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คํานํา
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ขึ้นภายใตกรอบแผน
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 2560 - 2564 และแผนปฏิบัติราชการประจําป 2560
ของมหาวิท ยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานีซึ่งไดผานการทบทวนและปรับ ปรุงใหเปนไปตามนโยบายของ
รัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา และเผยแพรใหสวนงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยไดนําไปใชในการ
กําหนดการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน รวมถึงสอดคลองกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
15 ป ฉบับที่ 2 (2551 - 2565) และเปนไปตามแผนยุทธศาสตร/กลยุทธสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 2560 - 2564
นอกจากนี้ ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ ไดวิเคราะห ทบทวนการดําเนินงานตาง ๆ
ใหเปนไปตามกับภารกิจและเปาหมายของสํานักสงเสริมฯ และการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิท ยาลัย ซึ่ ง เป นไปตามตัวชี้ วัด และเป าหมายของมหาวิท ยาลัย เพื่ อการดํ าเนิ นงานที่ มี
ประสิทธิภาพรวมถึงการนําผลการปฏิบัติงานและปญหาจากการปฏิบัติงานในปงบประมาณ 2559 ใน
เรื่องตาง ๆ มาทบทวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2560
สํา นัก สง เสริม วิช าการและงานทะเบี ยนมีค วามคาดหวัง ให แผนปฏิบั ติ ร าชการ ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ จะเปนเครื่องมือสําหรับการบูรณาการและการแปลงแผนสูการปฏิบัติ
ที่ชัดเจนและผลักดันใหการดําเนินการในภารกิจตาง ๆ ภายในสํานัก ใหเกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเปาประสงค
และวิสัยทัศนของสํานักสามารถตอบสนองเปาหมายและแสดงผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตรตาง ๆ ไดอยาง
เปนรูปธรรมที่ชัดเจนสอดคลองของมหาวิทยาลัยตอไป

ผูชวยศาสตราจารย ศิรวัฒน เฮงชัยโย
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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บทสรุปผูบริหาร
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนหนวยงานสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใน
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และใหบริการขอมูลขาวสารทางดานวิชาการ โดยประสานงานกับ
คณะฯ และหนวยงานอื่น ๆ ที่เ กี่ ยวขอ ง อยูภายใตก ารกํา กับ ดูแ ลของรองอธิก ารบดีผ ายวิช าการ
บริหารงานโดย ยึดหลัก การสง เสริม วิชาการใหเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับ อุดมศึก ษา มีก าร
ใหบริการที่ประทับใจและใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพ ภายใตการ
บริหารงานที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจําป (2560) ของมหาวิทยาลัย
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการดําเนินงานตามภารกิจและแผนปฏิบัติราชการ
ภายใตยุทธศาสตร เปาประสงคและกลยุทธทไี่ ดมีการนําเสนอตอมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร2 ยุทธศาสตร และมีตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน 34 ตัวชี้วัด ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตร
จํานวน
มหาวิทยาลัย
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 :
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 :
21
ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพไดมาตรฐาน
พัฒนาสํานักใหเปนหนวยงานสงเสริมและ
สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6:
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 :
13
พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเขาสู
การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ และ
สังคมดิจิทัล
บริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาล
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดรับจัดสรรงบประมาณ
ทั้งสิ้น 5,444,232บาท โดยแบงเปน
1.แบงตามงบประมาณที่ดําเนินการ
- งบประมาณแผนดิน
จํานวน
2,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 36.74
- งบรายได
จํานวน
3,444,232 บาท คิดเปนรอยละ 63.26
รายไดนโยบายตอเนื่อง จํานวน
3,060,100 บาท
รายไดขายใบสมัคร
จํานวน
384,132 บาท
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2. แบงตามประเภทงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
จํานวน 5,000,622 บาท
- งบลงทุน
จํานวน
137,600 บาท
- งบรายจายอื่น
จํานวน
306,010 บาท
3. แบงตามยุทธศาสตร มีรายละเอียดการจัดโครงการตามเงินงบประมาณ ดังนี้
โครงการ/งบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร
ที่ 1
ผลิตบัณฑิตมี
คุณภาพได
มาตรฐาน

ยุทธศาสตรสํานัก ประเภท
โครงการ
จํานวนเงิน
ฯ
งบประมาณ
(บาท)
ยุทธศาสตรที่ 1
แผนดิน 1. บริหารและพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
500,000
พัฒนาสํานักใหเปน
2. การพัฒนาหลักสูตร
500,000
หนวยงานสงเสริม
3. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตาม 500,000
และสนับสนุนการ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
ผลิตบัณฑิตที่มี
4. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
500,000
คุณภาพตามเกณฑ
รวม 2,000,000
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
รายได 1. สนับสนุนการผลิตบัณฑิต
2,074,010
รายได-ขายใบ 1..จัดทําคูมือรับสมัคร การจัดสอบ
384,132
สมัคร การประมวลผลสอบนักศึกษาใหม

รวมประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร
ที่ 6

ยุทธศาสตร
สํานักฯ
ยุทธศาสตรที่ 2

งบประมาณ
ยุทธศาสตร
ที่ 1
คิดเปน
รอยละ
81.89

4,458,142

ประเภท
โครงการ
จํานวนเงิน
งบประมาณ
(บาท)
รายได 1. บริหารสํานักงาน
854,940
2. จัดทําแผนปฏิบัติราชการ แผนงบประมาณและ
94,100
บริ
ห
ารจั
ด
การอย
า
งมี
พัฒนาระบบ
แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของสํานักสงเสริม
ประสิทธิภาพและ
วิชาการและงานทะเบียน
บริหารจัดการ บริหารงานโดจหลัก
3. บริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายในสํานัก
27,850
เพื่อเขาสูสังคม ธรรมาภิบาล
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดิจิทัล
4. อบรมพัฒนาความรู ความเขาใจดานคุณธรรม
9,200
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ
รวม

รวมประเด็นยุทธศาสตรที่ 6
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

หมายเหตุ
งบประมาณ
ยุทธศาสตร
ที่ 6
คิดเปน
รอยละ
18.11

986,090
5,444,232
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สวนที่ 1
บทนํา
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามที่ม หาวิท ยาลั ยได วางแนวทางการปฏิ บัติ ร าชการประจําป พ.ศ. 2560 - 2563 และ
กําหนดให ทุ ก สวนงานตาง ๆ ของมหาวิท ยาลัยจั ดทําแผนปฏิบัติร าชการประจําป พ.ศ. 2560ให
สอดคลองกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อใหสามารถดําเนินงานเปนไปในแนวทางเดียวกันและ
สามารถบรรลุตัวชี้วัดตาง ๆ ทั้งระดับหนวยงานและระดับมหาวิทยาลัย
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560 โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
1. ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยมีประเด็นในการจัดประชุมดังนี้
1.1 วิเคราะหและทบทวนแผนยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564)
1.2 ทบทวนกลยุทธ ตัวชี้วัดของและระดับความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรประจําป
พ.ศ. 2559
1.3 วิเคราะหผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจํา
สํานักฯของปงบประมาณ 2559
1.4 วิเคราะหแนวทางการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยประจําป 2560
2. จัดทําแผนปฏิบัติราชการและกําหนดตัวชี้วัดระดับสํานักฯ ใหสอดคลองกับตัวชี้วัด
ระดับมหาวิทยาลัยประจําป พ.ศ. 2560 ภายใตกรอบภาระงานของสํานักฯ
โดยคณะกรรมการจัดทําแผนของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป ง บประมาณ 2560 ประกอบดว ย 2 ประเด็นยุ ท ธศาสตร ตั วชี้วั ดของสํานัก ฯ ซึ่ ง
สอดคลองกับมหาวิทยาลัยจํานวน34ตัวชี้วัด
สํานักสงเสริมฯ ไดกําหนดความสํา เร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่รอยละ 80 โดยคํานวณจากตัวชี้วัดที่กําหนดคาเปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ.
2560 ซึ่งจําแนกเปน
1. ตัวชี้วัดตามตัวชี้วัดตามปฏิบัติร าชการของสํานักสง เสริม วิชาการและงานทะเบียน
จํานวน 22 ตัวชี้วัด ประกอบดวย
1.1 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาสํานักใหเปนหนวยงานสงเสริมและสนับสนุนการ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา จํานวน 15 ตัวชี้วัด
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1.2 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ และบริหารงาน
โดยหลักธรรมาภิบาล จํานวน 7 ตัวชี้วัด
2. ตัวชี้วัดตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยตามความรับผิดชอบของ
สํา นัก ส ง เสริ ม วิช าการและงานทะเบีย นที่ไ ดรั บ มอบหมายจากมหาวิท ยาลั ย จํา นวน 12 ตั วชี้ วั ด
ประกอบดวย
2.1 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพไดมาตรฐาน มีจํานวน 6ตัวชี้วัด
2.2 ประเด็นยุทธศาสตรท6ี่ พัฒนาระบบบริหารจัดการแนวใหมภายใตหลักธรรมาภิบาล
มีจํานวน 6ตัวชี้วัด

กรอบการวางแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปรัชญา
“สงเสริมวิชาการ บริการประทับใจ กาวไกลดวยเทคโนโลยี”
วิสัยทัศน
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนหนวยงานมุงเนนสงเสริม สนับสนุน กํากับ
และดูแลงานวิชาการใหมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา ใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ
ดวยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
พันธกิจ
1. สง เสริม สนับ สนุ น กํ า กั บ ดู แ ลงานวิ ชาการ การพั ฒ นาหลั ก สู ตร การพั ฒ นา
คณาจารยในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. บริหารจัดการและพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3. เปนศูนยกลางในการประสานงาน และดําเนินการรับนัก ศึก ษาตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
4. พัฒนาระบบ กลไกและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบริห ารจัดการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ
5. ใหบริ ก ารการศึก ษา หลักสูตร แผนการเรียน งานทะเบียนและงานประมวลผล
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
6. ปฏิ บิติ ง านใหเ ปน ไปตามมาตรฐานการประกั นคุ ณ ภาพการศึก ษาโดยยึ ดหลั ก
ธรรมาภิบาล
เปาหมาย
สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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นโยบายสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ
บริหารสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงไดกําหนดนโยบายการดําเนินงาน โดยใหสอดคลองกับ
ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. จัด ระบบการบริ ห ารงานและบริก ารการศึ ก ษาสอดคลอ งกั บ มหาวิท ยาลั ย
เปาประสงค และตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย และครบถวนตามภารกิจของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
2. ใหบุคลากรปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงคุณภาพการใหบริการไดมาตรฐาน เพื่อสราง
ความพึงพอใจแกผูรับบริการ
3. มีการตรวจสอบและประเมินผลในงานตางๆ ของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
4. สรางบุคลากรใหตระหนักในหนาที่และภารกิจของตนเองและสวนรวม
5. พัฒ นาระบบและกลไกในการควบคุม คุณ ภาพภายใน จั ดทํา เอกสารระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ใหสอดคลองกับองค ประกอบที่
กํ า หนดไว ใ น ระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เพื่ อ ใช กํ า กั บ และตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านให มี
ประสิทธิภาพ ภายใตกรอบนโยบายและหลักการของมหาวิทยาลัย
6. เนนการปฏิบัติงานที่ยึดหลักธรรมมาภิบาล โปรงใส ตรวจสอบได
แนวทางการดําเนินงานตามจุดเนนที่สําคัญ
มาตรการดานการบริหารและการจัดการ
1. สงเสริมใหนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย สะดวก มาใชใน
การปฏิบัติงานเพื่อรองรับการใหบริการการศึกษา และการบริหารงานของสํานัก รวมถึงสนับสนุนใหใช
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการรวบรวมขอมูล เพื่อการบริห ารหลักสูตร และการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองการเขาสูสังคมดิจิทัล
2. สนับสนุนพัฒนาหลักสูตร การบริหารงานหลักสูตร และการพัฒนาผูสอนและ
พัฒนาบุคคลากรของสํานัก อยางตอเนื่องใหมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
3. จัด กระบวนการรั บ นั ก ศึ ก ษาที่มี ป ระสิท ธิภ าพเพื่ อ การรับ นั ก ศึก ษาใหม ที่ มี
คุณสมบัติถูกตอง เหมาะสม และบรรลุตามเปาหมายการรับนักศึกษา
4. ปฏิบั ติง านภายใต ก ารใชค วามรูความสามารถที่ ถูก หลัก วิ ชาการ ดวยความ
รอบคอบ ระมัดระวัง และยืดหยุนพรอมรับการเปลี่ยนแปลง โดยตองมี คุณธรรมและจริยธรรม โดย
คํานึงถึงการมีสวนรวมของบุคลากรในสํานัก และความซื่อสัตยสุจริตในการดําเนินงาน
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5. ดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก ฯ ให เ ป น ไปตามแผน และบริ ห ารโครงการให เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดคํานึงถึงคุณภาพ ความสําเร็จและประโยชนขององคกรเปนหลักใน
การปฏิบัติงาน
6. ดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรการดานการเงินและงบประมาณ
1. จัดสรรงบประมาณใหเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจ เนนความถูกตอง สมเหตุ
สมผล เปนธรรม และเกิดความคุมคาเปนประโยชนโดยตรงตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเปนไป
ตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
2. วิเคราะหการจัดทําโครงการ และการจัดทําคําของบประมาณของหนวยงานโดย
ดําเนินการบนพื้นฐานของหลักการเหตุผลและขั้นตอนการวางแผนและบริหารโครงการโดยผลของงาน
ตองสามารถตอบสนองยุทธศาสตรของสํานักฯ และการประกันคุณภาพการศึกษา
3. ใชจายงบประมาณตองมีความชัดเจน โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
4. มีก ารติ ดตาม กระตุ น ตรวจสอบ และประเมิน ผลการปฏิ บัติ ง านตามแผน
งบประมาณ
5. รายงานสถานการณทางการเงินตอผูบริหารอยางตอเนื่อง
6. รายงานผลการดําเนินงานใหมหาวิทยาลัยทราบทั้งรายเดือนและรายไตรมาส
กรอบแนวทางในการปฏิ บัติ งานของสํ า นัก สง เสริ มวิ ช าการป 2560 - 2564 จากรอง
อธิการบดีฝายวิชาการ รศ.ดร.ธงชัย เครือหงษ
การวางแผนยุท ธศาสตร และกลยุท ธในการปฏิบัติง านของสํานักสง เสริมวิชาการและ
งานทะเบียนถือเปนสวนหนึ่งของการขับเคลื่อนงานดานวิชาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนงานสําคัญและ
ปจจุบันตองเปนงานเชิงรุกในการควบคุม กํากับ ระบบ กลไกในการปฏิบัติงานตางๆ ของหลักสูตร และ
การจัดการเรียนการสอน ที่เนนใหจัดแบบ ACTIVE LEARNING โดยใหเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา และขณะเดียวกันงานประจําของสํานักฯ ที่เปนทั้งงานการสนับสนุนและใหบริการที่
ใหแกหนวยงานคณะ อาจารย บุคลากร และนัก ศึก ษาตองมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการขับเคลื่อน
กิจกรรมทางวิชาการตาง ๆ เพื่อการผลิตบัณฑิต
ซึ่งงานสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะตองเนนหนักไปที่การสงเสริม สนับสนุน
การเรียนการสอนทั้งในดาน
1. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนดานหลักสูตร แผนการเรียน การลงทะเบี ยน
เรียน การประมวลผลสําเร็จการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
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2. การบริหารจัดการของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตองดําเนินการปรับปรุงใหเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่สอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เพื่อให
สรางบัณฑิตใหเปนคนที่สมบูรณตามจุดมุงหมายของหมวดวิชา
3. สง เสริม การจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ
4. ดานการดําเนินการจัดรับนักศึกษา การตรวจสอบคุณวุฒิ เนื่องจากเปนเรื่องสําคัญ
ในการที่จะไดนักศึกษาที่มีคุณสมบัติถูกตองตามความตองการของสาขาวิชามาศึกษาในมหาวิทยาลัย
5. การจั ดการศึก ษาและการบริหารงานตองดําเนินการภายใตก ารประกันคุณภาพ
การศึกษาซึ่งเปนเกณฑสําคัญในการควบคุมคุณภาพการศึกษา ใหมีประสิทธิภาพ
6. การใชเ ทคโนโลยีเ ขามาเพื่อชวยให ประชาสัม พันธและเขาถึงขอมูล ไดงาย เชน
การลงทะเบียน การบริการอื่น ๆ
ดังนั้นงานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงจัดไดวาเปนงานหลักทางการผลิต
บัณฑิตของมหาวิทยาลัย และมีปริมาณงานมาก และตองการคุณภาพงานที่สูงการทํางานจึงตองขยัน
อดทน และสรางสรรคผลงานใหเปนคุณประโยชนตอมหาวิทยาลัย
ประเด็นสําคัญที่มุงเนนการดําเนินงานใหพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1. ใหมุงเนนการประชาสัมพันธขาวสารตาง ๆ เกี่ยวกับปฏิทินวิชาการ การดําเนินงาน
อื่น ๆ ของสํานักฯ เพื่อใหนักศึกษาดําเนินงานตาง ๆ ไดตรงตามระยะเวลา
2. คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีการจัดทําแนวทางการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐาน ป 2558 ดังนั้นตองมุงเนนใหก ารสนับ สนุนการดําเนินงาน บริหารหลักสูตรใหเปนไปตาม
เกณฑดังกลาว และใหสอดคลองตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
3. สรางแนวทางการควบคุม ดูแล การบริหารงานหลักสูตรโดยการนําประกาศในการ
ดําเนินงานตาง ๆ ตามมาตรฐานหลักสูตร TQF ใหดําเนินการจัดระบบการติดตามใหเปนไปตามเกณฑ
ที่ตั้งไว
4. ใหบุคลากรตองไดรับ การพัฒ นาตนเองเพื่อการนําความรูมาพัฒนางาน และเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงานของตนเอง
5. มุงเนนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการสนับสนุนการใหบริการนักศึกษา
อาจารย กรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อใหเกิดความคลองตัว และมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ
สังคมดิจิทัลในปจจุบัน
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6. เพื่ อ ให ก ารสนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นการสอน การสอบ ให เ ป น ไปอย า งมี
ประสิท ธิภาพและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ให ดําเนินการเตรียมความพรอมและทําความเขาใจ
ระหวางสํานักสงเสริมฯ และหนวยงานที่เกี่ยวของ ในดานวิชาการของมหาวิทยาลัย
7. ใหมีการวิจัยสถาบันในสวนงานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อให
การเก็บรวบรวมขอมูลเปนไปอยางมีระบบ ในการศึกษาคนควาประเด็นปญหาที่จะหาแนวทางในการ
แกไขปญหาและพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ และใหสอดคลองกับการจัดการเรียนรูและวิจัยของสํานัก
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จากการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดมีการนําเสนอ
ผลการดําเนินงานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนประจําปการศึกษา 2558 (ปงบประมาณ
2559) และไดนําเสนอรางแผนยุทธศาสตรและกลยุทธประจําสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ป 2560 – 2564 และแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไดรับขอเสนอแนะในประเด็น ดังนี้
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทําแผนกลยุทธ
1. การจัดทําแผนยุทธศาสตรและกลยุทธของสํานักสงเสริมฯ ในสวนของการจัดทํา SWOT
ซึ่งเปนการวิเคราะหศักยภาพหลักของสํานักฯ ควรจะพิจารณาวาในการวิเคราะหแลวประเด็นเนื้อหา
ควรเปนไปในทิศทางเดียวกัน ไมควรจะเปนประเด็นใหจุดแข็งหรือโอกาสโดนขัดแยงดวยจุดออน และใน
แตละประเด็นควรเลือกที่สําคัญๆ ที่สงผลกระทบเพียง 5 ขอเพื่อทําใหสามารถกําหนดกลยุทธไดชัดเจน
มากยิ่งขึ้น
2. ตัวชี้วัดบางตัวควรมีการปรับปรุงเพื่อใหสามารถวัดผลไดอยางชัดเจนตองานที่ไดปฏิบัติ
หรือวาเพิ่มตัวชี้วัดเชน การสงเสริม สนับสนุนการบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาควรเพิ่มตัวชี้วัดจํานวนหลักสูตรที่ตองปรับปรุงตามรอบปหลักสูตร การบริหารจัดหาร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ควรเพิ่มตัวชี้ วัดที่ชัดเจนที่
สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการดําเนินการบริหารงาน เชน จัดใหมีการทวนสอบในรายวิชา
ศึกษาทั่วไปไมนอยวารอยละ 25 ของรายวิชา ทุกรายวิชาตองมีการจัดทํา มคอ. 3 – 6 ครบทุกรายวิชา
สําหรับบางตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับระยะเวลา ควรทบทวนวาเปนระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการดําเนินงาน
และสามารถปฏิบัติงานไดจริงและเปนมาตรฐาน
3. ในอนาคตสําหรับบางงานที่เปนงานเกี่ยวเนื่องมาหลายป ควรจัดทําขอมูลเปรียบเทียบ
ยอนหลัง 3 ป เพื่อเปนขอมูลในการประกอบการพิจารณาและจัดทํากลยุทธของสํานักฯ เพื่อสามารถ
เปนขอมูลและเหตุผลแทจริงทําใหสามารถตัดสินใจหรือวางแผนไดครอบคลุมและแมนยํายิ่งขึ้น
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ขอเสนอแนะเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. ในการดําเนินงานตาง ๆ ของสํานักฯ สามารถดําเนินงานไดครบถวนตามภารกิจ และ
ตามประเด็นยุทธศาสตร ผลผลิต โครงการและกิจกรรมที่ไดกําหนดไว
2. การดําเนินงานตาง ๆ ควรมีการประชาสัมพันธการดําเนินกิจกรรมใหมากขึ้นและชัดเจน
ยิ่งขึ้น เชนการประชาสัมพันธผานเว็บไซตเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
3. ในการใหบริการใหคําปรึกษาดานวิชาการควรจัดเปนคลินิก หรือสวนงานที่รับผิดชอบ
ใหบริการนักศึกษาโดยตรงเพื่อสามารถใหความชวยเหลือ แนะนํา แกไขปญหาใหแกนักศึกษาไดตรง
ประเด็นยิ่งขึ้น
4. ภารกิจงานหลักของสํานักฯ ในเรื่องของการรับสมัครนักศึกษาเนื่องจากมีการรวมกลุม
รับนักศึกษาโดยภาคีกลุม ราชภัฏภาคใต และแตล ะราชภัฏเองก็ มีการจัดรับนักศึกษาซึ่งมีหลากหลาย
รูปแบบ จึงควรมีการเทียบวิธีก ารของราชภัฏสุราษฎรกับราชภัฏอื่น ๆ วาแตกตางกันอยางไร หากมี
วิธีการที่นาจะสงผลตอการเพิ่มอัตราจํานวนผูสมัครได ควรพิจารณาปรับเพิ่มชองทางหรือวิธีการจัดรับ
เพื่อใหสามารถเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
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สวนที่ 2
ขอมูลพื้นฐานและการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร
ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบัน
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เริ่มกอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2516 ขณะที่มหาวิทยาลัยมีฐานะ
เปนวิทยาลัยครูสุราษฎรธานี ภายหลังไดทําการเปลี่ยนชื่อใหครอบคลุมภารกิจ ในการดําเนินงาน โดยมี
ชื่อวา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํานัก สง เสริม วิชาการและงานทะเบียน ตั้ง อยูชั้นที่ 1 อาคารกาญจนาภิเษกอนุส รณ เปน
หนวยงานที่ไดรับ ความเห็นชอบจากสภามหาวิท ยาลัยราชภัฏสุร าษฎรธานี ใหป ฏิบัติหนาที่ในการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งปฏิบัติหนาที่เปนกลไกในการขับเคลื่อนงานทางดานวิชาการ
ดวยการกํากับมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีใหสอดคลองกับมาตรฐานอุดมศึกษาและ
เปนที่ยอมรับในระดับสากล
การบริหารงานสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนหนวยงานกํากับมาตรฐานสนับสนุนและอํานวย
ความสะดวกในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และใหบ ริการขอมูลขาวสารทางดานวิชาการโดย
ประสานงานกับคณะวิชาฯ และหนวยงานที่เกี่ยวของ แบงกลุมงานออกเปน 5 กลุมงาน และมีภารกิจ
ดังนี้
1. งานบริหารทั่วไป
ปฏิ บั ติ ง านด า นงานสารบรรณ งานเลขานุ ก าร งานการเงิ น และบั ญ ชี งานพั ส ดุ
ครุภัณฑ งานแผนงาน งานประกันคุณภาพ การจัดประชุมที่เกี่ยวของ และงานอื่นที่ไดรับหมอบหมาย
2. งานสงเสริมวิชาการและมาตรฐานหลักสูตร
ปฏิบัติง านเกี่ยวกับ เอกสารขอมูล หลัก สูตรและรายวิชา สงเสริมการจัดการเรียน
การสอนใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) การประสานงานการ
เป ด สอนแต ล ะหลั ก สู ต ร การขอปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร การขอเป ด และป ด รายวิ ช า จั ด การประชุ ม
คณะกรรมการที่เกี่ยวของกับการจัดทําหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน
หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป
3. งานหลักสูตรและแผนการเรียน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับแผนการเรียนตลอดหลักสูตร การจัดตารางเรียน ตารางสอน ตาราง
สอบ การทําตนฉบับเอกสารตารางเรียน ตารางสอบ ประสานงานและตรวจสอบการเปด/ปดการสอน
รายวิชา การประสานงานการใชหองเรียน หองสอบ และใหบริการอาจารยและนักศึกษาที่มาติดตอ
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4.งานทะเบียนและประมวลผล
งานทะเบียนนักศึกษา งานสถิติขอมูล งานทะเบียนประวัติ การออกบัตรประจําตัว
นักศึกษา การลงทะเบียนเรียนและสวนตอเนื่อง งานวัดผลการศึกษา การออกหลักฐานการศึกษาการ
จัดทําใบรับรอง ใบแสดงผลการเรียน การรายงานผลการศึกษา การตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา การ
ตรวจสอบการขอสําเร็จการศึก ษา การประมวลผลการศึก ษาโดยระบบคอมพิวเตอร การขออนุมัติ
ผูสําเร็จการศึกษา การออกใบปริญญาบัตร งานบริการทั่วไป รวมถึงงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
5. งานรับนักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับนักศึกษาเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีการ
ประชาสัมพันธการรับนักศึกษา รับรายงานตัวนักศึกษาใหม การจัดทําเอกสารสําหรับนักศึกษาใหมการ
ตรวจสอบคุณวุฒิ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลและพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบฐานขอมูลและการ
พัฒ นาซอฟแวร เ พื่ อการศึ ก ษา การประชาสั ม พั น ธ ข าวสารต า งๆ ผ า นเว็ บ ไซต แ ละช อ งทางอื่ น ๆ
งานติดตามคุณภาพบัณฑิต และงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
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โครงสรางงานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กลุมงาน
บริหารทั่วไป

 งานธุรการ
 งานแผนและ
งบประมาณ
 งานติดตามและ
รายงานผล
 งานการเงินและพัสดุ
 งานประชุม
 งานวิจัยและพัฒนา
 งานบุคลากร
 งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

กลุมงาน
สงเสริมวิชาการ
และมาตรฐาน
หลักสูตร
 งานมาตรฐาน
หลักสูตร
 งานหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
 งานพัฒนาการ
จัดการเรียน
การสอน
 งานตรวจเลม
หลักสูตร (เปด/ปด/
ปรับปรุง)

กลุมงาน
หลังสูตรและ
แผนการเรียน

 งานโครงสราง
หลักสูตร
 งานแผนการเรียน
 งานตารางเรียน
ตารางสอน ตาราง
สอบ และผูคุมสอบ
 งานคําอธิบาย
รายวิชา
 งานยกเวน
เทียบโอนรายวิชา
 งานสรุปชั่วโมงสอน
และสรุปภาระงาน

กลุมงาน
ทะเบียนและ
ประมวลผล

กลุมงาน
รับนักศึกษาและ
สารสนเทศ

 งานทะเบียนการศึกษา
 งานบริการการศึกษา
 งานลงทะเบียนเรียน
 งานสมทบเรียน
 งานผลการเรียน
 งานประมวลผล
การศึกษา
 งานตรวจสอบจบ
หลักสูตร
 งานประมวลผล
ผูสําเร็จการศึกษา
 งานอนุมัติผลสําเร็จ
การศึกษา
 งานเอกสารหลักฐาน
การศึกษา
 งานเอกสารคํารองตาง
ๆ
 งานยายเขา-ออก
 งานบัตรนักศึกษา
 งานขึ้นทะเบียนผูข อ
สําเร็จการศึกษา
 งานขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 งานพระราชทาน
ปริญญาบัตร

 งานแผนรับนักศึกษา
 งานคูมือรับสมัคร
นักศึกษา
 งานรับนักศึกษา
 งานคูมือนักศึกษา
 งานทะเบียนและ
ประวัตินักศึกษา
 งานตรวจสอบวุฒิ
การศึกษา
 งานสถิติตาง ๆ
 งานพัฒนาและดูแล
ระบบสารสนเทศ
 งานเว็บไซต
 งานสื่อประชาสัมพันธ
 งานตรวจขอสอบ
 งานติดตามบัณฑิต
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โครงสรางองคกรของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผศ.ศิรวัฒน เฮงชัยโย
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ดร.เกษร เมืองทิพย

ผศ.กาญจนา เผือกคง

ผศ.ปริญญา นอยดอนไพร

รองผูอํานวยการ

รองผูอํานวยการ

รองผูอํานวยการ

(งานบริหารทั่วไปและสงเสริมวิชาการ)

(งานหลักสูตรและแผนการเรียน
งานมาตรฐานหลักสูตร
งานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป )

(งานทะเบียนและประมวลผลและรับ
นักศึกษาและสารสนเทศ)

นางอุบลรัตน ศิริพันธุ
หัวหนาสํานักงาน
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กลุมงาน
บริหารทั่วไป



ณัฐพร นอยลัทธี(เจาหนาที่

กลุมงาน
สงเสริมวิชาการ
และมาตรฐาน
หลักสูตร


บริหารงานทั่วไป)



ปทิตตา เมฆาสวัสดิ์



ศึกษา)



(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป)



อริสา มีพัฒน(นักวิชาการ

กลุมงาน
หลักสูตรและ
แผนการเรียน

ณรงค ดวงทองกุล

(นักวิชาการศึกษา)

ศุภโชค ปยกาญจน

โศรดา นอยดี (นักวิชาการ

กลุมงาน
ทะเบียนและ
ประมวลผล


ศึกษา)



(นักวิชาการศึกษา)

ฐานิตสรณ แสงรัตน
เพ็ญจันทร เขียวบุญจันทร



(นักวิชาการศึกษา)



(นักวิชาการคอมพิวเตอร)



เสาวภา หนูเนตร

กลุมงาน
รับนักศึกษาและ
สารสนเทศ

กาญจนา คงนุย

(นักวิชาการศึกษา)



(นักวิชาการศึกษา)



(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป)

อัญชลี มนินทร(พนักงาน
พิมพ ส.3)



ยุวลักษณ พุทธรักษา
นิเวศน แซโคว
(นักวิชาการศึกษา)



กาญจนา ชูนาค
(นักวิชาการศึกษา)

ภัทราพร สอิด(เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป)
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ภาระงานและผูรับผิดชอบแตละกลุมงาน
1) กลุมงานบริหารงานทั่วไป
 งานแผนและงบประมาณ
(ปทิตตา เมฆาสวัสดิ)์
 งานติดตามและรายงานผล
(ปทิตตา เมฆาสวัสดิ)์
 งานธุรการ
o รับ-สงเอกสาร
(ภัทราพร โยธาปาน)
o หนังสือออก ประกาศ คําสั่งตาง ๆ (ณัฐพร นอยลัทธี)
 งานการเงินและพัสดุ
(ณัฐพร นอยลัทธี)
 งานประชุม
(ณัฐพร นอยลัทธี, ภัทราพร โยธาปาน)
 งานประกันคุณภาพการศึกษา
(ณรงค ดวงทองกุล)
 งานบุคลากร
(ภัทราพร โยธาปาน)
 งานวิจัยและพัฒนา
(ปทิตตา เมฆาสวัสดิ)์
2) กลุมงานหลักสูตรและแผนการเรียน
 งานโครงสรางหลักสูตร
 งานแผนการเรียน
โศรดา นอยดี
 งานตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบและผูคุมสอบ
ฐานิตสรณ แสงรัตน
 งานคําอธิบายรายวิชา
เพ็ญจันทร เขียวบุญจันทร
 งานยกเวน เทียบโอนรายวิชา
 งานสรุปชั่วโมงสอนและสรุปภาระงานสอน
3) กลุมงานทะเบียนและประมวลผล
 งานทะเบียนการศึกษา
(ยุวลักษณ พุทธรักษา)
 งานบริการการศึกษา
(เจาหนาที่สํานักสงเสริมวิชาการฯ)
 งานลงทะเบียนเรียน
(ปทิตตา เมฆาสวัสดิ,์ กาญจนา คงนุย)
 งานสมทบเรียน
(กาญจนา ชูนาค)
 งานผลการเรียน
(เสาวภา หนูเนตร)
 งานประมวลผลการศึกษา
(เสาวภา หนูเนตร)
 งานตรวจสอบจบหลักสูตร
(เสาวภา หนูเนตร)
 งานประมวลผลผูสําเร็จการศึกษา
(เสาวภา หนูเนตร)
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 งานอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา
(อัญชลี มนินทร)
 งานเอกสารหลักฐานการศึกษา
(อัญชลี มนินทร, เสาวภา หนูเนตร)
 งานเอกสารคํารองตาง ๆ
(กาญจนา คงนุย)
 งานยายเขา-ออก
(กาญจนา ชูนาค)
 งานบัตรนักศึกษา
(ภัทราพร โยธาปาน)
 งานขึ้นทะเบียนผูขอสําเร็จการศึกษา (กาญจนา คงนุย)
 งานขึ้นทะเบียนบัณฑิต
(ยุวลักษณ พุทธรักษา)
 งานพระราชทานปริญญาบัตร
(เจาหนาที่สํานักสงเสริมวิชาการฯ)
4) กลุมงานรับนักศึกษาและสารสนเทศ
 งานแผนรับนักศึกษา
(ยุวลักษณ พุทธรักษา, ปทิตตา เมฆาสวัสดิ)์
 งานคูมือรับสมัครนักศึกษา (ยุวลักษณ พุทธรักษา, ปทิตตา เมฆาสวัสดิ)์
 งานรับนักศึกษา
(เจาหนาที่สํานักสงเสริมวิชาการฯ)
 งานคูมือนักศึกษา
(นิเวศน แซโคว, ณัฐพร นอยลัทธี, กาญจนา คงนุย)
 งานทะเบียนประวัตินักศึกษา
(กาญจนา ชูนาค, ภัทราพร โยธาปาน)
 งานตรวจสอบวุฒิการศึกษา
(กาญจนา ชูนาค, ภัทราพร โยธาปาน)
 งานสถิติตาง ๆ
(ปทิตตา เมฆาสวัสดิ,์ นิเวศน แซโคว, ศุภโชค ปยกาญจน)
 งานพัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศ (ยุวลักษณ พุทธรักษา, นิเวศน แซโคว)
 งานเว็บไซต
(นิเวศน แซโคว)
 งานสื่อประชาสัมพันธ
(นิเวศน แซโคว, ปทิตตา เมฆาสวัสดิ)์
 งานตรวจขอสอบ (ยุวลักษณ พุทธรักษา, นิเวศน แซโคว, ศุภโชค ปยกาญจน)
 งานติดตามบัณฑิต
(ปทิตตา เมฆาสวัสดิ,์ นิเวศน แซโคว)
5) กลุมงานสงเสริมวิชาการและมาตรฐานหลักสูตร
 งานมาตรฐานหลักสูตร
(ศุภโชค ปยกาญจน)
 งานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(อริสา มีพัฒน, ศุภโชค ปยกาญจน)
 งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (ณรงค ดวงทองกุล)
 งานตรวจเลมหลักสูตร(เปด/ปรับปรุง) (โศรดา นอยดี, อริสา มีพัฒน,
ศุภโชค ปยกาญจน)

17
แผนปฏิบัติร าชการประจําปงบประมาณ 2560

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร
วิเคราะหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนดวย SWOT Analysis
ดําเนินการประเมินสภาพแวดลอมและปจจัยตาง ๆ ที่สงผลตอการปฏิบัติงานของสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามหลัก SWOT Analysis ไดดังนี้
จุดแข็ง (S : STRENGTH)
ดานโครงสราง การบริหารงานและการใหบริการ
1. มีโครงสรางของสวนงานและกําหนดภาระงานที่ชัดเจน
2. มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง
3. เปนศูนยกลางแหลงขอมูลในการใหบริการการศึกษา
4. มีแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการที่สอดคลองตอภาระกิจงาน
5. ใชการบริหารงานแบบมีสวนรวมโดยยึดหลักหลักธรรมาภิบาล
ดานบุคลากร
1. บุค ลากรเป น คนดี มีค วามรู เชี่ ย วชาญในงาน มีค วามรั บ ผิด ชอบ มีทั ก ษะ
ในการคิดและการแกปญหา ทํางานเปนทีม และเต็มใจในการใหบริการ
ดานงบประมาณในการบริหารงาน
1. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรเพียงพอและมีความคลองตัวในการบริหารจัดการ
ดานเครื่องมือ อุปกรณ เทคโนโลยี และสถานที่ปฏิบัติงาน
1. อุ ป กรณ ค อมพิ ว เตอร พื้ น ฐานในการปฏิ บั ติ ง าน มี เ พี ย งพอ ทั น สมั ย มี
ประสิทธิภาพ และเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
2. มีระบบบริการการศึกษา สําหรับการใหบ ริการอาจารย เจาหนาที่ นัก ศึกษา
และสําหรับการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
3. ที่ตั้งของสํานักงานอยูในทําเลที่เหมาะสม สะดวกในการติดตอและใหบริการ
จุดออน (W : WEAKNESS)
ดานโครงสราง การบริหารงาน และการใหบริการ
1. ขาดความสมดุลยระหวางภาระงานตอผูรับผิดชอบ
ดานบุคลากร
1. บุคลากรเขาใจระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไมเพียงพอ
2. บุคลากรมีโอกาสพัฒนาตนเองตามสายงานนอย
ดานเครื่องมือ อุปกรณ เทคโนโลยี และสถานที่ปฏิบัติงาน
1. หองคลังขอสอบคับแคบและไมมีพื้นที่สําหรับบริการอาจารยในชวงการรับ -สง
ขอสอบ
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2. ระบบสารสนเทศในการสนับ สนุนการจัดการศึกษายังไมสอดคลองกับ เกณฑ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่เปลี่ยนแปลง
โอกาส (O : OPPORTUNITY)
1. มีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เกณฑการบริหารหลักสูตร การประกัน
คุณภาพการศึกษา มากําหนดทิศทางการจัดการศึกษา
2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายและแผนยุทธศาสตรที่ชัดเจน
ภัยคุกคาม/อุปสรรค (T : THREAT)
1. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ทําใหนักศึก ษาไมชําระคาลงทะเบียนเรียนตามระยะเวลา
กําหนดทําใหสงผลตอการดําเนินงานอื่น ๆ ของสํานัก
2. จํานวนประชากรในวัยเรียนมีแนวโนมลดลง สงผลตอการจัดระบบนักศึกษาใหมให
เปนไปตามแผนการรับนักศึกษา
3. นโยบายของมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงไมเปนไปตามกฎเกณฑที่ไดกําหนดไว
เชน การอนุญาตใหลงทะเบียนหลังจากกําหนดเวลา การขยายเวลาในการชําระเงินคาลงทะเบียน เปน
ตน ทําใหสงผลตอกระบวนการปฏิบัติงาน
4. นโยบายและงบประมาณในการปรับปรุง การดูแลรักษา และการแกไขระบบบริการ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ปรับเปลี่ยนไป ทําใหขาดความคลองตัวในการพัฒนาระบบ หรือสรางระบบ
ใหมใหรองรับการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับมาตรการทางการศึกษาในปจจุบัน
5. นโยบายการบริหารงบประมาณของประเทศที่ใหใชจายเปนรายไตรมาส ทําใหขาด
ความคลองตัวในการบริหารงบประมาณ
6. มหาวิทยาลัยวางกรอบความกาวหนาของบุคลากรสายสนับสนุนไมชัดเจน
7. ระบบอินเตอรเน็ตไมเสถียรสงผลตอการปฏิบัติงาน
8. คณะหรื อ หน ว ยงานอื่ น ๆ ละเลยการปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑทํ า ให ส ง ผลต อ การ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย
9. อาจารยที่ปรึกษายังปฏิบัติงานไมเต็มประสิทธิภาพ
10. นักศึกษาบางสวนไมใหความสําคัญในการตามระเบียบ แนวปฏิบัติตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย
11. จํานวนนักศึกษาตอจํานวนหองเรียนและขนาดหองเรียนยังไมเหมาะสม
ใชเทคนิค TOWS Matrix เพื่อมากําหนดกลยุทธในการดําเนินงาน
จากผลการวิเคราะหศักยภาพของสํานักฯ ตามหลัก SWOT Analysis ไดผลจุดแข็ง
จุดออน โอกาส และอุปสรรคในการดําเนินงานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จากนั้นได
ดําเนินการประเมินขอมูลเพื่อกําหนดกลยุทธในการดําเนินงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ไดดังนี้
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ปจจัยภายใน

ปจจัยภายนอก
(O : OPPORTUNITY)

(S : STRENGTH)

(W : WEAKNESS)

 โครงสรางและภาระงานชัดเจน
 มีแผนในการทํางาน
 มีนโยบายใหบุคลากรพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง
 บริหารงานแบบมีสวนรวมและยึดหลักธรร
มาภิบาล
 เปนแหลงศูนยกลางขอมูลในการใหบริการ
การศึกษา
 บุคลากรมีความสารมารถในการทํางาน
และทํางานเปนทีม
 อุปกรณตาง ๆ และเทคโนโลยีในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
 ที่ตั้งสํานักงานเหมาะสม

 ภาระงานของผูรับผิดชอบไมสมดุล
 บุคลากรเขาใจระบบประกันคุณภาพไม
เพียงพอ
 บุคลากรมีโอกาสไปพัฒนาตนนอย
 ระบบสารสนเทศไมสามารถปรับปรุงให
เหมาะสมกับเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงได
ทันเวลา
 หองคลังขอสอบคับแคบ

S-O

W-O

 มีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เกณฑการ  ใชเกณฑมาตรฐานการศึกษา  เสริมสรางความรูความเขาใจใน

เกณฑตาง ๆ เกี่ยวกับการศึกษา
ตางๆ กําหนดระบบ ระเบียบ
และการปฏิบัติงานใหกับบุคลากร
แนวปฏิบัติในการดําเนินงาน
การจัดการเรียนการสอนและ  ปรับปรุงระบบใหตอบสนองการ
 มหาวิทยาลัยมีนโยบายและแผนยุทธศาสตรที่ชัดเจน
บริหารขอมูลตามเกณฑ
บริหารจัดการหลักสูตร
มาตรฐาน ตาง ๆ
 ใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือใน
การจัดเก็บและบริหารขอมูล
บริหารหลักสูตร เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
ในการกําหนดทิศทางการจัดการศึกษา

(T : THREAT)

S-T

W-T

 เศรษฐกิจตกต่ําสงผลตอการชําระคาเทอมและสงผลตอ  เจาหนาที่ปรับการปฏิบัติงาน  ปรับปรุงดูแล ระบบบริการ
ใหเหมาะสมกับสถานการณที่
การปฏิบัติงาน
การศึกษาอยางตอเนื่อง
เปลี่ยนแปลง
ภายใตแผนงานของสํานัก
 จํานวนประชากรในการเรียนตอลดลง
 นโยบายเกี่ยวกับการเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงบอย  เปนศูนยกลางใหคําปรึกษา  จัดสรรเวลาใหแกบุคลากร
เกี่ยวกับระเบียบตาง ๆ ของ
ไปพัฒนาตนเอง
 นโยบายและงบประมาณการปรับปรุงระบบบริการ
มหาวิทยาลัยแกอาจารย
การศึกษาไมทันตอเหตุการณ
ตามสายงาน
เจาหนาที่เพื่อใหสามารถให
 กรอบความกาวหนาของบุคลากรสายสนับสนุนไม
ชัดเจน







ระบบ internet ไมเสถียร
หนวยงานอื่น ๆ ละเลยการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

คําแนะนําที่ถูกตองแกนักศึกษา
 พัฒนาระบบการจัดการรับเขา
นักศึกษา

อาจารยที่ปรึกษาปฏิบัติงานไมเต็มประสิทธิภาพ
นักศึกษาบางสวนไมใหความสําคัญกับกฎ ระเบียบ
จํานวนนักศึกษา : จํานวนหองเรียน : ขนาดหองเรียน
ไมสมดุลย

20
แผนปฏิบัติร าชการประจําปงบประมาณ 2560

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การกําหนดแผนกลยุทธจากการวิเคราะห TOWS Matrix
กลยุทธ SO เปนกลยุทธเชิงรุก (สถานการณที่หนวยงานตองการมากที่สุดโดยใชจุดแข็ง
และโอกาสที่ดีสรางแผนรุก) จากการประเมินจุดแข็งและโอกาสของหนวยงานจึงไดกําหนดกลยุทธคือ
 ใชเกณฑมาตรฐานการศึกษาตางๆ กําหนดระบบ ระเบียบแนวปฏิบัติในการ
ดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตร
 ใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการจัดเก็บและบริหารขอมูล
กลยุทธ WO เปนกลยุทธพลิกฟน (เลี่ยงจุดออน นําความสามารถเฉพาะอยางมาใชให
ไดเปรียบในสวนที่มีโอกาสสูง) จากการประเมินจุดออนและโอกาสของหนวยงานจึงไดกําหนดกลยุทธคือ
 เสริมสรางความรูความเขาใจในเกณฑตาง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาและการ
ปฏิบัติงานใหกับบุคลากร
 ปรับปรุงระบบใหตอบสนองการบริหารขอมูลตามเกณฑมาตรฐานตาง ๆ
กลยุทธ ST เปนกลยุทธการอยูกับที่ (การแกไขหรือลดอุปสรรคภายนอกโดยใชจุดแข็ง
ภายใน) จากการประเมินจุดแข็งและอุปสรรคของหนวยงานจึงไดกําหนดกลยุทธคือ
 เจาหนาที่ปรับการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
 เปนศูนยกลางใหคําปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยแกอาจารย
เจาหนาที่เพื่อใหสามารถใหคําแนะนําที่ถูกตองแกนักศึกษา
 พัฒนาระบบการจัดการรับเขานักศึกษา
กลยุทธ WT เปนกลยุทธตัดทอน (รีบสลาย จุดออนและหลีกเลี่ยง อุปสรรค หรือแกไขหรือ
ลดความเสียหายที่เกิดจากจุดออนและอุปสรรค)
 ปรับปรุงดูแล ระบบบริการการศึกษาอยางตอเนื่องภายใตแผนงานของสํานัก
 จัดสรรเวลาใหแกบุคลากรไปพัฒนาตนเองตามสายงาน
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การทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จากกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน จึงมีการทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ของสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงไดปรับปรุงใหมเพื่อใหเหมาะสมกับภารกิจงานที่เพิ่มขึ้น และให
สอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ไดเปนดังนี้
ปรัชญา
สงเสริมมาตรฐานวิชาการ บริการดวยใจ กาวไกลเทคโนโลยี
วิสัยทัศน
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนหนวยงานมุงเนนสงเสริม สนับสนุน กํากับ
และดูแลงานวิชาการใหมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา ใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ
ดวยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
พันธกิจ
1. สง เสริม สนับ สนุ น กํ า กั บ ดู แ ลงานวิ ชาการ การพั ฒ นาหลั ก สู ตร การพั ฒ นา
คณาจารยในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. บริหารจัดการและพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3. เปนศูนยกลางในการประสานงาน และดําเนินการรับนัก ศึก ษาตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
4. พัฒนาระบบ กลไกและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบริห ารจัดการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ
5. ใหบริก ารการศึก ษา หลักสูตร แผนการเรียน งานทะเบียนและงานประมวลผล
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
6. ปฏิ บิติ ง านใหเ ปน ไปตามมาตรฐานการประกั นคุ ณ ภาพการศึก ษาโดยยึ ดหลั ก
ธรรมาภิบาล
เปาหมาย
สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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สวนที่ 3
แผนปฏิบัติราชการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานีที่เปนภารกิจของสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
ทิศทางการพัฒนาสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาและปฏิบัติงาน ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี ที่มีเปาหมายในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยใชกลไกธรรมาภิบาลบนพื้นฐานของศักยภาพของตนเองที่มีอยูและมุง
สงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของมหาวิท ยาลัย ซึ่งสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มุงเนน ในประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 2 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพไดมาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6: พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเขาสูสังคมดิจิทัล
ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนและแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 2560
จากยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยสํานัก สง เสริม วิชาการและงานทะเบียนไดมีการกําหนด
ยุทธศาสตรเพื่อใหสอดคลองและปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยใหสําเร็จไดตามเปาหมาย ผูบริหารสํานัก
และบุคลากรในสํานักจึงไดรวมกันกําหนดนโยบายการบริการจัดการยุทธศาสตรและกลยุทธของสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังนี้
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แผนปฏิบัติราชการตามกลยุทธสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย : ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพไดมาตรฐาน
ยุทธศาสตรสํานักฯ 1 : พัฒนาสํานักใหเปนหนวยงานสงเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
เปาหมาย
หนวยงานกํากับมาตรฐานหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิต
เปาประสงค
1. จัดระบบการรับสมัครนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. สงเสริม สนับสนุนการผลิตบัณฑิตใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
เปาประสงคกลยุทธ
มหาวิทยาลัย

เปาประสงคที่ 1 บัณฑิตไดรับการ
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
บัณฑิตมีความรู คูคุณธรรม คิดเปนทํา
เปน มีภาวะผูนํา มีสุขภาวะ จิตอาสาและ
สํานึกสาธารณะ มีประสบการณที่
กอใหเกิดความเขาใจอันดีและรูเทาทัน
การเปลี่ยนแปลงของสังคม มีทักษะ
ภาษาอังกฤษและการใชเทคโนโลยี
สามารถแขงขันกับนานาชาติ และมีการ
ปรับลดสาขาที่ไมตอบสนองและมีการ
เพิ่มขยายสาขาและคณะที่ตอบสนองตอ
ความตองการของชุมชนทองถิ่นและการ
พัฒนาประเทศ

เปาประสงคกลยุทธ ตัวชี้วัดคาเปาหมาย หนวยงาน

เปาประสงคที่ 1 จัดระบบการรับนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
เปาประสงคที่ 2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สงเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
เปาประสงคที่ 3 สงเสริม สนับสนุนการผลิตบัณฑิตใหเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
กลยุทธ
(1) จัดระบบการรับนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
(2) พัฒนา ตรวจสอบ และดูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสวน
งานบริการการศึกษา/เว็บไซตใหมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
(1) รอยละความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต รอยละ 78
(2) รอยละของนักศึกษารายงานตัวรอบรับตรงเทียบกับ รอยละ 60
แผนรับ (รอบรับตรง) ของมหาวิทยาลัย
(3) จํานวนนักศึกษาใหมรายงานตัวเทียบกับแผนรับของ รอยละ 80
มหาวิทยาลัย
(4) ความพึงพอใจกระบวนการรับนักศึกษาใหม
รอยละ 80
(5) ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริการ
5
การศึกษา/เว็บไซต
(6) ความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศ
รอยละ 80

ผลผลิต /โครงการ/ กิจกรรม

งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น
โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
 กิจกรรม : รับนักศึกษา

2,074,010
983,150

 กิจกรรม : สนับสนุนการจัด
การเรียนการสอนและการสอบ

950,310

ผูรับผิดชอบ

ยุวลักษณ พุทธรักษา
ปทิตตา เมฆาสวัสดิ์
ณัฐพร นอยลัทธี
ปทิตตา เมฆาสวัสดิ์
ยุวลักษณ พุทธรักษา

 กิจกรรม : ประชุมติดตามการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิต

5,750

ปทิตตา เมฆาสวัสดิ์
นิเวศน แซโคว
ณรงค ดวงทองกุล

 กิจกรรม : เสริมสรางสมรรถนะ
การทํางานเพื่อสนับสนุนการรับ
นักศึกษา

54,800

ปทิตตา เมฆาสวัสดิ์
ณัฐพร นอยลัทธี
ยุวลักษณ พุทธรักษา

 กิจกรรม : อุปกรณสํารอง
ขอมูลขนาดใหญสําหรับสํานัก
เสริมวิชาการและงานทะเบียน

80,000

ยุวลักษณ พุทธรักษา
นิเวศน แซโคว
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สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เปาประสงคกลยุทธ
มหาวิทยาลัย
กลยุทธ
1. ปรับหลักสูตรเดิม พัฒนา
หลักสูตรใหมที่เนนสมรรถนะของ
นักศึกษา (Competency-Based
Curriculum) ใหมีความเหมาะสม
สอดคลองกับการทํางานไดจริง

2. สงเสริมการสอนที่เนน“รูจริงและ
ปฏิบัติได” เนนบูรณาการเรียนรู
และการทํางาน (Work
Integrated Learning) รวมมือกับ
สถานประกอบการใหมีสวนรวมใน
การจัดการเรียนการสอน เพื่อ
พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานใน
สถาน ที่จริงตามหลักพหุปญญา
3. กํากับติดตาม และประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนใหเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (Thai
Qualifications Framework for
Higher Education : TQF)

เปาประสงคกลยุทธ ตัวชี้วัดคาเปาหมาย หนวยงาน

ผลผลิต /โครงการ/ กิจกรรม

กลยุทธ
โครงการพัฒนาหลักสูตร
(1) สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรใหมหรือปรับปรุงหลักสูตรของคณะ
 กิจกรรม : อบรมการพัฒนา
ตาง ๆเพื่อมุงเนนสมรรถนะของนักศึกษาใหสอดคลองกับการ
หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
ปฏิบัติงานจริง
หลักสูตร พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัด
 กิจกรรม : คูมือพัฒนาหลักสูตร
(1) จํานวนหลักสูตรใหม หรือหลักสูตรปรับปรุงที่เนน
และคูมือการบริหารหลักสูตร
สมรรถนะของบัณฑิต
 กิจกรรม :ประชุมปฏิบัตกิ าร
(1.1) จํานวนหลักสูตรใหม ที่เนนสมรรถนะของ
จัดทําคูมือการจัดการเรียนการ
บัณฑิต
สอนแบบ Active Learning
(1.2) หลักสูตรปรับปรุงที่เนนสมรรถนะของบัณฑิต
รายวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560

(2) ปรับปรุงคูมือพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองตามกรอบ ปรับปรุง 1
 อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึก
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ครั้ง/1 เลม
ขอมูลรายวิชาและหลักสูตร
ออนไลนในระบบบริการ
การศึกษาสําหรับหลักสูตร TQF
ตัวชี้วัด
(1) จํานวนหลักสูตรที่มีสหกิจศึกษา

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

500,000
87,200

ศุภโชค ปยกาญจน

26,400

ศุภโชค ปยกาญจน
อริสา มีพัฒน

215,600

ผศ.กาญจนา เผือกคง
อริสา มีพัฒน

170,800

ศุภโชค ปยกาญจน

ณรงค ดวงทองกุล
ศุภโชค ปยกาญจน

กลยุทธ
(1) สงเสริม สนับสนุนการบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(2) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยการพัฒนาประสิทธิภาพ
การเรียนรู ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
(3) บริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาศึกษาทั่วไปใหเปนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(4) สนับสนุนใหอาจารยมีการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัด
(1) รอยละของนักศึกษาผานการประเมินตามกรอบ
TQF
(2) ปรับปรุงคูมือการบริหารหลักสูตรใหสอดคลองตาม ปรับปรุง 1
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ครั้ง /1 เลม
(3) ปฏิทินการดําเนินงานหลักสูตร
3 ภาคเรียน
(4) ผลประเมินการควบคุมการดําเนินงานหลักสูตรให รอยละ 85
ปฏิบัติตามระยะเวลาที่กําหนดในปฏิทินการ
ดําเนินงานหลักสูตร
(5) ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนการพัฒนา
มาก
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู ที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ

โครงการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 กิจกรรม : พัฒนาผูสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป

500,000
55,750

 กิจกรรม : การบริหารงานและ
ดําเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

144,750

ผศ.กาญจนา เผือกคง
อริสา มีพัฒน

 กิจกรรม : สงเสริมกิจกรรมที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญในรายวิชาศึกษา
ทั่วไป

227,460

ผศ.กาญจนา เผือกคง
อริสา มีพัฒน

 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ

72,040

ผศ.กาญจนา เผือกคง
อริสา มีพัฒน

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
 กิจกรรม : การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป
 กิจกรรม : สนับสนุนการจัดสอบ
รายวิชาศึกษาทั่วไป

500,000
130,800

369,200

ผศ.กาญจนา เผือกคง
อริสา มีพัฒน

ผศ.กาญจนา เผือกคง
อริสา มีพัฒน

ผศ.กาญจนา เผือกคง
อริสา มีพัฒน
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เปาประสงคกลยุทธ
มหาวิทยาลัย

เปาประสงคกลยุทธ ตัวชี้วัดคาเปาหมาย หนวยงาน
(6) ระดับความเหมาะสมความครอบคลุมและความ
สอดคลองของกิจกรรมการเรียนรู และขอสอบกับ
เนื้อหาและวัตถุประสงคการเรียนรูตามความ
รับผิดชอบหลักใน Curriculum Mapping ในแตละ
วิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(7) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ใหแกอาจารย
(8) ระดับความสําเร็จในการสงเสริมใหอาจารยมีการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ
(9) แนวปฏิบัติที่ดีของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนในการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต

4. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการ กลยุทธ
เรียนการสอน หลักสูตร 2 ภาษา (1) จัดทําขอมูลสําคัญพื้นฐานดวยภาษาอังกฤษ
และหลักสูตรนานาชาติ
ตัวชี้วัด
(1) ระดับความสําเร็จในการจัดทําขอมูลในการ
ใหบริการเปนภาษาอังกฤษ
3. สงเสริมการผลิตบัณฑิตในกลุมครุ ตัวชี้วัด
ศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ
(1) จํานวนหลักสูตรความเปนเลิศตามกลุม Cluster
อุตสาหกรรมธุรกิจบริการและการ
ทองเที่ยว วิทยาศาสตรเกษตรและ
สิ่งแวดลอมและกลุมการจัดการทาง
สังคมตามความตองการของชุมชน
ทองถิ่นและประเทศ
4. สงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน ตัวชี้วัด
ผานระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ (1) รอยละของรายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยใช eแบบผสมผสาน (Blended
learning
Learning) และการเรียนรูระบบ
เปดที่รองรับการเรียนการสอน
ออนไลน (Massive Open
Online Course : MOOC)

ผลผลิต /โครงการ/ กิจกรรม
มาก

2 ครั้ง

5

1 เรื่อง

3

งบประมาณ

โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนใหเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
 กิจกรรม : เทคนิคการสอน
ในศตวรรษที่ 21 ในระดับ
อุดมศึกษา
 กิจกรรม : ประชุมเพื่อสงเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
อยางมีระบบ
 กิจกรรม : อบรมแนวทางการ
ดําเนินงานบริหารหลักสูตรตาม
เกณฑมาตรฐานการบริหาร
หลักสูตร พ.ศ. 2558
 กิจกรรม : พัฒนาอาจารยที่
ปรึกษา
 กิจกรรม : แนวปฏิบัติที่ดีดานการ
ผลิตบัณฑิต
 กิจกรรม :อบรมความรูดานการ
จัดสหกิจศึกษา (Co-operative
Education : Co-op) ในหลักสูตร

ผูรับผิดชอบ

500,000

133,400

ดร.เกษร เมืองทิพย
ณรงค ดวงทองกุล

20,000

ดร.เกษร เมืองทิพย
ณรงค ดวงทองกุล

48,700

ดร.เกษร เมืองทิพย
ณรงค ดวงทองกุล

204,340

ปทิตตา เมฆาสวัสดิ์

46,300

ดร.เกษร เมืองทิพย
ณรงค ดวงทองกุล

47,260

ดร.เกษร เมืองทิพย
ณรงค ดวงทองกุล

กาญจนา คงนุย

ณรงค ดวงทองกุล

 ตัวชี้วัดตามนโยบายมหาวิทยาลัย
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ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย :
ยุทธศาสตรสํานักฯที่ 2 :
เปาประสงค

เปาประสงคกลยุทธ
มหาวิทยาลัย

พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเขาสูสังคมดิจิทัล
การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ และบริหารงาน
โดยหลักธรรมาภิบาล
เปนหนวยงานที่บริหารจัดการและปฏิบัติงานภายใตหลักธรรมาภิบาล
มีโครงสราง ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความคลองตัว
โปรงใส ตรวจสอบได
เปาประสงคกลยุทธ ตัวชี้วัด
หนวยงาน

ผลผลิต /โครงการ/ กิจกรรม

รวมทั้งสิ้น
โครงการบริ
ห
ารสํ
า
นั
ก
ส
ง
เสริ
ม
เปาประสงคที่ 6 การบริหารจัดการ เปาประสงค 3 เปนหนวยงานที่บริหารจัดการและ
วิ
ช
าการและงานทะเบี
ย
น
ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ ปฏิบัติงานภายใตหลักธรรมาภิบาล มีโครงสราง ระบบการ
 กิจกรรม : บริหารสํานักงาน
สื่อสารที่ทันสมัย ภายใตหลักธรร
บริหารที่มีประสิทธิภาพ มีความคลองตัวโปรงใส ตรวจสอบ
มาภิบาล เนนการสรางความสุขใน ได
การปฏิบัติงานควบคูกับมาตรฐาน
การทํางานในยุคสังคมดิจิทัล
 กิจกรรม : พัฒนาบุคลากร
กลยุทธ
กลยุทธ
และปฏิบัติ ราชการเกี่ยวกับงาน
1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัล (1) พัฒนา ตรวจสอบ และดูและระบบเทคโนโลยี
วิชาการเพื่อพัฒนางานดานวิชาการที่
ประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุมทั้ง
สารสนเทศในสวนงานบริการการศึกษา/เว็บไซตใหมี ไดรับมอบหมาย
มหาวิทยาลัย
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
(1) ความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณภาพ
 กิจกรรม : การบริหาร
ชีวิตและผลสัมฤทธิ์ขององคกร
สํานักงานเพื่อใชในการประกัน
(2) ความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศ รอยละ 80 คุณภาพ
(3) ความพึงพอใจในการใชบริการสํานัก
รอยละ 80
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 กิจกรรม : บริหารงานภาวะ
2. พัฒนาฐานขอมูลและระบบ
ตัวชี้วัด
ฉุกเฉินเรงดวนระดับหนวยงาน
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
(1) ความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณภาพ
ตัดสินใจ (Decision Support
ชีวิตและผลสัมฤทธิ์ขององคกร
โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
System)อยางเปนรูปธรรม
และแผนงบประมาณและแนวปฏิบัติ
3. สงเสริม สนับสนุน การทํางาน กลยุทธ
(1) การบริหารงานและการปฏิบัติงานของสํานักสงเสริม ที่ดีในการปฏิบัติงานของสํานัก
ภายใตบรรยากาศ “ครอบครัว
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
วิชาการและงานทะเบียนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เดียวกัน” (SRU Family)
(2) พัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะที่เกี่ยวของกับ
โครงการบริหารความเสี่ยงและ
การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในสํานักสงเสริม
ตัวชี้วัด
วิชาการและงานทะเบียน
(1) ผลประเมินภาพรวมประสิทธิภาพการ รอยละ
80
ปฏิบัติงานของบุคลากรของสํานักฯ
โครงการอบรมพัฒนาความรู
(2) ระบบกํากับการประกันคุณภาพ
ความเขาใจดานคุณธรรมและ
4
(3) ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน
ภายใน
ของหนวยงานภาครัฐ

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

990,040
854,940
273,580

อุบลรัตน ศิริพันธุ
ณัฐพร นอยลัทธี

167,100

108,250

306,010

94,100

27,850

9,200

ปทิตตา เมฆาสวัสดิ์
ณัฐพร นอยลัทธี

ดร.เกษร เมืองทิพย
ณรงค ดวงทองกุล

ปทิตตา เมฆาสวัสดิ์
ณัฐพร นอยลัทธี

ดร.เกษร เมืองทิพย
ปทิตตา เมฆาสวัสดิ์
ณรงค ดวงทองกุล

อุบลรัตน ศิริพันธุ
ณัฐพร นอยลัทธี

ปทิตตา เมฆาสวัสดิ์
ณัฐพร นอยลัทธี

(4) ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินการ
(5) รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา รอยละ 50
ตนเองนอกเหนือจากการเขารวม
โครงการของสํานักฯ
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เปาประสงคกลยุทธ
มหาวิทยาลัย

เปาประสงคกลยุทธ ตัวชี้วัด
หนวยงาน

ผลผลิต /โครงการ/ กิจกรรม

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

(6) จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการ 1 เรื่อง
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ตัวชี้วัด
(1) จํานวนแนวปฏิบัติที่ดีดานการจัดการที่
สงเสริมความเปนเลิศในการทํางาน

4. สงเสริมใหมกี ารกําหนด
กระบวนการและลดขั้นตอนใน
การปฏิบัติงานที่เปนรูปธรรม
กอใหเกิดความคลองตัวในการ
ปฏิบัติ
5. สงเสริมสนับสนุนการใช
ตัวชี้วัด
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสราง (1) จํานวนแนวปฏิบัติที่ดีดานการจัดการที่
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) สงเสริมความเปนเลิศในการทํางาน
ในการพัฒนาองคกรทุกระดับ (2) แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของสํานัก 1 เรื่อง
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
6. สงเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด
เพื่อการเปน Green
(1) ระดับความสําเร็จของการประหยัด
University
พลังงาน และการประหยัดน้ํา

หมายเหตุ สัญลักษณ  แทนตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

สรุปงบประมาณตามยุทธศาสตรสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจําปงบประมาณ 2560
โครงการ/กิจกรรม
แผนดิน

งบประมาณ
รายได

รายได
(ขายใบสมัร)
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งบประมาณที่ไดรับทั้งหมด 2,000,000 3,060,100 384,132
ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยดานที่ 1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพไดมาตรฐาน
โครงการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กิจกรรม 1 : ปรับปรุงหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป
กิจกรรม 2 : บริหารงานและสรุปการดําเนินงานหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป
กิจกรรม 3 : การสงเสริมการจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในรายวิชาศึกษาทั่วไป
กิจกรรม 4 : ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
โครงการพัฒนาหลักสูตร
กิจกรรม 1 : อบรมการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรพ.ศ.2558
กิจกรรม 2 : คูมือพัฒนาหลักสูตรและคูมือบริหารหลักสูตร
กิจกรรม 3 : ประชุมปฏิบัติการจัดทําคูมือการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning รายวิชาศึกษาทั่วไป
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
กิจกรรม 4 : อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกขอมูลรายวิชาและหลักสูตรออนไลนในระบบบริการการศึกษา
สําหรับหลักสูตร TQF
โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
กิจกรรม 1 : เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับอุดมศึกษา
กิจกรรม 2 : ประชุมเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอยางมีระบบ
กิจกรรม 3 : อบรมแนวทางการดําเนินงานบริหารหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานการบริหารหลักสูตร พ.ศ. 2558
กิจกรรม 4 : พัฒนาอาจารยที่ปรึกษา
กิจกรรม 5 : แนวปฏิบัติที่ดีดานการผลิตบัณฑิต
กิจกรรม 6 : อบรมความรูดานการจัดสหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op) ในหลักสูตร
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
กิจกรรม 1 : รับนักศึกษา
กิจกรรม 2 : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การสอบและสําเร็จการศึกษา
กิจกรรม 3 : ประชุมติดตามการประเมินคุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
กิจกรรม 4 : เสริมสรางสมรรถนะการทํางานเพื่อสนับสนุนงานรับนักศึกษา
กิจกรรม 5 : อุปกรณสํารองขอมูลขนาดใหญสําหรับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โครงการจัดทําคูมือรับสมัคร การจัดการขอสอบ การประมวลผลสอบนักศึกษาใหม
ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยดานที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการแนวใหมภายใตหลักธรรมาภิบาล
โครงการบริหารสํานักงาน
กิจกรรม 1 : บริหารสํานักงานสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กิจกรรม 2 : พัฒนาบุคลากรและการไปราชการเกี่ยวกับงานวิชาการเพื่อพัฒนางานดานวิชาการที่ไดรับ
มอบหมาย
กิจกรรม 3 : การบริหารสํานักงานเพื่อใชในการประกันคุณภาพการศึกษา
กิจกรรม 4 : บริหารความเสี่ยง
จัดทําแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ และแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
บริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายในสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อบรมพัฒนาความรู ความเขาใจดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ

500,000
55,750
144,750
227,460
72,040
500,000
87,200
26,400
215,600
170,800
500,000
133,400
20,000
48,700
204,340
46,300
47,260
500,000
2,074,010
983,150
950,310
5,750
54,800
80,000
384,132
986,090
273,580
167,100
108,250
306,010
94,100
27,850
9,200

สวนที่ 4
การติดตามและการประเมินผล
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เพื่อใหก ารดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย และตัวชี้วัดที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติร าชการ
ประจําปงบประมาณ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเห็นความสําคัญของการติดตามและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งสงผลตอความสําเร็จของงานเปนอยางยิ่ง ดังนั้นในการติดตาม ประเมินผล
สํานัก สง เสริมวิชาการและงานทะเบียนยึดหลัก การกระจายอํานาจ โดยสนับ สนุนการใชก ลไกการ
บริหารงานซึ่งมีรองผูอํานวยการและหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักฯ มีบทบาทอยางเต็มที่ในการ
บริหารกลยุทธ ติดตามการดําเนินงานและประเมินผลการดําเนินงานตามภารงานและกลยุทธที่รับผิดชอบ
รวมกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานโดยตรง เพื่อนําเสนอผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน และนําเสนอตอกองนโยบายและแผนในการนําไปประมวลผลการปฏิบัติงาน
ระดับมหาวิทยาลัยตอไป
ในการติ ดตาม และประเมิน ผลงานของสํานั ก สง เสริ ม วิ ชาการและงานทะเบียนหลัง จาก
ประกาศใชแผนปฏิบัติราชการประจําปที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานักฯ แลวนั้นได
กําหนดการดําเนินงานดังนี้
1. ติดตามเปาหมายการใชจายงบประมาณ (งบประมาณแผนดิน, งบประมาณรายได,
งบอื่นๆ)ติดตามการใชจายเงินงบประมาณประจําทุก เดือน จากขอมูล รายงานสถานะทางการเงิน
ประจําเดือน โดยมุงเนนการใชเงินใหสอดคลองตามแผนและนโยบายของมหาวิทยาลัยและเปนไปตาม
แผนงานที่วางไว
2. การติดตามแผนกิจกรรม
 จัดทําปฏิทินกิจกรรมและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการใหผูรับผิดชอบ
โครงการ/งานไดยึดปฏิบัติ
 กระตุน ตรวจสอบ และควบคุมการปฏิบัติงานโดยการประชุมติดตามเปนระยะ
 รายงานผลการดําเนินงานเมื่อกิจกรรม/โครงการเสร็จสิ้น
3. ประเมินผลสัมฤทธิ์ผลของโครงการ/กิจกรรม/ประเมินประโยชนของแผนปฏิบัติการ
(สิ้นสุดปงบประมาณ)
ผู รั บ ผิ ด ชอบโครงการ/กิ จ กรรม สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานโครงการ/กิ จ กรรม
แผนปฏิบัติการประจําป นําเสนอผลสัมฤทธิ์ดานการใชงบประมาณในแผนปฏิบัติการ ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการในภาพรวม ประโยชนของแผนปฏิบัติการที่ไดรับ สรุปประเด็นปญ หา/แนวทางแกไข และ
ขอเสนอแนะ เพื่อเปนประโยชนในจัดทําแผนปฏิบัติการในปถัดไปนําเสนอสรุปขอมูลตอคณะกรรมการ
ประจําสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน พรอมทั้งนําเสนอตอมหาวิทยาลัยตอไป

ภาคผนวก : คําอธิบายตัวชี้วัดกลยุทธ
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ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริการ
การศึกษา

ระดับเกณฑ
ระดับที่ 1 : มีแผนพัฒนาระบบ IT
ระดับที่ 2 : มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ระดับที่ 3 : ทดสอบและใชงานระบบ
ระดับที่ 4 : ประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ IT
ระดับที่ 5 : นําผลการประเมินมาปรับใช
รอยละความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศ
รอยละของความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศไมนอยกวา
คาเปาหมายที่กําหนดไวในเปาหมายประจําป
รอยละของนักศึกษารอบโควตาที่รายงานตัวเทียบ
รอยละของนักศึกษารอบโควตาที่รายงานตัวเทียบจากแผนรับ
จากแผนรับนักศึกษารอบโควตาในแตละปการศึกษา นักศึกษารอบโควตาในแตละปการศึกษาตามเกณฑที่กําหนดไว
ในเปาหมายประจําป
จํานวนนักศึกษาใหม
รอยละของนักศึกษาที่รายงานตัวเทียบจากแผนรับนักศึกษาใน
แตละปการศึกษาตามเกณฑที่กําหนดไวในเปาหมายประจําป
ความพึงพอใจกระบวนการรับนักศึกษาใหม
รอยละความพึงพอใจกระบวนการรับนักศึกษาใหม ไมนอยกวา
เกณฑกําหนดไวในเปาหมายประจําป
ปรับปรุงคูมือพัฒนาหลักสูตรและคูมือบริหาร
ดําเนินการปรับปรุงคูมือพัฒนาหลักสูตร และคูมือบริหาร
หลักสูตรใหสอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
หลักสูตรใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
ปละ 1 ครั้ง
ปฏิทินการดําเนินงานหลักสูตร
ดําเนินการจัดทําปฏิทินกําหนดการสําหรับการดําเนินงาน
หลักสูตรทุกภาคการศึกษา
ผลประเมินการควบคุมการดําเนินงานหลักสูตรให
รอยละของการประเมินผลการควบคุมการดําเนินงานหลักสูตร
ปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กําหนดในปฏิทินการ
ใหปฏิบัติตามระยะเวลาที่กําหนดในปฏิทินการดําเนินงาน
ดําเนินงานหลักสูตร
หลักสูตร
ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนการพัฒนา
ระดับที่ 1 : แผนการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สําคัญ
ระดับที่ 2 : มีโครงการการฝกอบรมใหกับสายวิชาการที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
ระดับที่ 3 : ดําเนินงานโครงการจัดฝกอบรม
ระดับที่ 4 : ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ระดับที่ 5 : นําผลการประเมินมาปรับใช
บริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหเปนไปตาม
รอยละของผลการเรียนรูตามความรับผิดชอบหลักใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
Curriculum Mapping หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความพึงพอใจบัณฑิตของผูใชบัณฑิต
รอยละความพึงพอใจการใชบัณฑิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฎสุราษฎรธานีของผูใชบัณฑิตตามเกณฑกําหนดในแตละป
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ตัวชี้วัด
ระดับเกณฑ
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอสภาพการใชชีวิตของ อัตรารอยละของความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใชบริการหองสมุด
นักศึกษา
อุปกรณทางการศึกษา หรือการใหบริการดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการศึกษา รวมไปถึงสภาพแวดลอมทางการเรียนรูภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี
แนวปฏิบัติที่ดีของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
สรางแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของสํานักสงเสริมวิชาการ
ทะเบียน
และงานทะเบียนตามกําหนดในแตละป
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนใหแก
อาจารย ปการศึกษาละ 2 ครั้ง
ระดับความสําเร็จในการสงเสริมใหอาจารย
ระดับที่ 1 : มีแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหกับ
มีการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่
บุคลากรสายวิชาการ
มีคุณภาพ
ระดับที่ 2 : มีโครงการการฝกอบรมใหกับบุคลากรสาย
วิชาการ
ระดับที่ 3 : ดําเนินงานโครงการจัดฝกอบรม
ระดับที่ 4 : ประเมินผลการจัดกิจกรรม
ระดับที่ 5 : นําผลการประเมินมาปรับใช
ระดับความสําเร็จในการจัดทําขอมูลพื้นฐานในการ ระดับที่ 1 : ปรับปรุงแบบฟอรมพื้นฐานตาง ๆ ใหมี
ใหบริการเปนภาษา อังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ระดับที่ 2 : จัดทําปายแนะนําตาง ๆ ในสํานักใหเปน
ภาษาอังกฤษ
ระดับที่ 3 : ปรับปรุงเว็บไซตเปนระบบ 2 ภาษา คือ
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ระดับที่ 4 : จัดทําคูมือตาง ๆ เปนภาษาอังกฤษ
ระดับที่ 5 : มีบุคลากรที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อให
บริการแกผูติดตอตางชาติได
ความพึงพอใจในการใชบริการสํานักสงเสริมวิชาการ รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการสํานักสงเสริมวิชาการและ
และงานทะเบียน
งานทะเบียนไมนอยกวาที่กําหนดในแตละปการปฏิบัติงาน
ผลประเมินภาพรวมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ ผลประเมินภาพรวมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
บุคลากรของสํานักฯ
ของสํานักฯ ไมนอยกวาที่กําหนดในแตละปการปฏิบัติงาน
ผลการประเมินประกันคุณภาพภายใน
ผลการประเมินประกันคุณภาพภายในไมนอยกวาที่กําหนดในแต
ละปการปฏิบัติงาน
รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนานอกเหนือจาก รอยละของบุคลากรที่ไดรับการฝกอบรม / ประชุม /พัฒนา
การจัดการความรู
ตนเอง นอกเหนือจากการจัดการความรูของสํานักฯ ไมนอยกวา
เกณฑที่กําหนดในแตละปการปฏิบัติงาน
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ตัวชี้วัด
ระดับเกณฑ
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน จํานวนโครงการจัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ของบุคลากร
ปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตามที่กําหนดในแตละป

33
แผนปฏิบัติร าชการประจําปงบประมาณ 2560

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

“Ê§àÊÃÔÁÇÔªÒ¡ÒÃ
ºÃÔ ¡ ÒÃ»ÃÐทÑ º ã¨
¡ Ò Çä¡Å´ Ç Âàทคâ¹âÅÂÕ ”

