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จัดทําโดย

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ชลบุรี

บทสรุปผูบ้ ริหาร
หัวใจสําคัญของการดําเนินงานในมหาวิทยาลัย คือ การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ สามารถผลิตบัณฑิตออกสู่ตลาดแรงงานได้ตรงตามเป้าหมาย และความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต ความคล้องตัวในการบริหารการศึกษาจําเป็นต้องมีหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมให้การดําเนิน
ของทุกคณะ/สาขาวิชา สามารถดําเนินการได้อย่างราบรื่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมี
สํ า นั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย นเป็ น หน่ ว ยงานส่ ง เสริ ม การดํ า เนิ น งานด้ า นการศึ ก ษาเพื่ อ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้
สํ า นั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎกระทรวงเมื่ อ วั น ที่ 14
พฤศจิกายน 2544 โดยประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ทํ าหน้ าที่ รั บผิ ดชอบดู แลงานส่ งเสริ มวิ ชาการและงานทะเบี ยน โดยมี กิ จกรรมตั้ งแต่ การรั บนั กเรี ยน
นักศึกษาเข้าและดําเนินการงานทะเบียนระหว่างศึกษาจนกระทั้งสําเร็จการศึกษา และภายในหน่วยงาน
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชมงคล เรื่องโครงสร้างมหาวิทยาลัยได้แบ่งส่วนภาระงานภายใน สํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ประกอบด้วย 8 งาน คือ งานบริหารงานทั่วไป งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
งานส่งเสริมบริการการศึกษา งานส่งเสริมเอกสารวิจัยและตํารา งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา งาน
ประมวลผลและระเบียนการศึกษา งานสหกิจศึกษาและงานบัณฑิตศึกษา มีการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์
3 ประเด็น คือ 1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ 2. พัฒนาหลักสูตรให้มีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ 3. บริหารจัดการภายในสํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนให้มีประสิทธิภาพ
จากแผนกลยุท ธ์ที่กําหนด ได้ระบุกลยุ ทธ์การดํ าเนิ นงานไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ได้ใ ช้
แนวทางตามวิ สั ย ทั ศ น์ คื อ “ส่ ง เสริ ม วิ ช าการ บริ ก ารข้ อ มู ล เพิ่ ม พู น ความประทั บ ใจ ฉั บ ไวด้ ว ย
เทคโนโลยี” และปฏิบัติตามพันธกิจเพื่อพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ. และตอบสนองความต้องการ
ผู้ใช้บัณฑิต พัฒนาจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ พัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษาให้ทันสมัย พัฒนา
ระบบการบริการข้อมูลด้านวิชาการและงานทะเบียน พร้อมกําหนดตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
แผนกลยุทธ์การพัฒนาสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนฉบับนี้ จะเป็นแนวทางและแผนในการนํา
ทางให้การดําเนินงานของสํานักฯ บรรลุวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของสํานักฯ นําไปสู่การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกให้ขับเคลื่อนไปอย่างดียิ่ง
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คํานํา
การจัดทําแผนกลยุทธ์การพัฒนาของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (พ.ศ. 2561 –
2565) ฉบับนี้ ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงขึ้นใหม่จากฉบับเดิม ทบทวนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการจัดโครงการประกันคุณภาพของ สวท. โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา
ตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กิจกรรมย่อยที่ 1 : การพัฒนาตัว
บ่งชี้องค์ประกอบที่ 1 แผนกลยุทธ์ โดยบุคลากรในสํานักฯ มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถร่วมกันพิจารณา
และกําหนดเป้าหมายและดําเนินการตามแผนกลยุทธ์ในทิศทางเดียวกัน เพื่อเป็นแนวทางในการกําหนดกล
ยุทธ์การพัฒนาและตัวชี้วัดที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช้เป็นตัวกําหนดนโยบายแผนการบริหารจัดการ
ภายในเวลา 4 ปี สามารถนํามาใช้ในการทําแผนปฏิบัติราชการของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สอดรั บกั บนโยบาย พั นธกิ จ และประเด็ นยุ ทธศาสตร์ ของมหาวิ ทยาลั ย หวั งให้ เกิ ดการพั ฒนาและ
ดําเนินงานของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
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บทที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประวัติสาํ นักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งได้รับการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2548 เป็นต้นมา โดยใน
พระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยประกอบด้วย 4 วิทยาเขต ซึ่งเป็นที่ตั้งของคณะต่างๆ และยังมีหน่วยงาน
สนับสนุน เพื่อช่วยให้การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็น
หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2549 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ 123 ตอนที่ 118ก เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งในขณะนั้น
การจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี้
1) สํานักงานอธิการบดี 2) สํานักงานวิทยาเขตจันทบุรี 3) คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
4) คณะเทคโนโลยีสังคม 5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 6) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 7) คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8) คณะวิ ทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี 9) คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10) สถาบันวิจัยและพัฒนา 11) สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 12) สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยกําหนดให้สํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนทําหน้าที่รับผิดชอบงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา ตั้งแต่เริ่ม
รับเข้าศึกษาจนกระทั่งสําเร็จการศึกษา ทั้งระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา
สถานทีต่ ั้ง
ตั้งอยู่ อาคารสรรพวิชญ์บริการ (อาคารสํานักงานอธิการบดี) ชั้น 1 มีสํานักงาน 3 ห้อง
ได้แก่ 1) ห้องผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกอบด้วยงานบริหารงานทั่วไป
งานหลักสูตรและการสอน และงานส่งเสริมและบริการวิชาการ 2) ห้องสํานักงาน ประกอบด้วย งาน
ทะเบียนและสถิตินักศึกษา งานประมวลและระเบียนนักศึกษา งานสหกิจศึกษาและงานบัณฑิตศึกษา และ
3) ห้องเอกสารการพิมพ์ อาคารศูนย์เรียนรวม ชั้น 1 งานส่งเสริมวิจัยและตํารา
ข้อมูลจํานวนบุคลากรในสํานักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จํานวนบุคลากรของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบี
ยน ปีการศึกษา 2561 มีจํานวน
-219 คน จําแนกเป็น ข้าราชการพลเรือนสายวิชาการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ พนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน พนักงานราชการสายสนับสนุน และลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้
1. ข้าราชการพลเรือนสายวิชาการ
2 คน
2. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 1 คน
3. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน 9 คน
4. พนักงานราชการสายสนับสนุน
1 คน
5. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
6 คน

โครงสร้างการบริหารงานภายในสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีการศึกษา 2561
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นายจิรายุ อัครวิบูลย์กิจ
คณะกรรมการประจําสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนและกิจการทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายใจ จริยาเอกภาส

รองผู้อํานวยการฝ่ายทะเบียนและสถิตินักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวิมล นิลเศรษฐ์

รองผู้อํานวยการฝ่ายหลักสูตรและส่งเสริมวิชาการ

รักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักงานผูอ้ ํานวยการ
นางสาวจันทนา กสิวิทย์

หัวหน้างาน
ทะเบียนและสถิตนิ ักศึกษา

งานสหกิจศึกษา

หัวหน้างานบัณฑิตศึกษา

หัวหน้างานประมวลผล
และระเบียนการศึกษา

หัวหน้างานบริหารงาน
ทั่วไป

หัวหน้างาน
พัฒนาหลักสูตรและการ
สอน

งานส่งเสริม
และบริการการศึกษา

งานส่งเสริมเอกสารวิจัย
และตํารา
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โครงสร้างการบริหารงาน
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแบ่งการบริหารงานออกเป็น 8 หน่วยงานและมีหน้าที่ดังนี้
1. งานบริหารทั่วไป มีภาระหน้าที่
1.1 งานบริหารและธุรการ
1.2 งานคลังและพัสดุ
1.3 งานประสานงานเครือข่ายศูนย์การศึกษานอกมหาวิทยาลัย
1.4 จัดทําระบบประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้าใจในงานวิชาการและงานทะเบียน
ของมหาวิทยาลัย
1.5 งานบริการนักศึกษาให้บริการช่วยเหลือนักศึกษาในขั้นตอนการติดต่องานกับกลุ่มงานต่างๆ
1.6 จัดทํางานการจัดการความรู้ของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1.7 จัดเตรียมข้อมูลการประกันคุณภาพของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1.8 จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน มีภาระหน้าที่
2.1 ประสานงานให้ความร่วมมือกับคณะต่างๆ และองค์กรภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร
2.2 ดําเนินการจัดทําวาระการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและกลัน่ กรองหลักสูตร
2.3 นําเสนอหลักสูตรเข้าวาระการประชุมสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย
2.4 รวบรวมเล่ ม หลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ การรั บ ทราบ การให้ ค วามเห็ น ชอบจากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.5 รวบรวมการจัดทํารายงานข้อมูลการดําเนินงาน ได้แก่ รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ,
รายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) , รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.6) รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) จากคณะต่าง ๆ และ
บริการข้อมูลสารสนเทศด้าน มคอ.
2.6 ดําเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามที่ได้รับจัดสรร
3. งานส่งเสริมและบริการการศึกษา มีภาระหน้าที่
3.1 ประสานการจัดตารางสอนและตารางสอบ (ของสาขาต่างๆ) ในแต่ละคณะ โดยประสานงานกับ
คณะ สาขาวิชา ผ่านผู้ประสานงานตารางสอนตารางสอบผู้ประสานงานทะเบียน ซึ่งคณบดีแต่
ละคณะเป็นผู้แต่งตั้ง รวมเรียกว่า คณะกรรมการประสานงานตารางสอนตารางสอบ
3.2 รวบรวมรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละคณะ (โดยมีแผนการเรียนในแต่ละสาขาวิชาเป็นข้อมูล)
3.3 พัฒนารูปแบบและระบบการจัดการเรียนการสอน
3.4 จัดทําข้อมูลสารสนเทศระบบการจัดตารางเรียน-ตารางสอน
3.5 ประสานงาน และบริการข้อมูลทางวิชาการทั้ง 4 วิทยาเขต
3.6 ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน
4. งานส่งเสริมเอกสารวิจัยและตํารา มีภาระหน้าที่
4.1 ส่งเสริมการจัดทําเอกสารประกอบการสอน
4.2 ดูแลและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
4.3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. งานทะเบียนและสถิตินกั ศึกษา มีภาระหน้าที่
5.1 งานรับสมัครนักศึกษาใหม่
5.2 การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา งานบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติการศึกษา
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5.3 งานฐานข้อมูลและลงทะเบียนเรียน เพิ่ม-ถอนรายวิชา
5.4 งานสถิตินักศึกษา
5.5 ดูแลระบบฐานข้อมูลงานกองทุนเงินให้กูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
5.6 จัดทําข้อมูลสารสนเทศ
5.7 งานดูแลระบบงานทะเบียน
6. งานประมวลผลและระเบียนนักศึกษา มีภาระหน้าที่
6.1 รวบรวมประมวลผลและแจ้งผลการเรียน
6.2 งานออกหนังสือรับรองการศึกษา หนังสือรับรองคุณวุฒิ
6.3 งานตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา
6.4 ประสานงานระดับคณะในการจัดทํารายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา
6.5 จัดทําใบปริญญาบัตรและประสานงานเกี่ยวกับงานพระราชทานปริญญาบัตร
7. งานสหกิจศึกษา มีภาระหน้าที่
7.1 ประสานงานสหกิจศึกษากับคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
8. งานบัณฑิตศึกษา มีภาระหน้าที่
8.1 ประสานงานบัณฑิตศึกษากับคณะที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

บทที่ 2
กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์
การจั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ์ ข องสํ า นั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น เป็ น การกํ า หนดแนวทาง
ดําเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยเป็นการวางแผนที่ให้ความสําคัญกับการมอง
ไปสู่อนาคตภายใต้การพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการใช้ความสามารถของบุคลากร และระดมทรัพยากรมาใช้
และการพิจารณาถึงทางเลือกต่างๆอย่างรอบคอบและชัดเจนว่าจะสามารถนําสํานักฯไปสู่ภารกิจและเป้าหมายที่
มหาวิทยาลัยวางไว้ โดยวางแผนกลยุทธ์เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทุกปัจจัยที่คาดว่าจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตและที่จะมีผลกระทบต่อสํานักฯ ทั้งในแง่โอกาสและอุปสรรคเพื่อจะบอกถึงทิศทางที่สํานักฯกําหนดขึ้นอย่าง
ชัดเจนเพื่อการปฏิบัติในอนาคต
2.1 บทบาทและสถานะของแผนกลยุทธ์
แผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฉบับนี้เป็นการกําหนดนโยบาย
แผนการบริหารจัดการ และทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 -2563 โดยมี
เป้าหมายหลักที่จะทําให้การบริหารงานของสํานักฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
แผนกลยุทธ์ฉบับนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่สอดคล้องกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาสํานักฯ การ
ทําแผนกลยุทธ์ฯ จึงต้องมีการกําหนดกรอบและเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจน เพื่อให้บังเกิดผลดังต่อไปนี้
1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการไปสู่เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ที่กําหนดไว้
2. เพื่อเป็นเป้าหมายร่วมของแต่ละฝ่ายให้ดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน
3. เพื่อความสําเร็จ เพื่อให้บุคลากรเกิดแรงบันดาลใจ ความมุ่งมั่น และการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
2.2 กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ฯ
เนื่องจากสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549
ซึ่งทางสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มีการจัดทําการวิเคราะห์แผนการพัฒนากลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯ
และนํามาพิจารณาร่วมกันของบุคลากรภายในสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมีการบูรณาการร่วมกับ
ทิศทางการพัฒนาของชาติและของมหาวิทยาลัยฯ
แผนกลยุทธ์ฉบับนี้เป็นเครื่องชี้นําเพื่อให้แต่ละฝ่ายต้องปฏิบัติตาม แต่อาจมีการกําหนดรายละเอียด
ที่แตกต่างกัน เพราะการวางแผนกลยุทธ์ จะต้องมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะให้โอกาสและการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และสภาพแวดล้อม ตลอดจนมีการเฝ้าระวัง
แก้ไขปัญหา และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้
เมื่อนําแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติจะต้องมีการกําหนดขอบเขตของการยอมรับ แนวทางการแก้ไข
ถ้ามีการดําเนินการนอกกรอบกลยุทธ์ รวมทั้งต้องมีการทบทวนแผนทุกปี เพื่อให้แผนปฏิบัติการมีความสอดคล้อง
เพื่อตรวจสอบความเสี่ยง ความพร้อมของทรัพยากร ความต้องการ และการยอมรับของประชาคมที่จะร่วมมือกัน
ผลักดันให้แผนกลยุทธ์สามารถบรรลุเป้าหมาย

บทที่ 3
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
พ.ศ. 2561-2565
ปรัชญา (Philosophy)
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พัฒนาคน พัฒนาชาติ”
พัฒนาคน พัฒนาชาติ หมายถึง สร้างคนที่ดีที่สุดให้ประเทศเพื่อนําไปสู่การพัฒนาชาติ (หัวใจสําคัญ คือ การ
ถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติไปสู่สาขาวิชาให้ทุกคนเข้าใจตรงกันในคําว่า “พัฒนาคน พัฒนาชาติ” ทั้งจากระดับบนลงล่าง
คือ สภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผู้บริหารทุกระดับ (รองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการ สํานัก สํานักงานวิทยาเขต
สถาบัน กอง หัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทุกคนในองค์กรฯ) และจากระดับล่างขึ้นบน)
ปณิธาน (Pledge)
สู้งาน วิชาการดี มีคุณธรรม เป็นผู้นาํ ด้านเทคโนโลยี
สู้งาน หมายถึง ผู้บริหาร บุคลากร อาจารย์ นักศึกษา และบัณฑิตให้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร
อดทน ไม่ย่อท้อต่อ อุปสรรค สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้
วิชาการดี หมายถึง ผู้บริหาร บุคลากร อาจารย์ นักศึกษา และบัณฑิต มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
ที่เรียนสามารถนําความรู้ ไปปรับและประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมทั้ง
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความกระตือรือร้นที่จะศึกษานอกตําราเรียน
มีคุณธรรม หมายถึง ผู้บริหาร บุคลากร อาจารย์ นักศึกษา และบัณฑิต สามารถฝึกฝนให้ตนเองเป็นคนดี
เช่น มีความประพฤติดี มีน้ําใจ มีความเมตตามีความเสียสละ สามารถดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุข
ค่านิยมองค์กร (Corporate Values)
I AM RMUTTO
I
Identification
A
Acceptation
M
Mindset
R
Respectfulness
M
Morality
U
Usefulness
T
Tangibleness
T
Technology
O
Opportunity

รู้จักตัวเอง
ได้รับการยอมรับ
มีความคิด
มีความน่านับถือ
มีจริยธรรม
ทําตัวเป็นประโยชน์
มีความเป็นตัวตน
มีเทคโนโลยี
มีการให้โอกาส
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วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)
1. มี ค วามตื่ น ตั ว กระตื อ รื อ ร้ น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง กล้ า ที่ จ ะเผชิ ญ หน้ า กั บ ความจริ ง เปิ ด ใจรั บ คํ า
วิพากษ์วิจารณ์เพื่อปรับปรุงการทํางานให้ดีขึ้น ยึดมั่นในกฎระเบียบ และธรรมาภิบาล
2. คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ประนีประนอม และมีการยอมรับความคิดเห็น
3. มีความคิดสร้างสรรค์ในการทํางาน ศรัทธา จงรักภักดีตอ่ องค์กร ขยันอดทน ทํางานเป็นทีม และมีจิตใจ
ของการบริการ
4. เป็นองค์กรทางวิชาการที่เน้นการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กร และการสื่อสารที่ดีใน
องค์กร
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ (RMUTTO Identity)
บัณฑิตนักปฏิบัติ
เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ (RMUTTO Uniqueness)
นําความรู้สู่สังคม
วิสัยทัศน์ (Vision)
มหาวิทยาลัยชั้นนําในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติระดับประเทศ
พันธกิจ (Mission)
1. การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้
3. บริการวิชาการ
4. อนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอด ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี
5. องค์กรที่มีธรรมาภิบาล
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ผังยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

มหาวิทยาลัยชัน้ นําในการสร้าง
บัณฑิตนักปฏิบัติระดับประเทศ

Vision

เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ
การผลิต
บัณฑิตและ
พัฒนา
นักศึกษาให้
เป็นบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ
ระดับประเทศ

เป็นองค์กรที่
มีศักยภาพ
ด้านการวิจัย
และพัฒนา
องค์ความรู้

พั ฒ น า ก า ร
บริการวิชาการ
เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

เป็น องค์กร
ด้านการ
อนุรักษ์
พัฒ นา
ถ่า ยทอด
ฟื้นฟู
วัฒ นธรรม
ประเพณี

สร้างการบริหาร
และการจัดการ
องค์กรที่ดี

Strategic Goals
Missions
1. การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้
3. บริการวิชาการ
4. อนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอด ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี
5. องค์กรที่มีธรรมาภิบาล

การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติระดับประเทศ
เป็นองค์กรที่มีศักยภาพด้านการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้

Strategic Plans

พัฒนาการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป็นองค์กรด้านการอนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอด ฟื้นฟู วัฒนธรรมประเพณี
สร้างการบริหารและการจัดการองค์กรที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ยุทธศาสตร์ ที่ 2
ยุทธศาสตร์ ที่ 3
ยุทธศาสตร์ ที่ 4
ยุทธศาสตร์ ที่ 5

การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติระดับประเทศ
เป็นองค์กรที่มีศักยภาพด้านการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้
พัฒนาการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป็นองค์กรด้านการอนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอด ฟื้นฟู วัฒนธรรมประเพณี
สร้างการบริหารและการจัดการองค์กรที่ดี
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ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติระดับประเทศ
เป้าประสงค์ : บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ เป็นผู้ที่มีคณ
ุ ธรรม มีจริยธรรมและพร้อมใช้งาน ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต และทันต่อสังคมที่เปลี่ยนแปลง อยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นได้ในสังคมอย่างมีความสุข และพร้อมก้าวเข้าสู่
ศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้น “คนดี เก่ง และแข็งแรง”
ตัวชี้วัด :
1. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระทั้งในประเทศและต่างประเทศภายในระยะเวลา 1 ปี
2. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตทั้งทางด้านความสามารถเชิงวิชาชีพ ทักษะปฏิบัติและคุณธรรม
จริยธรรม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
กลยุทธ์ที่
1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร รายวิชาที่กําหนด (รู้จริง) และ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ตัวชี้วัดความสําเร็จของกลยุทธ์
- หลักสูตรที่ร่วมมือกับคู่ความร่วมมือ 3 แห่ง (จํานวนหลักสูตร)
- ร้อยละของรายวิชาที่สอน/ใช้สื่อเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 50
- หลักสูตรที่เป็นนานาชาติหรือภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
- จํานวนหลักสูตรระยะสั้นสําหรับผู้เรียนในวัยทํางาน และผูส้ ูงอายุ
- จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่สนองตอบต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
- จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น
2. การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนสําหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อพลวัตร
ของสังคมไทยและสังคมโลก
ตัวชี้วัดความสําเร็จของกลยุทธ์
- จํานวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น Smart Teaching ร้อยละ 50
- จํานวนรายวิชาที่พัฒนาไปสู่ e-Learning เป็นร้อยละ 60
3. พัฒนาระบบการรับเข้าที่มีความหลากหลาย
ตัวชี้วัดความสําเร็จของกลยุทธ์
- นักเรียนที่มีคณ
ุ ธรรมเข้าศึกษาที่ มทร.ตะวันออก ปีละไม่น้อยกว่า 10 คน (โควตาเด็กดี)
- นักเรียนพิการที่เข้าศึกษาที่ มทร.ตะวันออก ปีละไม่น้อยกว่า 10 คน
4. พัฒนานักศึกษาอย่างสร้างสรรค์ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม
ตัวชี้วัดความสําเร็จของกลยุทธ์
- นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเพือ่ การพัฒนาชนบทไม่น้อยกว่าปีละ 200 คน
- นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านคอรัปชั่นไม่น้อยกว่าปีละ 200 คน
- นักศึกษา (ผู้ชว่ ยวิจัย) เข้าร่วมโครงการ Talent Mobility จํานวนปีละไม่น้อยกว่า 10 คน
- นักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 100 คน ในปี พ.ศ. 2562
- มีหลักเกณฑ์การประเมินทักษะของนักศึกษาและ Skill Transcript (Transcript กิจกรรมเสริมหลักสูตร)
5. การพัฒนาการเป็นผูป้ ระกอบการใหม่ให้นกั ศึกษา
ตัวชี้วัดความสําเร็จของกลยุทธ์
- นักศึกษา/ศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ ปีละ 100 คน
- โครงการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน ปีละ 1 โครงการ
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ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมสู่ระดับอาเซียนและสากล
เป้าประสงค์ : ผลิตผลงานวิจัยที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ สังคมได้รับองค์ความรู้
จากงานวิจัยที่มีคุณภาพและช่วยในการแก้ไขปัญหาของชุมชนสังคม และประเทศ
ตัวชี้วัด :
1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ในเชิงการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 ด้าน
2. จํานวนโครงการที่ใช้ผลงานวิจัยไปแก้ปัญหาเชิงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับประเทศไม่น้อยกว่า 3 โครงการ
3. จํานวนครัวเรือนและจํานวนประชากรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ
4. จํานวนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 10 รายการ เมื่อสิน้ ปี พ.ศ. 2562
5. จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงในระดับนานาชาติ ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล
SCOPUS/ISI มีสัดส่วนมากกว่า ร้อยละ 2 เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2562
6. ร้อยละของงานวิจัยที่เกิดนวัตกรรมและเกิดรายได้
7. ร้อยละของจํานวนผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ที่
1. พั ฒ นาศั ก ยภาพของนั ก วิ จั ย ให้ ส ามารถผลิ ต ผลงานที่ มี คุ ณ ภาพและแก้ ไ ขปั ญ หาของสถาบั น
เชิงพื้นที่ ท้องถิ่น และประเทศ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของกลยุทธ์
- ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร SCOPUS/ISI มี สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 2 เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2562
- สัดส่วนนักวิจัยต่อจํานวนอาจารย์ทั้งหมดมากกว่าร้อยละ 30
- อาจารย์/นักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการ Talent Mobility จํานวน 10 คน
- อาจารย์รุ่นใหม่ที่ไปทําวิจัยกับมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศ ปีละ 5 คน
- นักวิจัยที่เป็น Visiting Professor และนักวิจัยหลังปริญญาเอกไม่น้อยกว่า 1 คน ต่อปี
2. ปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการวิจัยและสร้างบรรยากาศการวิจัยที่เอื้อต่อการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของกลยุทธ์
- ทุนวิจัยที่เพิ่มขึน้ เป็นปีละไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท
- การประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติปีละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
3. นําผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างคุณค่าในเชิงพาณิชย์และการใช้ประโยชน์เพื่อสังคม
ตัวชี้วัดความสําเร็จของกลยุทธ์
- จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์เพื่อการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงานวิจัยที่ผลิตได้
- ทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 5 รายการเมื่อสิ้นปี 2562
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ให้บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเป้าหมาย
เป้าประสงค์ : เป็นผู้นําด้านบริการวิชาการด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นนักปฏิบัติด้วยความห่วงใย ใส่ใจ
และดูแลสังคม
ตัวชี้วัด :
1. มีหน่วยงานการให้บริการวิชาการที่ชัดเจน
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2. จํานวนชุมชนที่ได้รับการบริการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกอย่างบูรณาการ
สาขาวิชาต่างๆ ไม่น้อยกว่า 2 ชุมชนต่อปี
3. ให้บริการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งในแง่ของการฝึกอบรมและให้คําปรึกษาไม่น้อย
กว่า ปีละ 3 หน่วยงาน
กลยุทธ์ที่
1. สร้างความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม USR : University-Social
Responsibility
ตัวชี้วัดความสําเร็จของกลยุทธ์
- กิจกรรมร่วมกับชุมชนปีละไม่น้อยกว่า 4 ชุมชน
2. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่นาํ เสนอทางเลือกที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดความสําเร็จของกลยุทธ์
- โครงการพระราชดาริฯ ปีละ 10 โครงการ
- นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาชนบท ปีละ 200 คน
- มีชุมชนต้นแบบที่ได้รับการบริการทางด้านวิชาการจากมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 4 ชุมชน
- มีโครงการเตรียมความพร้อมการดูแลผู้สูงอายุ ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ
3. สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่
สําคัญของภาคตะวันออก
ตัวชี้วัดความสําเร็จของกลยุทธ์
- บุคลากรของ มทร. ตะวันออก ผ่านการอบรม ปีละ 100 คน (การพัฒนาศักยภาพบุคลากร)
- มีโครงการหรือกิจกรรม(ที่หน่วยงานภายนอกร้องขอ)ให้บริการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับ
หน่วยงานภายนอกไม่น้อยกว่าปีละ 10 หน่วยงาน
- มีหลักสูตรอบรมระยะสั้นสําหรับฝึกอาชีพและการพัฒนาวิชาชีพร่วมกับสถาบันอย่างต่อเนื่องไม่น้อย
กว่าปีละ 5หลักสูตร
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนทํานุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์/ฟืน้ ฟูสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ : ร่วมอนุรักษ์ ส่งเสริมและสร้างจิตสํานึกให้บุคลากรและนักศึกษามีบทบาทในการส่งเสริม
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
ตัวชี้วัด :
1. จํานวนงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่เพิ่มขึ้น และจํานวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ร้อยละ 2 จากฐานงานวิจัยทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
2. จํานวนโครงการที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นําในการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรม
ของภาคตะวันออก ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ
กลยุทธ์ที่
1. การอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างคุณค่าศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิภาคตะวันออก
ตัวชี้วัดความสําเร็จของกลยุทธ์
- มีฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออกและ ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงได้ เพิ่มขึ้นอย่างน้อย
1 ด้านภายในปี 2562
- งานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมปีละไม่นอ้ ยกว่า 2 โครงการ
- การประชุมวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ปีละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
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ยุทธศาสตร์ ที่ 5 สร้างการบริหารและการจัดการองค์กรที่ดี
เป้าประสงค์ : เป็นองค์กรที่มีการจัดการที่ดี (Good Governance Organization) ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มี
เทคโนโลยีและสารสนเทศทีท่ นั สมัยที่เชื่อมโยงทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยและมีแนวทางวิธีการหารายได้
เพื่อการพึ่งตนเอง
ตัวชี้วัด :
1. มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในกระบวนการทํางานในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
2. กระบวนการทํางานในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในแต่ละภารกิจมี
ประสิทธิภาพ คือ มีความรวดเร็ว ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3. อาจารย์ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 5 (Baseline ปี 2559 เทียบปี 2560 ร้อยละ 1.00)
และอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มเป็นร้อยละ 15 (Baseline ปี 2559 เทียบปี 2560 ร้อยละ 12.06) ภายใน
ปี 2562
4. มีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงและผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเข้ามาทํางานในมหาวิทยาลัยปีละ 5 คน
5. มีการพัฒนาวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อมีรายได้
6. มีรายได้จากการลงทุน การบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5
7. ผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพจากทุกหน่วยงาน อยู่ในระดับดีมาก
กลยุทธ์ที่
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่ดีมีธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดความสําเร็จของกลยุทธ์
- ระดับความสําเร็จในการบริหารงานเชิงกลยุทธ์โดยการมีส่วนร่วม
- มีการปรับปรุง ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศของ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยได้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี
2561 (จํานวน)
- มีรายงานการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพสามารถสะท้อนผลการปฏิบัติงานครบทุกหน่วยงาน (ร้อยละ)
- มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ที่มีความมั่นคง และปลอดภัย ให้มีประสิทธิภาพทั้งด้าน
security , Cloud platform ที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลทุกด้านของ มทร.ตอ. เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
และการตัดสินใจของผู้บริหาร (ร้อยละ)
- มีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นําสมัยทั้งด้าน ICT หรือระบบ Digital หรือแอพลิเคชั่นต่างๆ
หรือมัลติมีเดียที่ประยุกต์ใช้ได้กับ Mobile ,Tablet และระบบปฏิบัติการทุกชนิด และพัฒนา
ประสิทธิภาพของโครงข่าย ICT โดยเฉพาะระบบ Wifi ให้ครอบคลุมพื้นทีใ่ ห้บริการ (ร้อยละความพึง
พอใจของบุคลากรและนักศึกษา)
- มีระบบ CCTV ที่สมบูรณ์เป็นระบบเดียวกันครอบคลุมพื้นที่หลักของ มทร.ตอ. (ร้อยละ)
- อุบัติเหตุที่ลดลงร้อยละ 20 ต่อปี
- มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์และพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมให้เป็น
แหล่งเรียนรู้และการพักอาศัยที่นําสมัยน่าอยู่น่าเรียน (ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา)
- มีการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด (Clean Energy) ที่เป็นรูปธรรม (จํานวนชิ้นงานหรือกิจกรรม)
- มีการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น (จํานวนชิ้นงานหรือกิจกรรม)
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2.

3.

4.

5.

- มีการดําเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) (ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน)
พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่สนับสนุนการขับเคลื่อนไปสู่มหาวิทยาลัยชัน้ นําในการสร้างบัณฑิตนัก
ปฏิบัติของประเทศ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของกลยุทธ์
- มีระบบการบริหารงานบุคคลที่ยืดหยุ่นสามารถรับเข้าบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงและอาจารย์ต่างชาติได้
- มีระบบการประเมินที่มีประสิทธิภาพสามารถสะท้อนผลการปฏิบัติงาน (ภาระงานส่วนบุคคล)
- มีบุคลากรที่ได้รบั การเตรียมให้เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่จะรับผิดชอบมหาวิทยาลัยในอนาคตอย่างน้อย 50 คน
- มีโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการทุกระดับ (ผศ. , รศ. , ศ.)
ไม่น้อยกว่าปีละ 2 โครงการและอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี
- มีทุนสนับสนุนให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกปีละไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท
- มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ ที่สนับสนุนให้อาจารย์ไปศึกษาและพัฒนา
ศักยภาพในต่างประเทศ ไม่นอ้ ยกว่าปีละ 3 มหาวิทยาลัย
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพทีเ่ หมาะสมและได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัดความสําเร็จของกลยุทธ์
- มีระบบการประเมินที่มีประสิทธิภาพสามารถสะท้อนผลการปฏิบัติงาน (ประเมินระดับหน่วยงาน)
- มีระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ
- ผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพจากหน่วยงานต่างๆ อยู่ในระดับดี-ดีมาก
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีด่ ี และการสื่อสารองค์กรที่ดี โดยเน้นความสามัคคี มองประโยชน์
ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
ตัวชี้วัดความสําเร็จของกลยุทธ์
- ความสําเร็จของกิจกรรมของประชาคม มทร.ตะวันออก มีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80
- ความสําเร็จของการสื่อสารองค์กรที่เข้าใจและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้ความสะดวก รวดเร็ว
กระชับ และมีประสิทธิภาพ มีความพึงพอใจของบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมากกว่าร้อยละ 80
จัดหารายได้จากการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สนิ ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดความสําเร็จของกลยุทธ์
- รายได้จากการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี
- รายได้จากการระดมทุนของศิษย์เก่ามากกว่า 1 ล้านบาทต่อปี
- ข้อมูลศิษย์เก่าที่รวบรวมได้คิดเป็นร้อยละ 70

แผนผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2561-2565
วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนําในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติระดับประเทศ

พันธกิจ

1. การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้
3. บริการวิชาการ
4. อนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอด ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี
5. องค์กรที่มีธรรมาภิบาล
การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให้เป็น
บัณฑิตนักปฏิบัติระดับประเทศ

เป็นองค์กรที่มีศักยภาพด้าน
การวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้

พัฒนาการบริการวิชาการ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป็นองค์กรด้านการอนุรักษ์ พัฒนา
ถ่ายทอด ฟื้นฟู วัฒนธรรมประเพณี

สร้างการบริหารและการจัดการองค์กรที่ดี

เป้าประสงค์

บัณฑิตนักปฏิบัติทมี่ ีคุณภาพเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม มีจริยธรรมและพร้อมใช้งาน
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และ
ทันต่อสังคมที่เปลี่ยนแปลง อยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้ในสังคมอย่างมีความสุข และ
พร้อมก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้น
“คนดี เก่งและแข็งแรง”

ผลิตผลงานวิจัยที่มีศักยภาพเป็นที่
ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
สังคมได้รับองค์ความรู้
จากงานวิจัยที่มีคุณภาพและช่วยใน
การแก้ไขปัญหาของชุมชนสังคม
และประเทศ

เป็นผู้นําด้านบริการ
วิชาการด้วยวัฒนธรรม
องค์กรที่เป็นนักปฏิบัติ
ด้วยความห่วงใย ใส่ใจ
และดูแลสังคม

ร่วมอนุรักษ์ ส่งเสริมและสร้าง
จิตสํานึกให้บุคลากรและนักศึกษามี
บทบาทในการส่งเสริมเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

เป็นองค์กรที่มีการจัดการที่ดี (Good
Governance Organization) ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม มีระบบบริหารจัดการ
องค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล มี
บุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและ
สารสนเทศที่ทันสมัยที่เชื่อมโยงทุกภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยและมีแนวทางวิธีการหา
รายได้เพื่อการพึ่งตนเอง

กลยุทธ์

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร รายวิชาทีก่ ําหนด
(รู้จริง) และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้สามารถ
ผลิตผลงานที่มีคุณภาพและแก้ไข
ปัญหาของสถาบัน เชิงพื้นที่ ท้องถิ่น
และประเทศ

สร้างความรับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัยต่อชุมชน
สังคม และสิ่งแวดล้อม USR
: University-Social
Responsibility

การอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างคุณค่า
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
ภูมิภาคตะวันออก

พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่ดีมี
ธรรมาภิบาล

การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
สําหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่การ
เปลี่ยนแปลงให้ทันต่อพลวัตรของสังคมไทย
และสังคมโลก
พัฒนานักศึกษาอย่างสร้างสรรค์ให้เป็น
ฒนาระบบการรั
บเข้ขาองสั
ที่มีคงวามหลากหลาย
บัพัณ
ฑิตที่พึงประสงค์
คม
การพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการใหม่ให้
นักศึกษา

ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย
และสร้างบรรยากาศการวิจัยที่เอื้อต่อ
การผลิตผลงานที่มีคุณภาพ
นําผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การ
สร้างคุณค่าในเชิงพาณิชย์และการใช้
ประโยชน์เพื่อสังคม

พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น
องค์กรที่นําเสนอทางเลือกที่ดี
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
สนับสนุนให้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ที่สําคัญของภาคตะวันออก

- 14 -

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

บทที่ 4
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ของ สวท.
ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกีย่ วข้องกับสํานัก ส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ทั้งในส่วนที่เป็นปัจจัยภายในและภายนอก อันจะนําข้อมูลดังกล่าวไปสูก่ ารกําหนดตําแหน่ง
และใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานและตัว
บ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก มาตรฐานหลักสูตร และแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4.1 คุณลักษณะของหน่วยงานทีป่ ระสบความสําเร็จ
องค์ประกอบที่สําคัญทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะของหน่วยงานที่ประสบความสําเร็จ
1. หน่ ว ยงานจะต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาที่ ต่ อ เนื่ อ งสามารถก้ า วผ่ า นช่ ว งของการเปลี่ ย นแปลงด้ ว ย
ความสําเร็จ
2. เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน สามารถสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ สร้างความเชื่อมั่น เป็นที่
ยอมรับจากสังคม จนสามารถนําองค์กรไปสู่การพัฒนาที่ต่อเนื่องได้
3. บุคลากรทุกคนในหน่วยงานต้องรวมใจเป็นหนึ่งเดียว มุ่งมั่นที่จะใช้ศักยภาพทุกด้าน รวมทั้งการ
ยกระดับศักยภาพของตนเองเพื่อการพัฒนาหน่วยงาน
4. ความสําเร็จต้องสามารถวัดหรือรับรู้ได้จากการประเมินคุณภาพ การรับรู้ของสังคม รวมทั้ง
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมกับหน่วยงาน
5. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
6. มีความสามารถในการจัดสภาพแวดล้อมในการทํางานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. ค้นหาภาพลักษณ์ที่ดีทั้งในระดับองค์กร ระดับฝ่าย
8. จะต้องเป็นหน่วยงานหลัก เป็นที่พึ่งในด้านการพัฒนา และเป็นผู้ชี้นําการเปลี่ยนแปลง
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4.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
การจัดทํากลยุทธ์ในการพัฒนาของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2561 –
2565 ได้มีการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ เพื่อให้ทราบสถานภาพที่แท้จริงของหน่วยงานโดยอาศัยข้อมูล
ดังต่อไปนี้
1. การเปลี่ยนแปลงของสังคม ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านสังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการ
สื่อสารที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ ดังนั้นสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงจําเป็นต้องมี
การพัฒนา ปรับรูปแบบการบริหารจัดการ ให้มีความยืดหยุ่น พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง แต่ยังคงรักษา
ไว้ซึ่งมาตรฐานและคุณภาพ
2. พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในระดับนานาชาติ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล
การเงิน การกํากับมาตรฐาน และพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความ
หลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพเชิงรุก
3. การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติระดับประเทศ ซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งทาง
วิชาการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
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4.3 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ทําการวิเคราะห์สถานการณ์ของหน่วยงานสามารถสรุปได้ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
- บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
- มีระบบสารสนเทศภายในองค์กรเพื่อการบริหารจัดการ
- เป็นแหล่งฐานข้อมูลทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย
- มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน
- สถานที่ตั้งของหน่วยงานสะดวกในการให้บริการ
- มีระบบการรวมศูนย์ข้อมูลงานทะเบียนของมหาวิทยาลัย ทําให้ง่ายในการบริหารจัดการ
จุดอ่อน (Weaknesses)
- ขาดงบประมาณในการดําเนินงานของสํานัก
- บุคลากรไม่ได้รบั การอบรมความรู้เพิ่มเติมตามการพัฒนาของสังคมการทํางานภายนอก
- บุคลากรขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน
- บุคลากรไม่มีสงิ่ จูงใจที่จะพัฒนาตนเอง
- จํานวนบุคลากรไม่เพียงพอ
- บุคลากรขาดทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ขาดอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการทํางาน
- ภาพลักษณ์ในการให้บริการไม่ดี
- ขาดการสื่อสารที่ดีในองค์กร
- ขาดสภาพแวดล้อมที่ดีในการทํางาน
โอกาส (Opportunities)
- การรวมศูนย์ระบบทะเบียนเป็นหนึ่งเดียวทําให้กระบวนการทํางานหลายส่วนมีความ
กระชับและมีความสะดวกมากขึ้น
- เป็นหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญ
- อยู่ในเขตพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งรัฐบาลมีนโยบาย
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
- นโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
- ตั้งอยู่ในพื้นที่แหล่งอุตสาหกรรม ทําให้มีแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่หลากหลาย
- มีทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู้ที่มากขึ้น
อุปสรรค (Threats)
- บุคลากรขาดความมั่นคงในหน้าที่การงาน
- ระบบ Internet และไฟฟ้าขัดข้องบ่อย
- ไม่ได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์ที่เอื้ออํานวยต่อการปฏิบัติงาน
- จํานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาลดลง
- อยู่ในเขตพื้นที่ที่มีสถานศึกษาหลายแห่ง จึงทําให้เกิดการแข่งขันสูง
- การแยกวิทยาเขตทําให้การบริหารจัดการเกิดความไม่คล่องตัว
- ไม่มีรถโดยสารประจําทางเข้า-ออกมหาวิทยาลัย
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จากการวิเคราะห์สถานการณ์ได้มาซึ่ง ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
ของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คือ
ปรัชญา
มุ่งเน้นให้บริการข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว พึงพอใจ ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรที่ให้บริการด้านระบบทะเบียนและข้อมูลด้านสนับสนุนทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพด้วย
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบงานทะเบียนให้มปี ระสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบฐานข้ อมู ลที่ สนับสนุนการดําเนินงานด้านงานทะเบียน งานรับสมัคร
นักศึกษา งานประมวลผลการศึกษา งานหลักสูตร งานสหกิจศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4. ให้บริการข้อมูลด้านสนับสนุนทางการศึกษาแก่ผู้รบั บริการทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
5. สร้างภาพลักษณ์การบริการทีป่ ระทับใจ
อัตลักษณ์
ส่งเสริมและบริการวิชาการงานทะเบียนให้มีประสิทธิภาพ
เอกลักษณ์
เต็มใจให้บริการ บนมาตรฐานที่ถูกต้อง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรที่มคี วามทันสมัยสอดคล้องตามสถานการณ์ปัจจุบัน
2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อรองรับการให้บริการข้อมูลด้านสนับสนุนทางการศึกษาแก่
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. เพื่อพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นระบบ (SOP) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานขององค์กร
4. เพื่อนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
5. สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กรด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

บทที่ 5
แผนกลยุทธ์การพัฒนาสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แผนกลยุทธ์การแผนพัฒนาสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (พ.ศ. 2561-2565)
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ : 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรที่มีความทันสมัยสอดคล้องตาม
สถานการณ์ปัจจุบัน
1.2 พัฒนาระบบสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อรองรับข้อมูลด้านวิชาการแก่ผู้รับบริการทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์/วิธีการ
- กํากับและติดตามการดําเนินงานการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้เป็นไป
ตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
- ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ
- จัดหาโปรแกรมสําเร็จรูปทางงานทะเบียนที่ทันสมัย
- พัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน
- เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการใช้งานในระบบงานทะเบียนต่อบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบบริการจัดการองค์กรเพือ่ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
เป้าประสงค์ : 2.1 พัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ให้เป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานขององค์กร
2.2 นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
2.3 สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กรด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์/วิธีการ
- จัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
- พัฒนาทักษะการทํางานของบุคลากรตามสายงานให้มีความเชี่ยวชาญเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น
- พัฒนาบุคลากรทุกระดับเชิงรุก
- มีระบบสารสนเทศทีใ่ ช้ในการดําเนินงานภายในหน่วยงาน
- มีการจัดการความรู้ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
- ระดับความสําเร็จของหน่วยงานภายในองค์กรที่เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน
- ความพึงพอใจในการให้บริการภายในองค์กร
- พัฒนาระบบการประกันคุณภาพของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แผนกลยุทธ์ของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2561-2565
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรทีใ่ ห้บริการด้านระบบทะเบียนและข้อมูลด้านวิชาการที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.

พัฒนาระบบงานทะเบียนให้มีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนการดําเนินงานด้านงานทะเบียน งานรับสมัครนักศึกษา งานประมวลผลการศึกษา งานหลักสูตร งานสหกิจศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ให้บริการข้อมูลด้านวิชาการแก่ผู้รบั บริการทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
สร้างภาพลักษณ์การบริการทีป่ ระทับใจ

ประเด็นยุทธศาสตร์
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

วัตถุประสงค์
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
ที่มีความทันสมัยสอดคล้องตามสถานการณ์
ปัจจุบัน

1.2 พัฒนาระบบสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อ
รองรับข้อมูลด้านวิชาการแก่ผู้รับบริการทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

2.1 พัฒนาขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน (SOP) ให้เป็น
ระบบ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
การทํางานขององค์กร

2.2 นําระบบ
สารสนเทศมาใช้
ในการบริหาร
จัดการองค์กร

2.3 สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ขององค์กรด้วยระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา

1.2.1 จัดหาโปรแกรมสําเร็จรูปทางงานทะเบียนที่
ทันสมัย
1.2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถเข้าถึงได้
ง่ายและไม่ซับซ้อน
1.2.3 เพิ่มพูนความรูแ้ ละพัฒนาทักษะการใช้งาน
ในระบบงานทะเบียนต่อบุคลากรทางการศึกษา

2.1.1 จัดทําขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน
2.1.2 พัฒนาทักษะการ
ทํางานของบุคลากรตามสาย
งานให้มีความเชี่ยวชาญเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ตําแหน่งที่สูงขึน้
2.1.3 พัฒนาบุคลากรทุก
ระดับเชิงรุก

2.2.1 มีระบบ
สารสนเทศที่ใช้ใน
การดําเนินงาน
ภายในหน่วยงาน

2.3.1 มีการจัดการความรู้ภายในองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง
2.3.2 มีการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ
2.3.3 ระดับความสําเร็จของหน่วยงานภายใน
องค์กร ที่เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ภายใน
2.3.4 ความพึงพอใจในการให้บริการภายในองค์กร
2.3.5 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพของ สวท.

กลยุทธ์/วิธีการ
1.1.1 กํากับและติดตามการดําเนินงานการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามรอบ
ระยะเวลาที่กาํ หนด
1.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นที่ต้องการ
ของสถานประกอบการ
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1. ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

แผนภูมิความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์กลยุทธ์วิธีการ ผลผลิต งบประมาณประจําปี 2561-2565
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก
ประเด็นยุทธศาสตร์ สวท.

กลยุทธ์ / วิธีการ

2.
เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ
ด้านการวิจัย และ
พัฒนาองค์ความรู้

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

3.
พัฒนาการบริการ
วิชาการเพื่อพัฒนาที่
ยั่งยืน

4.
ส่งเสริมสนับสนุนทํานุบํารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
อนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

5.
บริการการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้าง
สถาบันชั้นนําด้านปฏิบัติการอย่าง
มีธรรมาภิบาล

2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

1.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรที่มีความทันสมัยสอดคล้องตาม
สถานการณ์ปัจจุบัน

1.2 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่
ทันสมัยเพื่อรองรอบการให้บริการทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

2.1 เพื่อพัฒนาขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน (SOP) ให้เป็น
ระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานขององค์กร

2.2 เพื่อนําระบบสารสนเทศมา
ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร

2.3 สร้างมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานขององค์กรด้วย
ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา

1.1.1 กํากับและติดตามการดําเนินงาน
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด
1.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรให้
เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ

1.2.1 จัดหาโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
งานทะเบียนที่ทันสมัย
1.2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศให้
สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน
1.2.3 เพิ่มพูนความรู้และพัฒนา
ทักษะการใช้งานในระบบงาน
ทะเบียนต่อบุคลากรทางการศึกษา

2.1.1 จัดทําขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน
2.1.2 พัฒนาทักษะการ
ทํางานของบุคลากรตามสาย
งานให้มีความเชี่ยวชาญเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการเข้า
สู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น
2.1.3 พัฒนาบุคลากรทุก
ระดับเชิงรุก

2.2.1 มีระบบสารสนเทศที่ใช้
ในการดําเนินงานภายใน
หน่วยงาน

2.3.1 มีการจัดการความรู้
ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
2.3.2 มีการบริหารความเสี่ยง
ภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
2.3.3 ระดับความสําเร็จของ
หน่วยงานภายในองค์กร ที่
เป็นไปตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพภายใน
2.3.4 ความพึงพอใจในการ
ให้บริการภายในองค์กร
2.3.5 พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพของ สวท.
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เป้าประสงค์

1.
การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให้เป็น
บัณฑิตนักปฏิบัติระดับประเทศ

แผนปฏิบัติราชการ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รอบ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)
ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการเพิ่ม
ศักยภาพการจัด
การศึกษาของ
มหาวิทยาลัย

ประจําปี
63

64

65

โครงการ

-

-

1

-

-

รอง ผอ.
ฝ่ายหลักสูตรฯ

โครงการ

-

-

1

-

-

จํานวน

-

1

1

1

1

โครงการ

-

1

-

-

-

โครงการ

1

-

-

-

-

โครงการ

1

1

-

1

-

ผอ.สวท. / รอง ผอ.
ฝ่ายหลักสูตรฯ
ผอ.สวท. /
รอง ผอ.
ฝ่ายหลักสูตรฯ
ผอ.สวท./
รอง ผอ. ฝ่ายทะเบียน
รอง ผอ.
ฝ่ายหลักสูตรฯ
รอง ผอ.ฝ่ายทะเบียน

โครงการ

-

1

-

1

-

รอง ผอ.ฝ่ายทะเบียน

จํานวน

3

4

5

6

7

คะแนน
ร้อยละ

<3.51
คะแนน
10

<3.51
คะแนน
20

<3.51
คะแนน
30

<3.51
คะแนน
40

<3.51
คะแนน
50

เล่ม

1

2

3

4

5

ผอ.สวท./
หน.สํานักงาน
ผอ.สวท./
หน.สํานักงาน
ผอ.สวท. /
หน.สํานักงาน
ผอ.สวท. /
หน.สํานักงาน

ร้อยละ

10

20

30

40

50

ร้อยละ

10

20

30

40

50

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาหลักสูตรทีม่ ีความทันสมัย
สอดคล้องตามสถานการณ์ปัจจุบัน

1.1.1 กํากับและติดตาม
การดําเนินงานการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
รอบระยะเวลาที่กําหนด

1.1.1.1 พัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีความรูค้ วาม
เข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการสอนที่สามารถนําไป
ปรับใช้กับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
1.1.1.2 พัฒนารายวิชาหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปให้มี
ความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
1.1.1.3 จัดทําแผนการพัฒนาปรับปรุงเพือ่
ติดตามและเร่งรัดการดําเนินงานพัฒนาหลักสูตร
ให้เป็นไปตามรอบระยะเวลา
1.1.1.4 ส่งเสริมและให้ความรู้กับอาจารย์ประจํา
หลักสูตรในเรื่องแนวทาง/กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
1.1.2.1 โครงการส่งเสริมคณาจารย์ประจํา
หลักสูตรเพื่อการฝังตัวในสถานประกอบการ
1.1.2.2 โครงการรวมศูนย์ของระบบงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
1.1.2.3 ให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณาจารย์
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ทํางาน (Work-integrated Learning : WiL)
2.1.1.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ได้รับการพัฒนา
ของหน่วยงานย่อย
2.1.1.2 ผลคะแนนความสําเร็จในการปฏิบตั ิงาน
ของหน่วยงานภายในองค์กร
2.1.2.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ทักษะการทํางานของบุคลากรตามสายงาน
2.1.2.2 จํานวนคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาทักษะการทํางาน

1.1.2 ส่งเสริมการพัฒนา
หลักสูตรให้เป็นทีต่ ้องการ
ของสถานประกอบการ

2.1 เพื่อพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2.1.1 จัดทําขั้นตอนการ
(SOP) ให้เป็นระบบ เพื่อเพิ่ม
ปฏิบัตงิ านที่ชัดเจน
ประสิทธิภาพการทํางานขององค์กร
2.1.2 พัฒนาทักษะการทํางาน
ของบุคลากรตามสายงานให้มี
ความเชี่ยวชาญเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู่
ตําแหน่งที่สูงขึน้
2.1.3 พัฒนาบุคลากรทุก
ระดับเชิงรุก

2.1.3.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.3.2 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและให้บริการ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ผอ.สวท. /
หน.สํานักงาน
ผอ.สวท. /
หน.สํานักงาน
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62

กลยุทธ์ / วิธีการ

1.2 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่
ทันสมัยเพื่อรองรับการให้บริการ
ข้อมูลด้านวิชาการแก่ผู้รับบริการ
ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
2. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการองค์กร
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

61

เป้าประสงค์

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ต่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์

2. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการองค์กร
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
(ต่อ)

เป้าประสงค์

กลยุทธ์ / วิธีการ

62

ประจําปี
63

64

65

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

คะแนน

<3.51
คะแนน

<3.51
คะแนน

<3.51
คะแนน

<3.51
คะแนน

<3.51
คะแนน

บุคลากรทุกคนใน
สํานัก

2.2.1.1 จํานวนหน่วยงานภายในที่นําระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยมาใช้ในกระบวนการ
ทํางาน
2.3.1.1 มีแผนการจัดการความรูข้ องหน่วยงาน

จํานวน

1

2

3

4

5

ผอ.สวท. /
หน.สํานักงาน

จํานวน

1

1

1

1

1

2.3.2.1 มีแผนการบริหารความเสี่ยงภายใน
องค์กร
2.3.3.1 ผลการประเมินการประกันคุณภาพของ
หน่วยงานมีค่าเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง

จํานวน

3 ด้าน

3 ด้าน

3 ด้าน

3 ด้าน

3 ด้าน

<3.51
คะแนน

<3.51
คะแนน

<3.51
คะแนน

<3.51
คะแนน

<3.51
คะแนน

<3.51
คะแนน

บุคลากรทุกคนใน
สํานัก
บุคลากรทุกคนใน
สํานัก
บุคลากรทุกคนใน
สํานัก

คะแนน

<3.51
คะแนน
<3.51
คะแนน

<3.51
คะแนน
<3.51
คะแนน

<3.51
คะแนน
<3.51
คะแนน

<3.51
คะแนน
<3.51
คะแนน

<3.51
คะแนน
<3.51
คะแนน

บุคลากรทุกคนใน
สํานัก
บุคลากรทุกคนใน
สํานัก

เป้าหมาย

2.1.3.2 ผลการประเมินการประกันคุณภาพของ
หน่วยงานมีค่าเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง

2.3.4.1 ผลคะแนนการประเมินความพึงพอใจใน
การให้บริการภายในองค์กร
2.3.5.1 ผลการประเมินการประกันคุณภาพตัว
บ่งชี้เฉพาะที่สะท้องถึงระดับคุณภาพของผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน
สนับสนุนวิชาการ

คะแนน
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2.1 เพื่อพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(SOP) ให้เป็นระบบ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานขององค์กร
(ต่อ)
2.2 เพื่อนําระบบสารสนเทศมาใช้ใน 2.2.1 มีระบบสารสนเทศที่ใช้
การบริหารจัดการองค์กร
ในการดําเนินงานภายใน
หน่วยงาน
2.3 สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของ 2.3.1 มีการจัดการความรู้
องค์กรด้วยระบบประกันคุณภาพ
ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
การศึกษา
2.3.2 มีการบริหารความเสี่ยง
ภายในองค์กรทีม่ ีประสิทธิภาพ
2.3.3 ระดับความสําเร็จของ
หน่วยงานภายในองค์กรที่
เป็นไปตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพภายใน
2.3.4 ความพึงพอใจในการ
ให้บริการภายในองค์กร
2.3.5 พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพของ สวท.

61

ตัวชี้วัด
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รายละเอียดโครงการ / กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์การพัฒนา
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่
ส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอน

2. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ

ผลผลิต / โครงการ /
กิจกรรม
1.1 พัฒนาอาจารย์ผู้สอน
สร้างเทคนิคการสอนตาม
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
1.2 พัฒนาหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปตามแนวทางการพัฒนา
หลักสูตร
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา
ตามพันธกิจของสํานักฯ
1.4 โครงการรวมศูนย์ของ
ระบบงานทะเบียน
มทร.ตะวันออก
1.5 โครงการการจัดการศึกษา
เพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดย
เป็นแนวทางบริหารหลักสูตร
1.6 โครงการพัฒนาศักยภาพการ
จัดสหกิจศึกษา
1.7 โครงการอบรมงาน
ทะเบียนสัญจร
1.8 โครงการปรับปรุง
ภาพลักษณ์-สถานที่จุดบริการ
สร้างความประทับใจ
2.1 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการทํางานของ
บุคลากร สวท.
2.2 โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
และให้บริการกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก
2.3 โครงการพัฒนาผู้บริหาร
ระดับกลางเพื่อเตรียมเป็น
ผู้บริหารในอนาคต
2.4 โครงการประกันคุณภาพ
ของหน่วยงาน
2.5 โครงการการบริหาร
ความเสีย่ งของสํานักฯ
2.6 โครงการการจัดการ
ความรู้ของสํานักฯ

61

62

แหล่งงบประมาณ
63
รายได้
งปม
-

งปม
-

รายได้
-

งปม
200,000

งปม
-

250,000

-

250,000

-

250,000

-

-

300,000

-

900,000

-

-

235,000
-

-

178,000
100,000

65
รายได้
-

งปม
-

รายได้
-

-

250,000

-

250,000

-

300,000

-

300,000

-

300,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

250,000

-

-

-

250,000

-

-

-

180,000

-

-

-

200,000

-

-

-

-

-

-

64
งปม
200,000

-

200,000

140,000

140,000

160,000

-

160,000

-

-

50,000

-

-

-

50,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300,000

-

-

-

70,000

-

70,000

-

70,000

-

70,000

-

70,000
15,000

-

-

-

-

-

-

-

15,000

-

50,000

-

-

-

-

-

-

-

15,000

-

บทที่ 6
การเงินและงบประมาณ
การบริหารการเงินของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีแผนการระบุที่มาและใช้ไป
ของทรัพยากรทางการเงินซึ่งสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์การพัฒนาของสํานักฯ โดยกําหนดให้เห็นอย่าง
ชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่า สามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น เงินงบประมาณแผ่นดิน
หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า อีก
เพิ่มเติม (ถ้ามี)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดการบริหารงบประมาณด้านการสรรหาและจัดสรรเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. เพื่อการบริหารการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในการดําเนินการตามระบบและกลไก
บริหารงบประมาณเพื่อสนับสนุนภารกิจและแผนยุทธศาสตร์ของสํานักฯ ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
3. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลทางการเงินให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และ
เพียงพอต่อการตัดสินใจ
4. เพื่อใช้จ่ายเงินงบประมาณจากแหล่งเงินทุนให้ได้ประโยชน์สูงสุด
การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินปัจจุบันของ สวท. ประกอบด้วย
จุดแข็ง (Strength)
มหาวิทยาลัยเห็นความสําคัญในการพัฒนาสํานักฯ ให้มีความทันสมัย เห็นความสําคัญในการจัดสรร
งบประมาณด้านการศึกษาให้เพียงพอ
จุดอ่อน (Weakness)
- สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไม่สามารถหารายได้จากส่วนงาน เนื่องจากการขอเอกสาร
สําคัญทางการศึกษาต่าง ๆ นักศึกษาจ่ายตรงกับกองคลังมหาวิทยาลัย
- เป็นหน่วยงานสนับสนุนซึง่ ไม่มีรายได้อื่น นอกจากเงินที่มหาวิทยาลัยจัดสรร
โอกาส (Opportunities)
ประเทศไทยเข้าสู่ AEC ทําให้มหาวิทยาลัยเร่งพัฒนางานระบบทะเบียน เพื่อให้ทันสมัยและเป็นสากล
อุปสรรค (Threats)
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลมาถึงมหาวิทยาลัยมีน้อยไม่เพียงพอ กับการพัฒนาระบบ
การให้บริการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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แผนกลยุทธ์การพัฒนาทางการเงินของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กลยุทธ์ที่ 1 การใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักการ : มีการใช้จ่ายเงิน เงินงบประมาณตามระเบียบทางการเงินอย่างเคร่งครัด
มาตรการ : การใช้จ่ายงบประมาณต้องดําเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุด
: การกํากับตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีรายไตรมาส
กิจกรรม : รายงานผลการใช้จ่ายเงินของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยรายงานถึงกอง
นโยบายและแผน รายเดือนและรายไตรมาส
กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานงบประมาณ การเงิน และพัสดุ
หลักการ : มีการกําหนดให้สําเนาเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างเหมางาน ของสํานักฯ ให้เป็นระบบ
เพื่อสามารถตรวจสอบได้
มาตรการ : สํารวจความต้องการใช้พัสดุเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด
กิจกรรม : ตรวจสอบยอดคงเหลือวัสดุสํานักงานยกไป
: สํารวจความต้องการวัสดุสํานักงานของแต่ละหน่วยงานในสํานักฯ
: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
: จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
กลยุทธ์ที่ 3 กําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรและการใช้จา่ ยงบประมาณให้กับส่วนงาน
หลักการ : จัดสรรงบประมาณให้กับส่วนงานตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
มาตรการ : กําหนดให้จัดทํารายละเอียด / โครงการ จําแนกตามแผนงาน
: จัดให้มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การตรวจสอบการดําเนินงานเป็นประจําทุกปี
กิจกรรม : การดําเนินการใช้จ่ายเงิน (งบรายจ่ายอื่น) ในโครงการของสํานักฯ ให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ งานพัสดุของมหาวิทยาลัย
: สรุปผลการใช้จ่ายเงินหลังดําเนินการจัดโครงการเสร็จสิน้ ภายในระยะเวลา 30 วัน
กลยุทธ์ที่ 4 ติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
หลักการ : ดําเนินการติดตามรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
มาตรการ : ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ และ
กําหนดมาตรการเพื่อให้ผู้ที่มสี ่วนเกี่ยวข้องเล็งเห็นถึงความสําคัญ
: จัดให้มีการดําเนินการการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ตามปฏิทินของมหาวิทยาลัย
กิจกรรม : กําหนดการติดตามการใช้จ่ายเงินในโครงการที่ได้รับอนุมัติ
: จัดทําเล่มสรุปโครงการหลังดําเนินการเสร็จสิ้น
: จัดทํารายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินและแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินอย่างละเอียดเพื่อ
สามารถตรวจสอบได้
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กลยุทธ์ที่ 5 จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อความต้องการและพัฒนาบุคลากร
หลักการ : สนับสนุนและส่งเสริมการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ รวมทั้งเพื่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
มาตรการ : ดําเนินการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทที่ ันสมัยให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน
: จัดโครงการและร่วมโครงการการจัดการความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงกับมหาวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้กํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง
กิจกรรม : จัดทําแผนความต้องการงบลงทุนครุภัณฑ์ของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(แผน 5 ปี พ.ศ. 2561-2565)
: จัดทําคําเสนอของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
และจัดทําคําเสนอของบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดินของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้
สอดคล้องกับแผนงบลงทุนและให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
แหล่งงบประมาณของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํานักฯ มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ
ตามยุทธศาสตร์ โดยงบประมาณที่ได้มาจากการเสนอคําของบประมาณ จากเงิน 2 แหล่ง คือ
1. งบประมาณแผ่นดิน
โดยมีปฏิทินการของบประมาณ ซึ่งมหาวิทยาลัยมอบหมายให้สํานักฯ จัดทํารายงานคํา
ของงบประมาณประจําปี ให้เสร็จสิ้นภายในกันยายน โดยนํามาเป็นกรอบในการจัดทําคําของบประมาณ
รายจ่ายประจําปีของมหาวิทยาลัยและจัดทําปฏิทินการจัดทํางบประมาณประจําปีพร้อมแนวทางในการ
จัดทําคําของบประมาณส่งให้หน่วยงาน เพื่อหน่วยงานจะได้จัดทําคําของบประมาณตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนด หลังจากนั้นกองนโยบายและแผนวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลนําเสนอผู้บริหารเพื่อให้ความ
เห็นชอบอีกครั้งหนึ่งก่อนส่งเอกสารคําของบประมาณไปให้สํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณมาแล้ว กองแผนงานได้พิจารณาจัดสรร
งบประมาณให้หน่วยงานและมีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดย
มีการจัดทําแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและกําหนดให้
รายงานผลใช้จ่ายทุกสิ้นไตรมาส ซึ่งแผนการใช้จ่ายเป็นไปตามความจําเป็นและตามภารกิจที่มหาวิทยาลัย
กําหนด และสํานักฯ ยึดเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. งบประมาณเงินรายได้
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยได้จากการจัดการเรียนการสอนและรายได้งานฟาร์มนอกจากนี้
ยังได้จากเงินทุนการศึกษา เงินกองทุน เงินบริจาคหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค เงินรับฝาก เงินอุดหนุนวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอก โครงการบริการวิชาการ ค่าบํารุงกิจกรรมนักศึกษา นําผลการประเมินเงินรายได้
นั้นมาจัดทําประมาณการรายรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่คาดว่าจะได้รับทั้งปี จากนั้นนํากรอบวงเงิน
งบประมาณที่ ไ ด้ พ ร้ อ มแนวทางการจั ด ทํ า เงิ น รายได้ เ สนอต่ อ คณะกรรมการนโยบายและแผนของ
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยจัดทํารายละเอียดงบประมาณและวาง
แผนการใช้จ่ายตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย และส่งให้กองนโยบาย
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และแผนรวมวิเคราะห์พร้อมนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติวงเงินงบประมาณเงินรายได้อีกครั้ง
หนึ่ง (ทั้งงบประมาณเงินรายได้และงบประมาณเงินแผ่นดิน) พร้อมจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงิน
รายได้ประจําปีและกําหนดให้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ทุกสิ้นปี และสํานักฯ ยึดเป็น
แนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
3. งบประมาณเงินเหลือจ่าย
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะเตรียมคําชี้แจงครุภัณฑ์และราคาที่ไม่ได้รับ
อนุมัติในงบประมาณปกติ เพื่อคอยหากมหาวิทยาลัยมีเงินเหลือจ่ายแจ้งให้หน่วยงานยื่นเรื่องขอให้เงิน
จะได้ดําเนินการส่งได้ทันที

ตารางเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (พ.ศ. 2561 – 2565)
หลักการที่ 1 : มีการใช้จ่ายเงิน เงิน
งบประมาณตามระเบียบทางการเงิน
อย่างเคร่งครัด

กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงระบบ
การบริหารงานงบประมาณ
การเงิน และพัสดุ

หลักการที่ 2 : มีการกําหนดให้
สําเนาเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง การ
จ้างเหมางาน ของสํานักฯ ให้เป็น
ระบบเพื่อสามารถตรวจสอบได้

มาตรการ : สํารวจความต้องการใช้พัสดุเพื่อการ
จัดซื้อจัดจ้างอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด

กลยุทธ์ที่ 3 กําหนด
หลักเกณฑ์การจัดสรรและ
การใช้จ่ายงบประมาณให้กับ
ส่วนงาน

หลักการที่ 3 : จัดสรรงบประมาณ
ให้กับส่วนงานตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนด

มาตรการ : กําหนดให้จัดทํารายละเอียด / โครงการ
จําแนกตามแผนงาน
: จัดให้มกี ารควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การ
ตรวจสอบการดําเนินงานเป็นประจําทุกปี

หลักการที่ 4 : ดําเนินการติดตาม
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

มาตรการ : ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่กาํ หนดไว้ และกําหนด
มาตรการเพื่อให้ผทู้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องเล็งเห็นถึง
ความสําคัญ
: จัดให้มกี ารดําเนินการการบริหารความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่อง ตามปฏิทินของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 4 ติดตามและ
รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ

กลยุทธ์ที่ 5 จัดหาเครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อ
ความต้องการและพัฒนา
บุคลากร

หลักการที่ 5 : สนับสนุนและส่งเสริม
การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์
รวมทั้งเพื่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

มาตรการ : การใช้จ่ายงบประมาณต้องดําเนินการ
เพื่อประโยชน์สูงสุด
: การกํากับตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบตั ิการประจําปีรายไตรมาส

มาตรการ : ดําเนินการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่
ทันสมัยให้เพียงพอในการปฏิบตั ิงาน
: จัดโครงการและร่วมโครงการการจัดการความรู้
ด้านบริหารความเสี่ยงกับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง และเพือ่ เป็นการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ระหว่าง
ผู้กํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง

กิจกรรม : รายงานผลการใช้จ่ายเงินของสํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน โดยรายงานถึงกองนโยบาย
และแผน รายเดือนและรายไตรมาส
กิจกรรม : ตรวจสอบยอดคงเหลือวัสดุสํานักงานยกไป
: สํารวจความต้องการวัสดุสาํ นักงานของแต่ละ
หน่วยงานในสํานักฯ
: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของสํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
: จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
กิจกรรม : การดําเนินการใช้จ่ายเงิน (งบรายจ่ายอื่น) ใน
โครงการของสํานักฯ ให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
งานพัสดุของมหาวิทยาลัย
: สรุปผลการใช้จา่ ยเงินหลังดําเนินการจัดโครงการเสร็จ
สิ้นภายในระยะเวลา 30 วัน
กิจกรรม : กําหนดการติดตามการใช้จา่ ยเงินใน
โครงการที่ได้รับอนุมัติ
: จัดทําเล่มสรุปโครงการหลังดําเนินการเสร็จสิ้น
: จัดทําภายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินและแสดงรายละเอียด
การใช้จ่ายเงินอย่างละเอียดเพื่อสามารถตรวจสอบได้
กิจกรรม : จัดทําแผนความต้องการงบลงทุนครุภณ
ั ฑ์
ของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
: จัดทําคําเสนอของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของ
สวท.และจัดทําคําเสนอของบประมาณรายจ่ายเงิน
แผ่นดินของ สวท.ให้สอดคล้องกับแผนงบลงทุนและให้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผล
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กลยุทธ์ที่ 1 การใช้จ่ายเงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนการดําเนินงานตามตัวชีว้ ัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2561 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

แผน

เจ้าหน้าที่งานแผนประจําสํานักฯ
เจ้าหน้าที่งานแผนประจําสํานักฯ

4 ฉบับ
6 ฉบับ

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าสํานักผู้อํานวยการ สวท.
หัวหน้าสํานักผู้อํานวยการ สวท.

1 ฉบับ
ทุกหน่วย
1 ฉบับ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ทุกโครงการ

เจ้าหน้าที่งานแผนประจําสํานักฯ

1 ฉบับ

รอง ผอ. ฝ่ายแผนและกิจการทั่วไป

1 ฉบับ

รอง ผอ.ฝ่ายแผนและกิจการทั่วไป

1 เล่ม

หมายเหตุ
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ลําดับ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ผู้กํากับตัวชี้วดั
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ
1 รายงานการใช้จ่ายเงินของ สวท. รายไตรมาส
รายงาน ผู้อํานวยการ สวท.
2 รายงานการใช้จ่ายเงินของ สวท. รายเดือน
รายงาน ผู้อํานวยการ สวท.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานงบประมาณ การเงิน และพัสดุ
1 รายงานยอดคงเหลือวัสดุสํานักงานประจําปี
รายงาน ผู้อํานวยการ สวท.
2 แบบสํารวจความต้องการวัสดุสํานักงาน สวท.
รายงาน ผู้อํานวยการ สวท.
3 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของสํานักฯ
คําสั่ง
ผู้อํานวยการ สวท.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 กําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณให้กับส่วนงาน
1 เล่มสรุปผลการดําเนินโครงการของ สวท.
เล่ม
รอง ผอ.ฝ่ายแผนฯ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ติดตามและรายงานผลการใช้จา่ ยงบประมาณ
1 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินและแสดงรายละเอียด
รายงาน รอง ผอ.ฝ่ายแผนฯ
การใช้จ่ายเงิน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อความต้องการและพัฒนาบุคลากร
1 แผนความต้องการงบลงทุนครุภัณฑ์ของสํานักส่งเสริม
แผน
ผู้อํานวยการ สวท.
วิชาการและงานทะเบียน
2 คําเสนอของบประมาณรายจ่าย สวท.
เล่ม
ผู้อํานวยการ สวท.
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แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน
1. การจัดหา
- สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ โดยงบประมาณที่ได้มาจากการเสนอคําของบประมาณ
จากเงิน 2 แหล่ง คือ
1. งบประมาณแผ่นดิน
โดยมีปฏิทินการของบประมาณ ซึ่งมหาวิทยาลัยมอบหมายให้สํานักฯ จัดทํารายงานคํา
เสนอของบประมาณโดยมีช่วงการจัดทําล่วงหน้า 2 ปีของปีงบประมาณ เช่น งบประมาณประจําปี 2563
ให้เสร็จสิ้นภายในกันยายน พ.ศ. 2561
2. งบประมาณเงินรายได้
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยได้จากการจัดการเรียนการสอนและรายได้งานฟาร์ม นอกจากนี้
ยังได้จากเงินทุนการศึกษา เงินกองทุน เงินบริจาคหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค เงินรับฝาก เงินอุดหนุนวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก โครงการบริการวิชาการ ค่าบํารุงกิจกรรมนักศึกษา โดยอบรมที่สํานักฯ ได้รับจะอยู่ในส่วน
ของหน่วยงานสนับสนุนจัดการศึกษา
3. งบประมาณเงินเหลือจ่าย
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะเตรียมคําชี้แจงครุภัณฑ์และราคาที่ไม่ได้รับ
อนุมัติในงบประมาณปกติเพื่อรอจัดสรร หากมหาวิทยาลัยมีเงินเหลือจ่ายแจ้งให้หน่วยงานยื่นเรื่องขอให้
เงินจะได้ดําเนินการส่งได้ทันที
2. งบประมาณที่ได้รับสนับสนุน
ประจําปี 2560
ประเภท
เงินรายได้
มหาวิทยาลัย
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
เงินเหลือจ่าย
รวมทั้งสิ้น

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

รวมทั้งสิ้น

759,500

1,355,600

-

-

-

2,115,100

-

385,500

563,000

-

1,084,500

2,033,000

759,500

1,741,100

563,000

-

1,084,500

4,148,100

ประจําปี 2561
ประเภท
เงินรายได้
มหาวิทยาลัย
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
เงินเหลือจ่าย
รวมทั้งสิ้น

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

รวมทั้งสิ้น

1,132,700

1,384,200

-

-

-

2,516,900

-

385,500

720,000

-

905,840

2,011,300

759,500

1,741,100

563,000

-

1,084,500

4,528,200
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แผนภูมิวงกลม แสดงมูลค่าเงินงบประมาณแผ่นดิน ที่ สวท. ได้รบั สนับสนุนประจําปี 2561
(หน่วย : บาท)
งบบุคลากร, 0
งบดําเนินงาน, 385,500
รายจ่ายอื่น, 905,840

งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน

งบอุดหนุน, 0

งบอุดหนุน
รายจ่ายอื่น

งบลงทุน, 720,000

แผนภูมิวงกลม แสดงมูลค่าเงินงบรายได้มหาวิทยาลัยฯ ที่ สวท. ได้รบั สนับสนุน ประจําปี 2561
รายจ่ายอื่น, 0
งบอุด หนุน, 0

(หน่วย : บาท)

งบลงทุน, 0

งบดํา เนินงาน
, 1,384,200

งบบุค ลากร, 1,132,700

งบบุค ลากร
งบดํา เนินงาน
งบลงทุน
งบอุด หนุน
รายจ่ายอื่น
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เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปี 2560 - 2561
2561

2560
รายการ

งบประมาณ
ตามคําขอ
759,480.00
1,741,100.00
563,000.00
1,084,500.00
4,148,100.00

งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบอุดหนุน
งบลงทุน
รายจ่ายอื่น
รวม
ร้อยละที่ได้รับ

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
204,800.00
260,200.00
2,686,200.00
0.00
985,000.00
4,136,200.00
99.71

งบประมาณ
ตามคําขอ
1,132,600.00
1,769,700.00
720,000.00
905,900.00
4,528,200.00

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
1,348,400.00
1,029,400.00
3,120,600.00
0.00
905,800.00
6,404,200.00

141.43
ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ สวท. ได้รับจัดสรร ปี 2560 - 2561
3,500,000

งบบุค ลากร

งบดํา เนินงาน

0

0

260,200

500,000

204,800

1,000,000

985,000

1,500,000

905,900

1,029,400

2,000,000

1,348,400

2,500,000

2,686,200

3,120,600

3,000,000

0
งบอุด หนุน

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

2561
2560

ตารางแสดงรายละเอียดการเสนอของบประมาณและการใช้จา่ ยเงินงบประมาณ ของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2557 – 2561)
รายการ
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน

2558
2557
งบประมาณ งบประมาณที่ งบประมาณ งบประมาณที่
ตามคําขอ
ได้รับจัดสรร
ตามคําขอ
ได้รับจัดสรร
1,090,680.00 2,556,380.00 1,494,780.00 2,989,910.00
124,400.00

299,700.00

งบอุดหนุน

0.00

งบลงทุน

0.00 12,251,789.65

รายจ่ายอื่น

0.00

476,500.00 1,959,100.00

445,542.83 2,526,194.00
993,062.26

370,880.00 1,741,100.00

0.00 2,388,300.00

0.00

0.00

926,000.00

- 1,500,000.00

-

972,000.00

2560
งบประมาณ งบประมาณที่
ตามคําขอ
ได้รับจัดสรร
759,480.00 204,800.00

0.00

260,200.00

0.00 2,686,200.00
563,000.00

2561
งบประมาณ
งบประมาณที่
ตามคําขอ
ได้รับจัดสรร
1,132,600.00 1,348,400.00
1,769,700.00

955,900.00

0.00 3,120,600.00

0.00

720,000.00

0.00

922,000.00 1,084,500.00 1,084,500.00

905,900.00

905,800.00

5,342,080.00 5,342,080.00 4,428,515.09 5,183,674.00 4,892,560.00 4,148,100.00 4,136,200.00

4,528,200.00 6,404,200.00
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รวม 1,215,080.00

388,200.00

2559
งบประมาณ งบประมาณที่
ตามคําขอ
ได้รับจัดสรร
759,480.00 1,211,380.00
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3. การวางแผนการใช้เงินที่มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้
- การจัดสรรงบประมาณ 2 แหล่งทุนไปตามยุทธศาสตร์ของสํานักฯ เพื่อสนองต่อภารกิจ และ
จัดสรรเพิ่มขึ้นตามผลลัพธ์ทสี่ ามารถดําเนินการในปีงบประมาณนั้น ๆ
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อได้บัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพ
- โครงการการส่งเสริมคณาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อฝังตัวในสถาน
ประกอบการ
2. พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
- โครงการอบรมเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และ
การจัดประเมินผลโดยกําหนดค่า KPI ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3. บริหารจัดการหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานทะเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก
- โครงการการประกันคุณภาพสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- โครงการพัฒนาตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพของ สวท.
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร สวท.

จํานวนเงินงบประมาณปี 61
245,000
245,000
200,000
200,000
490,000
169,000
70,000
111,000
140,000

- การวางแผนการใช้จ่ายเงินที่มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ สํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน จัดการประชุมภายใน เพื่อรับทราบและจัดทําแผนการใช้เงินให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้

การจัดงบประมาณลงตามแผนกลยุทธ์ของ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2561 – 2565
วิสัยทัศน์

ส่งเสริมวิชาการ บริการข้อมูล เพิ่มพูนความประทับใจ ฉับไวด้วยเทคโนโลยี
พันธกิจ

1. สนับสนุนและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและงานทะเบียน
3 บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี

2. พัฒนาการบริหารข้อมูลการศึกษาให้ถูกต้องและรวดเร็ว

ประเด็นยุทธศาสตร์

ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อให้ได้บัณฑิตทีพ่ ึง
ประสงค์

พัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

บริหารจัดการภายในสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ให้มปี ระสิทธิภาพ

2.1 เพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

3.1 เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการให้บริการของผู้ปฏิบตั ิงาน
ทั้งความรู้และความชํานาญ

2.1.1 พัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

3.1.1 ส่งเสริมให้บคุ ลากรมีความรอบรู้และชํานาญในการ
ปฏิบัติงาน
3.1.2 พัฒนาการดําเนินงานภายในสํานักให้ได้มาตรฐาน

วัตถุประสงค์

กลยุทธ์/วิธีการ
1.1.1 ส่งเสริมวิชาการแก่บุคลากรทางการศึกษา
1.2.1 พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา
1.2.2 กํากับและดูแลหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
โครงการ
- โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อก้าวสู่ไทย
แลนด์ 4.0 โดยเป็นไปตามแนวทางการบริหารหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

- โครงการการพัฒนาศักยภาพการจัดสหกิจศึกษา
งบประมาณรวม 390,000 บาท

งบประมาณรวม 320,000 บาท

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อเป้าหมายของ สวท. ฯ
- โครงการทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ สวท.
- โครงการการประกันคุณภาพสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลากรเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
กิจกรรมที่ 2 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
- โครงการจัดการความรู้ภายในสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- โครงการการจัดการความเสี่ยงของบุคลากรสํานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน งบประมาณ 275,000 บาท
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1.1 เพื่อส่งเสริมวิชาการและบริการข้อมูลทางการศึกษา
1.2 เพือ่ ส่งเสริมและบริการข้อมูลทางการศึกษาและข้อมูล
ด้านทะเบียนนักศึกษาด้วยเทคโนโลยี

บทที่ 7
แผนพัฒนาบุคลากร
ความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร
การพั ฒ นาบุ ค ลากรมี ค วามสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาองค์ ก ร เนื่ อ งจากบุ ค ลากรเป็ น ปั จ จั ย ที่ จ ะนํ า
ความสําเร็จมาสู่องค์กร สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เห็นความสําคัญของการมีแผนพัฒนา
บุคลากรในภาพรวม สําหรับใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร โดยใช้ระบบสมรรถนะ
(Competency) เป็นฐานการพัฒนา เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณสมบัติ
ที่พึงประสงค์ ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่สนับสนุนการดําเนินงานของสํานักให้
เป็ น ไปตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาของสํ า นั ก ฯ โดยแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรจะเป็ น แนวทาง กลยุ ท ธ์ หรื อ
ยุทธศาสตร์ใ นการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาชีพ เพื่ อธํารงรั กษาบุคลากรที่มีประสิท ธิภาพให้อยู่ คู่องค์กร
ตลอดไป ในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน พิจารณาจากการที่บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะในวิชาชีพ ได้แก่ การส่งบุคลากรสายสนับสนุนไปศึกษาต่อ ไปอบรม สัมมนาหรือดูงาน และ
การเข้ารับการฝึกอบรมที่สถาบันจัดขึ้นเอง
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาบุคลากร สวท.
1. สนับสนุนการดําเนินการตามแนวทาง กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรตามแผนของสํานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อนําไปสู่วิสัยทัศน์ที่กําหนด
2. เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี เสริมสร้างค่านิยมการทํางานเป็นทีม มีคุณธรรม
และจริยธรรม ในการปฏิบัติงานราชการและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ ทักษะในวิชาชีพ และฝึกอบรมบุคลากรของสํานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
ขอบเขต
ครอบคลุ ม การกํ า หนดแผนพั ฒ นาบุ ค ลากร การดํ า เนิ น กิ จ กรรมพั ฒ นาบุ ค ลากร การประเมิ น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมให้บุคลากรเพิ่มพูนความรู้ และศักยภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อความก้าวหน้าโดยการดูงาน การ
ฝึกอบรม ประชุมทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. เพิ่มความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน สมรรถนะของบุคลากรให้มคี วามสอดคล้อง
ตามภารกิจและภาระงานที่รับผิดชอบ
3. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการเข้าถึงและ
เชื่อมโยงความรู้ที่จะพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบงาน
4. ส่งเสริมจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อนําความรู้ จากการปฏิบัติจริงมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและ
พัฒนางาน พัฒนาสํานักให้เป็นหน่วยงานแห่งการเรียนรู้
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ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของจํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาในสายงานทั้งภายในหน่วยงาน ภายใน
มหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50 ของบุคลากรทั้งหมดใน สวท.
2. จํานวนความรู้ที่นํามาพัฒนาตนเองได้ไม่น้อยกว่าปีละหนึ่งครั้งต่อหนึ่งคน
เป้าหมายของการดําเนินงานตามแผน
เป้าหมายเชิงปริมาณ
ร้อยละของบุคลากรในสังกัดสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทุกคนได้รับการพัฒนาการ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเท่ากับ 100%
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
มีการติดตามบุคลากรในสังกัดสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทุกคนที่ได้รับการพัฒนาความรู้
และนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรม/สัมมนา มาประยุกต์ใช้ในงานประจําได้ทุก ๆ 3 เดือนหลังจากการได้รับ
การอบรม/สัมมนา
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ตารางแสดงกรอบอัตรากําลัง 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
ประเภท
1. พนักงานสถาบันอุดมศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
2. พนักงานราชการ
ปวส.
3. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ต่ํากว่า ปวส.
ปวส.
ปริญญาตรี
รวมทั้งสิน้

2561

2562

2563

2564 2565

9
7
2
1
1
7
1
6

10
8
2
1
1
6
1
5

10
7
3
1
1
6
1
5

11
8
3
1
1
5
1
4

11
8
3
1
1
5
1
4

17

17

17

17

17

การเตรียมการและการวางแผน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
2. พิจารณาเหตุผลความจําเป็นในการพัฒนา โดยศึกษาวิเคราะห์จากแผนปฏิบัติราชการประจําปี
สมรรถนะหลักของบุคลากร ความต้องการในการพัฒนาของบุคลากร โดยรวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน นํามาพิจารณาว่าบุคลากรควรได้รับการพัฒนาด้านใด เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และ
บรรลุตามวิสัยทัศน์ของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. กําหนดประเภทความจําเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ ละตํ าแหน่ ง ด้า นการบริ ห ารจัดการ ด้ า นคุณ ภาพการให้ บริก าร ด้า นวิช าชีพ ด้า น
คุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมจริยธรรม
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามความเหมาะสม ได้แก่
สมรรถนะที่ควรได้รับการพัฒนา งานที่ได้รับมอบหมาย และตามที่บุคลากรต้องการพัฒนาตนเองเพื่อนําความรู้
ทักษะ มาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลาย
รูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้ การฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา
และการสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นต้น หรืออาจเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรที่มหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานภายนอกจัด
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ประเภทของการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร มี 7 ประเภท ได้แก่
1. การประชุม ฟังบรรยาย อบรม และสัมมนา
2. การศึกษาดูงาน
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
5. การสอนงาน การให้คําปรึกษาหารืองาน การถ่ายทอดความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน
6. การมอบหมาย/สับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ
7. การส่งเสริมความก้าวหน้าตามสายงาน
โดยข้อที่ 1-4 ได้จัดไว้ในหลักสูตรพัฒนาบุคลากร ข้อ 5 - 6 ดําเนินการภายในกลุ่มงานตามภารกิจ
และข้อ 7 ภาระงานระหว่ า งงานบริ ห ารงานทั่ว ไป สํ า นั ก ฯ ร่ว มกั บ กองบริ ห ารงานบุ ค คลมหาวิ ท ยาลั ย
รับผิดชอบในการดําเนินงาน
แนวทางการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
1. ส่ ง เสริ มให้ บุ คลากรเข้ ารั บการฝึ กอบรม ประชุ ม สั มมนา และดู งานทั้ งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในสายงานและที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะและนํามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ พัฒนาตนเองให้อยู่ในตําแหน่งผู้บริหารระดับกลาง และระดับสูงของหน่วยงานในอนาคตได้
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก เพื่อ
สร้างความร่วมมือและเครือข่ายส่งเสริมงานด้านการพัฒนางานในระยะยาวของบุคลากร
3. ดํ า เนิ น การด้ า นการพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ ภ าษาอั ง กฤษในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ
ผู้รับบริการได้เป็นอย่างดีตามแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียน
4. พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยสถาบัน เพื่อนําผลการวิจัยมาใช้พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริการ การบริหารจัดการ และภาวะผู้นํา
6. นําแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency) มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรโดยพยายามจัดให้มี
การประเมินสมรรถนะเพื่อการพัฒนาเป็นรายบุคคล
7. พัฒนาบุคลากร ส่งเสริมการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน ถ่ายทอดการทํางานให้เป็นมาตรฐาน
ใกล้เคียงกันและทบทวนขั้นตอนการทํางานอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
8. ใช้หลักการมอบหมายงานควบคู่กับการมอบอํานาจในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้
สามารถพัฒนาศักยภาพในการทํางานเพิ่มขึ้น
9. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยเน้นการให้บริการที่ถูกต้องและรวดเร็ว ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
10. ส่งเสริมบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาจิตใจเพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง

- 41 -

สมรรถนะที่ตอ้ งการสําหรับบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพการปฏิบัติงานนั้น ควรประกอบด้วยองค์ประกอบ
5 ประการ ได้แก่
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) คือ ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติงานให้ดี หรือให้เกิด
มาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานที่อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วน
ราชการกําหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตาม
เป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระทําได้มาก่อน
2. การทํางานเป็นทีม (Teamwork) คือ ความตั้งใจที่จะทํางานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งของทีม
หน่ ว ยงานหรื อ ส่ ว นราชการ โดยผู้ ป ฏิ บั ติ มี ฐ านะเป็ น สมาชิ ก ไม่ จํ า เป็ น ต้ อ งมี ฐ านะหั ว หน้ า งาน รวมทั้ ง
ความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม
3. บริการที่ดี (Service Mind) คือ ความตั้งใจและความพยายามของบุคลากรในการให้บริการต่อผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสีย หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกีย่ วข้อง
4. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) คือ ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสมความรู้ความสามารถ
ของตนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
5. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) คือ การดํารงตนและประพฤติ
ปฏิ บั ติ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง เหมาะสม ทั้ ง ตามกฎหมาย คุ ณ ธรรมจรรยาบรรณแห่ ง วิ ช าชี พ และจรรยาบรรณ
ข้าราชการ เพื่อรักษาศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ
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หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
หลักสูตรสําหรับการพัฒนาบุคลากรในแต่ละตําแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรใด
หลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ระเบียบ กฎหมาย นโยบายสําคัญของรัฐบาล การ
อบรมหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มทร.ตะวันออก
อบรมเทคนิคการรับโทรศัพท์ที่ดี การใช้อุปกรณ์สํานักงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. หลักสูตรการสร้างทีม ได้แก่ การอบรมการทํางานเป็นทีม ความรู้ด้านการบริหารจัดการ ด้านการ
จัดการกระบวนการทํางาน-ขั้นตอนการทํางาน
3. หลักสูตรการเข้าใจผู้อื่น ได้แก่ การอบรมการบริการที่เป็นเลิศสร้างความประทับใจ การพัฒนา
ความรู้ เ ฉพาะสาขาวิ ช าในเชิ ง ลึ ก การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด บริ ก าร การอบรมโครงการเพิ่ ม ทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษกับโปรแกรมสําเร็จรูป การอบรมเพิ่มเติมความรู้ที่ดีในการปฏิบัติงาน
4. หลักสูตรการคิดเชิงสังเคราะห์ ได้แก่ การอบรมเทคนิคการหาข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ การอบรม
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ การอบรมด้านคุณสมบัติ
ส่วนตัว หลักสูตรการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตําแหน่งหัวหน้าสํานักงาน
5. หลักสูตรพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (สําหรับผู้ปฏิบัติงาน) ได้แก่ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน การอบรมพัฒนาแนวความคิดและการสร้างทัศนะคติที่ดีในการทํางาน การ
อบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสําหรับบุคลากร

ตัวชีว้ ัดและเป้าหมายวัดความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตัวชีว้ ัด
ร้อยละ 50 ของบุคลากรได้รับการพัฒนาในสายงาน
ของตนเอง

กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรทุกคน

อย่างน้อยร้อยละ 30 ของบุคลากรทั้งหมด

บุคลากรทุกคน

จํานวนผู้บริหารและหัวหน้างานได้รับการพัฒนาเพื่อ ผู้บริหาร/หัวหน้างานใน
เข้าสู่ตําแหน่งหัวหน้าในอนาคต ปีละ 1 คน
สํานัก
อย่างน้อยปีละ 1 องค์ความรู้
บุคลากรทุกคน
อย่างน้อยปีละ 1 คน

บุคลากรสายสนับสนุนทุก
คน

6 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสํานักฯ และบทบาทหน้าที่ บุคลากรที่บรรจุใหม่ได้รับการอบรมเพิ่มความรู้ เรื่อง บุคลากรที่บรรจุใหม่
ที่ได้รับมอบหมาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรและหน่วยงาน และ
ความรู้เกี่ยวกับสํานักฯ บทบาทหน้าที่ตามภาระงาน
7 พัฒนาและปฏิบัติงานด้านการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร้อยละ 25 ของบุคลากรที่ได้รับการอบรมความรู้
บุคลากรทุกคน
ด้านการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
8 ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมบุคลากร
ร้อยละ 20 ของบุคลากรได้รับการอบรมเพื่อส่งเสริม บุคลากรทุกคน
คุณธรรม จริยธรรม
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ที่
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
ประชุมสัมมนา และศึกษาดูงาน ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
เพื่อพัฒนางานที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย
3 ส่งเสริมบุคลากรในการพัฒนาตนเองสําหรับเข้าสู่ตําแหน่ง
ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงในอนาคต
4 ส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในสํานัก ประสบการณ์ตรง การ
ปฏิบัติจริง และจากความรู้ที่แฝงอยู่ในตัวบุคคล มาใช้เป็น
ประโยชน์พัฒนาบุคลากรและการพัฒนางาน
5 ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นทั้งภายในและต่างประเทศ

ตารางกําหนดระยะเวลาการดําเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากรที่จัดโดยสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินกิจกรรม ปีงบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

ผู้บริหาร/บุคลากร

งปม.แผ่นดิน

ผู้อํานวยการ

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

งปม.แผ่นดิน

ผู้อํานวยการ

บุคลากรใหม่

งปม.แผ่นดิน

ผู้อํานวยการ /
กบ.

บุคลากรที่ปฏิบัตงิ าน

-ไม่มี-

รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายทะเบียน
และสถิติ

หัวหน้างาน

งบรายจ่าย

ผู้อํานวยการ

- 44 -

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา
และศึกษาดูงาน ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
เพื่อพัฒนางานที่เกี่ยวข้องของ
มหาวิทยาลัย
3. ส่งเสริมบุคลากรในการพัฒนา
ตนเองสําหรับเข้าสู่ตําแหน่ง
ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงใน
อนาคต
4. ส่งเสริมการจัดการความรู้ภายใน
สํานัก จากประสบการณ์ตรง การ
ปฏิบัติจริง และความรู้ที่แฝงอยู่ใน
ตัวบุคคล มาใช้เป็นประโยชน์พัฒนา
บุคลากรและการพัฒนางาน
5. ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุน
ได้รับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นทั้งภายในและต่างประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย

ตารางกําหนดระยะเวลาการดําเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากรที่จัดโดยสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินกิจกรรม ปีงบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

6. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ผู้บริหาร/บุคลากร
เกี่ยวกับสํานักฯ และบทบาทหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย
7. พัฒนาและปฏิบัติงานด้านการใช้ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

งปม.แผ่นดิน

ผู้อํานวยการ /
กบ.

คนละไม่เกิน
5,000

ผู้อํานวยการ

8. ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม บุคลากรทุกคน
บุคลากร

งปม.แผ่นดิน

กบ.
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การติดตามและประเมินผล
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดให้มีระบบการติดตาม ประเมินผลการพัฒนา
บุคลากร และผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา โดยใช้วิธีการประเมินผลการพัฒนา ดังนี้
1. กําหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องรายงานผลการเข้ารับการพัฒนาตามแบบที่กําหนด ภายใน
7 วัน หลังการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาจะสั่งการให้งาน
บริหารงานทั่วไปรวบรวมและส่งกองบริหารงานบุคคล ของมหาวิทยาลัยเพื่อเก็บเป็นสถิติการพัฒนาใน
ภาพรวม
2. ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น สังเกตความก้าวหน้า/การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน จากนั้นประเมินผล
ความก้าวหน้าในแบบประเมินผลการนําความรู้จากการพัฒนาบุคลากรไปใช้ในการปฏิบัติงาน
และ
ประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยให้บุคลากรทีไ่ ด้รับการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดู
งาน จัดทําแบบติดตามการนําความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนา ซึ่งจะทําภายหลังจากอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงานแล้วในระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาจะ
สั่งการให้งานบริหารงานทั่วไปรวบรวมและส่งกองบริหารงานบุคคล ของมหาวิทยาลัยเพื่อเก็บเป็นสถิติ
การติดตามการนําความรู้และทักษะที่ได้รับมาพัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลัยในภาพรวม
3. นําผลสรุปการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากแบบรายงานการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน และ
จากแบบติดตามการนําความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนามาประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
โดยผู้บังคับบัญชา ใช้เป็นข้อมูลประกอบการกําหนดหลักสูตร วิธีการพัฒนาตามความเหมาะสมและความ
ต้องการของบุคลากรในหน่วยงานต่อไป
4. เก็บสถิติรายเดือนเพื่อสํารวจเพื่อนถึงเพื่อน โดยมีเกณฑ์การพิจารณา 4 ด้าน ประกอบไปด้วย
1) ด้านการปฏิบัติงาน 2) ด้านการตรงต่อเวลา 3) ด้านการยิ้มแย้มแจ่มใส และ 4) ด้านการมีจิตสาธารณะ
เป็นการติดตามการปฏิบัติงานซึ่งกันและกันในสํานักฯ เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสํานึกการทํางานร่วมกับผู้อื่น
การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น สร้างขวัญและกําลังใจในการทํางาน และสิ้นภาคการศึกษาทํารายงานสรุป
เกณฑ์การพิจารณาการพัฒนาบุคลากรในภาพรวม
********************

ภาคผนวก

