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สาระสําคญัแผนยุทธศาสตร์ กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 

 ภาพอนาคตและทิศทางการพฒันากลุ่มงาน  

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

ตามโครงสร้างของพระราชบญัญติัวิทยาลยัครู โดยมีชื�อว่า ฝ่ายทะเบียนและวดัผล ต่อมามีภารกิจเพิ�มขึ�น จึง

ไดจ้ดัตั�งเป็น สาํนกัส่งเสริมวิชาการ ตามพระราชบญัญติัวทิยาลยัครู (ฉบบัที� �) พ.ศ. ���� ตามมาตรา � 

ต่อมาเมื�อมีพระราชบญัญติัสถาบนัราชภฏันครสวรรค ์พ.ศ. ���� และประกาศสาํนกังานสภาสถาบนัราชภฏั 

เรื�อง หลกัเกณฑก์ารแบ่งส่วนราชการสถาบนัราชภฏั ประกาศ ณ วนัที� �� ตุลาคม พ.ศ. ���� สถาบนัราชภฏั

นครสวรรค ์จึงไดแ้บ่งส่วนราชการเป็น สาํนกัส่งเสริมวิชาการ 

 ในปี พ.ศ. ���� ไดม้ีการเปลี�ยนแปลงจากสถาบนัราชภฏันครสวรรค ์มาเป็นมหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค ์จึงมกีารแบ่งส่วนราชการใหม่เป็น สาํนกังานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามกฎกระทรวง

จดัตั�งส่วนราชการในมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.���� ณ วนัที�� มีนาคม พ.ศ.

���� ซึ�งปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม���  ตอนที� �� ก วนัที� � มีนาคม ���� และมีการแบ่งส่วนราชการ 

เป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื�องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์พ.ศ.

���� โดยใหแ้บ่งส่วนราชการเป็นสาํนกังานผูอ้าํนวยการ ซึ�งประกาศ ณ วนัที� �� มิถุนายน พ.ศ.���� ปรากฏ 

ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ��� ตอนที� �� ง วนัที� � สิงหาคม ����  และสภามหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค ์ 

ในการประชุมครั� งที� ��/���� วนัที� �� พฤศจิกายน ���� และครั� งที� ��/���� วนัที� �� ธนัวาคม ���� 

เห็นชอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลยั ของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ จะพฒันาการใหบ้ริการดา้นการศกึษา ดว้ยการนาํเทคโนโลยมีาช่วยในการ

ใหบ้ริการ เพื�อสร้างความพึงพอใจ แก่ผูรั้บบริการต่อไป 
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สาระสําคญัของแผนยุทธศาสตร์กลุ่มงาน 

 วสัิยทัศน์ (Vision) 

“ IRegis เราจะเป็นงานทะเบียนอจัฉริยะ” 

  พนัธกจิ (Mission) 

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 

�.พฒันาระบบบริการการศึกษาใหร้วดเร็วถกูตอ้ง ตอบสนองความตอ้งการของผูม้ารับบริการโดย

ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

�.พฒันาระบบทะเบียนและประมวลผลใหม้ีความครบถว้น ถกูตอ้ง และมีความปลอดภยั 

�.สนบัสนุนขอ้มลูสารสนเทศเพื�อการตดัสินใจที�รวดเร็ว ถกูตอ้ง 

  เป้าประสงค์ (Goads) 

กลุ่มงานทะเบียนและประมวล มีเป้าประสงค ์คือ  

�. พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหท้นัสมยั 

�. พฒันานวตักรรม 

�. บุคคลากรมคีวามรู้ความเขา้ใจในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบงานมากยิ�งขึ�น 

�. ผูรั้บบริการมคีวามผงึพอใจ 

�. ระบบงานมีความทนัสมยัมากยิ�งขึ�น มีเทคโนโลยทีี�เขา้มาช่วยในการพฒันาระบบใหม้ี

ประสิทธิภาพ  
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 ประเด็นยทุธศาสตร์ (Strategy) 

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลยทุธศาสตร์ 4 ดา้น ซึ�งประกอบดว้ย  

�.พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหท้นัสมยั 

 �.พฒันาบุคลากรใหม้ีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น 

 �.พฒันาระบบการใหบ้ริการใหร้วดเร็ว ถกูตอ้งโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

�.พฒันานวตักรรม  

กลยุทธ์ (Strategies)  

กลยทุธ โครงการ/กิจกรรม 

�.พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้ทันสมยั -ปรับปรุงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

จดัซื�อครุภณัฑค์อมพิวเตอร์�� ชุดๆละ ��,���บาท

เป็นเงิน ���,��� บาท 

-กิจกรรมฝึกอบรมบุคลากรการใชง้านระบบงาน

ทะเบียน  �,���  บาท � โครงการ 

 

กลยทุธ โครงการ/กิจกรรม 

�.พฒันาบุคลากรให้มปีระสิทธิภาพยิ�งขึ�น 

 

-ฝึกอบรมบุคลากรสู่การบริการที�เป็นเลิศ 

ทะเบียน  ��,���  บาท � โครงการ 

 

กลยทุธ โครงการ/กิจกรรม 

�.พฒันาระบบการให้บริการให้รวดเร็ว ถูกต้องโดย

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

- โครงการพฒันาระบบการรับคาํร้องผา่น

อินเทอร์เน็ต 

- พฒันาระบบรับคาํร้องผา่นอินเทอร์เน็ต  ��,��� 

บาท 

- โครงการพฒันาระบบการแจง้ขอ้มลูผา่นเครือข่าย

โทรศพัทม์ือถือ   
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กลยทุธ โครงการ/กิจกรรม 

4.พฒันานวตักรรม 

 

-พฒันาระบบจดัลาํดบัคิวการใหบ้ริการ 

-ทาํป้ายอิเลก็ทรอนิกส์เผยแพร่ข่าวสาร  
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แผนปฏบิัตริาชการ � ปี พ.ศ.���� – ���� 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ 

 

เป้าประสงค ์

 
ตวัชี�วดั 

เป้าหมาย 

(2548-2552) 

ปีงบประมาณ 
กลยทุธ ์

หน่วยงาน

รับผดิชอบ 2548 2549 2550 2551 2552 

�.พฒันาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศใหท้นัสมยั 

- พฒันาระบบเทคโนโลย ี

สารสนเทศใหท้นัสมยั 

- พฒันานวตักรรม 

 

-ระดบั

ความพึง

พอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการ 

 

 60 65 70 75 80  กลุ่มงาน

ทะเบียน 

�.พฒันาบุคลากรใหม้ี

ประสิทธิภาพยิ�งขึ�น 

- บุคคลากรมีความรู้ความ

เขา้ใจในระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและระบบงาน

มากยิ�งขึ�น 

 

-สามารถ

ใหค้าํ 

แนะนาํใน

การใชง้าน

ระบบ

สารสนเทศ

แก่

ผูเ้กี�ยวขอ้ง

ไดอ้ยา่ง

ถกูตอ้ง 

 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 

-ระดบั

ความพึง

พอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการ 

�.พฒันาระบบการใหบ้ริการให้

รวดเร็ว ถกูตอ้งโดยใชเ้ทคโน โล

ยสีารสนเทศ 

 

- ผูรั้บบริการมีความผงึ

พอใจ 

 

-

ผูรั้บบริกา

ร ระดบั

ความพึง

พอใจของ 

ผูใ้ชบ้ริการ 

 60 65 70 75 80  กลุ่มงาน

ทะเบียน 

�.พฒันานวตักรรม - ระบบงานมคีวาม

ทนัสมยัมากยิ�งขึ�น มี

เทคโนโลยทีี�เขา้มาช่วยใน

การพฒันาระบบใหม้ี

ประสิทธิภาพ 

 

-ระบบงาน

มีความ

ทนัสมยั 

-ระบบงาน

สามารถ

ใหบ้ริการ

ไดห้ลาย

 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 

เสน้ทาง 

-ระบบงาน

มีความ

รวดเร็ว ไม่

ซํ�าซอ้น 
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 โครงการสําคญั (Projects) 

1. ปรับปรุงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ จดัซื�อครุภณัฑค์อมพิวเตอร์�� ชุดๆละ ��,���บาทเป็นเงิน 

���,��� บาท 

�. กิจกรรมฝึกอบรมบุคลากรการใชง้านระบบงานทะเบียน  �,���  บาท � โครงการ 

 4. ฝึกอบรมบุคลากรสู่การบริการที�เป็นเลิศทะเบียน  ��,���  บาท � โครงการ 

�. โครงการพฒันาระบบการรับคาํร้องผา่นอนิเทอร์เน็ต 

�. พฒันาระบบรับคาํร้องผา่นอินเทอร์เน็ต  ��,��� บาท 

�. โครงการพฒันาระบบการแจง้ขอ้มลูผา่นเครือข่ายโทรศพัทม์ือถือ   

  7. พฒันาระบบจดัลาํดบัคิวการใหบ้ริการ   

 8.ทาํป้ายอิเลก็ทรอนิกส์เผยแพร่ข่าวสาร   90,000  บาท 

 

   

สรุปแผนยทุธศาสตร์กลุ่มงาน 

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล ไดจ้ดัทาํแผนปฏิบติัราชการ � ปี พ.ศ.���� – ���� โดยมี

ทั�งหมด � ประเด็นที�สอดคลอ้งกบัแผนการบริหารราชการของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน ซึ�งประกอบดว้ย �.พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหท้นัสมยั �.พฒันาบุคลากรใหม้ี

ประสิทธิภาพยิ�งขึ�น �.พฒันาระบบการใหบ้ริการใหร้วดเร็ว ถกูตอ้งโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ�.

พฒันานวตักรรม 
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