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คำนำ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดทำขึ้นภายใต้แผนกลยุทธ์การพัฒนาสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) ที่ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 และได้ทบทวนแผนกลยุทธ์มาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการการดำเนินงานกำกับติดตาม ประเมินความสำเร็จ และพัฒนาปรับปรุง
ตลอดจนเพื่อการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย
และประเทศต่อไป
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบไปด้วยโครงการกิจกรรมที่สำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนจะดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นตัวผลักดันกลยุทธ์ ที่จะทำให้คณะไปสู่เป้าหมายที่วาง
ไว้
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรของคณะทุกท่านจะร่วมกันดำเนินงานตาม
แผนที่ได้วางไว้ในแผนปฏิบัติการฉบับนี้ เพื่อที่จะทำให้สามารถช่วยในการขับเคลื่อนตัวชี้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ไปสู่เป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ และบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะต่อไป
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1.1 หลักการและเหตุผล
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นกลไกในการกำกับติดตาม ประเมินผล และพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจด้านการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานด้านการบริหารต่าง ภายใต้กรอบวิสัยทัศน์และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานและผลักดันการดำเนินงานโครงการ
และกิจกรรมของคณะให้บรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดกลยุทธ์ของคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฎิบัติราชการ
1) เพื่อเป็นกลไกกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2) เพื่อให้เป็นแนวทางการดำเนินงานโครงการในภาระกิจต่างๆของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1.3 กระบวนการจัดทำแผนปฎิบัติราชการ
1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
2) คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
3) คณะกรรมการดำเนินการประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
4) คณะกรรมการเสนอแผนปฏิบัติราชการต่อคณะกรรมการประจำคณะ
5) ประกาศใช้แผนปฏิบัติราชการ
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีระบบและกลไกกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2) มีแนวทางการดำเนินการโครงการในภาระกิจต่างๆของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1.5 ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ
1) ระดับความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ (เป้าหมาย ระดับ 5)
ระดับ 1 มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ระดับ 2 มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ระดับ 3 มีการกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
ระดับ 4 มีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ระดับ 5 มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการในปีการศึกษาถัดไป
2) ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการตามแผนครบถ้วน (เป้าหมาย ร้อยละ 80)
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลทั่วไปและแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2562
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนกล
ยุทธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2565) ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์
และพันธกิจหลัก ดังนี้
2.1 วิสัยทัศน์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มุ่งสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและการให้บริการ ส่งเสริมและ
สนับสนุนงานด้านวิชาการ พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ และบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ได้
คุณภาพมาตรฐานสากล
2.2 อัตลักษณ์
ซื่อสัตย์ รอบรู้ สู้งาน บริการประทับใจ
2.3 พันธกิจ
1. สนับสนุนงานบริการการศึกษาและเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัย
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนางานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย
3. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
4. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารการศึกษาด้านหลักสูตร แผนการเรียน งานรับสมัคร นักศึกษา งาน
ทะเบียนและงานประมวลผล อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่หลากหลายและทันสมัย
5. พัฒ นาทรัพยากรการเรีย นรู้และการบริการด้านวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบเพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าและการวิจัยของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแบ่งออกเป็น 5 งาน ประกอบไปด้วย
1. งานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา พัฒนากระบวนการในการจัดทำหลักสูตรให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา พัฒนาคู่มือการจัดทำหลักสูตรให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและเกณฑ์มาตรฐาน
2. งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พัฒนา
บุคลากรเกี่ยวกับงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กำกับติดตาม และรวบรวมข้อมูลสถานประกอบการ
3. งานทะเบียนและประมวลผล งานรับสมัครนักศึกษาใหม่/ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ , งานทะเบียน
นักศึกษา, งานสถิตินักศึกษา, งานวัดผลการศึกษา, งานตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา, งานสำเร็จการศึกษาและหนังสือ
ออกเอกสารทางการศึกษา
4. งานวิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา งานวิ ท ยบริ ก าร บริ ก ารสิ ่ ง พิ ม พ์ ต ่ อ เนื ่ อ ง งานจั ด หา
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ งานเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
5. งานประกันคุณภาพการศึกษา ดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไป
ตามนโยบายและแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
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2.4 โครงสร้างหน่วยงาน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีโครงสร้างหน่วยงานซึ่งประกอบไปด้วยงานหลักๆ ซึ่งเป็นพันธกิจ
ของหน่วยงานซึ่งมีดังนี้
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
งานบริหารและธุรการ
งานทะเบียนและประมวลผล

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา
งานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

2.5 ผู้บริหารประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนปัจจุบันมีผู้บริหารจำนวน 5 คน ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการ รอง
ผู้อำนวยการและหัวหน้าสำนักงาน ซึ่งมีดังต่อไปนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภา นาสินพร้อม
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. นายกำธร สารวรรณ
รองผู้อำนวยการงานทะเบียนและประมวลผล
3. นางสาวสุพัตรา บุไธสง
รองผู้อำนวยการงานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษาและงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4. นางสุชาดา สุรางค์กุล
รองผู ้ อ ำนวยการงานบริ ห าร ธุ ร การ งานประกั น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และงานวิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีการศึกษา
5. นางสาวสุภาพร ร้อยพิลา
ปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ ห ั ว หน้ า สำนั ก งาน สำนั ก ส่ ง เสริ ม
วิชาการและงานทะเบียน
2.6 ข้อมูลบุคลากร
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนปัจจุบันมีบุคลากรสายสนับสนุนจำนวน 24 คน ซึ่งแบ่งตามงานที่
สังกัดได้ดังนี้
งานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
1. นางสาวสุภาพร ร้อยพิลา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2. นางสาวสมทรัพย์ ไชยนิคม
นักวิชาการศึกษา
3. นางสาวมยุรี มั่นยืน
นักวิชาการศึกษา
4. นางสาวสุภาณี ศรีอุทธา
นักวิชาการศึกษา
5. นางสาวนวพร ภารสุวรรณ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
6. นายปิยะพงศ์ อิสรนุวัฒน์
นักวิชาการศึกษา
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7. นางธีรารัสม์ ผลไชย
นักวิชาการศึกษา
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8. นางปุณญณุช จันทร์สมุด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานทะเบียนและประมวลผล
9. นายสนามชัย บริบูรณ์
นักวิชาการสถิติ
10. นางปิยะฉัตร โยธารินทร์
นักวิชาการสถิติ
11. นางสาวมยุรี ฤทธิ์ไชย
นักวิชาการศึกษา
12. นางสาวสุวิภา ยอดแก้ว
นักวิชาการศึกษา
13. นางสาวดวงเดือน อิ่มประสงค์ บุญใหญ่
นักวิชาการศึกษา
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา
14. นายศาสตรา มุลวิไล
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
15. นางพีรฎา จันโทมุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
16. นายอาวุธ โสเพ็ง
บรรณารักษ์
17. นางสาวพัชรารัตน์ บุญสร้อย
นักเอกสารสนเทศ
18. นายเลอพงศ์ ไกรยะสา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
19. นางสาวนฤมล ระมัยวงค์
นักเอกสารสนเทศ
20. นางสาวนิตยา สาธุชาติ
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
งานประกันคุณภาพการศึกษา
21. นางจิราภา นาครินทร์ มาตรา
นักวิชาการศึกษา
22. นางถนอมรัตน์ มหาชัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
23. นางสุภัคชรี โคตรพัฒน์
นักวิชาการศึกษา
24. นายดนุพล มหิพันธุ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2.7 ข้อมูลด้านงบประมาณ
ในปีงบประมาณ 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการจาก
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวน 10 โครงการ เป็นเงินจำนวน 854,900 บาท ซึ่งแบ่งออกเป็นงบประมาณแผ่นดิน
จำนวน 499,900 บาท และ งบประมาณเงินรายได้จำนวน 355,000 บาท
2.8 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกอบด้วยหลายงานย่อยจึงมีที่ตั้งอยู่ในหลายจุดของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ซึ่งมีดังต่อไปนี้
1. สำนักงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ตั้งอยู่ที่ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ (พื้นที่ในเมือง)
ทะเบียน
2. งานทะเบียนและประมวลผล (พื้นที่ในเมือง) ตั้งอยู่ที่ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ (พื้นที่ในเมือง)
3. งานทะเบียนและประมวลผล (พื้นที่นามน) ตั้งอยู่ที่ อาคารบริการกลาง
4. งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา
ตั้งอยู่ที่ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยี
(พื้นที่ในเมือง)
การศึกษา
5. งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา
ตั้งอยู่ที่ อาคารบรรณราชนครินทร์
(พื้นที่นามน)
6. งานประกันคุณภาพการศึกษา (พื้นที่นามน) ตั้งอยู่ที่ อาคารบริการกลาง
7. งานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ตั้งอยู่ที่ อาคารบริการกลาง
(พื้นที่นามน)
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ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2562
3.1 กลยุทธ์ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2562

แผน

26

2. จำนวนงานหรือกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนาการดำเนินการหรือให้บริการผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์

งาน/กิจกรรม

6

3. จำนวนวิธีหรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการหรือให้บริการด้าน
วิชาการและงานทะเบียน

วิธี/ช่องทาง

2

4. จำนวนคู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการจัดทำหรือพัฒนาขึ้น

เล่ม/ขั้นตอน

6

5. จำนวนงานหรือกิจกรรมที่มีการลดขั้นตอนหรือระยะเวลาการปฏิบัติงาน

งาน/กิจกรรม

2

ร้อยละ

80

งาน/กิจกรรม

2

โครงการ

-

9. จำนวนหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงที่ตรงกับความ ต้องการและทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ

หลักสูตร

3

10. พัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการการเรียน-การสอนควบคู่กับการทำงาน
(Work–Integrated Learning: WIL) หรือระบบสหกิจศึกษา (Co-operative
Education: Co-op)

หลักสูตร

6

สถานประกอบการ

6

งาน/กิจกรรม

2

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด (KPI)
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการบริหารและการให้บริการตลอดจนการใช้
ทรัพยากรของสำนักอย่างมีประสิทธิภาพ
1. จำนวนแผนการดำเนินงานตามภารกิจด้านต่างๆ ของสำนัก

6. ความพึงพอใจในคุณภาพของการให้บริการของสำนัก
7. จำนวนงานหรือกิจกรรมที่จัดให้มีการควบคุมความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลด
ความเสียหาย
8. จำนวนงานวิจัยสถาบันเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการ
ให้บริการด้านวิชาการและงานทะเบียน
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในระดับต่าง ๆ

11. จำนวนสถานประกอบการที่สร้างเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) กับ
มหาวิทยาลัย
12. จำนวนงานหรือกิจกรรมที่เกีย่ วข้องกับการพัฒนาหลักสูตร
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัด (KPI)

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2562

13. จำนวนงานหรือกิจกรรมที่สำนักจัดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจหลักสูตรและ
การการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

งาน/กิจกรรม

2

14. จำนวนงานหรือกิจกรรมที่สำนักดำเนินการในรูปการสร้างเครือข่ายหลักสูตร
และการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

งาน/กิจกรรม

2

15. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนเครือข่าย และสถาบัน
โรงเรียน/สถานศึกษา
ศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ และพื้นที่ใกล้เคียง

6

16. ร้อยละของบัณฑิตสอบผ่านเกณฑ์หรือได้รับใบประกอบวิชาชีพต่อจำนวน
นักศึกษาที่สมัครการทดสอบ

คน

55

17. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต

ร้อยละ

80

18. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ร้อยละ

80

กลยุทธ์ที่ 3 เป็นศูนย์การรับสมัคร และศูนย์ข้อมูลการศึกษา
19. นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย (เปรียบเทียบกับแผนรับ)

ร้อยละ

20. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น

ร้อยละ

5

งาน/กิจกรรม

2

ล้านบาท

0.28

23. จำนวนงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบจัดการด้านระบบ
สารสนเทศทางทะเบียน

งาน/กิจกรรม

2

24. จํานวนหน่วยงาน/ รายงานที่ให้บริการแก่บุคคล/หน่วยงานทั้งภายใน
ภายนอกสํานักและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ชิ้นงาน

100

25. ระดับความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศทางทะเบียน

ร้อยละ

80

21. จำนวนงานหรือกิจกรรมที่สำนักจัดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการรับ
สมัครนักศึกษาใหม่
กลยุทธ์ที่ 4 เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ ทางวิชาการที่มี
คุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
22. จำนวนงบประมาณสนับสนุนจัดการด้านระบบสารสนเทศทางทะเบียนของ
สำนัก

กลยุทธ์ที่ 5 เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการศูนย์วิทยบริการ เทคโนโลยี
การศึกษา
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2562

30. ร้อยละของเอกสารประกอบการสอน ผลการวิจัย และชิ้นงานที่พัฒนาเป็น
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และสื่อมัลติมีเดีย

ร้อยละ

6

31. จำนวนรายวิชาที่พัฒนาการเรียนการสอนรูปแบบ E-learning

รายวิชา

6

32. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ระบบ

1

33. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสื่อทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัลที่
หลากหลายทันสมัย

ร้อยละ

80

36. จำนวนแผนที่เกีย่ วข้องกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของสำนัก

แผน

2

37. จำนวนรูปแบบหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของสำนัก

งาน/กิจกรรม

2

38. จำนวนกิจกรรมหรือวิธีการสร้างการเรียนรู้และพัฒนาที่บุคลากร เรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง

งาน/กิจกรรม

2

ร้อยละ

80

โครงการ/กิจกรรม

2

41. จำนวนเอกสาร/รายงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา

เล่ม

2

42. จำนวนช่องทางการเผยแพร่กิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการ ประกันคุณภาพ
การศึกษา

ครั้ง

2

43. ผลการประเมินการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก
ระดับอุดมศึกษา

คะแนน

4

44. ผลการประเมินการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก
ระดับอาชีวศึกษา

คะแนน

4

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด (KPI)

กลยุทธ์ที่ 6 เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะที่เหมาะสมกับงาน บุคลากรมีความ
พร้อม ในการเรียนรู้ สามารถเปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่าง เหมาะสมต่อ
สถานการณ์ต่าง ๆ

39. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบการกำกับดูแลองค์กรที่ดี เกิดความโปร่ง ใส มั่นใจ
และสามารถตรวจสอบได้
40. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดทำหรือพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา
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3.2 ตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1. จำนวนแผนการดำเนินงานตามภารกิจด้านต่างๆ ของสำนัก

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
นางสุชาดา สุรางค์กุล
น.ส.สุภาพร ร้อยพิลา

2. จำนวนงานหรือกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนาการดำเนินการหรือให้บริการผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์

นายกำธร สารวรรณ
น.ส.สุพัตรา บุไธสง
นางสุชาดา สุรางค์กุล
น.ส.สุภาพร ร้อยพิลา

3. จำนวนวิธีหรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการหรือให้บริการด้าน
วิชาการและงานทะเบียน

นายกำธร สารวรรณ
น.ส.สุพัตรา บุไธสง
นางสุชาดา สุรางค์กุล

4. จำนวนคู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการจัดทำหรือพัฒนาขึ้น

นายกำธร สารวรรณ
น.ส.สุพัตรา บุไธสง
นางสุชาดา สุรางค์กุล
น.ส.สุภาพร ร้อยพิลา

5. จำนวนงานหรือกิจกรรมที่มีการลดขั้นตอนหรือระยะเวลาการปฏิบัติงาน

นายกำธร สารวรรณ
น.ส.สุพัตรา บุไธสง
นางสุชาดา สุรางค์กุล
น.ส.สุภาพร ร้อยพิลา

6. ความพึงพอใจในคุณภาพของการให้บริการของสำนัก

นายกำธร สารวรรณ
น.ส.สุพัตรา บุไธสง
นางสุชาดา สุรางค์กุล
น.ส.สุภาพร ร้อยพิลา

7. จำนวนงานหรือกิจกรรมที่จัดให้มีการควบคุมความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความ นายกำธร สารวรรณ
เสียหาย
น.ส.สุพัตรา บุไธสง
นางสุชาดา สุรางค์กุล
น.ส.สุภาพร ร้อยพิลา
8. จำนวนงานวิจัยสถาบันเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการให้บริการ นายกำธร สารวรรณ
ด้านวิชาการและงานทะเบียน
น.ส.สุพัตรา บุไธสง
นางสุชาดา สุรางค์กุล
น.ส.สุภาพร ร้อยพิลา
9. จำนวนหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงที่ตรงกับความ ต้องการและทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ

น.ส.สุพัตรา บุไธสง

12

ตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
10. พัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการการเรียน-การสอนควบคู่กับการทำงาน (Work– น.ส.สุพัตรา บุไธสง
Integrated Learning: WIL) หรือระบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education:
Co-op)
11. จำนวนสถานประกอบการที่สร้างเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) กับ
มหาวิทยาลัย

น.ส.สุพัตรา บุไธสง

12. จำนวนงานหรือกิจกรรมที่เกีย่ วข้องกับการพัฒนาหลักสูตร

น.ส.สุพัตรา บุไธสง

13. จำนวนงานหรือกิจกรรมที่สำนักจัดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจหลักสูตรและ
การการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

น.ส.สุพัตรา บุไธสง

14. จำนวนงานหรือกิจกรรมที่สำนักดำเนินการในรูปการสร้างเครือข่ายหลักสูตร
และการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

น.ส.สุพัตรา บุไธสง

15. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนเครือข่าย และสถาบัน
ศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ และพื้นที่ใกล้เคียง

น.ส.สุพัตรา บุไธสง

16. ร้อยละของบัณฑิตสอบผ่านเกณฑ์หรือได้รับใบประกอบวิชาชีพต่อจำนวน
นักศึกษาที่สมัครการทดสอบ

นายกำธร สารวรรณ

17. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต

น.ส.สุพัตรา บุไธสง

18. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

น.ส.สุพัตรา บุไธสง

19. นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย (เปรียบเทียบกับแผนรับ)

นายกำธร สารวรรณ

20. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น

นายกำธร สารวรรณ

21. จำนวนงานหรือกิจกรรมที่สำนักจัดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการรับสมัคร นายกำธร สารวรรณ
นักศึกษาใหม่
22. จำนวนงบประมาณสนับสนุนจัดการด้านระบบสารสนเทศทางทะเบียนของ
สำนัก

นายกำธร สารวรรณ

23. จำนวนงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบจัดการด้านระบบสารสนเทศ นายกำธร สารวรรณ
ทางทะเบียน
24. จำนวนหน่วยงาน/ รายงานที่ให้บริการแก่บุคคล/หน่วยงานทั้งภายในภายนอก นายกำธร สารวรรณ
สำนักและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
25. ระดับความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศทางทะเบียน

นายกำธร สารวรรณ

30. ร้อยละของเอกสารประกอบการสอน ผลการวิจัย และชิ้นงานที่พัฒนาเป็น
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และสื่อมัลติมีเดีย

นางสุชาดา สุรางค์กุล

31. จำนวนรายวิชาที่พัฒนาการเรียนการสอนรูปแบบ E-learning

นางสุชาดา สุรางค์กุล
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ตัวชี้วัด
32. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
นางสุชาดา สุรางค์กุล

33. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสื่อทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัลที่
หลากหลายทันสมัย

นางสุชาดา สุรางค์กุล

36. จำนวนแผนที่เกีย่ วข้องกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของสำนัก

น.ส.สุภาพร ร้อยพิลา

37. จำนวนรูปแบบหรือกิจกรรมที่เกีย่ วกับการพัฒนาบุคลากรของสำนัก

น.ส.สุภาพร ร้อยพิลา

38. จำนวนกิจกรรมหรือวิธีการสร้างการเรียนรู้และพัฒนาที่บุคลากร เรียนรู้ได้ด้วย น.ส.สุภาพร ร้อยพิลา
ตนเอง
39. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ

น.ส.สุภาพร ร้อยพิลา

40. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดทำหรือพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา

นางสุชาดา สุรางค์กุล

41. จำนวนเอกสาร/รายงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา

นางสุชาดา สุรางค์กุล

42. จำนวนช่องทางการเผยแพร่กิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการ ประกันคุณภาพ
การศึกษา

นางสุชาดา สุรางค์กุล

43. ผลการประเมินการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก
ระดับอุดมศึกษา

นางสุชาดา สุรางค์กุล

44. ผลการประเมินการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก
ระดับอาชีวศึกษา

นางสุชาดา สุรางค์กุล
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3.3 รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย งบรายได้
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการบริหารและการให้บริการ ตลอดจนการใช้ทรัพยากรของสำนักอย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1.1 แผนการบริหารและการให้บริการวิชาการ
- งานจัดหาทรัพยากร เพื่อรองรับการปฏิบัตภิ ารกิจด้านต่าง ๆของทุกกลุ่มงาน

1 ต.ค 61–30 ก.ย 62 น.ส.สุภาพร ร้อยพิลา

- งานปรับปรุงและซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน

1 ต.ค 61–30 ก.ย 62 น.ส.สุภาพร ร้อยพิลา

- งานบูรณาการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งภายในและภายนอกสำนัก

1 ต.ค 61–30 ก.ย 62 น.ส.สุภาพร ร้อยพิลา

- งานประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการสำนัก

1 ต.ค 61–30 ก.ย 62 น.ส.สุภาพร ร้อยพิลา

- งานปรับปรุงสำนักงานให้ทันสมัย สร้างความพึงพอใจของทั้งผู้ปฏิบัติงานภายในสำนัก และผู้ที่มาใช้บริการ

1 ต.ค 61–30 ก.ย 62 น.ส.สุภาพร ร้อยพิลา

1.2 แผนการปรับโครงสร้าง/กลไกการบริหารงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงานของสำนัก
- KM เรื่อง การจัดทำหรือพัฒนาคูม่ ือ/แนวปฏิบตั ิ/ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

1 ต.ค 61–30 ก.ย 62 นางสุชาดา สุรางค์กุล

- KM เรื่อง การให้บริการของสำนัก

1 ต.ค 61–30 ก.ย 62 นางสุชาดา สุรางค์กุล

1.3 แผนบริหารความเสี่ยง
- งานแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อศึกษาหาปัจจัยเสี่ยงและวิเคราะห์ความเสี่ยงของสำนัก

1 ต.ค 61–30 ก.ย 62 นางสุชาดา สุรางค์กุล

- งานการบริหารความเสี่ยง

1 ต.ค 61–30 ก.ย 62 นางสุชาดา สุรางค์กุล

1.4 แผนบริหารงบประมาณ
- งานสำรวจความต้องการการใช้ทรัพยากรประจำปี

1 ต.ค 61–30 ก.ย 62 น.ส.สุภาพร ร้อยพิลา

- งานจัดสรรงบประมาณตามแผนงานและโครงการ

1 ต.ค 61–30 ก.ย 62 น.ส.สุภาพร ร้อยพิลา

หมายเหตุ
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- งานตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของสำนัก
1 ต.ค 61–30 ก.ย 62 น.ส.สุภาพร ร้อยพิลา
กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย งบรายได้
ระยะเวลา
ผูร้ ับผิดชอบ
หมายเหตุ
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในระดับต่าง ๆ
2.1 แผนการสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
- โครงการเผยแพร่หลักสูตรมหาวิทยาลัยโดยผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์
1 ต.ค 61–30 ก.ย 62 น.ส.สุพตั รา บุไธสง ไม่ใช้งบประมาณ
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการคณาจารย์นิเทศสหกิจ
น.ส.สุพตั รา บุไธสง
450,000
(งบจาก สนอ.)
- โครงการพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่ในรูปแบบ Active Learning
27,000
16-17 พ.ค 62
น.ส.สุพตั รา บุไธสง
- โครงการวิจัยสถาบันเรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต
1 ต.ค 61–30 ก.ย 62 น.ส.สุพตั รา บุไธสง ไม่ใช้งบประมาณ
- โครงการวิจัยสถาบันเรื่อง สำรวจภาวะการมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
1 ต.ค 61–30 ก.ย 62 น.ส.สุพตั รา บุไธสง ไม่ใช้งบประมาณ
2.2 โครงการเครือข่ายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
- โครงการเครือข่ายระหว่างกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา
1 ต.ค 61–30 ก.ย 62 น.ส.สุพตั รา บุไธสง ไม่ใช้งบประมาณ
- โครงการเครือข่ายระหว่างกลุ่มอาจารย์ผู้สอน
1 ต.ค 61–30 ก.ย 62 น.ส.สุพตั รา บุไธสง ไม่ใช้งบประมาณ
- โครงการเครือข่ายระหว่างนักศึกษา
1 ต.ค 61–30 ก.ย 62 น.ส.สุพตั รา บุไธสง ไม่ใช้งบประมาณ
- โครงการเครือข่ายระหว่างบุคลากรทางวิชาการ
1 ต.ค 61–30 ก.ย 62 น.ส.สุพตั รา บุไธสง ไม่ใช้งบประมาณ
2.3 แผนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการเรียนระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
- โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนเครือข่าย และสถาบันศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ และ
1 ต.ค 61–30 ก.ย 62 น.ส.สุพตั รา บุไธสง ไม่ใช้งบประมาณ
พื้นที่ใกล้เคียง
กลยุทธ์ที่ 3 เป็นศูนย์การรับสมัคร และศูนย์ข้อมูลการศึกษา
3.1 แผนการจัดการแหล่งสารสนเทศด้านการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
- งานประสานข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่
1 ต.ค 61–30 ก.ย 62 นายกำธร สารวรรณ ไม่ใช้งบประมาณ
- โครงการเผยแพร่หลักสูตรมหาวิทยาลัยโดยผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์
1 ต.ค 61–30 ก.ย 62 นายกำธร สารวรรณ ไม่ใช้งบประมาณ
- งานเตรียมและบันทึกข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่
1 ต.ค 61–30 ก.ย 62 นายกำธร สารวรรณ ไม่ใช้งบประมาณ
3.2 แผนดําเนินงานรับตรงนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
- งานจัดทําและเตรียมทรัพยากรสําหรับการรับสมัครนักศึกษาใหม่
1 ต.ค 61–30 ก.ย 62 นายกำธร สารวรรณ ไม่ใช้งบประมาณ
3.3 แผนประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
- โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่
1 ต.ค 61–30 ก.ย 62 นายกำธร สารวรรณ ไม่ใช้งบประมาณ
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3.4 แผนการการรับสมัครเชิงรุก
- โครงการปรับปรุงกิจกรรมการรับสมัครนักศึกษาใหม่
กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย งบรายได้
กลยุทธ์ที่ 4 เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการและงานทะเบียนที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ
4.1 แผนจัดการด้านระบบสารสนเทศทางทะเบียน
- งานการดูแลบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลและการประมวลผลด้านสารสนเทศสําหรับงาน บริหารทางวิชาการ
และงานทะเบียน
- งานพัฒนาระบบประมวลผลด้านสารสนเทศสําหรับงานบริหารทางวิชาการและงานทะเบียน
4.2 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานบริหารทางวิชาการและงานทะเบียน
- งานพัฒนาระบบประมวลผลด้านสารสนเทศสําหรับงานบริหารทางวิชาการและงานทะเบียน
- โครงการจัดทําสารสนเทศเพื่อการติดต่อและการใช้บริการงานทะเบียนบนระบบออนไลน์
กลยุทธ์ที่ 5 เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการศูนย์วิทยบริการ และเทคโนโลยีการศึกษา
5.1 แผนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศด้านฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และสื่อมัลติมีเดีย สนับสนุนการเรียน
การสอน การวิจัย บริการวิชาการและพันธกิจของคณะมหาวิทยาลัย
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ E-learning
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการอิเล็กทรอนิกส์ E-learning
5.2 แผนการพัฒนาระบบการให้บริการสื่อทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัลที่หลากหลายทันสมัย
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ OPAC เพื่อการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด
- โครงการแนะนำการใช้บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ (Library Tour)
- โครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
5.3 แผนการพัฒนาพื้นที่ให้บริการให้มีความทันสมัยและรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการได้
- โครงการพัฒนาจัดหาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในรูปแบบสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ตรงกับความต้องการ 80,000
ของผู้ใช้บริการ
5.4 แผนการส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชน และผู้สนใจทั่วไป
- โครงการบริการห้องสมุดเคลื่อนที่เพื่อชุมชน
- โครงการ Library Fair (เปิดบ้านวิทยบริการฯ)

1 ต.ค 61–30 ก.ย 62 นายกำธร สารวรรณ ไม่ใช้งบประมาณ
ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1 ต.ค 61–30 ก.ย 62 นายกำธร สารวรรณ ไม่ใช้งบประมาณ
1 ต.ค 61–30 ก.ย 62 นายกำธร สารวรรณ ไม่ใช้งบประมาณ
1 ต.ค 61–30 ก.ย 62 นายกำธร สารวรรณ ไม่ใช้งบประมาณ
1 ต.ค 61–30 ก.ย 62 นายกำธร สารวรรณ ไม่ใช้งบประมาณ

1 ต.ค 61–30 ก.ย 62 นางสุชาดา สุรางค์กลุ ไม่ใช้งบประมาณ
1 ต.ค 61–30 ก.ย 62 นางสุชาดา สุรางค์กลุ ไม่ใช้งบประมาณ
1 ต.ค 61–30 ก.ย 62 นางสุชาดา สุรางค์กลุ ไม่ใช้งบประมาณ
1 ต.ค 61–30 ก.ย 62 นางสุชาดา สุรางค์กลุ ไม่ใช้งบประมาณ
1 ต.ค 61–30 ก.ย 62 นางสุชาดา สุรางค์กลุ ไม่ใช้งบประมาณ
นางสุชาดา สุรางค์กลุ
1 ต.ค 61–30 ก.ย 62 นางสุชาดา สุรางค์กลุ ไม่ใช้งบประมาณ
1 ต.ค 61–30 ก.ย 62 นางสุชาดา สุรางค์กลุ ไม่ใช้งบประมาณ
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กลยุทธ์ที่ 6 เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะที่เหมาะสมกับงาน บุคลากรมีความพร้อม ในการเรียนรู้สามารถเปลี่ยนแปลง และปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ
6.1 แผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
- โครงการพัฒนากรอบอัตรากำลังและภาระงาน (Job Description) ของบุคลากรประจำสำนัก
1 ต.ค 61–30 ก.ย 62 น.ส.สุภาพร ร้อยพิลา
- โครงการพัฒนากรอบสมรรถนะของบุคลากรประจำสำนัก
1 ต.ค 61–30 ก.ย 62 น.ส.สุภาพร ร้อยพิลา
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรประจำสำนัก
1 ต.ค 61–30 ก.ย 62 น.ส.สุภาพร ร้อยพิลา
กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย งบรายได้
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
6.2 แผนการจัดการเรียนรู้
- โครงการการพัฒนา Facilitator ให้เป็นแกนหลักในการจัดการความรู้ (KM)
35,000
13-14 พ.ค 62 นางสุชาดา สุรางค์กลุ
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบการกํากับดูแลองค์กรทีด่ ี เกิดความโปร่งใส มั่นใจ และสามารถตรวจสอบได้
7.1 แผนการประกันคุณภาพการศึกษา
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำมาตรฐานการอุดมศึกษาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
60,000
พ.ย.62
นางสุชาดา สุรางค์กลุ
การศึกษาระดับคณะและสถาบันมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจประเมินคุณภาพศึกษาระดับคณะและสถาบันมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
28,000
20-21 มิ.ย 62 นางสุชาดา สุรางค์กลุ
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจประเมินคุณภาพศึกษาระดับอาชีวศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
60,000
17-19 มิ.ย 62 นางสุชาดา สุรางค์กลุ
- โครงการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา และระดับ
104,500
25-26 มี.ค 62 นางสุชาดา สุรางค์กลุ
อาชีวศึกษา
- โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันประจำปีการศึกษา 2561
195,400
23-24 ก.ย 62 นางสุชาดา สุรางค์กลุ
- โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (ค่าตอบแทน)
15,000
23-24 ก.ย 62 นางสุชาดา สุรางค์กลุ
7.2 แผนการเผยแพร่งานประกันคุณภาพการศึกษาของสำนัก
- งานพัฒนาปรับปรุงช่องทางการเผยแพร่กิจกรรม/โครงการเกีย่ วกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1 ต.ค 61–30 ก.ย 62 นางสุชาดา สุรางค์กลุ ไม่ใช้งบประมาณ

