คํานํา
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ตระหนักและให
ความสําคัญกับการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหการดําเนินงานและ
บริหารจัดการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน โดย
ไดจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อนําเสนอผลการดําเนินงานและการตรวจสอบตนเองในรอบ
ปก ารศึ ก ษา 2556 ตอคณะกรรมการประเมินตรวจสอบ ซึ่ง ผลจากการประเมิน ตรวจสอบของ
คณะกรรมการฯ ครั้งนี้ สํานัก สง เสริมวิชาการและงานทะเบียน จะไดนํามาใชเ ปนแนวทางในการ
ปรับปรุง สง เสริม สนับสนุน และพัฒ นาการปฏิบัติง านตามพันธกิจหลัก เพื่อบรรลุวิสัยทัศนและ
พันธกิจของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
รายงานประจําป การประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2556 ของสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประกอบดวย ขอมูล พื้นฐานของสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพและตัวบงชี้ สรุปผล
การประเมินและแนวทางการพัฒนา

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สิงหาคม 2557

บทสรุปผูบ ริหาร
รายงานการประเมิ นตนเองสํ านัก สง เสริม วิชาการและงานทะเบีย นป ก ารศึก ษา 2556
ปฏิบัติงานตามภารกิจเพื่อใหส อดคลองเชื่อมโยงกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุร าษฎรธานี
ที่สอดรับ กับ องคประกอบ และตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อใหผลการ
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพ และการพัฒนา
อยางตอเนื่อง โดยตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติง าน จํานวน 5 องคป ระกอบ 9 ตัวชี้วัดตามเกณฑ
มาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พรอมทั้งตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ 1 ตัวบงชี้ตามเกณฑสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ดําเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยอีก 1 ตัวชี้วัดของเกณฑมาตรฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยู ในระดับดีมาก
องคประกอบ
คะแนนประเมินตนเอง ระดับการประเมิน
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ
ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
5 คะแนน
ดีมาก
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
5 คะแนน
ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
5 คะแนน
ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
5 คะแนน
ดีมาก
ตั ว บ ง ชี้ ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพั ฒ นาสั ม ฤทธิ์ ผ ลการเรี ย นตาม
ดําเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
คุณลักษณะของบัณฑิต
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสํานัก
5 คะแนน
ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
5 คะแนน
ดีมาก
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
5 คะแนน
ดีมาก
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
5 คะแนน
ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 9.1.1 ซื่อสัตย รอบรู สูงาน
ไมนับคะแนน
เฉลี่ย
5.00
ดีมาก

สมศ. ที่ 7
ผลงานวิชาการที่ไดรบั การรับรองคุณภาพกําหนดระดับผลงานวิชาการ คาคะแนนที่ได 5.40 คะแนน
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บทที่ 1
ขอมูลพื้นฐานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1.1 ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบัน
สํานัก สงเสริม วิชาการและงานทะเบียน เริ่มกอตั้ง เมื่อป พ.ศ. 2516 ขณะที่มหาวิท ยาลัยมีฐานะเปน
วิทยาลัยครูสุราษฎรธานี ภายหลังไดทําการเปลี่ยนชื่อใหครอบคลุมภารกิจ เปนชื่อ สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
สํานัก สง เสริม วิ ชาการและงานทะเบียน ตั้ง อยูชั้น ที่ 1 อาคารกาญจนาภิเ ษกอนุ ส รณ เป น
หนวยงานที่ได รับ ความเห็น ชอบจากสภามหาวิ ท ยาลัยราชภั ฏสุร าษฎร ธานี ให ป ฏิบั ติห น าที่ใ นการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งปฏิบัติหนาที่เปนกลไกในการขับเคลื่อนงานทางดานวิชาการ
ดวยการกํากับมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีใหสอดคลองกับมาตรฐานอุดมศึกษาและเปน
ที่ยอมรับในระดับสากล

1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค
ปรัชญา
“สงเสริมวิชาการ บริการประทับใจ กาวไกลดวยเทคโนโลยี”
วิสัยทัศน
สงเสริม สนับสนุนงานดานวิชาการใหเปนไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา เพื่อสนองนโยบายการผลิต
บัณฑิตของมหาวิทยาลัย
พันธกิจ
1. สง เสริม สนับสนุนงานวิชาการและพัฒ นาหลัก สูตรใหเ ปนไปตามมาตรฐานอุดมศึก ษา
เพื่อมุงสูความเปนสากล
2. จัดกระบวนการรับนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหไดนักศึกษาที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
และสอดคลองตามแผนการผลิตบัณฑิต
3. สนับสนุนและบริการดานการเรียนการสอน งานทะเบียน นักศึกษา งานบริการการศึกษา
โดยมุงเนนคุณภาพการใหบริการและพัฒนางานอยางตอเนื่อง
4. ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการใหบริการการศึกษา
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการหนวยงานใหมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
6. สงเสริมใหบุคลากรทํางานวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานอยางตอเนื่อง

วัตถุประสงค

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2557

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดกําหนดวัตถุประสงค ดังนี้
1. สง เสริม และสนับ สนุ นกระบวนการจัด การเรี ยนการสอนให มีม าตรฐานตามเกณฑ
อุดมศึกษา
2. ใหการบริการดานการเรียนการสอน งานทะเบียนนักศึกษา งานบริการการศึกษา อยางมี
ประสิทธิภาพ
3. พัฒนาระบบสารสนเทศและใหบริการดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวดเร็ว (e-service)
4. ใหการบริหารจัดการหนวยงาน มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

อัตลักษณของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
“ซื่อสัตย รอบรู สูงาน บริการประทับใจ”
นิยาม ซื่อสัตย รอบรู สูงานบริการประทับใจ คือบุคลากรตองมีความซื่อสัตยสุจริตมีจรรยาบรรณ
รอบรูเกี่ยวกับงานในหนาที่ และบุคคลหรือหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของ สามารถบริหารตนบริหารคนและ
บริหารงานเพื่อใหเกิดความคุมคามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตความประทับของผูร ับบริการอยาง
สูงสุด

ยุทธศาสตรการบริหารงานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. จัดตั้งโครงสรางสํานักงานใหเปนระบบ สามารถนํามาประยุกตใชและปฏิบัติงานใหเกิด
ประสิทธิภาพ
2.ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานขอมูล การบริหารจัดการ
การศึกษาที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ปลอดภัย และสามารถนํามาประยุกตใชและปฏิบัติงานให
เกิดประสิทธิภาพ
3. พัฒนาระบบการใหบริการการศึกษาในรูปแบบ e-Service ประกอบดวย
1) งานบริหารทั่วไป
2) งานหลักสูตรและแผนการเรียน
3) งานทะเบียนและประมวลผล
4) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
5) งานสงเสริมวิชาการและมาตรฐานหลักสูตร
4. จัดใหมีก ารประกันคุณภาพการศึก ษาของการดําเนินงานเพื่อใหส อดคลองกับ ระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
5. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางสม่ําเสมอ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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1.3 โครงสรางองคกรของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ การแบงงานและการ
กําหนดตําแหนงของบุคลากร โดยสามารถแบงกลุมงานออกเปน 5 กลุมงาน ดังนี้
1. งานบริหารทั่วไป
2. งานหลักสูตรและแผนการเรียน
3. งานทะเบียนและประมวลผล
4. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. งานสงเสริมวิชาการและมาตรฐานหลักสูตร

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนหนวยงานกํากับมาตรฐานสนับสนุนและอํานวยความ
สะดวกในการจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี และให บ ริ ก ารข อ มู ล ข า วสารทางด า นวิ ช าการ โดย
ประสานงานกับคณะวิชาฯ และหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมีโครงสรางการบริหารดังนี้

โครงสรางการบริหารงานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผศ.ศิรวัฒน เฮงชัยโย
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมฯ
คณะกรรมการประจําสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ดร.เกษร เมืองทิพย

อาจารยปริญญา นอยดอนไพร

อาจารยกาญจนา เผือกคง

รองผูอ ํานวยการสํานักสงเสริมฯ
ฝายแผนและงานประกันคุณภาพ

รองผูอ ํานวยการสํานักสงเสริมฯ
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองผูอ ํานวยการสํานักสงเสริมฯ
ฝายสงเสริมวิชาการและมาตรฐานหลักสูตร

นางอุบลรัตน ศิริพันธุ
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักสงเสริมฯ

กลุมงานบริหารงาน
ทั่วไป

กลุมงานหลักสูตร
และแผนการเรียน

กลุมงานทะเบียน
และประมวลผล

กลุมงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กลุมงานสงเสริม
วิชาการและ
มาตรฐานหลักสูตร

ณัฐพร นอยลัทธี
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

โศรดา นอยดี
นักวิชาการศึกษา

เสาวภา หนูเนตร
นักวิชาการศึกษา

ยุวลักษณ พุทธรักษา
นักวิชาการศึกษา

อริสา มีพัฒน
นักวิชาการศึกษา

ปทิตตา เมฆาสวัสดิ์

นิเวศน แซโคว
นักวิชาการศึกษา

ศุภโชคปยกาญจน
นักวิชาการศึกษา

ฐานิตสรณ แสงรัตน

อัญชลี มนินทร

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

นักวิชาการคอมพิวเตอร

เจาพนักงานพิมพดีด ส 2

ณรงค ดวงทองกุล
นักวิชาการศึกษา

เพ็ญจันทร เขียวบุญจัน ทร
ผูปฏิบัติงานบริหาร

กาญจนา คงนุย
นักวิชาการศึกษา
กาญจนา จูดจันทร
นักวิชาการศึกษา
ภัทราพร โยธาปาน
ผูปฏิบัติงานบริหาร

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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1.4 ผูบริหารและคณะกรรมการบริหาร

บุคลากรสํ านักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผศ.ศิรวัฒน เฮงชัยโย

 รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นางกาญจนา เผือกคง

ดร.เกษร เมืองทิพย

นายปริญญา นอยดอนไพร

 หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 เจาหนาทีฝ่ ายบริหารงานทั่วไป

นางณัฐพร นอยลัทธี

นางอุบลรัตน ศิริพันธุ

นางสาวปทิตตา เมฆาสวัสดิ์

นายณรงค ดวงทองกุล

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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 เจาหนาทีฝ่ ายหลักสูตรและแผนการเรียน

นางสาวโศรดา นอยดี

นางสาวฐานิตสรณ แสงรัตน

นางสาวเพ็ญจันทร เขียวบุญจันทร

 เจาหนาที่ประจําฝายทะเบียนและประมวลผล

นางอัญชลี มนินทร

กาญจนา คงนุย

นางสาวเสาวภา หนูเนตร

นางสาวกาญจนา จูดจันทร

นางสาวภัทราพร โยธาปาน

 เจาหนาทีฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวยุวลักษณ พุทธรักษา

นายนิเวศน แซโคว

 เจาหนาทีฝ่ ายงานสงเสริมวิชาการและมาตรฐานหลักสูตร

นางสาวอริสา มีพัฒน

นายศุภโชค ปยกาญจน

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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1.5 จํานวนบุคลากร
ในปการศึกษา 2557 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีบุคลากรทั้งสิ้น 20 คน
ประกอบดวย อาจารยประจํา จํานวน4คน และสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 16 คน จําแนกไดดังนี้
ตารางที่ 1 :บุคลากรแยกตามประเภท และคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ประเภท
อาจารยประจํา
ขาราชการพลเรือน
ลูกจางประจํา
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
บุคลากรประจําตามสัญญา
รวม

จํานวน
(คน)
4
1
1
10
3
1
20

คุณวุฒิ
ต่ํากวาปริญญาตรี

ปริญญาตรี

1
1

10
3
1
14

ปริญญาโท ปริญญาเอก

3
1
4

1
1

 แผนภูมิบุคลากรแบงตามจํานวน (คน)
แผนภูมแ
ิ สดงจํานวนบุคลากรสํ าน ักส่งเสริมวิชาการ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

ตํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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จํานวนหลักสูตรปริญญาตรีที่เปดรับนักศึกษา ปการศึกษา 2557

ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7

จํานวน
หลักสูตร
ทั้งหมด
(หลักสูตร)
7
11
7
3
13
1
1
43

คณะ
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะนิติศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
รวม

ไดรับอนุมัติจากสกอ. เปนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552
หลักสูตรใหม
0
2
2
0
3
0
0
7

หลักสูตรปรับปรุง
7
9
5
3
10
1
1
36

แผนภูมแ
ิ สดงจํานวนหล ักสูตรปริญญาตรีทเปิ
ี ดร ับสม ัคร
ปี การศึกษา 2557
คณะพยาบาล
ศาสตร์
2%

คณะนิตศ
ิ าสตร์
3%

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
30%

คณะครุศาสตร์
16%

คณะมนุษยศาสตร์
และสั งคมศาสตร์
26%
คณะวิทยาการ
จัดการ
16%

วิทยาลัยนานาชาติ
การท่องเทียว
7%

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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9

จํานวนหลักสูตรปริญญาตรีที่เปดสอนทั้งหมด ปการศึกษา 2557

ลําดับที

คณะ

จํานวน
หลักสู ตร
ทังหมด
(หลักสู ตร)

ได้ รับอนุมัติจากสกอ.
เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสู ตร
พ.ศ. 2548

ได้ รับอนุมัติจากสกอ.
เป็ นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2552

หลักสูตรใหม่
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2552

7
8
7
3
12
1
1

7
8
5
3
11
1
1

1
3
2
0
5
0
0

39

36

11

1

คณะครุศาสตร

2

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

3

คณะวิทยาการจัดการ

4

วิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว

5

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

6

คณะนิติศาสตร

7

คณะพยาบาลศาสตร

8
19
13
5
18
1
1

รวม

65

แผนภูมิแสดงจํานวนหลักสูตรปริญาตรีทเปิ
ี ดสอนทังหมด
ปี การศึกษา 2557
คณะนิติศาสตร์
1%

คณะพยาบาลศาสตร์
2%

คณะครุศาสตร์
12%

คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
28%

คณะมนุษยศาสตร์ และ
สั งคมศาสตร์
29%

วิทยาลัยนานาชาติการ
ท่องเทียว
คณะวิทยาการจัดการ
8%
20%

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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จํานวนนักศึกษาใหมประจําปการศึกษา 2557
(ขอมูล ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2558)

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7

คณะ
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะนิติศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
รวม

คณะพยาบาลศาสตร์
2%

ภาคนอกเวลา
381
262
21
59
60
783

แผนภูมิแสดงจํานวนนักศึกษา ภาคปกติ
ปี การศึกษา 2557

คณะนิติศาสตร์
8%
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
18%

วิทยาลัยนานาชาติการ
ท่องเทียว
8%

ภาคปกติ
605
1,124
954
318
769
340
97
4,207

คณะวิทยาการจัดการ
23%

คณะครุ ศาสตร์
14%
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
27%

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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แผนภูมิแสดงจํานวนนักศึ กษา
ภาค กศ.บท ปี การศึ กษา 2557
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
7%
วิทยาลัยนานาชาติการ
ท่องเทียว
3%

คณะพยาบาลศาสตร์
0%
คณะครุศาสตร์
0%

คณะนิติศาสตร์
8%

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
49%

คณะวิทยาการจัดการ
33%

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2557
(ขอมูล ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2558)

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7

คณะ
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติการ
ทองเที่ยว
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
คณะนิติศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
รวม

ภาค
ปกติ
2,653

ภาค
นอกเวลา
5

โครงการ
พิเศษ

3,431

870

161

3,163

1,274

867

189

2,178

218

830
238
13,360

209
2,765

รวม
2,658
4,462
4,437

68

1,124

2,396

130

1,169
238

359

16,484

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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แผนภูมิแสดงจํานวนนักศึกษาทังหมด
ภาคปกติ

คณะพยาบาลศาสตร์
2%

คณะนิติศาสตร์
6%
คณะครุศาสตร์
20%

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
16%

วิทยาลัยนานาชาติการ
ท่องเทียว
6%

คณะวิทยาการจัดการ
24%

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
26%

แผนภูมิแสดงจํานวนนักศึกษาทังหมด
ภาค กศ.บท.

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะนิติศาสตร์
8%
8%

คณะพยาบาลศาสตร์
คณะครุศาสตร์
0%
0%

วิทยาลัยนานาชาติการ
ท่องเทียว
7%

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
31%

คณะวิทยาการจัดการ
46%
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งบประมาณ
ในปการศึกษา พ.ศ. 2557 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดรับจัดสรรงบประมาณจาก
เงินรายไดของมหาวิท ยาลัย ประจําปง บประมาณ 2557 จํานวน 6,272,280.00บาท โดยแบง เป น
ประเภทรายจาย และจําแนกแผนการใชจายงบประมาณดังตารางที่ 1 และ 2
ตารางที่ 1 :ประเภทงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ
งบแผนดิน
เงินรายไดมหาวิทยาลัย งบนโยบายตอเนื่อง
เงินรายไดพิเศษ
รวม

ไดรับจัดสรร (บาท)
1,500,000.00
4,222,808.00
550,000.00
6,272,280.00

รอยละ
23.91
67.32
8.77
100

ตารางที่ 2 :แยกตามงบประมาณและโครงการที่ไดรับจัดสรร
ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
(บาท)

เงินรายไดมหาวิทยาลัย งบนโยบายตอเนื่อง
1. โครงการรับนักศึกษา
1,426,740.00
2. โครงการจัดทําคูมือสงเสริมการจัดการเรียน
81,250.00
การสอน
3. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคูมืออาจารย
38,000.00
4. โครงการบริหารสํานัก
2,461,818.00
5.โครงการบัตรคิวเพื่องานบริการศึกษาสูความเปน 140,000.00
เลิศในงานบริการ
6.โครงการสงเสริมประกันคุณภาพการศึกษา
75,000.00

ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
(บาท)

เงินรายไดพิเศษ
1. โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
รวมเงินรายไดพิเศษ

จาย
(บาท)

คงเหลือ
(บาท)

1,353,779.85
57,6000.00

72,960.15
23,650.00

2,975.00
1,842,458.14
91,100.00

35,025.00
619,359.86
48,900.00

19,546.55

55,453.45

จาย
(บาท)

คงเหลือ
(บาท)

550,000.00

550,000.00

0.00

550,000.00

550,000.00

0.00

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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ประเภทรายจาย

จํานวนเงิน
(บาท)

งบแผนดิน
1. โครงการบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป
2. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน TQF
3. พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรูที่ดี
(best practice)
รวมงบแผนดิน
รวมงบประมาณ ป 2556

500,000.00
500,000.00
500,000.00
1,500,000.00
6,272,808.00

จาย
(บาท)

คงเหลือ
(บาท)

283,609.96
321,935.00
235,340.00

216,390.04
178,065.00
264,660.00
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840,884.96 659,115.04
4,758,463.50 1,514,463.50

การวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เปนการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายใตส ถานการณปจ จุบันที่เ ปนเหตุที่สงผลกระทบตอการ
ดําเนินงานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งสามารถแยกการวิเคราะหออกเปนตามสภาวะ
ของปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ไดดังนี้
1 การวิเคราะหสถานการณจากปจจัยภายใน
เปนการวิเคราะหสถานการณปจจุบันจากจุดแข็ง (Strength) และจุดออน (Weakness) ตาม
สภาวะแวดลอมภายในของสานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จุดแข็ง (Strength)
จุดออน (Weakness)
1. คณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนมีความมุงมั่นในการพัฒนางาน
2. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีระบบ
บริหารงานเปนขั้นตอนทําใหประสานงานภายใน
หนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3. การบริหารงานเปนการกระจายอํานาจสูห นวยงาน
ระดับลางมีความคลองตัวในการตัดสินใจและสามารถ
ปฏิบัติงานใหบรรลุไดอยางรวดเร็ว
4. บุคลากรในระดับบริหารมีศักยภาพในการปฏิบัติ
หนาที่ในตําแหนงไดเปนอยางดี
5. บุคลากรในระดับปฏิบัติการอุทิศตน อุทิศเวลาในการ
ทางานอยางเขมแข็ง

1. คณะกรรมการประจาสานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนมีภาระงานอื่นๆคอนขางมากจึงทาใหขาดความ
ตอเนื่องในการพัฒนางาน
2. ขาดความชัดเจนในทิศทางและแนวทางในการปฏิบัติ
เนื่องจากการบริหารงานในภาคองคกรโดยรวม
3. ความรวมมือระหวางคณะกับสานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนยังไมดีเทาที่ควรทําใหงานทีจ่ ะตอง
ดําเนินการมีความลาชา
4.บุคลากรขาดทักษะในการจัดทาแผนและโครงการ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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6. สํานักมีระบบเทคโนโลยีทที่ ันสมัยในการปฏิบัติงาน
ดานการเรียนการสอน เชน การรับสมัครตอ, การ
ลงทะเบียนเรียน,การแจงผลการเรียน,การวัดและ
ประเมินผลการเรียน ฯลฯ
7. มีระบบการพัฒนาและบริหารหลักสูตรที่สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรใหกับ
ทุกคณะ
8. ทุกฝายของสํานักฯ มีโอกาสเทาเทียมในการวางแผน
และเสนองบประมาณสาหรับงาน/โครงการที่รบั ผิดชอบ
2 การวิเคราะหสถานการณจากปจจัยภายนอก
เปนการวิเคราะหสถานการณปจจุบันจากโอกาส (Opportunity) และขอจากัด (Threat)
ตามสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผ ลกระทบตอการดาเนินงานของสานักสงเสริมวิช าการและงาน
ทะเบียน คือ
โอกาส (Opportunity)
ข้ อจํากัด (Threat)
ตามเปาประสงคของมหาวิทยาลัยฯ
1. ปจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาเกิดขึ้นใหมของ
1. เปนแหลงการศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยีเชิง สถาบันอุดมศึกษาหลายแหงจัดตั้งวิทยาเขตรวมทั้ง
บูรณาการที่เขมแข็งและไดมาตรฐานสากล
วิทยาลัยในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทําให
1.1 บูรณาการหลักสูตรแบบองครวม
เกิดการแขงขันในการเปดรับนักศึกษาเขาศึกษาตอใน
-พัฒนาหลักสูตรเพือ่ ตอบสนองความตองการของ
ระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น
สังคมทุกระดับการศึกษา
2. มหาวิทยาลัยยังขาดแนวทางบริหารและแนวปฏิบัติที่
- พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
ชัดเจนในการรับสมัครนักศึกษา
- พัฒนาหลักสูตรตอยอดใหผูที่มงี านทํา
3. จํานวนนักเรียนทีส่ ําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
-พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพลดนอยลงเนือ่ งจาก
-พัฒนาหลักสูตรรวมกับองคกรภาครัฐและเอกชน
อัตราการเพิ่มของประชากรที่ลดลงสงผลใหจํานวน
- พัฒนาการเรียนการสอนดวยตนเอง (E-Learning)
นักเรียนที่จะเขาศึกษาตอลดลงดวย
- การประเมินผลหลักสูตรอยางตอเนื่อง
4. นโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีตอสานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ไมชัดเจนทีจ่ ะกําหนดกรอบ
ของการดําเนินงานของแตละรอบปการศึกษา
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โอกาส (Opportunity)
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ขอจํากัด (Threat)

2. สรางคนคุณภาพสูโลกอาชีพ(สรางคนมีคนเกงทีม่ ี
ทักษะวิชาชีพ)
- พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ
-สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีคุณวุฒิทาง การศึกษา
ใหสูงขึ้น
-ฝกอบรมคณาจารยสูการเปนอาจารยแหงอนาคต
-พัฒนาประสิทธิภาพการทางานสายสนับสนุน
-พัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ
- จัดหาทรัพยากรทางการศึกษาใหเพียงพอ ภายใต
ระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล
-พัฒนาระบบบริหารและระบบปฏิบัติงานให รวดเร็ว
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปรับปรุงกฎระเบียบและขอบังคับในดาน วิชาการใหมี
ประสิทธิภาพ
-สงเสริมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานงาน
ทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
-พัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรทางดาน งาน
ทะเบียนและวิชาการ
- ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการกากับติดตาม
ประเมินผลดานงานทะเบียนการศึกษาและวิชาการ
-เปนศูนยกลางในการประสานงานดานวิชาการ ระหวาง
คณะ ศูนย สานัก สถาบัน
- เปนศูนยกลางในการใหบริการขอมูล
สารสนเทศทางวิชาการ แก อาจารย,
นักศึกษาผูปกครองและหนวยงานอื่นๆ สํานักฯวาจะไป
ในทิศทางใด

นโยบายการชะลออัตรากาลังของภาครัฐมีผลตอ
อัตรากําลังบุคลากรในการปฏิบัติงาน ขณะเดียวกัน
ปริมาณงานที่เปนภาระของสานักฯเพิ่มขึ้น ทําให
บุคลากรที่มอี ยูมีภาระงานที่ปฏิบัตมิ ากเกินไป
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของหนวยงาน (ภาพรวม)
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนตามมาตรฐานและตัวบงชี้ ใน
ภาพรวมอยูในเกณฑดีมาก (คะแนนเฉลี่ย ๔.๘๘) โดยองคประกอบที่ ๑ องคประกอบที่ ๔ ได ๕ คะแนน
ยกเวนองคประกอบที่ ๒ ได ๔.๘๘ คะแนน องคประกอบที่ ๓ ได ๔.๘๐ คะแนนและองคประกอบที่ ๕ ได
๕.๐๐ คะแนน
จุดเดน
1. ผูบริหาร และ บุคลากร มุงมั่นในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
2. มีเปาหมายของตัวบงชี้ชัดเจน
3. หนวยงานมีการจัดทาผลการประเมินตนเองครบถวนตามภารกิจ
4. มีความพยายามที่จะดาเนินการใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด
5. มีเอกสารระบบประกันคุณภาพ เปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจน
จุดที่ควรพัฒนา
1. เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในดานที่เปนจุดออน
2. ควรมีการประเมินผลความพึงพอใจในการใชระบบงานทะเบียน

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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บทที่ 2
ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพและตัวบงชี้
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดดําเนินการประกันคุณภาพภายในโดยเปรียบเทียบกับ
เกณฑ และเปาหมายในรอบปปจจุบันจากองคกร และตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน จํานวน 5
องคประกอบ 9 ตัวชี้วัดตามเกณฑมาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)พรอมทั้งตัว
บงชี้เพิม่ เติมตามอัตลักษณสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนและ 1 ตัวบงชี้ตามเกณฑสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)ดําเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยอีก 1
ตัวชี้วัดของเกณฑมาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน
ตัวบงชี้ที่ 1.1
: กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
ผูกํากับตัวบงชี้ : ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูรับผิดชอบขอมูล :นางสาวปทิตตา เมฆาสวัสดิ์และนางณัฐพร นอยลัทธี
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ
มี/
ไมมี

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

เกณฑการประเมิน

 1. มีการจัดทําแผนกล
ยุทธที่สอดคลองกับ
นโยบายของสภาสถาบัน
โดยการมีสวนรวมของ
บุคลากรในสถาบันและ
ไดรับความเห็นชอบจาก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
สํานักสงเสริมวิชาการ
ฯมีการทบทวนแผน
กลยุทธดวยการจัด
ประชุมบุคลากร
ภายในหนวยงานเพื่อ
ขอมติในการกําหนด

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ขอ

เอกสาร/หลักฐาน

แหลงขอมูล

1. (1.1-1/1): แผนกลยุทธ 1. เว็บไซด
ของสํานักสงเสริมวิชาการฯ http://regis.
2. (1.1-1/2) :คําสั่งแตงตัง้
sru.ac.th
คณะกรรมการจัดทําแผน
2.สํานัก
กลยุทธของสํานักสงเสริม
สงเสริม
วิชาการฯ
วิชาการฯ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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สภาสถาบันโดยเปนแผน
ที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและ
พระราชบัญญัติของสํานัก
ตลอดจนสอดคลองกับ
จุดเนนของกลุม สถาบัน
กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551–2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่
11

ปรัชญา วิสัยทัศน
และพันธกิจ ให
เหมาะสมกับ
สภาพการณปจ จุบัน
ของมหาวิทยาลัย และ
เพื่อนําไปใชกําหนด
พันธกิจของสํานัก
สงเสริมวิชาการได
อยางสอดคลอง และ
ทบทวนความ
เหมาะสมกับ
สภาพการณใน
ปจจุบันของสํานัก
สงเสริมวิชาการฯ
กอนนําใชในป
การศึกษา 2556และ
ไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ
ประจําสํานักสงเสริม
วิชาการฯ

3. (1.1-1/3):รายงานการ
ประชุมบุคลากร
ผูปฏิบัตงิ านภายในสํานัก
สงเสริมวิชาการฯ(ครั้งที่ 1)
เพื่อขอมติในทีป่ ระชุม
เกี่ยวกับการกําหนด
ปรัชญา วิสัยทัศน และ
พันธกิจ การจัดทําแผนกล
ยุทธ ของสํานักงานฯ กอน
นําไปใชในปการศึกษา
2556
4. (1.1-1/4): รายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการ
ประจําสํานักสงเสริมฯ วา
ดวยการจัดทําแผนกลยุทธ
ของสํานักฯ(ครั้งที่ 1)
5. (1.1-1/5): กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 25512565)
6. (1.1-1/6): แผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 25552559)
 2. มีการถายทอดแผนกล สํานักสงเสริมวิชาการ 1. (1.1-2/1) :รายงานการ สํานักสงเสริม
ยุ ท ธ ร ะดั บ สถาบั น ไปสู ฯไดมีการถายทอด
ประชุม(ครั้งที่ 2) เพื่อแจง
วิชาการฯ
หนวยงานภายใน
แผนกลยุทธระดับ
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านให
สํานักไปสูห นวยงาน สอดคลองตามแผนกลยุทธ
ภายในดวยการชี้แจง ของสํานักสงเสริมวิชาการ
ทําความเขาใจกับ
2. (1.1-2/2):Print out
ผูรบั ผิดชอบแตละตัว เว็บไซด
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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 3. มีกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงกลยุทธเปน
แผนปฏิบัติการประจําป
ครบ 4 พันธกิจ คือ ดาน
การเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการทาง
วิชาการ และการทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

บงชี้เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานสามารถ
ดําเนินงานใหเปนไป
ตามแผนกลยุทธ
พรอมทั้งไดจัด
เผยแพรแผนกลยุทธ
ผานทาง Website
ของสํานักสงเสริมเพื่อ
เปนการถายทอดกล
ยุทธของสํานักงานไป
ยังหนวยงานตาง ๆ
ภายในมหาวิทยาลัยฯ
สํานักสงเสริมวิชาการ
ฯไดแปลงแผนกลยุทธ
เปนแผนปฏิบัติการ
ประจําป 2556เพื่อให
สอดคลองกับพันธกิจ
ของคณะทุกคณะดวย
การสนับสนุนดานการ
เรียนการสอน การ
วิจัย อํานวยความ
สะดวกในการบริการ
ขอมูลพื้นฐานดานการ
วิจัย การบริการ
ทางดานวิชาการ และ
การบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

http://regis.sru.ac.th
การเผยแพรแผนกลยุทธ
ของสํานักฯ

1. (1.1-3/1) : แผนปฏิบัติ สํานักสงเสริม
การประจําป 2556
วิชาการฯ
2. (1.1-3/2): รายงานการ
ประชุมวาระที่ดําเนินการ
เกี่ยวกับการแปลงแผน

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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 4. มีตัวบงชี้ของแผนกล
ยุทธ แผนปฏิบัติการ
ประจําปและคาเปาหมาย
ของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัด
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนกล
ยุทธและแผนปฏิบัติงาน
ประจําป

สํานักสงเสริมวิชาการ
ฯไดมีการกําหนดตัว
บงชี้หลัก (KPIs) ของ
การดําเนินงานสํานัก
สงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ไวใน
แผนกลยุทธ/และ
แผนปฎิบัตริ าชการ
ประจําปโดย
กําหนดคาเปาหมาย
ของแตละตัวชี้วัด
 5. มีก ารดํา เนิน งานตาม สํานักสงเสริมวิชาการ
แผนปฏิบั ติก ารประจํา ป ฯ มีการดําเนินงาน
ครบ 4 พันธกิจ
ตามแผนปฏิบัตกิ าร
ประจําป 2556
จํานวน 3 ยุทธศาสตร

1. (1.1-4/1): แผนกลยุทธ สํานักสงเสริม
ประจําป 2556
วิชาการฯ
2. (1.1-4/2): แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําป 2556

1. (1.1-5/1): รายงานผล สํานักสงเสริม
การเนินงานตามตัวบงชี้
วิชาการฯ
หลัก (KPIs) ของ
แผนปฏิบัตริ าชการ
ประจําปการศึกษา 2556
และรายงานประจําป
 6. มี ก ารติ ด ตามผลการ สํานักสงเสริมวิชาการ 1. (1.1-6/1) : รายงานการ สํานักสงเสริม
ประเมินงานตามตัวบง ชี้ ฯ ไดแตงตั้ง
เสนอผลการปฏิบัติงาน
วิชาการฯ
ข อ ง แ ผ น ป ฏิ บั ติ ง า น คณะกรรมการติดตาม ตามตัวบงชี้ ของแผน
ประจําป อยางนอยปล ะ ผลการดําเนินงานตาม ปฏิบัติงานประจําป(ครั้งที่
2 ครั้ ง และรายงานต อ แผนปฎิบัตริ าชการ
1)
ผูบริหารเพื่อพิจารณา
โดยมีการติดตาม ปละ
2 ครั้ง และรายงานผล 2. (1.1-6/2) : รายงานการ
การดําเนินงานตอ
เสนอผลการปฏิบัติงาน
ผูอํานวยการสํานัก
ตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติ
สงเสริมวิชาการ
งานประจําป(ครัง้ ที่ 2)
 7. มีก ารประเมินผลการ สํานักสงเสริมวิชาการ 1.(1.1-7/1) แบบรายงาน
ดํ า เนิ น งานตามตั ว บ ง ชี้ ฯ ไดประเมินผลการ ผลการดําเนินงานตามตัว
ของแผนกลยุ ท ธ อ ย า ง ดําเนินงานตามตัวบงชี้ บงชี้ของแผนกลยุทธตาม

สํานักสงเสริม
วิชาการฯ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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น อ ยป ล ะ 1 ครั้ ง และ
รายงานผลต อ ผู บ ริ ห าร
แล ะ ส ภา ส ถ า บั น เ พื่ อ
พิจารณา
 8 . มี ก า ร นํ า ผ ล ก า ร
พิจารณา ขอคิดเห็น และ
ข อ เสนอแนะของสภา
สถาบัน ไปปรั บ ปรุง แผน
กลยุ ท ธ แ ละแผนปฏิ บั ติ
การประจําป

ของแผนกลยุทธและ
รายงานตอผูอํานวย
การสํานักฯและคณะ
กรรมการประจําสํานัก
สํานักสงเสริมวิชาการฯ
และงานทะเบียนมีการ
ประชุมรวมกันเพื่อนํา
ผลการพิจารณาผลการ
ประเมินจาก
คณะกรรมการประจํา
สํานักไปปรับปรุงเปน
แผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัตริ าชการ
ประจําป 2557

ปงบประมาณ 2556

1.(1.1-8/1) รายงานผล
สํานักสงเสริม
การพิจารณาของ
วิชาการฯ
คณะกรรมการประจํา
สํานัก
2.(1.1-8/2) รายงาน
ประชุมบุคลากรของสํานัก
ฯ (ครั้งที่2)
3. (1.1-8/3) แผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป 2557

ผลการประเมินตนเอง :
ขอมูล
เปาหมายในปการศึกษา 2556
ผลการดําเนินงานเทียบกับเกณฑ
คะแนนการประเมิน
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายในปการศึกษา 2557

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ 8 ขอ
มีการดําเนินการ 8 ขอ
5 คะแนน
บรรลุเปาหมาย
ดําเนินการ 8ขอ

จุดแข็ง จุดควรพัฒนา
จุดแข็ง
มีการจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2556 และมีการทบทวน ปรับปรุงแผนกล
ยุทธ โดยบุคลากรทุกคนมีสวนรวม

จุดควรพัฒนา

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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ชนิดของตัวบงชี้ :กระบวนการ
ผูกํากับตัวบงชี้ : ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูรับผิดชอบขอมูล : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

มี/
เกณฑมาตรฐานทั่วไป
ไมมี
 1. มี ร ะบบและกลไกการ
เป ด ห ลั ก สู ต ร ให ม แล ะ
ปรั บ ปรุ ง ห ลั ก สู ต รตา ม
แนวทางปฏิ บั ติ ที่ กํ า หนด
โดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3ขอ

คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
4ขอ
5ขอ

ผลการดําเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

แหลงขอมูล

สํานักสงเสริมวิชาการฯ
ทําหนาที่ เปนกลไก
ขับเคลื่อนเพื่อใหเกิด
การเปดหลักสูตรใหม
และปรับปรุงหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐาน
(TQF) โดยมี
คณะกรรมการ ระดับ
มหาวิทยาลัย ในการ
กํากับติดตามรวมถึงการ
ทําคูมือและแนวปฏิบัติ
ในการเปดหลักสูตรใหม
และปรับปรุงหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (TQF) ในการ
รับนักศึกษาและมี
หลักสูตรที่ตองปรับ
ปรุงเลมหลักสูตร คือ

1. . (2.1-1/1): คําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมการดําเนิน
งานตามกรอบ
(TQF)จัดทําหลักสูตร
แตละหลักสูตร,คณะ
กรรมการบริหาร
วิชาการ,สภาวิชาการ,
อนุกรรมการ
ตรวจสอบการแกไข
หลักสูตรและ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบการแกไข
หลักสูตรกอนสง สกอ.
2. (2.1-1/2):คูมือการ
พัฒนาหลักสูตรและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตร

สํานัก
สงเสริม
วิชาการฯ
และคณะ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2557

มี/
ไมมี

เกณฑมาตรฐานทั่วไป

ผลการดําเนินงาน
หลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร

 2. มี ร ะบบและกลไกการ
ปดหลั ก สูต รตามแนวทาง
ป ฏิ บั ติ ที่ กํ า ห น ด โ ด ย
คณะกรรมการการ
อุดมศึก ษาและดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด

มีการกําหนดหลักเกณฑ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
และการอนุมัติการปด
หลักสูตรตามแนวทางที่
กําหนดไวในคูมือพัฒนา
หลักสูตรและแผนการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตรและการ
ปดหลักสูตร

 3 . ทุ ก ห ลั ก สู ต ร มี ก า ร
ดํา เนิ น งานให เ ปน ไปตาม
เ ก ณ ฑ ม า ต ร ฐ า น
ระดับอุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
อุ ด ม ศึ ก ษ า แ ห ง ช า ติ
ห ม า ย ถึ ง ต อ ง มี ก า ร
ประเมินผลตาม “ตัวบง ชี้
ผลการดํ า เนิ น งานตาม

มีการติดตามการปด
หลักสูตรของแตละคณะ
ในปการศึกษา 2556
และมีหลักสูตรที่พฒ
ั นา
ปรับปรุงตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ
(TQF)จํานวน 48
หลักสูตร โดยมีการ

เอกสาร/หลักฐาน

แหลงขอมูล

และการปดหลักสูตร

3. (2.1-1/3): รายงาน
การประชุมการพัฒนา
หลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร 2557
4. (2.1-1/4):เลม
หลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร 2557
1. (2.1-2/1):คูมือ
สํานัก
พัฒนาหลักสูตร
สงเสริม
2.(2.1-2/2)ประกาศ
วิชาการฯ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตร
และการปดหลักสูตร
3.(2.1-2/3) บันทึก
ขอความติดตามการ
ปดหลักสูตร
1. (2.1-3/1):แนว
สํานัก
ปฏิบัติตามกรอบ
สงเสริม
มาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาการฯ
ระดับอุดม ศึกษา
คณะ และ
2. (2.1-3/2):สรุป
กองพัฒนา
หลักสูตรปริญญาตรี
นักศึกษา
ที่เปดสอน ป
การศึกษา 2556
3. (2.1-3/3): รายงาน

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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มี/
ไมมี

เกณฑมาตรฐานทั่วไป

ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรื อ สาขาวิ ช า เพื่ อ
ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
หลักสูตรและการเรียนการ
สอน”กรณีที่หลักสูตรใดยัง
ไมไดมี ป ระกาศมาตรฐาน
คุณสาขาหรือสาขาวิชา ให
ประเมินตามตัวบงชี้กลางที่
กํา หนดในภาค ผนวก ก)
สํ า หรั บ หลั ก สู ต รวิ ช าชี พ
ต อ ง ไ ด รั บ ก า ร รั บ ร อ ง
หลั ก สู ต รจากส ภาหรื อ
องคก รวิชาชี พที่เ กี่ยวขอ ง
ดวย
( ห ม า ย เ ห ตุ : สํ า ห รั บ
หลักสูตรเกาหรือหลักสูตร
ป รั บ ป รุ ง ที่ ยั ง ไ ม ไ ด
ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม ก ร อ บ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม
ศึก ษาแห ง ชาติ กอ นป ก าร
ศึ ก ษา 2555 ได ยึ ด ตาม
เกณฑ ม าตรฐานหลัก สูต ร
ระดั บ อุ ด มศึ กษา พ.ศ.
2548)
 4 . มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
รับผิดชอบควบคุมกํากับให
มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ไ ด
ครบถ ว นทั้ ง ข อ 1 ข อ 2
แ ล ะ ข อ 3 ข า ง ต น

ผลการดําเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

เปดรับนักศึกษา 46
หลักสูตรแตละหลักสูตร
มี การประเมินตามตัวชี้
วัดผลการดําเนินงาน
เพื่อใหเปนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษา

การประชุม
คณะกรรมการประจํา
หลักสูตร
4. (2.1-3/4): ตาราง
สรุป มคอ.ปการศึกษา
2556
5.(2.1-3/5):คําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร

มีคณะกรรมการบริหาร
วิชาการของมหาวิทยาลัย
ควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินงานดานการเปดปดหลักสูตรและประเมิน

1. (2.1-4/1): คําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมการดําเนิน
การตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

แหลงขอมูล

สํานัก
สงเสริม
วิชาการฯ
และ
คณะ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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มี/
ไมมี

เกณฑมาตรฐานทั่วไป

ตลอดเวลาที่จัดการศึก ษา
และมีการประเมินหลักสูตร
ทุกหลักสูตรอยางนอยตาม
กรอบเวลาที่ กํ า หนดใน
เกณฑ ม าตรฐานหลัก สูต ร
กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงาน
ตามกรอบมาตร ฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา
แห ง ชาติ จะต อ งควบคุ ม
กํากับใหการดําเนินงานใน
ตัวบง ชี้ขอที่ 3 ผานเกณฑ
การประเมิ น 5 ข อ แรก
และอยางนอยรอยละ 80
ของตัวบงชี้กําหนดในแตละ
ปทุกหลักสูตร
 5 . มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
รับผิดชอบควบคุมกํากับให
มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ไ ด
ครบถ ว นทั้ ง ข อ 1 ข อ 2
แ ล ะ ข อ 3 ข า ง ต น
ตลอดเวลาที่จัดการศึก ษา
และมีการพัฒ นาหลักสูตร
ทุ ก หลั ก สู ต รตามผลการ
ประเมิ น ในข อ 4 กร ณี
หลักสูตรที่ดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับ อุดมศึก ษาแหง ชาติ
จะตองควบคุมกํากับใหการ
ดําเนินงานในตัวบง ชี้ขอที่

ผลการดําเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

หลักสูตร ผานเกณฑการ
ประเมิน 5 ขอแรก
ตลอดเวลาที่มีการจัด
การศึกษาตามกรอบเวลา
ที่กําหนดในเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร และ
จัดทําเปนประกาศแนว
ปฏิบัติใน การดําเนินงาน

ระดับ อุดมศึกษา
แหงชาติ
2. (2.1-4/2): คําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารวิชาการของ
คณะ
3. (2.1-4/3): คําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร
4.(2.1-4/4):ประกาศ
แนวปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ

มีคณะกรรมการควบคุม
กํากับการดําเนินการ
ตามขอ 1-3 ซึ่งหลักสูตร
ทุกหลักสูตรได
ดําเนินการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตรโดยมี
คณะกรรมการควบคุม
การดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึกษา
แหงชาติ (TQF)
คณะกรรมการบริหาร
วิชาการของคณะและ
คณะกรรมการ บริหาร

1. (2.1-5/1): คําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมการดําเนิน
การตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึกษา
แหงชาติ
2. (2.1-5/2): คําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารวิชาการของ
คณะ
3. (2.1-5/3): คําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร

แหลงขอมูล

สํานัก
สงเสริม
วิชาการฯ
และคณะ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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มี/
ไมมี

เกณฑมาตรฐานทั่วไป

ผลการดําเนินงาน

3 ผานเกณฑก ารประเมิน หลักสูตรรับผิด ชอบใน
ครบทุ ก ตั ว บ ง ชี้ แ ละทุ ก การติดตามการดําเนิน
หลักสูตร
งาน โดยมีการ
พัฒนาการบริหาร
หลักสูตรตามผลการ
ประเมินขอที่ 4 โดยการ
เพิ่มระบบควบคุมกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ
(TQF) มาใชในการ
ติดตามมาตรฐาน
หลักสูตร เชน มคอ.3
มคอ.5 และ มคอ.7

เอกสาร/หลักฐาน

แหลงขอมูล

4.(2.1-5/4):ประกาศ
แนวปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึกษา
แหงชาติ
5.(2.1-5/5) : ผลการ
พัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน
กลยุทธการสอน/ผล
การประเมินการ
ดําเนินงานในรายงาน
มคอ.7 ของปที่แลว
6.(2.1-5/6): ผลการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานการเรียนรู
7.(2.1-5/7): ผลการ
พัฒนา ทางวิชาการ
หรือวิชาชีพของ
อาจารย
8.(2.1-5/8):ผลการ
พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ไดรบั
พัฒนาวิชาการหรือ
วิชาชีพ
9.(2.1-5/9): อาจารย
ใหม ทุกคนไดรับการ
ปฐมนิเทศหรือคําแนะ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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มี/
ไมมี

เกณฑมาตรฐานทั่วไป

ผลการดําเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

แหลงขอมูล

นําดานการจัดการ
เรียนการสอน
10.(2.1-5/10):ระดับ
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาปสุดทาย/
บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร
11.(2.1-5/11):ระดับ
ความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตที่มีตอบัณฑิต
ใหม
12.(2.1-5/12)แผน/
โครงการขอตั้ง
งบประมาณซื้อ ระบบ
ควบคุมมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดม
ศึกษาแหงชาติ (TQF)

ผลการประเมินตนเอง :
ขอมูล
เปาหมายในปการศึกษา 2556
ผลการดําเนินงานเทียบกับเกณฑ
คะแนนการประเมิน
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายในปการศึกษา 2556

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ 5 ขอ
มีการดําเนินการ 5 ขอ
5 คะแนน
บรรลุเปาหมาย
ดําเนินการ 5 ขอ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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จุดแข็ง จุดควรพัฒนา
จุดแข็ง
จุดควรพัฒนา
หลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปดรับนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2556 ควรมีระบบติดตามอาจารยประจํา
เปนหลักสูตรที่ไดดําเนินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
หลักสูตรทุกหลักสูตรเพื่อใหเปนไป
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2552
ตามกรอบมาตรฐานทีส่ กอ.กําหนด

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

29

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2557

ตัวบงชี้ที่ 2.4 : ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
ผูกํากับตัวบงชี้ : ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูรับผิดชอบขอมูล :นายปริญญา นอยดอนไพร รองผูอํานวยการสํานักฯ และนายณรงค ดวงทองกุล
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

มี/
เกณฑการประเมิน
ไมมี
 1. มีแผนการบริหารและ
การพัฒนาคณาจารยทงั้
ดานวิชาการ เทคนิคการ
สอนและการวัดผลและมี
แผนการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนที่มีการ
วิเคราะหขอมูลเชิง
ประจักษ
 2. มีก ารบริหารและการ
พั ฒ นาคณาจารย แ ละ
บุคลากรสายสนับสนุนให
เปนไปตามแผนที่กําหนด

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3หรือ 4ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7ขอ

ผลการดําเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

แหลงขอมูล

สํานักสงเสริมวิชาการฯ ได
สํารวจความตองการใน
การพัฒนางานของ
บุคลากรเพือ่ จัดทําเปน
แผนพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนประจําป
การศึกษา 2556 พรอมทั้ง
ผูบริหารมีแผนบริหาร
บุคลากรของสํานัก
สํานักสงเสริมวิชาการฯ มี
การบริหารใหบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน
เขารับการอมรมตาม
แผนพัฒนาบุคลากร
และการบริหารการพัฒนา
คณาจารย

1. (2.4-1/1) : แผน
บริหารบุคลากร
(สรุปผลสํารวจความ
ตองการการพัฒนา
งานของบุคลากร)
2. (2.4-1/2) :
แผนพัฒนาบุคลากรป
2556

สํานัก
สงเสริม
วิชาการฯ

(2.4-2/1):แผนบริหาร
บุคลากร
(2.4-2/2): โครงการ
เรื่อง “การจัดการ
เรียนรูใหสอดคลอง
กับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
โครงการ“การเพิม่

สํานัก
สงเสริม
วิชาการฯ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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มี/
ไมมี

เกณฑการประเมิน

ผลการดําเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

แหลงขอมูล

ประสิทธิภาพการ
บริหารหลักสูตรให
เปนไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา”
 3. มีสวัสดิการเสริมสราง
สุขภาพที่ดี และสราง
ขวัญและกําลังใจให
คณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนสามารถ
ทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

 4. มีระบบการติดตามให
คณาจารย บุค ลากรสาย
สนับ สนุนนําความรูและ
ทักษะที่ไดจากการพัฒนา
มาใชในการจัดการเรียน
การสอน และการวัดผล
การเรียนรูของนัก ศึก ษา
ตลอดจนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของ
 5. มี ก ารให ค วามรู ด า น
จรรยาบรรณอาจารย
แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ส า ย
ส นั บ ส นุ น แ ล ะ ดู แ ล
ควบคุมใหคณาจารยและ

สํานักสงเสริมวิชาการฯ
สนับสนุนจัดกิจกรรม
ใหกับบุคลากรในสํานัก
และผูบ ริหารพิจารณา
ความดีความชอบตาม
คุณภาพงานและสราง
ความมั่นคงในการทํางาน
พรอมทั้งมีรางวัลใหกบั
พนักงานดีเดนของสํานัก
สํานักสงเสริมวิชาการฯ
จัดใหบุคลากรที่เขารับการ
อบรมรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อยืนยันวาได
นําความรูและทักษะทีไ่ ด
จากการฝกอบรมมาพัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานในแบบบันทึก
การพัฒนาบุคลากร
สํานักสงเสริมวิชาการฯ ได
จัดถายทอดความรู
เกี่ยวกับจรรยาบรรณของ
มหาวิทยาลัย ใหบุคลากร
ในสํานักฯ โดยจัดทําเปน

1. (2.4-3/1): ภาพ/
กิจกรรมของสํานักฯใน
การสรางขวัญและ
กําลังใจบุคลากร
2. (2.4-3/2):โครงการ
การหาแนวทางที่ดีใน
การบูรณาการการ
เรียนการสอน รายวิชา
ศึกษาทั่วไป
(2.4-4/1) :
แผนพัฒนาบุคลากร
(2.4-4/2) : สรุปแบบ
ประเมินโครงการตางๆ

สํานัก
สงเสริม
วิชาการฯ

1. (2.4-5/1) :คูมือ
จรรยาบรรณของ
บุคลากรสํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

สํานัก
สงเสริม
วิชาการฯ

สํานัก
สงเสริม
วิชาการฯ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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มี/
ไมมี

เกณฑการประเมิน

ผลการดําเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

แหลงขอมูล

บุคลากรสายสนับสนุนถือ ประกาศคูมอื ใหทกุ คนถือ 2. (2.4-5/2) :ประกาศ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ และการเขรวมการ จรรยาบรรณบุคลากร
ประชุม
ภายในสํานักฯ
3. (2.4-5/3) : คําสัง่
แตงตัง้ คณะกรรมการ
จรรยาบรรณของสํานัก

 6. มีการประเมินผลการ
สํ า เ ร็ จ ข อ ง แ ผ น ก า ร
บริ ห าร และการพั ฒ นา
คณาจารยแ ละบุคลากร
สายสนับสนุน
 7 . มี ก า ร นํ า ผ ล ก า ร
ป ร ะ เ มิ น ไ ป ป รั บ ป รุ ง
แผนการบริหารและการ
พั ฒ นาคณาจารย แ ละ
บุคลากรสายสนับสนุน

สํานักสงเสริมวิชาการฯ ได
ทําการประเมินผลการ
สําเร็จของแผนการ
บริหารงาน และ
แผนพัฒนาบุคลากร

1. (2.4-6.1) : ผลการ
ประเมินตาม
แผนพัฒนาบุคลากร
2. (2.4-6.2) :ผลการ
ประเมินความสําเร็จ
ของแผนบริหาร
สํานักสงเสริมวิชาการฯ
1. (2.4-7/1): รายงาน
นําผลการประเมินดานการ การประชุมของ
จัดทําคูมือการปฏิบัตงิ าน บุคลากรของสํานัก
ตอเนื่องจากปการศึกษา (ครั้งที่ 2 )
2557 ใหเสร็จสิ้นใน
แผนพัฒนาบุคลากร
ปงบประมาณ 2558
2557

สํานัก
สงเสริม
วิชาการฯ

สํานัก
สงเสริม
วิชาการฯ

ผลการประเมินตนเอง :
ขอมูล
เปาหมายในปการศึกษา 2556
ผลการดําเนินงานเทียบกับเกณฑ
คะแนนการประเมิน
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายในปการศึกษา 2557

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ 7 ขอ
มีการดําเนินการ 7 ขอ
5 คะแนน
บรรลุเปาหมาย
ดําเนินการ 7 ขอ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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จุดแข็ง จุดควรพัฒนา
จุดแข็ง
สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนมีแผนพัฒนา
บุคลากรของสํานักและได้ดาํ เนินการอย่างชัดเจน

จุดควรพัฒนา
-

ตัวบงชี้ที่ 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
ผูกํากับตัวบงชี้ : ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูรับผิดชอบขอมูล :สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

มี/
เกณฑมาตรฐานทั่วไป
ไมมี
 1. มี ร ะ บ บ แล ะ ก ล ไก ก า ร
ประกั น คุ ณ ภาพการจั ด การ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญทุกหลักสูตร

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ
ผลการดําเนินงาน
สํานักสงเสริมวิชาการฯ
มีคูมือและแนวปฏิบัตใิ น
การจัดการเรียนการ
สอนทีเ่ นนผูเ รียนเปน
สําคัญและแนวปฏิบัติ
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ โดยใหแตละ
หลักสูตรจัดการเรียน
การสอนใหสอดคลอง

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7ขอ

เอกสาร/หลักฐาน แหลงขอมูล
1. (2.6-1/1):คูมือ
และแนวปฏิบัติใน
การจัดการเรียน
การสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
2. (2.6-1/2):แนว
ปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ

สํานัก
สงเสริม
วิชาการฯ
คณะ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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มี/
ไมมี

เกณฑมาตรฐานทั่วไป

ผลการดําเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน แหลงขอมูล

กับผลการเรียนรูก ลยุทธ 3. (2.6-1/3):
การสอนและการ
หมวดที่ 4 ผลการ
ประเมินในเลมหลักสูตร เรียนรูและกลยุทธ
การสอนและการ
ประเมินของ
หลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
4.(2.6-1/4)แบบ
สํารวจรูปแบบการ
เรียนการสอน
 2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร
มีรายละเอียดของรายวิชาและ
ของประสบการณ ภาคสนาม
(ถามี) กอนการเปดสอนในแต
ล ะ ภา คก า ร ศึ ก ษา ต า ม ที่
กํ า หนดในกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า
แหงชาติ

ทุกรายวิชามีการจัดทํา
รายละเอียดของรายวิชา
และประสบการณ
ภาคสนาม กอนเปด
สอนในแตละภาค
การศึกษา

1. (2.6-2/1):แนว
ปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ
2. (2.6-2/2):
ตารางสรุป มคอ.ป
การศึกษา 2556
3. (2.6-2/3):ราย
ละเอียดรายวิชา
(มคอ.3) และ
รายละเอียดของ
ประสบการณ
ภาคสนาม(มคอ.4 )

คณะ
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มี/
เกณฑมาตรฐานทั่วไป
ไมมี
 3. ทุ ก หลั ก สู ต รมี ร ายวิ ช าที่
สงเสริมทักษะการเรียนรูดวย
ตนเอง และการใหผู เ รี ยนได
เรี ย นรู จ ากการปฏิ บั ติ ทั้ ง ใน
และนอกหอ งเรีย น หรื อจาก
การทําวิจัย

 4. มีก ารให ผูมี ป ระสบการณ
ทางวิช าการหรือ วิชาชีพ จาก
หนวยงานหรือชุมชนภายนอก
เข ามามี สว นร วมในกระบวน
ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ น ทุ ก
หลักสูตร

ผลการดําเนินงาน
ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่
สงเสริมใหผูเรียนเรียนรู
ดวยตนเอง และเรียนรู
จากการปฏิบัตจิ ริงทั้งใน
และนอกชั้นเรียน โดย
จัดใหมีชั่วโมงปฏิบัติการ
อภิปรายกลุม สัมมนา
ทํากรณีศึกษาหรือ
โครงงานหรือวิจัยเรียนรู
นอกสถานทีร่ วมทั้ง
ฝกงานและฝก
ประสบการณ
หลักสูตรมีการออกแบบ
ใหผูเรียนไดมีโอกาส
เรียนรูจากบุคคล
หนวยงานเชิญบุคลากร
ภายนอกมาเปนอาจารย
พิเศษสอนรวมทั้งการสง
นักศึกษาฝก
ประสบการณ วิชาชีพ
ณ สถานประกอบการ
ตางๆ และการศึกษาดู
งานในสถาน
ประกอบการตางๆ

เอกสาร/หลักฐาน แหลงขอมูล
1. (2.6-3/1):สรุป
การสงเสริมทักษะ
การเรียนรูดวย
ตนเอง และการให
ผูเรียนไดเรียนรูจาก
การปฏิบัติของแต
ละหลักสูตร
2. (2.6-3/2):
ตัวอยางการสงเสริม
ทักษะของแตละ
หลักสูตร

คณะ

1. (2.6-4/1):สรุป
การใหผูมี
ประสบการณทาง
วิชาการหรือวิชาชีพ
จากหนวยงาน
ภายนอกเขามามี
สวนรวมใน
กระบวนการเรียน
การสอน

คณะ

2. (2.64/2):ตัวอยางการมี
สวนรวมของผูมี
ประสบการณเขามา
มีสวนรวม
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มี/
เกณฑมาตรฐานทั่วไป
ไมมี
 5. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนา
จากการวิจัย หรือจากกระบวน
การจัดการความรู เพื่อพัฒนา
การเรียนการสอน

 6. มี ก ารประเมิ น ความพึ ง
พ อ ใ จ ข อ ง ผู เ รี ย น ที่ มี ต อ
คุณภาพการจัดการเรียนการ
สอน และสิ่ ง สนั บ สนุ น การ
เรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการ
ศึ ก ษา โดยผลการประเมิ น
ความพึงพอใจและละรายวิชา
ต อ งไม ต่ํ ากว า 3 .51 จา ก
คะแนนเต็ม 5
 7.มี ก ารพัฒ นาหรื อปรั บ ปรุ ง
การจัดการเรียนการสอน
กลยุ ท ธ ก ารสอน หรื อ การ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู ทุ ก
รายวิ ช าตามผลการประเมิ น
รายวิชา

ผลการดําเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน แหลงขอมูล

มีการพัฒนา
กระบวนการเรียนการ
สอนและวิธีการสอนใน
รายวิชาที่รับผิดชอบ
อยางตอเนื่อง
โดยการพัฒนาจาก
ความรูที่ไดจากการทํา
วิจัยหรือจากกระบวน
การจัดการความรู
นักศึกษาไดประเมิน
ความพึงพอใจในดาน
การจัดการเรียนการ
สอนทุกรายวิชาและทุก
ภาคการศึกษา

1.(2.6-5/1):สรุป
แบบสํารวจการ
จัดการเรียนการ
สอนที่พฒ
ั นาจาก
งานวิจัย
2. (2.6-5/2):
ตัวอยาง การจัดการ
เรียนการสอน

คณะ

(2.6-6/1): ผลการ
ประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษา

สํานัก
สงเสริม
วิชาการฯ

มีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนของ
รายวิชาในแตละคณะ

1.(2.6-7/1):ตาราง
สรุป มคอ.3 และ
มคอ.5 ของรายวิชา
ที่มีผลการพัฒนา
หรือปรับปรุง
2. (2.6-7/2):
ตัวอยางการพัฒนา
มคอ3.จากการ
ประเมิน มคอ.5

สํานัก
สงเสริม
วิชาการฯ
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ผลการประเมินตนเอง :
ขอมูล
เปาหมายในปการศึกษา 2556
ผลการดําเนินงานเทียบกับเกณฑ
คะแนนการประเมิน
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายในปการศึกษา 2557

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ 7 ขอ
มีการดําเนินการ 7 ขอ
5 คะแนน
บรรลุเปาหมาย
ดําเนินการ 7 ขอ

จุดแข็ง จุดควรพัฒนา
จุดแข็ง
มีค่มู ือและแนวปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ

จุดควรพัฒนา
-
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ตัวบงชี้ที่ 2.7
:ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ชนิดของตัวบงชี้ :กระบวนการ
ผูกํากับตัวบงชี้ : ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูรับผิดชอบขอมูล :สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3ขอ
4ขอ
มี/
เกณฑมาตรฐานทั่วไป
ไมมี
 1. มี ก ารสํ า รวจคุ ณ ลั ก ษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงคตาม
ความตองการของผูใชบัณฑิต
อยางนอยสําหรับทุกหลักสูตร
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ทุ ก รอบ
ระยะเวลาตามแผนกํ า หนด
การศึกษาของหลักสูตร

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5ขอ

ผลการดําเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน แหลงขอมูล

ปการศึกษา 2556
สํานักสงเสริมวิชาการฯ
ไดดําเนินการติดตาม
การบริหารหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (TQF)โดยมี
หลักสูตรที่จะตอง
ปรับปรุง 1 หลักสูตร
คือหลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร ซึง่ ใน
หลักสูตร ไดมีการ
สํารวจคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค
ตามความตองการของ
ผูใชบัณฑิต

1.(2.7-1/1):บันทึก คณะ/สํานัก
และตารางสรุปการ
สงเสริม
ติดตามการพัฒนา
วิชาการฯ
หลักสูตรตามกรอบ
ระยะเวลาของ
หลักสูตร
2.(2.7-1/2):ผล
สํารวจคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงคตามความ
ตองการของผูใช
บัณฑิตของหลัก
สูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร
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มี/
เกณฑมาตรฐานทั่วไป
ไมมี
 2. มีการนําเสนอผลจากขอ 1
มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน การ
วัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผล
ทางการเรียนที่สงเสริมทักษะ
อาชี พ และคุ ณ ลั ก ษณะของ
บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค ความ
ตองการของผูใชบัณฑิต

ผลการดําเนินงาน
หลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอรไดมกี าร
พัฒนาปรับปรุงและได
นําผลความตองการของ
ผูใชบัณฑิตมาพัฒนา
เพื่อผลิตบัณฑิต ใหได
ลักษณะของบัณฑิตที่พงึ
ประสงค

เอกสาร/หลักฐาน แหลงขอมูล
1. (2.7-2/1) : การ
นําผลการสํารวจ
คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึง
ประสงคตามความ
ตองการของผูใช
บัณฑิตมาใช

คณะ/สํานัก
สงเสริม
วิชาการฯ

2.(2.7-2/2):ตาราง
การเปรียบเทียบ
ความแตกตาง
ระหวางหลักสูตร
เดิมและหลักสูตร
ปรับปรุง
 3. มี ก ารส ง เสริ ม สนั บ สนุ น สํานักสงเสริมวิชาการฯ 1. (2.7-3/1):
ทรั พ ยากรทั้ ง ด า นบุ ค ลากร จัดโครงการเพื่อสงเสริม แผนปฏิบัตริ าชการ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และ พัฒนาคุณลักษณะ
ประจําป 2556
งบปร ะมา ณที่ เ อื้ อ ต อกา ร บัณฑิตใหกบั อาจารย 2. (2.7-3/2): สรุป
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต และบุคลากรและ
โครงการทีส่ งเสริม
สนับสนุนทรัพยากรที่ พัฒนาคุณลักษณะ
เอื้อตอการพัฒนา
บัณฑิต
คุณลักษณะบัณฑิต
3. (2.7-3/3):
เอกสารแนะนํา
ระบบบริการ
การศึกษาและขอ
ปฏิบัติสําหรับ
อาจารยและ
นักศึกษา

คณะ/สํานัก
สงเสริม
วิชาการฯ

สํานัก
สงเสริม
วิชาการฯ
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มี/
ไมมี

เกณฑมาตรฐานทั่วไป

 4. มี ระบ บและ กลไกกา ร
ส ง เสริ ม ให นั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญ ญาตรีและบัณฑิตศึก ษา
เข าร ว มกิ จ กรรมการประชุ ม
วิชาการหรือ นํา เสนอผลงาน
ท า ง วิ ชา ก า ร ใ น ที่ ป ร ะ ชุ ม
ระหวางสถาบัน หรือที่ประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ

 5 . มี กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม ส ร า ง
จริ ย ธรร ม ใ ห แ ก นั กศึ ก ษา
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่
จัดโดยสถาบัน

ผลการดําเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน แหลงขอมูล

4. (2.7-3/4):เครื่อง
คอมพิวเตอร
สําหรับบริการ
นักศึกษา
สงเสริมใหนกั ศึกษาไป 1. (2.7-4/1):แนว
คณะ
นําเสนองานในการ
ปฏิบัติในการ
ประชุมวิชาการ
สงเสริมใหนกั ศึกษา
ระดับชาติ โดยจัดทํา
ระดับปริญญาตรี
เปนแนวปฏิบัติในการ และบัณฑิตศึกษา
สงเสริมเขารวมกิจกรรม เขารวมกิจกรรมฯ
การประชุมวิชาการหรือ 2. (2.7-4/2):สรุป
นําเสนอผลงานทาง
การเขารวม
วิชาการ
กิจกรรมการประชุม
วิชาการระหวาง
สถาบัน/นานาชาติ
มหาวิทยาลัย สงเสริม 1. (2.7กองพัฒนา
ใหมีกจิ กรรมคุณธรรม 5/1):โครงการ
นักศึกษา
จริยธรรมใหแกนักศึกษา เสริมสรางคุณธรรม
หลายกิจกรรมเชน
และจริยธรรมของ
โครงการเสริมสราง
นักศึกษา
คุณธรรมและจริยธรรม 2. (2.7-5/2):
สําหรับนองใหม
รายงานการ
ประเมินโครงการ
หลังสิ้นสุดโครงการ
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ผลการประเมินตนเอง :
ขอมูล
ผลการดําเนินงาน
เปาหมายในปการศึกษา 2556
ดําเนินการ 5 ขอ
ผลการดําเนินงานเทียบกับเกณฑ
มีการดําเนินการ 5 ขอ
คะแนนการประเมิน
5 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย
เปาหมายในปการศึกษา 2557
ดําเนินการ 5 ขอ
(ดําเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย)
จุดแข็ง จุดควรพัฒนา
จุดแข็ง
มีแนวปฏิบัติในการสงเสริมใหนกั ศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ

จุดควรพัฒนา
-

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 7: ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
ผูกํากับตัวบงชี้ : รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ผูรับผิดชอบขอมูล : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
เกณฑการประเมิน : กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้
คาน้ําหนัก
0.25
0.50
0.75
1.00

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ
บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจอานโดยผูทรงคุณวุฒิ
ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑ
การขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคณ
ุ ภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิ
ตรวจอานตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอจํานวน 518 คน
บทความวิชาการที่ ตําราหรือหนังสือ ตําราหรือหนังสือที่ใชในการ
ลําดับที่
คณะ
ไดรับการตีพิมพใน ทีม่ ีการตรวจอาน ขอผลงานทางวิชาการและ
วารสารระดับชาติ โดยผูทรงคุณวุฒิ ผานการพิจารณาตามเกณฑ
1
คณะครุศาสตร
2
18
2
คณะมนุษยศาสตรและ
4
6
สังคมศาสตร
3
คณะวิทยาการจัดการ
1
22
4
วิทยาลัยนานาชาติการ
1
ทองเที่ยว
5
คณะวิทยาศาสตรและ
3
18
1
เทคโนโลยี
6
คณะนิติศาสตร
3
3
7
คณะพยาบาลศาสตร
2
รวม
13
70
1

ขั้นที่ 1 ผลการดําเนินงาน
- บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ 0.25 *13 = 3.25
- ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจอานโดยผูทรงคุณวุฒิ
0.75 *70 = 52.50
- ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการ
1.00 * 1 = 1
- ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ เทากับ 56.75
- จํานวนอาจารยประจํา + ลาศึกษาตอ เทากับ 525 คน
56.75x 100
=
=
2.11 %518
=
10.95 %
ขั้นตอนที่ 2 คะแนนการประเมิน
=
10.95 x 5
= 5.47คะแนน
10
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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ผลการประเมินตนเอง :
รายการ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงานเทียบกับเกณฑ
ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
ผลการประเมิน/คะแนน

ผลการดําเนินงาน 2556
4คะแนน
รอยละ 10.80/5.40 คะแนน
บรรลุ
5.47คะแนน

(ดําเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย)
รายการเอกสารหลักฐานและแหลงขอมูล :
7-1/1 จํานวนอาจารยประจําทัง้ หมด รวมทั้งที่ปฏิบัตงิ านจริงและลาศึกษาตอจํานวน 518 คนสํานักสงเสริมฯ
7.2/1 บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติจํานวน 13 เรื่อง สํานักสงเสริมฯ
7.3/1 ตําราหรือหนังสือที่มกี ารตรวจอานโดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 70 เลม
สํานักสงเสริมฯ
7.4/1ตําราที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการ 1 เลม
สํานักสงเสริมฯ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 7.1
: ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสํานัก
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
ผูกํากับตัวบงชี้ : ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูรับผิดชอบขอมูล :นายปริญญา นอยดอนไพรรองผูอํานวยการฯ และนายณรงค ดวงทองกุล
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

มี/
เกณฑการประเมิน
ไมมี
 1. สภาสถาบัน ปฏิ บัติ ห น า ที่
ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวน
และมีก ารประเมินตนเองตาม
กฎเกณฑที่กําหนดลวงหนา

 2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนด
ทิ ศ ทางการดํ า เนิ น งาน และ
สามารถถายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถในการ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
สํานักสงเสริมวิชาการฯ มีการ
แตงตั้งคณะกรรมการประจํา
สํานักสงเสริมวิชาการฯ เพื่อ
ปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไวใน
พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎรธานี และมีการจัดประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักฯ
เพื่อรวมกันกําหนดหลักเกณฑใน
การบริหารงาน พรอมทัง้ มีการ
ประเมินตนเองตามเกณฑที่
กําหนดคือ ความเกงงาน ความ
เกงคน ความเกงคิด และความ
เกงดําเนินชีวิต
ผูบริหารสํานักสงเสริมวิชาการฯ
มีการจัดประชุมบุคลากรเดือนละ
ครั้ง เพื่อกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานในสํานักพรอมทั้งนํา

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

เอกสาร/หลักฐาน

แหลงขอมูล

1. (7.1-1/1): คําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการ
ประจําสํานัก
2. (7.1-1/2): รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการประจํา
สํานัก
3. (7.1-1/3) :รายงาน
ผลการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการ
ประจําสํานักฯ

สํานัก
สงเสริม
วิชาการฯ

1. (7.1-2/1):รายงาน
การประชุมบุคลากรใน
สํานักปการศึกษา 2556
2. (7.1-2/2):เว็บไซด

สํานัก
สงเสริม
วิชาการฯ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2557

มี/
ไมมี

เกณฑการประเมิน

ผลการดําเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

แหลงขอมูล

วางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูล ขอมูลสารสนเทศมาเปนฐานใน
สารสนเทศเป น ฐานในการ การปฏิบัตงิ าน
ปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน

 3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงาน
ต า ม ที่ ม อ บ ห ม า ย ร ว ม ทั้ ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการ
ดํ า เนิ น งานของสถาบั น ไปยั ง
บุคลากรในสถาบัน

 4. ผูบ ริห ารสนับ สนุนบุคลากร
ในสถาบัน ใหมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ ใหอํานาจในการ
ตัดสินใจแกบุคลากรตามความ
เหมาะสม

 5. ผูบริหารถายทอดความรูและ
สงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อให
ส า ม า ร ถ ทํ า ง า น บ ร ร ลุ
วั ต ถุ ป ระสงค ข องสถาบั น เต็ ม
ตามศักยภาพ

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
www.regis.sru.ac.th
3.(7.1-2/3):แผนการ
บริหารบุคลากร
ผูบริหารของสํานักสงเสริม
1. (7.1-3/1):แผนบริหาร
วิชาการฯ ไดกํากับและติดตาม บุคลากร พ.ศ.2556
รวมทั้งประเมินผลการดําเนินงาน 2. (7.1-3/2): รายงาน
ของบุคลากรในสํานัก
การประชุมบุคลากรใน
สํานัก (ครัง้ ที่ 7)
3.(7.1-3/3):ผลการ
ประเมินการปฏิบัตงิ าน
ของบุคลากร

45

ผูบริหารมีการเปดโอกาสให
บุคลากรมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการและสามารถตัดสินใจตาม
บทบาทหนาที่ โดยมีการประชุม
เพื่อใหบุคลากรแสดงความคิดเห็น
รวมกัน โดยแบงหนาที่ตามความ
เหมาะสมของแตละบุคคล
ผูบริหารถายทอดความรูและให
คําแนะนําในการปฏิบัติงานแก
บุคลากรของสํานักเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคและเต็มศักยภาพ

สํานัก
สงเสริม
วิชาการฯ

1. (7.1-4/1):รายงาน
การประชุมบุคลากรใน
สํานัก ปการศึกษา 2556
2.(7.1-4/2) :แผนบริหาร
บุคลากร

สํานัก
สงเสริม
วิชาการฯ

1.(7.1-5/1):สรุป
โครงการการจัดการ
ความรูเรื่อง การพัฒนา
ความรูสูการปฏิบัติ
2.(7.1-5/2):แผนบริหาร
บุคลากร
3.(7.1-5/3): รายการ
การประชุมบุคลากร

สํานัก
สงเสริม
วิชาการ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2557

มี/
ไมมี

เกณฑการประเมิน

ผลการดําเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน
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แหลงขอมูล

ประจําสํานักฯ
 6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลัก
ธรรมาภิ บ าล โดยคํ า นึ ง ถึ ง
ประโยชน ของสถาบั น และผู มี
สวนไดสวนเสีย

ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรร
มาภิบาล 10 ขอ
6.1 หลักประสิทธิผล ผูบ ริหาร
ของสํานักมีการติดตามการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทัง้ มี
แนวทางในการแกปญ
 หาเพื่อให
งานมีประสิทธิผล

6.2 หลักประสิทธิภาพ ผูบริหารมี
การติดตามและพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อให
การดําเนินงานของบุคลากร
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
6.3 หลักการตอบสนอง ผูบริหาร
มีการใหคําแนะนําในการ
แกปญหาในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร

6.4 หลักความรับผิดชอบ มีการ
ดําเนินการ ตามบทบาทหนาที่
ของสํานักฯ

1.(7.1-6.1/1): แผน
บริหารบุคลากรและ
รายงานการประชุม
บุคลากรของสํานัก

สํานัก
สงเสริม
วิชาการ

2. (7.1-6.2/1) :
แผนการบริหารบุคลากร
3. (7.1-6.2/2) :
รายงานการประชุม
บุคลากรของสํานัก
4. 1.(7.1-6.3/1): สรุป
โครงการการจัดการ
ความรูส ูการปฏิบัติ
2.(7.1.6.3/2):รายงานการ
ประชุมบุคลากรของ
สํานัก
5. (7.1-6.4/1): รายงาน
การประชุมบุคลากรของ
สํานัก
6. (7.1-6.4/2):
แผนพัฒนาบุคลากร
7. (7.1-6.4/3): สรุป
โครงการการจัดการ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2557

มี/
ไมมี

เกณฑการประเมิน

ผลการดําเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน
ความรูของสํานักเรื่อง
การพัฒนาความรูสกู าร
ปฏิบัติ

6.5 หลักความโปรงใส มีการ
ดําเนินงานโดยปฏิบัตหิ นาที่อยาง
เครงครัด ตามกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย โดยสามารถ
สอบถามและดูขอมูลไดโดยไม
ปดบัง

6.6 หลักการมีสวนรวม ผูบ ริหาร
มีการเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวน
รวมในการบริหารจัดการและ
สามารถตัดสินใจตามบทบาท
หนาที่ โดยมีการประชุมเพื่อให
บุคลากรแสดงความคิดเห็น
รวมกัน โดยแบงหนาที่ตามความ
เหมาะสมของแตละบุคคล
6.7 หลักการกระจายอํานาจ
ผูบริหารมีการแบงหนาทีง่ านแต
ละฝายใหบุคคลากรรับผิดชอบ

8.1.(7.1-6.5/1) : คําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการ
ตางๆ ของสํานัก
2.(7.1-6.5/2) :ตาราง
สรุปรายรับรายจาย
ปงบประมาณ 2555
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แหลงขอมูล

สํานัก
สงเสริม
วิชาการ

9. (7.1-6.6/1): รายงาน
การประชุมบุคลากร
ประจําสํานักฯ

10. (7.1-6.7/1):
โครงสรางบริหารงาน
ของสํานักสงเสริม
วิชาการฯและตาราง
ผูรบั ผิดชอบตาม
แผนการดําเนินงานตาม
งบประมาณ

6.8 หลักนิติธรรม ดําเนินการตาม 11. (7.1-6.8/1) :
กฎระเบียบ และสามารถใหขอมูล www.regis.sru.ac.th

สํานัก
สงเสริม

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2557

มี/
ไมมี

เกณฑการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
โดยไมมีขอปดบังในการ
ดําเนินงานของสํานัก
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เอกสาร/หลักฐาน

แหลงขอมูล

เว็บไซดสํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน
12. (7.1-6.8/2) :
รายงานการประชุม
บุคลากรภายในสํานักฯ

วิชาการ

6.9 หลักความเสมอภาค ผูบริหาร
กําหนดใหมกี ารจัดทําคูมือการใช
ระบบบริการสําหรับอาจารยและ
นักศึกษา

13. (7.1-6.9) :คูมือ
นักศึกษาและคูมือการใช
ระบบบริการของ
อาจารยและแผนพับการ
ลงทะเบียนของนักศึกษา
6.10 หลักมุง เนนฉันทามติ มีการ 14. (7.1-6.10/1) :
ประชุมบุคลากรเพื่อรับฟงความ สรุปผลการจัดการ
คิดเห็น ขอเสนอแนะ และมีมติ
ความรูเรื่อง การการ
รวมกันเพือ่ ดําเนินงาน /กิจกรรม พัฒนาความรูส ูการ
ของสํานักฯ
ปฏิบัติ
15. (7.1-6.10/2) :
รายงานการประชุมของ
สํานักสงเสริมฯ

 7. สภาสถาบันประเมินผลการ
บริหารงานของสถาบันและ
ผูบริหารนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอยาง
เปนรูปธรรม

7. สํานักสงเสริมวิชาการฯ มีการ
ประเมินผลการบริหารงานของ
สํานัก และนําผลการประเมินไป
พัฒนาปรับปรุงการบริหารงาน
ของสํานักในป 2557

1. (7.1-7/1): รายงาน
ผลการประเมินการ
บริหารงานในสํานัก
สงเสริมวิชาการ

สํานัก
สงเสริม
วิชาการ

2. (7.1-7/2) : รายงาน
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2557

มี/
ไมมี

เกณฑการประเมิน

ผลการดําเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

แหลงขอมูล

การประชุม
คณะกรรมการประจํา
สํานักเรื่องขอเสนอแนะ
จากผลการประเมิน
ผลการประเมินตนเอง :
ขอมูล
เปาหมายในปการศึกษา 2556
ผลการดําเนินงานเทียบกับเกณฑ
คะแนนการประเมิน
เปาหมายในปการศึกษา 2557

ผลการดําเนินงาน
มีการดําเนินงาน 7ขอ
มีการดําเนินงาน 7 ขอ
5 คะแนน
มีการดําเนินงาน 7 ขอ

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา
จุดแข็ง
1. มีกลไกการทํางานที่เปนระบบ/ขั้นตอนที่ชัดเจน
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จุดที่ควรพัฒนา
-

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2557

ตัวบงชี้ที่ 7.4
: ระบบบริหารความเสี่ยง
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
ผูกํากับตัวบงชี้ : ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูรับผิดชอบขอมูล : นางอุบลรัตน ศิริพันธ หัวหนาสํานักงานผูอํานวยงานสํานักสงเสริมวิชาการฯ
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
เกณฑการประเมิน:
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 หรือ 4 ขอ
5 ขอ
6 ขอ
มี/
เกณฑการประเมิน
ไมมี
 1. มีการแตงตั้งคณะกรรม
การหรือคณะทํางานบริหาร
ความเสี่ยง โดยมีผูบริหาร
ระดับสูงและตัวแทนทีร่ ับ
ผิ ด ชอ บพั น ธกิ จ หลั กขอ ง
สํานักรวมเปนคณะกรรมการ
หรือคณะ ทํางาน

 2. มี ก ารวิ เ คราะห แ ละระบุ
ความ เ สี่ ย ง และ ป จจั ย ที่
ก อ ให เ กิ ด ความเสี่ ย งอย า ง
นอย 3 ดาน ตามบริบ ทของ
สํานัก ตัวอยางเชน
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร
(การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่

ผลการดําเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

แหลงขอมูล

สํานักสงเสริม
วิชาการฯไดมีการ
แตงตั้ง
คณะกรรมการ
บริการความเสี่ยง
ภายในหนวยงาน
โดยมีผูอํานวยการ
สํานักสํานักสงเสริม
วิชาการฯเปน
ประธาน
สํานักสงเสริม
วิชาการฯได
วิเคราะหความเสี่ยง
และปจจัยที่
กอใหเกิดความเสี่ยง
4 ดาน ประกอบดวย
1. ความเสี่ยงดาน
การปฏิบัตงิ าน
2. ความเสี่ยงดานกล

(7.4-1/1) : คําสั่ง สํานักสงเสริม
แตงตั้งคณะกรรม วิชาการฯ
การบริหารความ
เสี่ยงของสงเสริม
วิชาการฯ

(7.4-2/1) :ผลการ สํานักสงเสริม
วิเคราะหและระบุ วิชาการฯ
ความเสี่ยง ทัง้ 4
ดาน ในเลมแผน
บริหารความเสี่ยง
สํานักสงเสริม
วิชาการฯ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2557

มี/
ไมมี

เกณฑการประเมิน

- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร
หรือกลยุทธของสํานัก
- ความเสี่ ยงด านนโยบาย
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติ
งาน เชน ความเสี่ยงของ
กระบวนการบริหารหลักสูตร
การบริหารงานวิจัย
ระบบงาน ระบบประกัน
คุณภาพ
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและ
ความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล
โดยเฉพาะจรรยาบรรณ
ของอาจารยและบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุก ารณ
ภายนอก
- อื่นๆ ตามบริบทของสํานัก
 3. มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดลําดับ ความเสี่ยงที่ไดจ าก
การวิเคราะหในขอ 2

ผลการดําเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

แหลงขอมูล

(7.4-3/1) :ผลการ
ประเมินโอกาส
และผลกระทบใน
เลมแผนบริหาร
ความเสี่ยงของ
สํานัก
(7.4-4/1) :ระดับ
ความเสี่ยงในเลม
แผนบริหารความ
เสี่ยง

สํานักสงเสริม
วิชาการฯ

ยุทธ
3. ความเสี่ยงดาน
การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ
4. ความเสี่ยงดาน
การเงิน

สํานักสงเสริม
วิชาการฯไดมีการ
ประเมินโอกาส
ผลกระทบของความ
เสี่ยง และการ
จัดลําดับความเสี่ยง
 4. มี ก ารจั ด ทํ า แผนบริ ห าร สํานักสงเสริม
ความเสี่ ย งที่ มี ร ะดั บ ความ วิชาการฯไดมีการ
เสี่ยงสูง และดําเนินการตาม จัดทําแผนบริหาร
แผน
ความเสี่ยงที่มีระดับ
ความเสี่ยงสูงและ
ดําเนินการตามแผน

สํานักสงเสริม
วิชาการฯ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2557

มี/
เกณฑการประเมิน
ไมมี
 5. มีการติดตาม และประเมิน
ผลการดํ า เนิ น งานตามแผน
และรายงานตอ สภาสถาบั น
เพื่อพิจ ารณาอยางนอยปล ะ
1 ครั้ง

 6. มี ก ารนํ าผลการประเมิ น
และข อ เสนอแนะจากสภา
สถาบันไปใชในการปรับแผน
หรื อวิ เ คราะหค วามเสี่ ยงใน
รอบปถัดไป

ผลการประเมินตนเอง :
ขอมูล
เปาหมายในปการศึกษา 2556
ผลการดําเนินงานเทียบกับเกณฑ
คะแนนการประเมิน
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายในปการศึกษา 2557

ผลการดําเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

สํานักสงเสริม
วิชาการฯ มีการ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน
และรายงานตอ
คณะกรรมการ
ประจําสํานัก เพื่อ
พิจารณา ปละ 1
ครั้ง

1. (7.4-5/1) : ผล สํานักสงเสริม
การติดตามและ
วิชาการฯ
ประเมินผลในเลม
แผนบริหารความ
เสี่ยง
2.(7.4-5/2) :
รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนตอ
คณะกรรมการ
ประจําสํานัก
2. (7.4-6/1) :
สํานักสงเสริม
รายงานการ
วิชาการฯ
ประชุม คณะกรรม
การบริหารความ
เสี่ยงและควบคุม
ภายในครั้งที่
3/2556

ไดมีการนําขอเสนอ
แนะของกรรมการ
ประจําสํานักมาใช
ในการวิเคราะห
ความเสี่ยง ในป
2557

แหลงขอมูล

ผลการดําเนินงาน
มีการดําเนินงาน 6 ขอ
มีการดําเนินงาน 6 ขอ
5คะแนน
บรรลุเปาหมาย
มีการดําเนินงาน 6 ขอ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2557

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา
จุดแข็ง
มีการแตงตัง้ กรรมการบริหารความเสี่ยงของ
สํานักฯ

จุดที่ควรพัฒนา
-

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ 8.1
: ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ชนิดของตัวบงชี้
: กระบวนการ
ผูกํากับตัวบงชี้
: ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูรับผิดชอบขอมูล
: นางณัฐพร นอยลัทธี และนางสาวปทิตตา เมฆาสวัสดิ์
เกณฑมาตรฐาน
: ขอ
เกณฑการประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ
4 หรือ 5 ขอ
มี/
เกณฑการประเมิน
ผลการดําเนินงาน
ไมมี
 1. มี แ ผนกลยุ ทธ ท า ง สํานักสงเสริมวิชาการฯ ได
การเงิ น ที่ ส อดคล อ งกั บ จัดทําแผนกลยุทธทาง
แผนกลยุทธของสถาบัน การเงินทีส่ อดคลองกับแผน
กลยุทธของสํานักสงเสริม
วิชาการฯโดย
คณะกรรมการจัดทําแผน
กลยุทธทางการเงิน

 2 . มี แ น ว ท า ง จั ด ห า สํานักสงเสริมวิชาการฯ มี
ท รั พ ย า ก ร ท า ง ด า น คณะกรรมการจัดทําแผน

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

เอกสาร/หลักฐาน

แหลงขอมูล

1.(8.1-1/1) : แผนกล
ยุทธของสํานักสงเสริม
2. (8.1-1/2) : แผนกล
ยุทธทางการเงินของ
สํานักสงเสริม
3. (8.1-1/3) : คําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทําแผนกลยุทธทาง
การเงิน
1. (8.1-2/1) : แผน
งบประมาณประจําป

สํานัก
สงเสริม
วิชาการฯ

สํานัก
สงเสริม

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2557

มี/
ไมมี

เกณฑการประเมิน

ผลการดําเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

แหลงขอมูล

การเงิน หลัก เกณฑ ก าร
จั ด ส ร ร แล ะ ก า ร วา ง
แผนการใช เ งิ น อย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โปร ง ใส
ตรวจสอบได

กลยุทธทางการเงิน จัดหา
ทรัพยากรทางการเงิน และ
วางแผนการใชเงิน โดยทํา
เปนแผนงบประมาณ
ประจําป ซึง่ มีหลักฐาน
โปรงใส ตรวจสอบได
สํานักสงเสริมวิชาการฯ ได
จัดทําแผนงบประมาณ
ประจําปทสี่ อดคลองกับ
แผนปฏิบัติการในแตละ
พันธกิจและการพัฒนา
สํานักฯ และบุคลากร
สํานักสงเสริมวิชาการฯ ได
จัดทําจัดทํารายงาน
ทางการเงินตามระเบียบ
ทางราชการทุกเดือน และ
รายงานตอคณะกรรมการ
ประจําสํานัก

2555 และ ประจําป
2556
2. (8.1-2/2) : รายงาน
การประชุมของ
คณะกรรมการจัดทํา
แผนกลยุทธทางการเงิน
(8.1-3/1) :
แผนปฏิบัติ
การงบประมาณ
ประจําป2555-2556

วิชาการฯ

1. (8.1-4/1) :รายงาน
ทางการเงินรอบ 6
เดือน
2. (8.1-4/2) : รายงาน
ทางการเงิน รอบ 12
เดือน
3. (8.1-4/3) :
รายงานการประชุมของ
คณะกรรมการบริหาร
สํานักสงเสริมฯ ที่มีการ
รับทราบและพิจารณา
รายงานทางการเงินของ
สํานักฯ
สํานักสงเสริมวิชาการฯ มี 1. (8.1-5/1) : รายงาน
การรายงานการใชจายเงิน , การวิเคราะหคาใชจาย
เงินคงเหลือทุกประเภท
สถานะทางการเงินของ
เพื่อใหผูบริหารใชในการ
สํานักสงเสริมวิชาการฯ

สํานัก
สงเสริม
วิชาการฯ

 3. มีงบประมาณประจําป
ที่ ส อ ด ค ล อ ง กั บ
แผนปฏิบั ติก ารในแตล ะ
พั น ธกิ จ และการพั ฒ นา
สถาบันและบุคลากร
 4. มี ก ารจั ด ทํ า รายงาน
ทางการเงิ น อย า งเป น
ระบบ และรายงานต อ
สถาบัน อยางนอยปละ 2
ครั้ง

 5. มี ก ารนํ า ข อ มู ล ทาง
ก า ร เ งิ น ไ ป ใ ช ใ น ก า ร
วิเ คราะหคาใชจาย และ
วิ เ คร าะห สถาน ะทา ง

สํานัก
สงเสริม
วิชาการฯ

สํานัก
สงเสริม
วิชาการฯ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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มี/
ไมมี
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การเงินและความมั่นคง
ของสถาบันอยางตอเนื่อง
 6. มีหนวยงานตรวจสอบ
ภายในและภายนอก ทํา
หนาที่ตรวจ ติดตามการ
ใ ช เ งิ น ใ ห เ ป น ไ ป ต า ม
ระเบียบและกฎเกณฑ ที่
สถาบันกําหนด
 7. ผูบริหารระดับสูงมีการ
ติด ตามผลการใช เ งิ น ให
เป น ไปตามเป า หมาย
และนําขอมูลจากรายงาน
ทางการเงิน ไปใชในการ
วางแผนและการตัดสินใจ

ผลการดําเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

แหลงขอมูล

วิเคราะหตัดสินใจ
สํานักสงเสริมวิชาการฯ มี
คณะกรรมการบริหารสํานัก
ฯทําการตรวจสอบภายใน
และ รายงานตอกอง
นโยบายและแผนเพือ่ นํา
ขอมูลรายงานตอผูบริหาร
สํานักสงเสริมวิชาการฯ
จัดทํารายงานผลการใช
งบประมาณในรอบป
การศึกษา 2555 เพื่อใช
เปนแนวทางในการจัดทํา
แผนงบประมาณ ป 2556

ผลการประเมินตนเอง :
ขอมูล
เปาหมายในปการศึกษา 2556
ผลการดําเนินงานเทียบกับเกณฑ
คะแนนการประเมิน
เปาหมายในปการศึกษา 2557

1. (8.1-6/1) : รายงาน
สรุปเสนอผูบ ริหาร
สํานักฯ
2. (8.1-6/2) : รายงาน
สรุปงบประมาณสงกอง
นโยบายและแผน
1. (8.1-7/1): สรุปผล
การใชจายงบประมาณ
ในรอบป 2555
2. (8.1-7/2): แผน
งบประมาณป 2556

สํานัก
สงเสริม
วิชาการฯ

สํานัก
สงเสริม
วิชาการฯ

ผลการดําเนินงาน
มีการดําเนินการ 7 ขอ
มีการดําเนินการ7 ขอ
5คะแนน
มีการดําเนินการ 7 ขอ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา
จุดแข็ง
1. มีการดําเนินการดานการเงินและงบประมาณ ที่
เปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑ ของมหาวิทยาลัย
และสามารถตรวจสอบได
2. มีการวางแผนการเงินและงบประมาณที่ชัดเจน
3. มีการจัดสรรเงินงบประมาณอยางเหมาะสมกับ
กิจกรรมและโปรงใส สามารถตรวจสอบได

จุดที่ควรพัฒนา
-

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 9.1
: ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบงชี้
: กระบวนการ
ผูกํากับตัวบงชี้
: ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูรับผิดชอบขอมูล
:ดร.เกษร เมืองทิพย รองผูอํานวยการสํานักฯ/นายณรงค ดวงทองกุล
เกณฑมาตรฐาน
: ขอ
เกณฑการประเมิน
:
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3ขอ

มี/
เกณฑการประเมิน
ไมมี
 1.มี ร ะบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภาย ในที่ เ หมาะสมและ
สอดคลองกับพันธกิจและ
พั ฒ นาการของสถาบั น
ตั้ง แตร ะดั บ ภาควิ ชาหรื อ
หน ว ยงานเที ย บเท า และ
ดํ า เนิ น การตามระบบที่
กําหนด

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
7 หรือ 8 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
9 ขอ

ผลการดําเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

แหลงขอมูล

สํานักสงเสริมวิชาการฯมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพโดยดําเนินการตาม
ขั้นตอนและวิธีการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยอยาง
เปนระบบเหมาะสมและ
สอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสํานักสงเสริม
วิชาการฯและใชคูมือการ
ประกันคุณภาพรวมกับ
มหาวิทยาลัย

1. (9.1-1/1): คําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพสํานัก
สงเสริมวิชาการฯ
2. (9.1-1/2): คูมือ
ประกันคุณภาพสํานัก
สงเสริมวิชาการฯ(คูมอื
ประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี
3. (9.1-1/3): รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
4.(9.1-1/4): คําสั่ง
แตงตั้งผูจ ัดเก็บและ
ผูรบั ผิดชอบแตละตังบงชี้

สํานัก
สงเสริม
วิชาการฯ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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มี/
ไมมี

เกณฑการประเมิน

 2. มีก ารกํา หนดนโยบาย
และให ค วามสํ า คั ญ เรื่ อ ง
ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
ก า ร ศึ ก ษา ภา ย ใ น โ ด ย
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ร ะ ดั บ
นโย บาย และ ผู บ ริ หา ร
สูงสุดของสํานักฯ
 3. มี ก ารกํ า หนดตั ว บ ง ชี้
เพิ่มเติมตามอัตลักษณของ
สํานักฯ

ผลการดําเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

5. (9.1-1/5):แผน
ปฏิบัติราชการประจําป
2557
6.(9.1-1/6):ระบบกลไก
การติดตามขอมูล
คณะกรรมการประกันคุณภาพ 1. (9.1-2/1): รายงาน
ของสํานักไดมกี ารกําหนด
การประชุม
นโยบายการประกันคุณภาพ
คณะกรรมการประกัน
ของสํานักและผูรบั ผิดชอบเพื่อ คุณภาพการศึกษา
รองรับงานประกัน
2. (9.1-2/2): คําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพสํานัก
สงเสริมวิชาการฯ
สํานักสงเสริมวิชาการฯ มีการ 1. (9.1-3/1): ตัวบงชี้ที่
กําหนดตัวบงชี้ตามอัตลักษณ 9.1.1 อัตลักษณของ
ของสํานักฯ คือ ซื่อสัตยรอบรู สู สํานักฯ
งาน ในองคประกอบที่ 9 ตัว
2. (9.1-3/2):รายงาน
บงชี้ที่ 9.1.1 โดยเปนตัวบงชี้ที่ การประชุมบุคลากร
วัดคุณลักษณะที่พึงประสงคของ (ครั้งที่ 4)
สํานักฯ

 4. มี ก ารดํ า เนิ น งานด า น
ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น ที่
ครบถวน ประกอบ ดวย
1) การควบคุ ม ติ ด ตาม 4.1 สํานักสงเสริมวิชาการฯ
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น แ ล ะ ดําเนินการควบคุม ติดตามการ
ประเมินคุณภาพ
ดําเนินงาน และประเมิน
คุณภาพ โดยมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ

1. (9.1-4.1/1) รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
2. (9.1-4.1/2) :คําสั่ง

แหลงขอมูล

สํานัก
สงเสริม
วิชาการฯ

สํานัก
สงเสริม
วิชาการฯ

สํานัก
สงเสริม
วิชาการฯ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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มี/
ไมมี

เกณฑการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
สํานักสงเสริมวิชาการฯ
ประเมินคุณภาพตาม
ผูรบั ผิดชอบของตัวบงชี้

2) ก า รจั ดทํ า รา ยง า น
ประจํ า ป ที่ เ ป น รายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอตอ
สภาสถาบันและสํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษาตามกํ า หนด
เวลาโดยเปน รายงานที่ มี
ข อ มู ล คร บ ถ วน ต า ม ที่
สํานัก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึก ษากําหนดใน
CHE QA Online และ
3) การนําผลการประเมิน
คุ ณ ภาพไปทํ า แผนการ
พัฒ นาคุณภาพการศึก ษา
ของสถาบัน

เอกสาร/หลักฐาน

แหลงขอมูล

แตงตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพสํานัก
สงเสริมวิชาการฯ
3. (9.1-4.1/3) :คําสั่ง
แตงตั้ง ผูกํากับดูแล
ผูรบั ผิดชอบ และผู
จัดเก็บขอมูลตามตัวบงชี้

4.2 สํานักสงเสริมวิชาการฯได 4. (9.1-4.2/1) :รายงาน
จัดทํารายงานการประเมิน
การประเมินตนเอง
ตนเองประจําปการศึกษา 2556 ประจําป 2556
และรายงานตอมหาวิทยาลัย
5. (9.1-4.2/2) : สําเนา
บันทึกขอความเรื่องสง
รายงานผลการประเมิน
SAR ถึงมหาวิทยาลัย

4.3 สํานักสงเสริมวิชาการฯได
นําผลการประเมินของป
การศึกษา 2555 ไปจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจําปการศึกษา 2556

7. (9.1-4.3/1) :
แผนพัฒนาคุณภาพ ป
การศึกษา 2555-2556
8.(9.1-4.3/2) :การ
ประชุมคณะกรรมการ
งานประกันคุณภาพ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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มี/
เกณฑการประเมิน
ไมมี
 5. มีการนําผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
มาปรั บ ปรุ ง การทํ า งาน
และสงผลใหมีก ารพัฒ นา
ผลการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัว
บงชี้

 6. มีระบบสารสนเทศที่ให
ข อ มู ล ส นั บ ส นุ น ก า ร
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภ า ย ใ น ค ร บ ทั้ ง 4
องคประกอบคุณภาพ



7. มีสวนรวมของผูมสี วน
ไดสวนเสียในการประกัน
คุณภาพการศึกษา
โดยเฉพาะนักศึกษาผูใช

ผลการดําเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

แหลงขอมูล

ในปการศึกษา 2556สํานัก
สงเสริมวิชาการฯไดนําผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของป 2555ตามที่
คณะกรรมการตรวจประเมินได
เสนอแนะไวมาปรับปรุงแผนกล
ยุทธ ป 2557โดยการจัด
กิจกรรมของสํานักฯ เชน การ
จัดทําคูมือการจัดการเรียนการ
สอนทีเ่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ

1. (9.1-5/1):แผนพัฒนา
คุณภาพ ป 2556 จาก
ผลการประเมินวงรอบป
2555
2. (9.1-5/2) : แผนกล
ยุทธป 2556
-โครงการจัดทําคูมือการ
จัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเ รียนเปนสําคัญ
-โครงการการจัดการ
เรียนรูใหสอดคลองกับ
กรอบTQF
-โครงการพัฒนาความรูส ู
การปฏิบัติ

สํานัก
สงเสริม
วิชาการฯ

สํานักสงเสริมวิชาการฯ มีการ
เผยแพรงานประกันคุณภาพใน
เว็บไซด โดยมีคูมือและรายงาน
การประเมินตนเอง ปการศึกษา
2555, 2556

(9.1-6/1) : เว็บไซด
เผยแพรงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
www.regis.sru.ac.th
ในรายการ (menu) งาน
ประกันคุณภาพ

สํานัก
สงเสริม
วิชาการฯ

สํานักสงเสริมวิชาการฯ
ไดจัดทําแบบสํารวจความพึง
พอใจของผูใชบริการสํานัก
สงเสริมวิชาการฯ

1.(9.1-7/1) :สรุปผล
ความพึงพอใจผูใชบริการ
ระบบฐานขอมูล
สารสนเทศของสํานัก

สํานัก
สงเสริม
วิชาการฯ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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มี/
ไมมี

เกณฑการประเมิน

ผลการดําเนินงาน

บัณฑิตและผูใชบริการตาม เพื่อนําผลการประเมินมาพัฒนา
พันธกิจของสํานักฯ
คุณภาพการศึกษารวมถึงวิจัย
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชงานระบบการขึ้น
ทะเบียนนักศึกษาใหมและการ
ดําเนินการติดตามเลมหลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร
 8 . มี เ ค รื อ ข า ย ก า ร มีการสรางเครือขายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการ แลกเปลี่ยนเรียนรูกบั
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยตางๆ
ระหว างส ถาบั น และ มี
กิจกรรมรวมกัน

 9. มี แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี ห รื อ
งานวิจั ย ดา นการประกั น
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ที่
หนวยงานพัฒ นา ขึ้นและ
เ ต รี ย ม เ ผ ย แ พ ร ใ ห
หน ว ย งาน อื่ น สา มาร ถ
นําไปใชประโยชน

เอกสาร/หลักฐาน

สงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
2. (9.1-7/2) :วิจัย
แนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชงาน
ระบบการขึ้นทะเบียน
นักศึกษาใหม
1.(9.1-8/1): เครือขาย
งานประกันคุณภาพของ
สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎรธานีกับ
มหาวิทยาลัยตางๆ
2.(9.1-8/2):เอกสารการ
ตอบรับการเขารวม
เครือขายความรวมมือ
ดานการสงเสริมวิชา การ
และงานทะเบียน
สํานักสงเสริมวิชาการฯ ได
1. (9.1-9/1): รายงาน
จัดทํางานวิจัยเรือ่ งการวิจัยเรื่อง การวิจัยเรื่องสภาพและ
สภาพและปญหาในการบริหาร ปญหาในการบริหารและ
และการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและจัด หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
โครงการการจัดการความรู ของ และสรุปโครงการการ
สํานักพรอมทัง้ เผยแพรในเว็บ จัดการความรูเรื่องการ
ไซดของสํานัก
พัฒนาความรูส ูการ
ปฏิบัติ

แหลงขอมูล

สํานัก
สงเสริม
วิชาการ

สํานัก
สงเสริม
วิชาการ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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มี/
ไมมี

เกณฑการประเมิน

ผลการดําเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน

แหลงขอมูล

2. (9.1-9/2): เว็บไซด
เผยแพรงานวิจัยและ
โครงการการจัดการ
ความรูข องสํานัก
www.regis.sru.ac.th
3.(9.1-9/3): เผยแพร
โดยใหรปู เลมงานวิจัยแก
อนุกรรมการวิชาศึกษา
ทั่วไป

ผลการประเมินตนเอง :
ขอมูล
เปาหมายในปการศึกษา 2556
ผลการดําเนินงานเทียบกับเกณฑ
คะแนนการประเมิน
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายในปการศึกษา 2557

ผลการดําเนินงาน
มีการดําเนินงาน 9 ขอ
มีการดําเนินงาน 9ขอ
5คะแนน
บรรลุเปาหมาย
มีการดําเนินงาน 9 ขอ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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ตัวบงชี้ที่ 9.1.1 :ซื่อสัตย รอบรู สูงานบริการประทับใจ (ตามอัตลักษณ)
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
ผูกํากับตัวบงชี้
: ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูรับผิดชอบขอมูล
:นาย ณรงค ดวงทองกุล
เกณฑมาตรฐาน
: ขอ
เกณฑการประเมิน
:
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

มี/
เกณฑการประเมิน
ไมมี
 1. มีแผนปฏิบัตงิ านของ
สํานักฯใหเปนไปดวยความ
โปรงใสยุติธรรม
 2.มีการพัฒนาสงเสริม
ศักยภาพและขีดความ
สามารถใหกับบุคลากร

 3. มีค วามรู ค วามเข าใจใน
เนื้อ งานที่ ป ฏิ บัติ และแกไ ข
ปญหาไดอยางเหมาะสม

 4. มีการวางแผนการบริหาร
ดานการปฏิบั ติง านเพื่ อลด

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ
ผลการดําเนินงาน

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปรายงาน
ความคืบหนาตามแผนการ
เบิก-รายจายประจําป
สํานักสงเสริมวิชาการฯมีการ
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อ
ใชเปนแนวปฏิบัติและพัฒนา
สงเสริมศักยภาพและขีดความ
สามารถใหกับบุคลากร
สํานักสงเสริมฯ มีบุคลากรที่มี
ความรูความเขาใจในเนื้องาน
ที่ปฏิบัติ โดยจัดทําเปน
แผนการดําเนินงานของแตละ
บุคคลและนําผลการ
ดําเนินงานที่ไดมาปรับปรุง
การดําเนินงาน
สํานักสงเสริมฯจัดทําแผน
บริหารบุคลากรเพือ่ ลดความ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

เอกสาร/หลักฐาน

แหลงขอมูล

(9.1.1-1/1):รายงานการ สํานักสงเสริม
เบิกจายงบประมาณ
วิชาการฯ
ประจําป 2556
(9.1.1-2/1):แผนพัฒนา
บุคลากร

สํานักสงเสริม
วิชาการฯ

(9.1.1-3/1):แผนการ
ดําเนินงานของบุคลากร
(PDCA)

สํานักสงเสริม
วิชาการฯ

(9.1.1-4/1):แผนบริหาร
บุคลากร

สํานักสงเสริม
วิชาการฯ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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มี/
ไมมี

เกณฑการประเมิน

ผลการดําเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน
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แหลงขอมูล

ควา มซั บ ซ อ น ได อ ย า ง มี ซับซอนในการปฏิบัติงานของ
ประสิทธิภาพ
บุคลากร
 5. มี ก ารรวบรวมข อ มู ล
นํ า ม า ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ดําเนินงานและนําผลที่ไดไป
พัฒนาในปถัดไป

5. สํานักสงเสริมวิชาการฯนําผล

1.(9.1.1-5/1):
การปฏิบัติงานและการบริหารงาน แผนพัฒนาบุคลากร
มาประเมินโดยนําผลที่ไดมาจัดทํา 2. (9.1.1-5/2):แผน
คูมือการปฏิบัติงานในปการศึกษา
บริหารบุคลากร

สํานักสงเสริม
วิชาการฯ

2557

ผลการประเมินตนเอง :
ขอมูล
เปาหมายในปการศึกษา 2556
ผลการดําเนินงานเทียบกับเกณฑ
คะแนนการประเมิน
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายในปการศึกษา 2557

ผลการดําเนินงาน
มีการดําเนินงาน 5 ขอ
มีการดําเนินงาน 5 ขอ
5 คะแนน
บรรลุเปาหมาย
มีการดําเนินงาน 5 ขอ

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา
จุดแข็ง
1. มีนโยบายในการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาอยางชัดเจน
2. มีการสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ

จุดที่ควรพัฒนา
-

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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บทที่ 3
สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดดําเนินการประกันคุณภาพภายในโดยเปรียบเทียบกับ
เกณฑ และเปา หมายในรอบป ปจ จุ บันจากองคก ร และตัวชี้ วัดที่ เ กี่ย วกับ การปฏิบัติ ง าน จํานวน 5
องคประกอบ 9 ตัวชี้วัดตามเกณฑมาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)พรอมทั้งตัว
บงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณสํานักสงเสริม วิชาการและงานทะเบียนและ 1 ตัวบง ชี้ตามเกณฑสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)ดําเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยอีก 1
ตัวชี้วัดของเกณฑมาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ไดคะแนนผลการดําเนินงาน
ของสํานักสงเสริมวิชาการฯ เฉลี่ย 5.00 อยูในระดับดีมาก
ตารางสรุปผลการประเมินตามองคประกอบและแนวทางการพัฒนา ซึ่งประกอบดวยตาราง
ตางๆ ดังแสดงตอไปนี้
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผน
ตัวบงชี้
คุณภาพ

เปาหมาย

ตัวบงชี้ 1.1

8 ขอ

ผลการดําเนินงาน
บรรลุเปาหมาย
√ = บรรลุ
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(% หรือสัดสวน) ×= ไมบรรลุ
ตัวหาร
มีการดําเนินงาน 8 ขอ
√
รวม (5.00)

คะแนน
5
5

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้
คุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 2.1
ตัวบงชี้ที่ 2.4
ตัวบงชี้ที่ 2.6
ตัวบงชี้ที่ 2.7

เปาหมาย
5 ขอ
7 ขอ
7 ขอ

ผลการดําเนินงาน
บรรลุเปาหมาย
√ = บรรลุ
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
คะแนน
(% หรือสัดสวน) ×= ไมบรรลุ
ตัวหาร
มีการดําเนินงาน 5 ขอ
√
มีการดําเนินงาน 7 ขอ
√
มีการดําเนินงาน 7 ขอ
√
ดําเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
รวม (5.00)

5
5
5
15

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้
คุณภาพ

เปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 7.1
ตัวบงชี้ที่ 7.4

7 ขอ
6 ขอ

ผลการดําเนินงาน
บรรลุเปาหมาย
√ = บรรลุ
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
คะแนน
(% หรือสัดสวน) ×= ไมบรรลุ
ตัวหาร
มีการดําเนินงาน 7 ขอ
√
5
มีการดําเนินงาน 6 ขอ
√
5
รวม (5.00)
10

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้
คุณภาพ

เปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 8.1

7 ขอ

ผลการดําเนินงาน
บรรลุเปาหมาย
√ = บรรลุ
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
คะแนน
(% หรือสัดสวน) ×= ไมบรรลุ
ตัวหาร
มีการดําเนินงาน 7 ขอ
√
5
รวม (5.00)
5

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้
คุณภาพ

เปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 9.1
ตัวบงชี้ที่ 9.1.1

9 ขอ
5ขอ

ผลการดําเนินงาน
บรรลุเปาหมาย
√ = บรรลุ
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
คะแนน
(% หรือสัดสวน) ×= ไมบรรลุ
ตัวหาร
มีการดําเนินงาน 9ขอ
√
5
มีการดําเนินงาน 5ขอ
√
รวม (5.00)
5
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ตารางสรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพภายในโดยมี 5 องคประกอบ 9 ตัวชี้วัด
องคประกอบ

เกณฑ

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
และประเมินตนเอง

8ขอ
5คะแนน

8ขอ
5คะแนน

5 ขอ
5 คะแนน
7 ขอ
5คะแนน
7 ขอ
5คะแนน
5ขอ
5 คะแนน

5ขอ
5คะแนน
7 ขอ
5 คะแนน
7 ขอ
5 คะแนน
5ขอ
5 คะแนน

7 ขอ
5 คะแนน
6 ขอ
5คะแนน

7 ขอ
5 คะแนน
6 ขอ
5 คะแนน

7 ขอ

7 ขอ
5 คะแนน

7 ขอ
5 คะแนน

9 ขอ

9 ขอ
5 คะแนน
5 ขอ
5.00

9 ขอ
5 คะแนน
ไมนับคะแนน
5.00

องคประกอบที่ 1ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ
ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
8 ขอ
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน
ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการ
เรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

5 ขอ
7 ขอ
7 ขอ
5 ขอ

(ดําเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย)

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของ
สํานัก
ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง

7 ขอ
6 ขอ

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ตัวบงชี้ที่ 9.1.1 ซื่อสัตย รอบรู สูง าน บริการประทับใจ
เฉลี่ย

5 ขอ
-
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สมศ. ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ไดรบั การรับรองคุณภาพกําหนดระดับผลงานวิชาการคา
คะแนนที่ได 5 คาคะแนน
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปการศึกษา 2556
จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปการศึกษา 2555
ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ขอเสนอแนะ จุดที่ควรพัฒนา ปรับปรุง
กิจกรรมเพื่อการดําเนินการ
ของคณะกรรมการประเมินฯ
พัฒนา/แกไข/ปรับปรุง
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินงาน
ตัวบงชี้ที่ 1.1กระบวนการพัฒนาแผน
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธและแบบ
จัดประชุมคณะกรรมการจัดทํา
ปฏิบัติการ แตควรกําหนดตัวบงชี้ของ แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
แผนกลยุทธใหมเี ปาหมายทีส่ ามารถวัด ราชการเพื่อกําหนดตัวบงชีข้ อง
ไดตรงตาม วิสัยทัศน พันธกิจ ของสํานัก แผนกลยุทธใหมเี ปาหมายที่
ฯ
สามารถวัดไดตรงตามวิสัยทัศน
พันธกิจของสํานักฯ
2. ควรมีการประเมินแผนกลยุทธตามตัว ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
บงชี้ เพื่อใชในการนํามาเปนขอมูลในการ ตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธและจัด
ทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน และนโยบาย ประชุมบุคลากรเพื่อทบทวน
ตอไป
ปรัชญา วิสัยทัศนและนโยบายโดย
นําขอมูลจากผลการประเมินแผน
กลยุทธมาปรับใช
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 2.1ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
1. สํ า นั ก ส ง เสริ ม วิ ช าการและงาน สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบี ย นเป น ศู น ย ร วมในการติ ด ตาม ทะเบียนจัดโครงการเพือ่ MA ให
วิ เ คราะห สั ง เคราะห ข อ มู ล ในการ ระบบรองรับการบันทึกขอมูล
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.1-7 หนาเว็บไซด กับผูดูแล
ระดับอุดมศึกษา โดยนําเทคโนโลยี (IT) ระบบ Vn
เปนตัวสนับ สนุน เชนมี มคอ.1-7 หนา
เว็บไซตใหตรวจสอบ
2.ปการศึกษา 2556 ทุกหลักสูตรจะตอง 1. จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ทําตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การบริหารหลักสูตรใหเปนไปตาม

ตัวบงชี้ความสําเร็จ

1.1-1 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
ราชการป 2556

1.1-2/1 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกล
ยุทธ
1.1.-2/2 รายงานประชุมทบทวน
ปรัชญา วิสัยทัศนและนโยบาย

2.1-1 สรุปโครงการเรือ่ ง
“ฝกอบรมผูดูแลระบบบริการ
การศึกษา”

2.1-2/1 เลมสรุปโครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตร
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ขอเสนอแนะ จุดที่ควรพัฒนา ปรับปรุง
กิจกรรมเพื่อการดําเนินการ
ของคณะกรรมการประเมินฯ
พัฒนา/แกไข/ปรับปรุง
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
2. จัดโครงการประชุม เรื่อง การ
จัดการเรียนรูใหสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2.1-2/2 เลมสรุปโครงการประชุม
เรื่อง การจัดการเรียนรูให
สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาและคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
1. ควรมีแผนพัฒนาเปนรายบุคคลให
กําหนดหัวขอ/รายละเอียด งานที่
ตองการพัฒนาเปนรายบุคคล

ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร โดยกําหนดหัวขอ/
รายละเอียด งานที่ตองการพัฒนา
เปนรายบุคคล
2. ควรมีแผนบริหารพัฒนาโดยกําหนด จัดทําแผนบริหารโดยกําหนด
ชวงเวลาที่เหมาะสม กับภาระงานและ ชวงเวลาที่เหมาะสมกับภาระงาน
อัตรากําลัง
และอัตรากําลัง
3. ควรมีการติดตามและประเมินผลการ จัดทําการติดตามและประเมินผล
พัฒนาตนเอง เพื่อนําไปพัฒนาปรับปรุง การพัฒนาตนเองเพื่อนําไปพัฒนา
ในปตอไป
ปรับปรุงในปตอไป
ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
1. ควรจัดทําคูมือการจัดการเรียนการ จัดทําคูมือการจัดการเรียนการสอน
สอนทีเ่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ ใหชัดเจน ที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ
และเปนรูปธรรม
2.ควรรวบรวมผลการประเมินรายวิชาที่ รวบรวมผลการประเมินรายวิชาที่
เปนสรุปของทุกคณะ และรวบรวมเมื่อ เปนสรุปของทุกคณะและรวบรวม
เสร็จสิ้นปการศึกษา
เมื่อเสร็จสิ้นปการศึกษา
3.เมื่อไดผลการประเมินความพึงพอใจ จัดทําสรุปผลการประเมินความพึง
ของผูเรียนแลวควรนํามาปรับปรุงโดย พอใจของผูเรียน ใน มคอ.5 ของป
แสดงใหเห็นใน มคอ.5 ซึง่ ควรจัดทําสรุป ที่ผานมาเพื่อปรับปรุง มคอ.3 ใน
การจัดสงไวทสี่ ํานักสงเสริมวิชาการและ เทอมถัดไป

2.4-1 แผนพัฒนาบุคลากร
ปงบประมาณ 2556

2.4-2 แผนบริหาร

2.4-3 แผนการดําเนินงานของ
บุคลากร (PDCA)

2.6-1 คูมือการจัดการเรียนการ
สอนทีเ่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ
2.6-2 เลมสรุปผลการประเมิน
รายวิชาของคณะ
2.6-3สรุปผลการประเมินความ
ความพึงพอใจของผูเ รียน ใน มคอ.
5 ของปที่ผานมาเพื่อปรับปรุง
มคอ.3 ในเทอมถัดไป
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ขอเสนอแนะ จุดที่ควรพัฒนา ปรับปรุง
ของคณะกรรมการประเมินฯ
งานทะเบียน

กิจกรรมเพื่อการดําเนินการ
พัฒนา/แกไข/ปรับปรุง
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4.ควรจัดทําสารสนเทศสรุปผลงานในแต จัดตั้งโครงการ MA เพื่อปรับปรุงใช 2.6-4 สรุปโครงการเรือ่ ง
ละขอของเกณฑการประเมินใหชัดเจน ในการรวบรวมและสรุปขอมูลตาม “ฝกอบรมผูดูแลระบบบริการ
เกณฑการประเมิน
การศึกษา”
ตัวบงชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามลักษณะของบัณฑิต
1. ควรจัดทําคูมือในเรื่องการใหนกั ศึกษา จัดทําแนวปฏิบัติและคูมือเรื่องการ 2.7-1/1 แนวปฏิบัติเรื่องการให
เขารวมนําเสนอผลงานทางวิชาการให ใหนักศึกษานําเสนอผลงานทาง
นักศึกษานําเสนอผลงานทาง
ชัดเจนและเปนรูปธรรม
วิชาการ
วิชาการ
2.7-1/2 คูมือเรื่องการใหนักศึกษา
นําเสนอผลงานทางวิชาการ
2.การจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม
รวบรวมขอมูลและจัดทําแบบสรุป 2.7-2สรุปการจัดกิจกรรม
จริยธรรมควรรวบรวมจากสวนงานที่
การจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
เกี่ยวของดวย
จริยธรรม
3.ควรจัดทํารายงานสรุปสิ่งที่เกี่ยวของ จัดทําสรุปขอมูลการจัดการเรียน 2.7-3สรุปขอมูลการจัดการเรียน
กับการจัดการเรียนการสอน เชน
การสอนจากขอมูลที่ไดจากคณะ การสอน
จํานวนหลักสูตร จํานวนรายวิชา การ
จัดทํา มคอ.ตางๆเปนตนใหเสร็จสิ้นใน
แตละปการศึกษา
4.ในสวนของระบบและกลไกควรเปน
จัดทําคูมือการดําเนินงานเพื่อใช
2.7-4/1 คูมือการใชระบบบริการ
คูมือการดําเนินงานแตละเรือ่ งเพื่อเปน เปนรูปแบบใหอาจารยและผูที่
นักศึกษา
แนวทางในการปฏิบัตทิ ี่ดี และควร
เกี่ยวของไดทราบ
2.7-4/2 คูมือการจัดกาเรียนการ
พัฒนาผลงาน
สอนทีเ่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
1.การทํางานประกันคุณภาพเปนเรือ่ ง ในการจัดทําโครงการใหมอบหมาย 7.1-1 ตารางรายชื่อผูรบั ผิดชอบ
ของทุกคน และตองดูเกณฑประเมินของ ใหกับบุคลากรทุกคนไดรบั ผิดชอบ โครงการ
ทุกโครงการ/กิจกรรมที่ทํา
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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ขอเสนอแนะ จุดที่ควรพัฒนา ปรับปรุง
ของคณะกรรมการประเมินฯ
องค ป ร ะ ก อบ ที่ 8 ก า ร เ งิ น แล ะ
งบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ
1. ควรมีรายงานวิเคราะหสัดสวน
คาใชจายในแตละหมวดของโครงการ 1
กิจกรรม
2. ควรมีรายงานสถานะของการเงิน ใน
สวนของการวิเคราะหรายได
เปรียบเทียบ กับรายจายของ
งบประมาณทั้งหมด ไมวาจะเปนงบ
แผนดิน งบรายได และงบรายไดพิเศษ

3. ควรมีการใชงบบริหารความเสี่ยง ให
สอดคลองกับการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสียงของสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
4. นําขอมูลคาใชจายของแตละโครงการ
มาคํานวณหาสัดสวน แยกตามหมวดเงิน
เชนงบประมาณแผนดิน งบรายได หรือ
งบรายไดพเิ ศษ
5. สรุปรายงานสถานะทางการเงิน ควร
จัดทําเปนรูปเลม

กิจกรรมเพื่อการดําเนินการ
พัฒนา/แกไข/ปรับปรุง
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สรุปการใชจาย
มีการวิเคราะหการใชจาย
งบประมาณแยกตามหมวดของทุก
โครงการ
มีการรายงานสถานะทางการเงิน รายงานสถานะทางการเงิน
วิเคราะหเปรียบเทียบรายรับรายจายทัง้ หมด

มีการใชจายตามแผนและโครงการ
ที่วางไว ไดมีความจําเปนใชจายงบ
บริหารความเสี่ยง

มีการนําขอมูลคาใชจายแตละ
โครงการมาหาสัดสวนแยกตาม
หมวด เงินเชน โครงการบริหาร
สํานัก
มีรายงานสถานะทางการเงินราย
เดือน อยางชัดเจนในรูปแบบแฟม
เอกสาร
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
การสรา งเครื อข า ยแลกเปลี่ย นเรีย นรู ดําเนินการจัดทําหนังสือขอความ
ด า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา รวมมือการเปนเครือขายระหวาง

หมวดคาใชจายทางการเงิน

รายงานสถานะทางการเงิน

9.1-1/1 หนังสือตอบรับการเขา
รวมเครือขาย

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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ขอเสนอแนะ จุดที่ควรพัฒนา ปรับปรุง
กิจกรรมเพื่อการดําเนินการ
ของคณะกรรมการประเมินฯ
พัฒนา/แกไข/ปรับปรุง
ระหว า งสถาบั น และการมี กิ จ กรรม สํานักสงเสริมวิชาการฯ ของ
รวมกัน ควรจะมี MOU เปนเอกสาร มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยอื่น
หลั ก ฐานประกอบตั ว บงชี้ นี้ หรื อ ว า
รายงานการประชุ ม รู ป ถ า ย รายชื่ อ
ผูเขารวมประชุมของแตละสถาบัน ควร
จะมี ห นั ง สื อ ขอการเชื่ อ มโยงไปยั ง
เว็บไซตสํานักสง เสริม วิชาการและงาน
ทะเบียนของสถาบันอื่น และหนัง สือที่
สถาบันอื่นตอบรับหรือยืนยันการยินยอม
ใหแขวนลิงค
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9.1-1/2 หนังสือเขารวมเครือขาย
สํานักสงเสริมวิชาการฯ ภาคใต

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

