

เรื�องการประกนั

คุณภาพ 

กลุ่มงาน

บริหาร

สาํนกังาน

ผูอ้าํนวยการ 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตวัชี�วดั เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
กลยุทธ์ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ ���� ���� ���� ���� ���� 

3. สร้างความพึง

พอใจแก่

ผูรั้บบริการ 

ผูบ้ริการมีความพึง

พอใจในการรับ

บริการสูงสด 

ระดบัความพึงพอใจ

ของผูใ้ชบ้ริการ 

 60 65 70 75 80 อบรม “จิตบริการกบังาน

ส่งเสริมวิชาการ” 

กลุ่มงาน

บริหาร

สาํนกังาน

ผูอ้าํนวยการ 
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แผนปฏบิัตริาชการ � ปี พ.ศ. ���� – ���� 

กลุ่มงานส่งเสริมวชิาการ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ 

 

เป้าประสงค ์

 
ตวัชี�วดั 

เป้าหมาย 

(2552-2556) 

ปีงบประมาณ 
กลยทุธ ์

หน่วยงาน

รับผดิชอบ 2552 2553 2554 2555 2556 

� ส่งเสริมการพฒันา

หลกัสูตรอยา่งเป็น

ระบบและเป็นไปตาม

มาตรฐานอุดมศึกษา 

 

มีหลกัสูตร ที�

สอดคลอ้งกบั

มาตรฐานอุดมศึกษา 

 

1.ร้อยละของจาํนวน

หลกัสูตรหมวดวิชาศึกษา

ทั�วไปที�ไดรั้บการพฒันา  

�.ร้อยละของจาํนวน

หลกัสูตรที�พฒันาตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษา (TQF) 

3.ร้อยละของคณาจารยท์ี�มี

ความรู้ความเขา้ใจ

กระบวนการพฒันาหลกัสูตร

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษา (TQF) 

�.จาํนวนช่องทางการให้

ความรู้ความเขา้ใจเรื�อง TQF 

�.รายวิชาศึกษา

ทั�วไป 10 

รายวิชา ไดรั้บ

การพฒันา 

�.หลกัสูตร �� 

หลกัสูตรไดรั้บ

การพฒันาตาม

กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดบั 

อุดมศึกษา 

1 10 
รายวิชา 

(ศึกษา

ทั�วไป) 

37 12 - �.พฒันา

หลกัสูตรให้มี

มาตรฐานอย่าง

เป็นระบบ 

กลุ่มงาน

ส่งเสริม

วิชาการ 
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 แผนปฏบิัตริาชการ � ปี พ.ศ.���� – ���� 

กลุ่มงานส่งเสริมวชิาการ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ 

 

เป้าประสงค ์

 
ตวัชี�วดั 

เป้าหมาย 

(2552-2556) 

ปีงบประมาณ 
กลยทุธ ์

หน่วยงาน

รับผดิชอบ 2552 2553 2554 2555 2556 

�. ส่งเสริมการพฒันาระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศที�ม ี

ประสิทธิภาพ  

 

มีระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ในการ

บริหารจดัการ ที�มี

ประสิทธิภาพ 

 

ระดบัคุณภาพ

ของโปรแกรม

สาํเร็จรูปการจดั

ตารางเรียน

ตารางสอน 

1 

ระบบ 

- 1 - - - �.พฒันาระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

   ด้านการจดั

ตารางเรียน

ตารางสอน 

กลุ่มงาน

ส่งเสริม

วิชาการ 

�.  ส่งเสริมการพฒันางาน

การใหบ้ริการของหน่วยงาน

ที�มีประสิทธิภาพ 

 

มีการบริการของ

หน่วยงานเป็นไปอยา่ง

ถกูตอ้ง ฉบัไว สร้าง

ความพึงพอใจให้

ผูรั้บบริการ 

ระดบัความพึง

พอใจของ

ผูรั้บบริการ 

มาก ปาน

กลาง 

ปาน

กลาง 

มาก มาก มาก 3.เพิ�ม

ประสิทธิภาพ

การให้บริการ

วชิาการ 

กลุ่มงาน

ส่งเสริม

วิชาการ 

4. เพิ�มศกัยภาพการทาํ

ผลงานทางวิชาการของ

อาจารย ์ 

มีการส่งเสริม  สนบัสนุน

ทางวิชาการ  การจดัทาํ

ผลงานทางวิชาการของ

อาจารยที์�มีประสิทธิภาพ 

จาํนวนอาจารยที์�

จดัทาํผลงานทาง

วิชาการ  

�� 

คน  

2 12 12 12 12 4. ส่งเสริมการ

จดัทําผลงาน

ทางวชิาการ

ของอาจารย์ 

กลุ่มงาน

ส่งเสริม

วิชาการ 
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แผนปฏบิัตริาชการ � ปี พ.ศ.���� – ���� 

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 

ประเด็นยทุธศาสตร์ 

 

เป้าประสงค ์

 
ตวัชี�วดั 

เป้าหมาย 

(2548-

2552) 

ปีงบประมาณ 

กลยทุธ ์
หน่วยงาน

รับผดิชอบ 
2548 2549 2550 2551 2552 

�.พฒันาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศใหท้นัสมยั 

- พฒันาระบบ

เทคโนโลย ี

สารสนเทศให้

ทนัสมยั 

- พฒันานวตักรรม 

-ระดบัความพึง

พอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการ 

 

 60 65 70 75 80  กลุ่มงาน

ทะเบียน 

�.พฒันาบุคลากรใหม้ี

ประสิทธิภาพยิ�งขึ�น 

- บุคคลากรมีความรู้

ความเขา้ใจในระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

ระบบงานมากยิ�งขึ�น 

 

-สามารถใหค้าํ 

แนะนาํในการใชง้าน

ระบบสารสนเทศแก่

ผูเ้กี�ยวขอ้งไดอ้ยา่ง

ถกูตอ้ง 

-ระดบัความพึง

พอใจขอผูใ้ชบ้ริการ 

 

 60 65 70 75 80  กลุ่มงาน

ทะเบียน 
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ประเด็นยทุธศาสตร์ 

 

เป้าประสงค ์

 
ตวัชี�วดั 

เป้าหมาย 

(2548-

2552) 

ปีงบประมาณ 

กลยทุธ ์
หน่วยงาน

รับผดิชอบ 
2548 2549 2550 2551 2552 

�.พฒันาระบบการใหบ้ริการให้

รวดเร็ว ถกูตอ้งโดยใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

- ผูรั้บบริการมีความ

ผงึพอใจ 

 

-ผูรั้บบริการ ระดบั

ความพึงพอใจของ 

ผูใ้ชบ้ริการ 

 60 65 70 75 80  กลุ่มงาน

ทะเบียน 

�.พฒันานวตักรรม - ระบบงานมคีวาม

ทนัสมยัมากยิ�งขึ�น มี

เทคโนโลยทีี�เขา้มา

ช่วยในการพฒันา

ระบบใหม้ี

ประสิทธิภาพ 

 

-ระบบงานมคีวาม

ทนัสมยั 

-ระบบงานสามารถ

ใหบ้ริการไดห้ลาย

เสน้ทาง 

-ระบบงานมคีวาม

รวดเร็ว ไม่ซํ�าซอ้น 

 60 65 70 75 80  กลุ่มงาน

ทะเบียน 

 

 
 


