รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
ประจําปการศึกษา 2559

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

สถาบัน กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี

ก

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งอยูชั้นที่ 1 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ เปนหนวยงานที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ใหปฏิบัติหนาที่ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน รวมทั้งปฏิบัติห นาที่เปนกลไกในการขับเคลื่อนงานทางดานวิชาการ ดวยการกํากับมาตรฐานหลัก สูตร
การศึกษาระดับปริญญาตรีใหสอดคลองกับมาตรฐานอุดมศึกษาและเปนที่ยอมรับในระดับสากล
จากการดําเนินงานผลการประเมินตนเองรายองคประกอบคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2559 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
สวนที่ 1 ตัวบงชี้จากแผนปฏิบัติราชการประจําป งบประมาณ 2560
ตัวชี้วัดที่ 1 : รอยละความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต
คะแนนการประเมิน 5.00 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 4 : หลักสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2558 ที่ไดรับการปรับปรุงในปการศึกษา พ.ศ. 2559
คะแนนการประเมิน 3.00 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 5 : หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทํางานจริง
คะแนนการประเมิน 5.00 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 38 : การพัฒนาสถาบันสูก ารสถาบันการเรียนรู
คะแนนการประเมิน 5.00 คะแนน
ผลการประเมินภาพรวมตามตัวบงชี้จากแผนปฏิบัติราชการประจําป 2560 มีคาเทากับ 4.50 คะแนน
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ขอที่ 1 ควรกําหนดคาเปาหมายโครงการและกิจกรรมตางๆใหสามารถวัดไดอยางชัดเจนเพื่อรองรับการ
จัดสรรงบประมาณและการเบิกจายใหความสอดคลองกัน

ข

สวนที่ 2 ตัวบงชี้เพื่อยกระดับคุณภาพหนวยงาน
ตัวชี้วัด 1 : กระบวนการจัดทําและพัฒนาแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
คะแนนการประเมิน 5.00 คะแนน
ตัวชี้วัด 2 : ระดับความพึงพอใจของผูรบั บริการ
คะแนนการประเมิน 4.40 คะแนน
ตัวชี้วัด 3 : มีระบบและกลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
คะแนนการประเมิน 5.00 คะแนน
ผลการประเมินในภาพรวมตามตัวบงชี้เพื่อยกระดับคุณภาพหนวยงาน 4.80 คะแนน
ผลการประเมินในภาพรวม จํานวน 7 ตัวชี้วัด เทากับ 4.63 คะแนน
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ขอที่ 1 ควรมีการพัฒนาตอยอดทางดานระบบการบริการทางการศึกษาและการสงเสริมการจัดการเรียน
การสอนใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ขอที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผูรบั บริการ ควรเพิ่มจํานวนแบบสํารวจผูที่มารับบริการใหมากขึ้น
เพื่อเปนฐานขอมูลนํามาประเมินผลในการรับบริการที่มีคุณภาพและสามารถมาปรับใชอยางมี
ประสิทธิภาพในการใหบริการ

ข
คํานํา
สํานัก สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ไดดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษามาตั้งแต พ.ศ. 2543 และมุงพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ใหเปนไป
ตามเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 แกไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในชวงเวลาที่ผาน
มาไดป ระจักษวาระบบนี้ ชวยผลัก ดันใหยกระดับคุณภาพการจัดการศึก ษา และสรางความเขม แข็งทั่วทั้ง
มหาวิทยาลัย
เพื่อใหการบริหารจัดการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและได
มาตรฐาน โดยไดจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อนําเสนอผลการดําเนินงานและการตรวจสอบตนเองใน
รอบปการศึกษา 2559 ซึ่งผลจากการประเมินตรวจสอบของคณะกรรมการฯ ครั้งนี้ จะไดนํามาใชเปนแนวทาง
ในการปรับปรุง สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการปฏิบัติงานตามพันธกิจหลัก เพื่อบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจ
ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
สําหรับรายงานการประเมินตนเองของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุร าษฎรธานี ปก ารศึก ษา 2559 ฉบับ นี้ สํานัก สง เสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดจัดทําขึ้นเพื่อรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสํานัก/สถาบัน ตามตัวบงชี้ ประกอบดวย สวนที่ 1 : ตัวบงชี้จาก
แผนปฏิบัติราชการประจําป งบประมาณ 2560 และ สวนที่ 2 : ตัวบงชี้เพื่อยกระดับคุณภาพหนวยงาน โดย
มุงหวังใหเกิดความสะดวกในการเขาถึงขอมูลจริง และกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาสํานัก/สถาบัน และ
มหาวิทยาลัยตอไป

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกกานต ฐิติภรณพันธ)
ผูอํานวยการสํานักสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สิงหาคม 2560
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บทที่ 1
ขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน
1.1 ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมา
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เริ่มกอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2516 ขณะที่มหาวิทยาลัยมีฐานะเปนวิทยาลัย
ครูสุร าษฎรธานี ภายหลังไดทําการเปลี่ยนชื่อใหครอบคลุม ภารกิจ เปนชื่อ สํานักสง เสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งอยูชั้นที่ 1 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ เปนหนวยงานที่
ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ใหปฏิบัติหนาที่ในการสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน รวมทั้งปฏิบัติหนาที่เปนกลไกในการขับเคลื่อนงานทางดานวิชาการ ดวยการกํากับมาตรฐานหลักสูตร
การศึกษาระดับปริญญาตรีใหสอดคลองกับมาตรฐานอุดมศึกษาและเปนที่ยอมรับในระดับสากล
1.2 วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณ เปาหมาย และวัตถุประสงค
วิสัยทัศน
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สงเสริมระบบการจัดการศึกษาและปฏิรูปการเรียนการสอน
มุงพัฒนาระบบบริการการศึกษาบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจ
1. สงเสริมระบบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
2. สงเสริมการปฏิรูปการเรียนการสอนใหมีความหลากหลาย
3. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของคณาจารยและบุคลากรของสํานักฯ
4. กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานบริหารหลักสูตรใหมีคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและสหกิจศึกษา
6. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารการศึกษาดานหลักสูตร แผนการเรียน งานรับสมัครนักศึกษา
งานทะเบียนและและงานประมวลผลอยางมีประสิท ธิภาพดวยเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่
หลากหลายและทันสมัย
7. พัฒนาระบบการบริหารงานและการประสานความรวมมือกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
ภายใตระบบธรรมาภิบาล
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อัตลักษณของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
“ซื่อสัตย รอบรู สูงาน บริการประทับใจ”
นิยาม ซื่อสัตย รอบรู สูง าน บริการประทับใจ คือบุคลากรตองมีความซื่อสัตยสุจริต มีจรรยาบรรณ
ภายใตหลักธรรมาภิบาล รอบรูเกี่ยวกับงานในหนาที่ และงานอื่นๆที่เกี่ยวของ สามารถบริหารตนบริหารคนและ
บริหารงานเพื่อใหเกิดความคุมคามีประสิทธิภาพและประสิทธิผ ล ภายใตความประทับใจของผูรับบริการอยาง
สูงสุด
เปาหมาย
1. สรางโอกาสทางการศึกษาไดอยางทั่วถึงและเทาเทียม
2. บัณฑิตมีคุณภาพและเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน
3. อาจารยมีสํานึกในวิถีของอาจารยและวิถีวิชาชีพ
4. ระบบการบริการการศึกษามีประสิทธิภาพ
5. มีการบริหารจัดการดวยหลักธรรมมาภิบาล
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนระบบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีมาตรฐานตามเกณฑอุดมศึกษา
3. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยไดพัฒนาคุณภาพงานดานวิชาการและวิชาชีพ
4. พัฒนาระบบสารสนเทศและใหบริการดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ถูกตองและรวดเร็ว
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการของหนวยงาน ใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
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1.3 โครงสรางสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

4

โครงสร้ างงานของสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
สํานักอํานวยการ
ฝ่ ายงานบริ หารทัวไป
 งานธุรการและสารบรรณ
 การจัดประชุมและเลขานุการ
 แผนงานโครงการและงบประมาณ
 งานการเงิน บัญชีและพัสดุ
 งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
 งานจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี
 งานบริหารงานบุคคล
ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา
 งานกํากับดูแล ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน
 งานจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
 งานกํากั บ ดูแ ลระบบและกลไกการทํางาน
ของทุ ก ฝ า ย ตามระบบประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาโดยเนนวงจร PDCA
ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา
 งานวิจัยเพื่อพัฒนาองคกร
 งานวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพของบุคลากร

งานทะเบียน
ฝ่ ายทะเบียนและประมวลผล
 งานทะเบียนการศึกษา
 งานปฏิทินวิชาการ
 งานบริการการศึกษา
 งานลงทะเบียนเรียน
 งานสมทบเรียน
 งานผลการเรียน
 งานประมวลผลการศึกษา
 งานตรวจสอบจบหลักสูตร
 งานประมวลผลผูสําเร็จการศึกษา
 งานอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา
 งานเอกสารหลักฐานการศึกษา
 งานออกเอกสารตามคํารอง
 งานยายเขา-ออก
 งานบัตรนักศึกษา
 งานขึ้นทะเบียนผูขอสําเร็จการศึกษา
 งานขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 งานพระราชทานปริญญาบัตร
 งานบริการอื่นๆ ตามนโยบายมหาวิทยาลัย ไดแก การจัดสอบ
ครูผูชวย และสอบ ก.พ. เป็ นต้ น
ฝ่ ายรั บนักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ













งานแผนรับนักศึกษา
งานรับนักศึกษาใหม
งานคูมือรับสมัครนักศึกษา
งานคูมือนักศึกษา
งานทะเบียนและประวัตินักศึกษา
งานตรวจสอบวุฒิการศึกษา
งานติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิต
งานสถิติตาง ๆ
งานประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ
งานพัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศ
ระบบบริการ application
งานประชาสัมพันธ/ขาวประจําเดือนของสํานักสงเสริมฯ
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งานส่ งเสริมวิชาการ
ฝ่ ายหลักสูตรและแผนการเรี ยน
 งานโครงสร า งหลั ก สู ต รและ
แผนการเรียน
 งานจัดตารางเรียน ตารางสอน
ตารางสอบ และกรรมการ
กํากับการสอบ
 งานคําอธิบายรายวิชา
 ง า นเที ย บโ อน แ ละ ย กเว น
รายวิชา
 งานสรุ ป ชั่ ว โมงสอนและสรุ ป
ภาระงานสอน
 งานเปดกลุมเรียนพิเศษ
ฝ่ ายพัฒนาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา
 งานสงเสริมการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตร
 งานจัดทําคูมือการปรับปรุง/
พัฒนาหลักสูตรและคูมือการ
ดําเนินงานบริหารหลักสูตร
 งานประสานงานและอํานวย
ความสะดวกในทุกขั้นตอนของ
การปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร
 งานกํากับดูแลงานหลักสูตร
รวบรวมและเผยแพรหลักสูตร
และรายละเอียดของหลักสูตร
 งานสนับสนุนการใชระบบ
บริการการศึกษาของหลักสูตร
(ระบบ TQF)
 งานจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อใหความรูแก
คณาจารยในการดําเนินงาน
บริหารหลักสูตรใหเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษา
 งานกํากับดูแล ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน
บริหารหลักสูตรใหมีคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษา

ฝ่ ายส่ งเสริมและพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรี ยนการสอน
 งานสงเสริมการยกระดั บคุณภาพ
หองเรียนมาตรฐาน
 งานสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ
กระบวน การจัดการเรียนการสอน
ที่มุงเนนการเรียนการสอนแบบ
หลากหลายวิธี
 งานสงเสริมการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ฝ่ ายบริหารจัดการสหกิจศึกษา
 งานประสานความร ว มมื อ ให ทุ ก
หลั กสู ตรร วมกัน จัด ทํ าฐานขอ มู ล
และเผยแพร แ หล ง ฝ กปฏิ บั ติ ง าน
สหกิ จ ศึ ก ษาทั้ ง ภายในประเทศ
และกลุมประเทศอาเซียน
 งานประสานงานและอํานวยความ
สะดวกในการใหขอมูลเกี่ยวกับ
หนวยงานที่รองรับการฝก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ตลอดจน
แนวทางในการดําเนินงานใหกับทุก
หลักสูตร
 กํากับมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการดําเนินงานสหกิจ
ศึกษา

ฝ่ ายส่ งเสริมคุณภาพทางวิชาการ
ของอาจารย์
การส่ งเสริมวิถีอาจารย์
 งานสงเสริมกิจกรรมอาจารยที่ป รึกษาให
เขาบทบาทหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาใน
ระบบงานวิชาการและงานทะเบียน
 งานส ง เสริ ม การผลิ ต ตํ ารา และเอกสาร
ประกอบการสอน
การส่ งเสริมวิถวี ิชาชีพ
 งานประสานความรวมมือกับหนวยงาน
ผูใชบัณฑิต หรือหนวยงานที่อยูใน
ฐานขอมูลแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ/
สหกิจศึกษา เพื่อสงเสริมใหอาจารยได
ศึกษาดูงานในหนวยงานหรือฝก
ปฏิบตั ิงานระยะสั้น ในสถานประกอบการ
ผูใชบัณฑิตที่เกี่ยวของกับหลักสูตรทีต่ นเอง
รับผิดชอบ
ฝ่ ายบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทัวไป
 งานประสานงานและอํานวยความสะดวก
ในทุกขั้นตอนของการปรับปรุงและพัฒนา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 งานจัดทําคูมื อและเผยแพรแนวทางการ
ดําเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 งานสงเสริมการผลิตตํารา เอกสาร
ประกอบการสอนและสื่อนวัตกรรม
รายวิชาศึกษาทั่วไป
 งานกํากับดูแล ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปใหมีคุณภาพตามกรอบ TQF
 งานจัดโครงการสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 งานจัดประชุมคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
 งานจัดทําขอสอบ ดําเนินการสอบและ
ตรวจขอสอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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1.4 รายชื่อผูบริหารและบุคลากรประจําสํานัก
ผูบริหารและบุคลากร
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผศ.ดร.กนกกานต ฐิติภรณพันธ
ผูอํานวยการ
สํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ดร.พรทิพย วิมลทรง
ผูชวยผูอํานวยการ

ผศ.กาญจนา เผือกคง
รองผูอํานวยการ

ดร.ธัญญา กาศรุณ
รองผูอํานวยการ

อ.อโศก ศรีสวัสดิ์
รองผูอํานวยการ
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นางอุบลรัตน ศิริพันธุ
หัวหนาสํานักงาน
ผูอ ํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนผูอาํ นวยการ

นางอัญชลี มนินทร
เจาพนักงานพิมพ ส.3

นางเสาวภา หนูเนตร
นักวิชาการศึกษา

เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป

นางกาญจนา คงนุย
นักวิชาการศึกษา

นายนิเวศน แซโคว
นักวิชาการศึกษา

นางกาญจนา ชูนาค
นักวิชาการศึกษา

นางณัฐพร นอยลักธี

น.ส.ยุวลักษณ พุทธรักษา
นักวิชาการศึกษา

น.ส.ปทิตตา เมฆาสวัสดิ์
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป
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นางโศรดา เพ็ชรัตน
นักวิชาการศึกษา

น.ส.ฐานิสรณ แสงรัตน
นักวิชาการศึกษา

นางเพ็ญจันทร เซีย่ งฉิน
นักวิชาการศึกษา

น.ส. อริสา มีพัฒน
นักวิชาการศึกษา

นายณรงค ดวงทองกุล
นักวิชาการศึกษา

นางภัทราพร สอิด
นักวิชาการศึกษา

นายศุภโชค ปยกาญจน
นักวิชาการศึกษา
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1.5 จํานวนบุคลากร
ในปการศึกษา 2559 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีผูบริหารและบุคลากรทัง้ สิ้น 21 คน
ประกอบดวยดังนี้
ตารางที่ 1 : บุคลากรแยกตามประเภท และคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ประเภท

คุณวุฒิ

จํานวน
(คน)

ต่ํากวา
ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท ปริญญาเอก

ขาราชการพลเรือน สายวิชาการ

2

-

-

1

1

ขาราชการพลเรือน สายสนับสนุน

1

-

-

1

-

ลูกจางประจํา

1

1

-

-

-

พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน
พนักงานราชการ

3

-

-

1

2

10

-

7

3

-

2

-

2

-

-

บุคลากรประจําตามสัญญา

2

-

2

-

-

21

1

11

6

3

รวม
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1.6 หลักสูตร สาขาวิชาที่เปดสอน จํานวนนักศึกษา

11

12
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1.7 ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกีย่ วกับงบประมาณ
ปการศึกษา พ.ศ. 2559 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดรับจัดสรรงบประมาณ ประจําป 2560
จํานวน 5,444,232 บาท โดยแบงเปนประเภทดังนี้
ตารางที่ 1 ประเภทงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ

ไดรับจัดสรร (บาท)

รอยละ

งบแผนดิน
เงินรายไดมหาวิทยาลัย งบนโยบายตอเนื่อง
เงินรายไดพเิ ศษ
รวม

2,000,000.00
3,060,100.00
384,132.00
5,444,232.00

36.74
56.21
07.05
100

รายละเอียดงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตารางที่ 2 รายละเอียดงบประมาณแผนดิน
โครงการ
กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน

งบประมาณ
2,000,000

ผลผลิตบัณฑิตที่ 1 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

1,000,000

โครงการที่ 1 บริหารและพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

500,000

1. พัฒนาผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
2. การบริหารงานและการดําเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3. สงเสริมกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในรายวิชาศึกษาทั่วไป
4. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
โครงการที่ 2 พัฒนาหลักสูตร
1. อบรมการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
2. คูมือพัฒนาหลักสูตรและคูมือบริหารหลักสูตร
3.ประชุมปฏิบัติการจัดทําคูมือการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
รายวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
4 อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกขอมูลรายวิชาและหลักสูตรออนไลน ในระบบ
บริการการศึกษาสําหรับหลักสูตร TQF

55,750
144,750
227,460
72,040
500,000
87,200
26,400
215,600
170,800
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ผลผลิตบัณฑิตที่ 1 ผูสาํ เร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร

1,000,000

โครงการที่ 3 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ TQF
1. เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับอุดมศึกษา

500,000

2. ประชุมเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอยางมีระบบ
3. อบรมแนวทางการดําเนินงานบริหารหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานการบริหาร
หลักสูตร พ.ศ. 2558
4. พัฒนาอาจารยที่ปรึกษา
5. แนวปฏิบัติที่ดีดานการผลิตบัณฑิต
6. อบรมความรูดานการจัดสหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op)
ในหลักสูตร
โครงการที่ 4 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
1. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2560
2. สนับสนุนการจัดสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป

20,000
48,700

133,400

204,340
46,300
47,260
500,000
130,800
369,200

รายละเอียดงบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย งบนโยบายตอเนื่อง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตารางที่ 3 รายละเอียดงบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย
โครงการ

กิจกรรม

งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน

3,060,100

ผลผลิตบัณฑิตที่ 1 ผูสําเร็จ
การศึกษาดานสังคมศาสตร

2,074,010

โครงการที่ 1 สนับสนุนการผลิตบัณฑิต

2,074,010

1. รับนักศึกษา
2. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การสอบ และสําเร็จการศึกษา
3. ประชุมติดตามการประเมินคุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัย
4. เสริมสรางสมรรถนะการทํางานเพื่อสนับสนุนงานรับนักศึกษา
5. อุปกรณสํารองขอมูลขนาดใหญสําหรับสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

983,150
950,310
5,750
54,800
80,000
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเขาสูสังคมดิจิทัล
ผลผลิตบัณฑิตที่ 1 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร

986,090

โครงการที่ 2 บริหารสํานักงาน

854,940
1 บริหารสํานักฯ

273,580

2. พัฒนาบุคลากรและปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการเพื่อพัฒนา
งานดานวิชาการตามที่ไดรับมอบหมาย
3. การบริหารสํานักงานเพื่อใชในการการประกันคุณภาพ
4. บริหารงานภาวะฉุกเฉินเรงดวนระดับหนวยงาน

167,100
108,250
306,010

โครงการที่ 3 จัดทําแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ และแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน

94,100

โครงการที่ 4 บริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายในสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

27,850

โครงการที่ 5 อบรมพัฒนาความรู ความเขาใจดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ

9,200

รายละเอียดงบประมาณเงินรายไดพิเศษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตารางที่ 4 รายละเอียดงบประมาณเงินรายไดพิเศษ
โครงการ

กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1. ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพไดมาตรฐาน
ผลผลิตที่ 1.ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตรและ
วิทยาศาสตร
โครงการจัดทําคูมือรับสมัคร การจัดการขอสอบ การ
ประมวลผลสอบนักศึกษาใหม
รวมงบประมาณ

งบประมาณ

384,132
384,132
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1.8 วัฒนธรรมสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. บุคลากรทุกคนมีความซื่อสัตยตอหนาทีท่ รี่ ับผิดชอบ
2. มุงมั่นและอดทนในการทํางาน โดยเนนการทํางานเปนทีม
3. บุคลากรใฝรูและพัฒนาตนเองในงานทีร่ ับผิดชอบอยางตอเนื่อง
4. เนนการใหบริการทีร่ วดเร็วตามขั้นตอนการทํางานของแตละฝายอยางชัดเจน
5. ยอมรับคําวิจารณ และนํามาปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น
6. ยึดหลักธรรมาภิบาลในการใหบริการ
1.9 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะของกรรมการ

ผลการปรับปรุงพัฒนา

สวนที่ 1 ตัวบงชี้จากระบบการประเมินคุณภาพ
ภายในของ สกอ.
สํานักสงเสริมวิชาการฯ ควรดําเนินการใหระบบ
สํานักสงเสริมวิชาการฯ ไดดําเนินการพัฒนา
การเก็บรวบรวมขอมูลและรายงานผลการ
ระบบการเก็บรวบรวมขอมูลและรายงานผลการ
ดําเนินงานตามกรอบ TQF เพื่อตอบสนองการ
ดําเนินงานตามกรอบ TQF เพื่อตอบสนองการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรเรียบรอย
ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
แลว โดยไดมีการอบรมใหความรูในการใชงาน
ระบบ และทดลองใชระบบดังกลาวเปนเวลา 1 ป
การศึกษา ขณะนี้อยูในระหวางการปรับปรุงแกไข
ตามคําแนะนําของผูใชและขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการใชงานสูงสุด
รายการหลักฐาน
Reg–1.10 – 01 : รายงานผลการดําเนินงาน
ตามกรอบ TQF
Reg–1.10 – 02 : รายงานผลการประชุมการ
สงเสริมประสิทธิภาพการศึกษาอยางเปนระบบ
ครั้งที่ 3/2560
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จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะของกรรมการ
สวนที่ 2 ตัวบงชี้จากแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 2559
1. สํานักสงเสริมวิชาการฯ ควรมีการทบทวนผล
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป 2559 ที่มีการบรรลุเปาหมายของตัวชี้วัด
เพียง 79.41 เปอรเซ็นต โดยกําหนดตัวชี้วัด วิธีการ
ดําเนินงาน การติดตาม เพือ่ ยกระดับคุณภาพการ
ทํางานในทุกมิติ

ผลการปรับปรุงพัฒนา
สํานักสงเสริมวิชาการฯ มีการทบทวนผล
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจําป 2560 ตามเปาหมายของตัวชี้วัดที่
กําหนดไว และนํามากําหนดตัวชี้วัด วิธีการ
ดําเนินงาน การติดตาม เพือ่ ยกระดับคุณภาพการ
ทํางานในปงบประมาณ 2561
รายการหลักฐาน
Reg–1.10 – 03 : รายงานผลการจัดการความรู
(Knowledge Management : KM )

สวนที่ 3 ตัวบงชี้เพื่อยกระดับคุณภาพหนวยงาน
1. สํานักสงเสริมวิชาการฯ ควรมีการเก็บรวบรวม

สํานักสงเสริมวิชาการฯ มีการเก็บรวบรวม

ขอมูลความพึงพอใจของผูร ับบริการ โดยเก็บเปน

ขอมูลความพึงพอใจของผูร ับบริการ โดยมีการ

งานปกติโดยวิเคราะห/สังเคราะห ทุกเดือน

วิเคราะห สรุป รายงานผลตอผูบงั คับบัญชา ทุกๆ

สรุปผลสั้นๆ เสนอผูบ ริหารเพื่อนํามาปรับปรุง

เดือน

พัฒนาการบริการอยางตอเนือ่ ง

รายการหลักฐาน
Reg–1.10 – 04 : รายงานความพึงพอใจของ
ผูรบั บริการ

2. ควรมีการทบทวน/จัดทําแผนกลยุทธของสํานัก

สํานักสงเสริมวิชาการฯ มีการทบทวน/

สงเสริมวิชาการฯ ใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ

จัดทําแผนกลยุทธของสํานักใหสอดคลองกับแผน

มหาวิทยาลัย พ.ศ.2560-2564 ในการกําหนด

กลยุทธมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560-2564 ในการ

ยุทธศาสตร กลยุทธการดําเนินงานและตัวชี้วัด

กําหนดยุทธศาสตร กลยุทธการดําเนินงานและ

ความสําเร็จที่ยกระดับคุณภาพการดําเนินงานของ

ตัวชี้วัดความสําเร็จที่ยกระดับคุณภาพการ

สํานักสงเสริมวิชาการฯ ไดอยางแทจริง

ดําเนินงานของสํานัก
Reg–1.10 – 04 : รายงานผลการจัดการความรู
(Knowledge Management : KM )
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จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะของกรรมการ

ผลการปรับปรุงพัฒนา

3. ควรจัดระบบเอกสารการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสํานักสงเสริมวิชาการฯ เอกสารการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมวิชาการฯ ใหมี
รายละเอียดครบถวนและนําผลการประชุมมาใชได
จริง

สํานักสงเสริมวิชาการฯ ไดดําเนินการ
กําหนดวาระการประชุมตามภาระงานรับผิดชอบ
ในชวงเวลาในการดําเนินงานตามปฏิทินวิชาการ
และดําเนินการประชุม เพื่อวางแผน ดําเนินงาน
ตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานอยางเปน
ระยะ เพื่อใหทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
และสามารถรองรับปญหาที่อาจเกิดขึ้นในทุกๆ
ไตรมาส
Reg–1.10 – 05 : รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริมวิชาการฯ
Reg–1.11 – 05 : รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมวิชาการฯ

บทที่ 2
ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง
ผลการประเมินตนเองของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในปการศึกษา 2559 ตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่มหาวิทยาลัยกําหนดใน 2 สวน ตัวบงชี้จากแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2560 และตัวบง ชี้เพื่อยกระดับ คุณภาพหนวยงาน มีผลการดําเนินงาน และคะแนนการประเมินตนเอง
ปรากฏผลดังนี้
2.1 สวนที่ 1 ตัวบงชี้จากแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพไดมาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่ 1
ความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
เจาภาพหลัก
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หนวยงานรายงานขอมูล 1. คณะครุศาสตร
2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
4. คณะวิทยาการจัดการ
5. คณะนิติศาสตร
6. คณะพยาบาลศาสตร
7. วิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว
ประเภทตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcome)
หนวยนับ
รอยละ
คาเปาหมาย
รอยละ 80
คาเปาหมายระดับหนวยงาน
หนวยงาน
1. คณะครุศาสตร
2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
4. คณะวิทยาการจัดการ
5. คณะนิติศาสตร
6. คณะพยาบาลศาสตร
7. วิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว

คาเปาหมาย
รอยละ 80
รอยละ 80
รอยละ 80
รอยละ 80
รอยละ 80
รอยละ 80
รอยละ 80
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การคํานวณ
ความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต

เกณฑการใหคะแนน
คะแนน 1
รอยละ 72

คะแนน 2
รอยละ 74

=

จํานวนผูใชบัณฑิตที่มีคาความพึงพอใจบัณฑิต
ตั้งแต 3.51 ขึ้นไป
จํานวนผูใชบัณฑิตที่ตอบแบบประเมิน

คะแนน 3
รอยละ 76

คะแนน 4
รอยละ 78

X 100

คะแนน 5
รอยละ 80

ผลการประเมินตนเอง
ผลการประเมินภาพรวม :
หนวยงาน

คาเปาหมาย

1. คณะครุศาสตร
2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
4. คณะวิทยาการจัดการ
5. คณะนิติศาสตร
6. คณะพยาบาลศาสตร
7. วิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว
ระดับความพึงพอใจเฉลีย่

รอยละ 80
รอยละ 80
รอยละ 80

ระดับความพึงพอใจ(รอยละ) ผลตามเปาหมาย
2557 2558 2559 ปการศึกษา 2559
82.40 88.20 100.00
บรรลุเปาหมาย
79.00 85.40 97.26
บรรลุเปาหมาย
82.00 85.20 85.20
บรรลุเปาหมาย

รอยละ 80
รอยละ 80
รอยละ 80
รอยละ 80
รอยละ 80

85.00
88.00
89.40
77.40
81.60

86.76
83.36
95.32
83.76
86.85

97.46
89.04
95.65
100.00
97.42

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย
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คณะ

1. คณะครุศาสตร
2. คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
3. คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
4. คณะวิทยาการจัดการ
5. วิทยาลัยนานาชาติการ
ทองเที่ยว
6. คณะพยาบาลศาสตร
7. คณะนิติศาสตร
รวม

จํานวน ความพึง ความพึง ความพึง ความพึง จํานวนผล
ผูตอบ พอใจ
พอใจ
พอใจ พอใจเฉพาะ ประเมิน
แบบ ภาพรวม ภาพรวม เฉพาะ
TQF
3.51
ประเมิน ทั้งหมด ทั้งหมด
TQF
5 ดาน
ขึ้นไป
(ระดับ) (รอยละ) 5 ดาน (รอยละ)
(ชุด)
(ระดับ)

จํานวนผล
ประเมิน
3.51 ขึ้นไป
(รอยละ)

208
219

4.46
4.34

89.20
86.80

4.48
4.35

89.60
87.00

208
213

100.00
97.26

195

4.47

89.40

4.46

89.20

190

97.44

236
73

4.50
4.27

90.00
85.40

4.49
4.27

89.80
85.40

230
65

97.46
89.04

23
55
1,009

4.00
4.10
4.40

80.00
82.00
88.00

3.98
4.10
4.40

79.60
82.00
88.00

22
55
983

95.65
100.00
97.42

ผลการดําเนินงานรายคณะ
1. คณะครุศาสตร
สวนที่ 1 รายการขอมูลพื้นฐานตามกรอบมาตรฐาน (TQF)
1. ดานคุณธรรม
2. ดานความรู
3. ดานทักษะทางปญญา
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
คาคะแนนเฉลีย่

ความพึงพอใจ
ระดับ
4.63
4.42
4.29
4.72
4.30
4.48

(รอยละ)
92.60
88.40
85.80
94.40
86.00
89.60
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2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สวนที่ 1 รายการขอมูลพื้นฐานตามกรอบมาตรฐาน (TQF)
1. ดานคุณธรรม
2. ดานความรู
3. ดานทักษะทางปญญา
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
คาคะแนนเฉลีย่

ความพึงพอใจ
ระดับ
4.53
4.24
4.23
4.45
4.21
4.35

(รอยละ)
90.60
84.80
84.60
89.00
84.20
87.00

3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สวนที่ 1 รายการขอมูลพื้นฐานตามกรอบมาตรฐาน (TQF)
1. ดานคุณธรรม
2. ดานความรู
3. ดานทักษะทางปญญา
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
คาคะแนนเฉลีย่

ความพึงพอใจ
ระดับ
4.61
4.32
4.36
4.62
4.33
4.46

(รอยละ)
92.20
86.40
87.20
92.40
86.60
89.20

4. คณะวิทยาการจัดการ
สวนที่ 1 รายการขอมูลพื้นฐานตามกรอบมาตรฐาน (TQF)
1. ดานคุณธรรม
2. ดานความรู
3. ดานทักษะทางปญญา
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
คาคะแนนเฉลีย่

ความพึงพอใจ
ระดับ
4.64
4.37
4.31
4.76
4.27
4.49

(รอยละ)
92.80
87.40
86.20
95.20
85.40
89.80
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5. วิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว
สวนที่ 1 รายการขอมูลพื้นฐานตามกรอบมาตรฐาน (TQF)
1. ดานคุณธรรม
2. ดานความรู
3. ดานทักษะทางปญญา
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
คาคะแนนเฉลีย่
6. คณะพยาบาลศาสตร
สวนที่ 1 รายการขอมูลพื้นฐานตามกรอบมาตรฐาน (TQF)
1. ดานคุณธรรม
2. ดานความรู
3. ดานทักษะทางปญญา
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
คาคะแนนเฉลีย่

ความพึงพอใจ
ระดับ
4.45
4.10
4.04
4.57
4.13
4.27

(รอยละ)
89.00
82.00
80.80
91.40
82.60
85.40

ความพึงพอใจ
ระดับ
4.40
3.85
3.50
4.28
3.65
3.98

(รอยละ)
88.00
77.00
70.00
85.60
73.00
79.60

7. คณะนิติศาสตร
สวนที่ 1 รายการขอมูลพื้นฐานตามกรอบมาตรฐาน (TQF)
1. ดานคุณธรรม
2. ดานความรู
3. ดานทักษะทางปญญา
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
คาคะแนนเฉลีย่
รายการหลักฐาน :
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
Reg–1 – 01
รายงานความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต

ความพึงพอใจ
ระดับ
4.39
4.01
4.02
4.02
3.91
4.10

(รอยละ)
87.80
80.20
80.40
80.40
78.20
82.00
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ตัวชี้วัดที่ 4

หลักสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2558
ที่ไดรับการปรับปรุงในปการศึกษา พ.ศ. 2559
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
เจาภาพหลัก
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หนวยงานรายงานขอมูล 1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. คณะนิติศาสตร
3. คณะพยาบาลศาสตร
ประเภทตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดปจจัยนําเขา (Input)
หนวยนับ
หลักสูตร
คาเปาหมาย
5 หลักสูตร
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน 1
1 หลักสูตร

คะแนน 2
2 หลักสูตร

คะแนน 3
3 หลักสูตร

คะแนน 4
4 หลักสูตร

คะแนน 5
5 หลักสูตร

ผลการประเมินตนเอง :
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

5 หลักสูตร

สํานักสงเสริมวิชาการฯ ไดดําเนินการสงเสริมกํากับและ
ติดตามใหคณะดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามระยะเวลารอบ
หลักสูตร เพื่อใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2558 จํานวน 5 หลักสูตร ไดแก
1. หลักสูตรคณิตศาสตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดําเนินการแลวเสร็จ
2. หลักสูตรฟสิกส วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดําเนินการแลวเสร็จ
3. หลักสูตรนิติศาสตร นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร
ดําเนินการแลวเสร็จ

คะแนน
ผลบรรลุ
ประเมิน
ตามเปาหมาย
ตนเอง
3
ไมบรรลุ
คะแนน
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เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนน
ผลบรรลุ
ประเมิน
ตามเปาหมาย
ตนเอง

4. หลักสูตรพยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร ซึ่งหลักสูตรพยาบาลสาสตร ฉบับ
ปรับปรุง 2555 ไดดําเนินการอยูระหวางรอนําเสนอเขา
สูสภาวิชาการเพื่อพิจารณา เนื่องจากหลักสูตรเปดใหมี
การรับนักศึกษาลาชากวาที่กําหนดไวในเลมหลักสูตร
คือในปการศึกษา 2556
5. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ไดดําเนินการอยูระหวางวิพากษหลักสูตร
เพื่อเขาสูคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญา
โท ซึ่งเปนหนาที่การบริหารจัดการของบัณฑิตวิทยาลัย
รวมกับทางคณะ
รายการหลักฐาน :
หมายเลขเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
Reg–4 – 01
เลมหลักสูตรที่ไดรบั การปรับปรุงตามปการศึกษา 2559
Reg–4 – 02
รายละเอียดการเปดเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรในปการศึกษา 2556
Reg–4 – 03
รายละเอียดการดําเนินงานของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
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ตัวชี้วัดที่ 5
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด
เจาภาพหลัก
หนวยงานรายงานขอมูล

หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทํางานจริง
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. คณะครุศาสตร
2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
4. คณะวิทยาการจัดการ
5. คณะนิติศาสตร
6. คณะพยาบาลศาสตร
7. วิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว
ประเภทตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดปจจัยนําเขา (Input)
หนวยนับ
หลักสูตร
คาเปาหมาย
20 หลักสูตร
คาเปาหมายระดับหนวยงาน
หนวยงาน
คาเปาหมาย
1. คณะครุศาสตร
4 หลักสูตร
2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4 หลักสูตร
3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
4 หลักสูตร
4. คณะวิทยาการจัดการ
4 หลักสูตร
5. คณะนิติศาสตร
1 หลักสูตร
6. คณะพยาบาลศาสตร
1 หลักสูตร
7. วิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว
2 หลักสูตร
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน 1
16 หลักสูตร

คะแนน 2
17 หลักสูตร

คะแนน 3
18 หลักสูตร

คะแนน 4
19 หลักสูตร

คะแนน 5
20 หลักสูตร
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ผลการประเมินตนเอง :
หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทํางานจริง
เรียน
การฝกปฏิบัติ
คา
ผลบรรลุ
คณะ
สลับกับ สหกิจ ปฏิบัติงาน จริงภายหลัง
รวม เปาหมาย
ตาม
การ
ศึกษา ภาคสนาม สําเร็จการ
(หลักสูตร) เปาหมาย
ทํางาน
เรียนทฤษฎี
8
บรรลุ
1. ครุศาสตร
8
4
หลักสูตร
เปาหมาย
2. วิทยาศาสตร
บรรลุ
และ
1
16
17
4
เปาหมาย
เทคโนโลยี
หลักสูตร หลักสูตร
3. มนุษยศาสตร
บรรลุ
และสังคม
9
2
11
4
เปาหมาย
ศาสตร
หลักสูตร
หลักสูตร
4. วิทยาการ
1
3
บรรลุ
4
4
จัดการ
หลักสูตร หลักสูตร
เปาหมาย
บรรลุ
5. นิติศาสตร
1 หลักสูตร
1
1
เปาหมาย
6. พยาบาล
1
บรรลุ
1
1
ศาสตร
หลักสูตร
เปาหมาย
7. วิทยาลัย
บรรลุ
นานาชาติการ
1
3
4
2
เปาหมาย
ทองเที่ยว
หลักสูตร
หลักสูตร
บรรลุ
11
5
27
14
46
20
รวม
เปาหมาย
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ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

20
สํานักสงเสริมวิชาการฯ ไดดําเนินการติดตามใหคณะ
หลักสูตร ดําเนินการรายงานหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการกับการทํางานจริง จํานวน 7 คณะ ไดแก
1. คณะครุศาสตร
- การฝกปฏิบัตจิ ริงภายหลังสําเร็จการเรียนทฤษฎี
1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2. หลักสูตรคณิตศาสตร
. 3. หลักสูตรภาษาอังกฤษ 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรทั่วไป
5. หลักสูตรภาษาไทย
6. หลักสูตรศิลปศึกษา
7. หลักสูตรสังคมศึกษา
8. หลักสูตรคอมพิวเตอร
2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- สหกิจศึกษา
1. ฟสิกส
- ปฏิบัติงานภาคสนาม
1. คณิตศาสตร
2. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม 4. เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
5. พืชศาสตร
6. สัตวศาสตร
7. วิทยาการคอมพิวเตอร
8. เทคโนโลยีสารสนเทศ
9. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 10. เคมี
11.วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 12. ชีววิทยา
13. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 14. สาธารณสุขชุมชน
15. อนามัยสิ่งแวดลอม
16. การจัดการภัยพิบัติ
3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
- ปฏิบัติงานภาคสนาม
1. รัฐประศาสนศาสตร
2. การเมืองการปกครอง
3. ภาษาไทยธุรกิจ
4. การจัดการทางวัฒนธรรม
5. ภาษาอังกฤษ
6. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
7. สารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
8. การพัฒนาชุมชน
9.ภาษาจีน

คะแนน
ผลบรรลุ
ประเมิน
ตามเปาหมาย
ตนเอง
5
บรรลุเปาหมาย
คะแนน

29
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
- การฝกปฏิบัตจิ ริงภายหลังสําเร็จการเรียนทฤษฎี
1.หลักสูตรจิตรกรรม 2. หลักสูตรดนตรีสากล
4. คณะวิทยาการจัดการ
- สหกิจศึกษา
1.หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส
2.หลักสูตรบัญชี
3.หลักสูตรการเงินและการธนาคาร
- หลักสูตรที่มีการสอนสลับกับการทํางาน
1.หลักสูตรธุรกิจคาปลีก
5. คณะนิตศิ าสตร
- การฝกปฏิบัตจิ ริงหลังเรียนภาคทฤษฎี
หลักสูตรนิติศาสตร
6. คณะพยาบาลศาสตร
- หลักสูตรทีม่ ีการสอนสลับกับการทํางาน
หลักสูตรพยาบาลศาสตร
7. วิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว
- ปฏิบัติการภาคสนาม
หลักสูตรการทองเที่ยว
- การฝกปฏิบัตจิ ริงหลังเรียนภาคทฤษฎี จํานวน 3 หลักสูตร
1. หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมและการบริการระหวาง
ประเทศ
2. หลักสูตรการทองเที่ยว
3. หลักสูตรธุรกิจการบิน

รายการหลักฐาน :
หมายเลขเอกสาร
Reg–5 – 01
Reg–5 – 02

รายการเอกสารหลักฐาน
เลมหลักสูตร (รายละเอียดแผนการเรียน)
รายชื่อหนวยงาน/สถานประกอบการที่นักศึกษาเขารวม

คะแนน
ผลบรรลุ
ประเมิน
ตามเปาหมาย
ตนเอง

30
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาคุณภาพอาจารยและบุคลากรเขาสูเ กณฑมาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่ 38
การพัฒนาสถาบันสูองคกรแหงการเรียนรู
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด
รองอธิการบดีฝายวางแผนยุทธศาสตรและวิเทศสัมพันธ
เจาภาพหลัก
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน / สถาบันวิจัยและพัฒนา
หนวยงานรายงานขอมูล
1. คณะครุศาสตร
8. บัณฑิตวิทยาลัย
2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9. สํานักงานอธิการบดี
3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. คณะวิทยาการจัดการ
11. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
12. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. คณะนิติศาสตร
6. คณะพยาบาลศาสตร
13. สถาบันวิจัยและพัฒนา
7. วิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว
ประเภทตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดกระบวนการ (Process)
หนวยนับ
ขอ
คาเปาหมาย
5 ขอ
คาเปาหมายระดับหนวยงาน
หนวยงาน
1. คณะครุศาสตร
2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
4. คณะวิทยาการจัดการ
5. คณะนิติศาสตร
6. คณะพยาบาลศาสตร
7. วิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว
8. บัณฑิตวิทยาลัย
9. สํานักงานอธิการบดี
10. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
11. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
13. สถาบันวิจัยและพัฒนา

คาเปาหมาย
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5

31
คําอธิบายตัวชี้วัด
การบริหารจัดการความรูในสถาบัน ประกอบดวย
1. การระบุความรูการคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล
2. การแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3. การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในสถาบัน
4. การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน
5. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในสถาบันใหดียิ่งขึ้น
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
ผลการประเมินตนเอง :
หนวยงาน

คาเปาหมาย

1. คณะครุศาสตร
2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
4. คณะวิทยาการจัดการ
5. คณะนิติศาสตร
6. คณะพยาบาลศาสตร
7. วิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว
8. บัณฑิตวิทยาลัย
9. สํานักงานอธิการบดี
10. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
11. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
13. สถาบันวิจัยและพัฒนา

ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5

ระดับผล
ดําเนินงาน
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5

ผลบรรลุ
ตามเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

32
รายละเอียดผลการดําเนินงานระดับหนวยงาน
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดกําหนดการ
ดําเนินงาน โดยมีวางแผนจัดตั้งงบประมาณในการดําเนิน
โครงการ และไดกําหนดประเด็น เรื่อง “แนวปฏิบัตทิ ี่ดีในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน” จํานวน 4 ครั้ง งบประมาณการ
ดําเนินการ ทั้งหมดรวม 46,300 บาท
ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ หอง G807
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี งบประมาณการดําเนินงาน 11,550 บาท
วัตถุประสงค
1) เพื่อใหคณะหรือหนวยงานสามารถดําเนินการจัดการ
ความรูหาแนวปฏิบัติที่ดี หรือมีคมู ือปฏิบัตงิ าน
2) เพื่อใหการดําเนินงานภายในคณะหรือหนวยงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ผลการดําเนินงาน
- คณะ/หนวยงานทราบมีความรูความเขาใจในการ
กําหนดประเด็น เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน” เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนและกระบวนการในการทํางาน ใหมีระบบขั้นตอน
นําไปสูเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ และรองรับการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2 วันศุกร ที่ 24 มีนาคม 2560 ณ หองวิภาวดี อาคาร
กาญจนาภิเษกอนุสรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
งบประมาณการดําเนินงาน 11,550 บาท
วัตถุประสงค
เพื่อติดตามตามความกาวหนาในการดําเนินการและ
ติดตามตัวชี้วัด ของการพัฒนาสถาบันสูการเรียนรู ตาม
แผนปฏิบัตริ าชการประจําป 2560 ของมหาวิทยาลัย

คะแนน
ผลบรรลุ
ประเมิน
ตามเปาหมาย
ตนเอง
5
บรรลุเปาหมาย
คะแนน
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เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
- คณะ/หนวยงานมีการกําหนดหัวขอ/เรือ่ งประเด็น
การหาแนวปฏิบัตทิ ี่ดีในการปฏิบัติงานของหนวยงาน
- กําหนดแบบรายงานผลการดําเนินงาน แนวปฏิบัติที่
ดีในการปฏิบัตงิ านของหนวยงาน (Best – practice)
ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ หองวิภาวดี
อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ งบประมาณการดําเนินงาน
6,750 บาท
วัตถุประสงค
เพื่อติดตามตามความกาวหนาในการดําเนินการและ
ติดตามตัวชี้วัด ของการพัฒนาสถาบันสูการเรียนรู ตาม
แผนปฏิบัตริ าชการประจําป 2560 ของมหาวิทยาลัย
ผลการดําเนินงาน
- ดําเนินการติดตามการจัดการความรูเ รือ่ งการหา
แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของหนวยงานเพื่อใหการจัดการ
เปนไปอยางมีระบบขั้นตอน และรองรับการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย
- มีการปรับปรุงกําหนดแบบรายงานผลการดําเนิน
งานแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของหนวยงาน (Best –
practice)
- จัดลําดับรายชื่อนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน การพัฒนาสถาบันสูก ารเรียนรู
ดานการผลิตบัณฑิตตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2560
- กําหนดเกณฑการตัดสินและองคประกอบในการ
ประเมิน
ครั้งที่ 4 วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ หองวิภาวดี ชั้น 2
อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
งบประมาณการดําเนินงาน 16,450 บาท

คะแนน
ผลบรรลุ
ประเมิน
ตามเปาหมาย
ตนเอง
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เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
วัตถุประสงค
- กําหนดใหมกี ารจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและประกวด
แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของหนวยงาน
- เพื่อคัดเลือกแนวปฏิบัตทิ ี่ดีที่ไดดําเนินการตาม
กระบวนการการจัดการความรู (Knowledge Management)
และใชเปนแนวปฏิบัตทิ ี่ดีในการจัดการระบบของการทํางาน
ปรับปรุงใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนอยางมีระบบ
ขั้นตอน นําไปสูเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
- รองรับการประกันคุณภาพการศึกษา
ผลการดําเนินงาน
สํานักสงเสริมวิชาการฯ ไดดําเนินโครงการประกวด โดย
มีการแตงตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดแขงขันแนวปฏิบัติ
ที่ดีในการปฏิบัติงานของหนวยงาน ดังนี้
1. ผศ.ศิรวัฒน เฮงชัยโย
ประธานกรรมการ
2. ดร.กฤษณี สงสวัสดิ์
กรรมการ
3. ผศ.กาญจนา เผือกคง
กรรมการ
4. ผศ.ชิตาพร เอี่ยมสะอาด กรรมการ
5. ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ
กรรมการ
6. อาจารยอโศก ศรีสวัสดิ์ กรรมการและเลานุการ
โดยมีคณะและหนวยงานเขารวมการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูและประกวดแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน จํานวน 7 คณะ และ 6 หนวยงาน จํานวน รวม 15
แนวปฏิบัตทิ ี่ดีในการปฏิบัติงานของหนวยงาน ดังนี้
1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่องการสงเสริมและ
พัฒนานักศึกษาเพือ่ เตรียมความพรอมการ ฝก
ประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
2. คณะครุศาสตรเรื่อง ครูมืออาชีพและผูบริหารมืออาชีพ
3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เรือ่ ง บัณฑิตจิต
อาสาสูก ารรับใชสงั คม

คะแนน
ผลบรรลุ
ประเมิน
ตามเปาหมาย
ตนเอง
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เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
4. คณะวิทยาการจัดการ เรื่อง โครงการพัฒนากระบวน
การสหกิจศึกษาสูความเปนเลิศ
5. วิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว เรื่อง IST Passbook
6. คณะนิติศาสตร เรื่อง การผลิตบัณฑิตทีม่ ุงสูความเปนนัก
กฎหมายภาคปฏิบัติ
7. คณะพยาบาลศาสตร 6 เรื่อง
1. การจัดการเรียนการสอนดวยสือ่ ออนไลน Google
Communities
2. การจัดการเรียนรูโดยสงเสริมการใชหลักฐานเชิง
ประจักษในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล
3. การพัฒนาศักยภาพงานวิจัยของบุคลากรคณะพยาบาล
ศาสตร
4. การพัฒนาการเขียนบทความทางวิชาการ
5. รูปแบบการเรียนรูรายวิชาฟสกิ ส
6. การพัฒนาระบบครอบครัวคุณธรรม
8. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรือ่ งการบริหาร
จัดการเว็บไซตดวย Word Press ในลักษณะ Multiple Site
9. สํานักศิลปะและวัฒธรรม เรื่อง อบรมเผยแพรหนังตะลุง
10. บัณฑิตวิทยาลัยเรื่อง One Stop Service
11. สํานักงานอธิการบดี เรือ่ งการใชระบบการใชงานยานพาหนะ
12. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรือ่ งคูมือการ
ใหบริการงานลงทะเบียน

คะแนน
ผลบรรลุ
ประเมิน
ตามเปาหมาย
ตนเอง
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เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนน
ผลบรรลุ
ประเมิน
ตามเปาหมาย
ตนเอง

จากการประกวดการการตัดสินการประกวดแนวปฏิบัตทิ ี่ดี
ในการปฏิบัตงิ านของหนวยงาน คณะกรรมการไดพจิ ารณาตาม
หลักเกณฑที่ไดกําหนดตามตัวชี้วัด 5 กระบวนการบริหารจัดการ
ความรูในสถาบัน ซึง่ ผลการพิจารณาตัดสิน 5 อันดับ ดังตอไปนี้
อันดับที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ
เรื่องโครงการพัฒนากระบวนการสหกิจศึกษาสูความเปนเลิศ
อันดับที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร
เรื่องการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยของบุคลากรคณะพยาบาล
อันดับที่ 3 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
เรื่องอบรมเผยแพรหนังตะลุง
อันดับที่ 4 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่องการบริหารจัดการเว็บไซตดวย Word Press ในลักษณะ
Multiple Site
อันดับที่ 5 คณะนิติศาสตร
เรื่องการผลิตบัณฑิตทีม่ ุงสูความเปนนักกฎหมายภาคปฏิบัติ
คณะและหนวยงานทีเ่ ขารวมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
และประกวดแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัตงิ านของหนวยงานจะได
แนวทางและขอแนะนําปรับปรุงพัฒนาจากคณะกรรมการเพือ่
นําไปปรับใหเกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัตงิ านของหนวยงาน
ตอไป

รายการหลักฐาน :
หมายเลขเอกสาร
Res–38–01

รายการเอกสารหลักฐาน
รายละเอียดการดําเนินโครงการแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัตงิ านของหนวยงาน
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2.2 สวนที่ 2 ตัวบงชี้เพื่อยกระดับคุณภาพหนวยงาน
ตัวชี้วัดที่ 1 กระบวนการจัดทําและพัฒนาแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
การเก็บขอมูล : ปงบประมาณ 2560
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คําอธิบายตัวบงชี้ :
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรภายในสํานัก และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
สํานัก โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญา หรือปณิธาน และพระราชบัญญัติสถาบัน
2. มีการถายทอดแผนกลยุทธไปสูทุกหนวยงานภายในสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบตามพันธกิจของสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบตามพันธกิจของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปอยางนอย ปละ 2 ครั้ง และรายงาน
ตอผูบริหารเพื่อพิจารณา
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานตอ
คณะกรรมการประจําสํานักเพื่อพิจารณา
8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสํานัก ไปปรับปรุงแผน
กลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ขอ
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ผลการดําเนินงาน :
เกณฑการประเมิน
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ
ที่สอดคลองกับนโยบายของ
คณะกรรมการประจําสํานัก
สํานักสงเสริมวิชาการฯ โดย
การมีสวนรวมของบุคลากร
ภายในสํานัก และไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําสํานักสํานักสงเสริม
วิชาการฯ โดยเปนแผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญา หรือ
ปณิธาน และพระราชบัญญัติ
สถาบัน

ผลการดําเนินงาน
สํานักสงเสริมวิชาการฯ จัดทําแผนยุทธศาสตร
และกลยุทธ ไดมีการจัดทําปรับปรุงใหมป พ.ศ. 2561
– 2564 โดยใชนโยบายการพัฒ นาของมหาวิทยาลัย
นโยบายของคณะกรรมการประจําสํานัก และนโยบาย
ของผูบริหาร ซึ่งสอดคลองตามปรัชญา วิสัยทัศน และ
พั น ธกิ จ ของสํ า นั ก สํ า นั ก ส ง เสริ ม วิ ช าการฯ เป น
แนวทางหลักในการวางแผน โดยใหบุคคลากรมีสวน
รวมในการนําเสนอความคิด โครงการ และแนวทาง
การแกไขปญหาจากการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา
และรวมกําหนดตัวชี้วัดเพื่อการปฏิบัติงานโดยไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริม
วิชาการฯ

2. มีการถายทอดแผน
กลยุทธไปสูทุกหนวยงาน
ภายในสํานักสํานักสงเสริม
วิชาการฯ

สํานัก สง เสริม วิชาการฯ ไดมีก ารถายทอดแผน
กลยุ ท ธ ร ะดั บ สํ า นัก ไปสูห นวยงานภายใน ด วยการ
ประชุม ทําความเขาใจกับ ผูรับ ผิดชอบแตล ะตัวบง ชี้
เพื่อใหการปฏิบัติงานสามารถดําเนินงานใหเปนไปตาม
แผนกลยุท ธ พรอมทั้งไดจัดเผยแพร แผนกลยุทธ ใน
การประชุมของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หลักฐานอางอิง
Reg-1–01
แผนกลยุทธของ
สํานักสงเสริม
วิชาการฯ
Reg-1–02
คําสั่งแตงตั้งคณะ
กรรมการประจํา
สํานักสํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน
Reg-1–03
รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
ประจําสํานักสํานัก
สงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
Res-1–04
รายงานการประชุม
เพื่อแจง ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให
สอดคลองตามแผน
กลยุทธของสํานัก
สงเสริมวิชาการฯ
Reg-1–05
รายงานการประชุม
สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน
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ผลการดําเนินงาน
3. มีกระบวนการแปลงแผน
สํานักสงเสริมวิชาการฯ ไดแปลงแผนกลยุทธเปน
กลยุทธเปนแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการประจําป 2560 เพื่อใหส อดคลองกับ
ประจําปครบตามพันธกิจ
พันธกิจ ในการสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ และดาน
ของสํานัก
การจั ด การเรี ย นการสอน ให เ ป น ไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
4. มีตัวบงชี้ของแผน
สํานักสงเสริมวิชาการฯ ไดมีการกําหนดตัวบงชี้
กลยุทธและแผนปฏิบัติการ หลัก (KPIs) ของการดําเนินงานสํานักสงเสริมวิชาการ
ประจําป และคาเปาหมาย ไวในแผนกลยุทธ /และ แผนปฏิบัติ ร าชการประจําป
ของแตละตัวบงชี้
2560 โดยกําหนดคาเปาหมายของแตละตัวชี้วัด
5. มีการดําเนินงานตาม
สํานักสงเสริมวิชาการฯ ไดมีการดําเนินงานตามแผน
แผนปฏิบัติการประจําปครบ ปฏิบัติการประจําป 2560 และสอดคลองกับพันธกิจ
ตามพันธกิจของสํานัก
ของสํานักที่ไดกําหนดไว ในการสงเสริมสนับสนุนงาน
สงเสริมวิชาการและงาน
ดานวิชาการและงานระบบบริการดานการศึกษาและ
ทะเบียน
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
6. มีการติดตามผลการ
สํานักสงเสริมวิชาการฯ ไดมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ ปฏิบัติงานตามตัวบงชี้ ของแผนปฏิบัตริ าชการ
แผนปฏิบัติการประจําป
ประจํา ป 2560 ตอผูบริหารเพือ่ พิจารณา จํานวน
อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ ปละ 2 ครั้ง โดยแบงออกเปน ไตรมาสที่ 1-2 จํานวน
รายงานตอผูบริหารเพื่อ
1 ครั้ง และไตรมาสที่ 3-4 จํานวน 1 ครั้ง และไดนําผล
พิจารณา
การปฏิบัตงิ านในแตละไตรมาสที่ไดดําเนินการเขาสู
การประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อติดตามผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2560
7. มีการประเมินผลการ
สํานักสงเสริมวิชาการฯ ไดจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธและรายงานตอ
แผนกลยุทธ อยางนอยปละ คณะกรรมการประจําสํานักทราบ โดยมีการประชุม
1 ครั้ง และรายงานตอ
เพื่อรายงานผลการดําเนินงาน ตอคณะกรรมการ
คณะกรรมการประจําสํานัก ประจําสํานักพิจารณา จํานวน 1 ครั้ง
สงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนเพื่อพิจารณา

หลักฐานอางอิง
Res-1–06
แผนปฏิบัตริ าชการ
ประจําป 2560

Res-1–08
แผนกลยุทธ/
แผนปฏิบัตริ าชการ
ประจําป 2560
Reg-1–9
ผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้หลัก
(KPIs) ของ
แผนปฏิบัตริ าชการ
ประจําป 2560
Res-1–10
รายงานการเสนอผล
การปฏิบัตงิ านตาม
ตัวบงชี้ ของแผน
ปฏิบัติงาน
ประจําป 2560

Res-1–11
รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
ประจําสํานัก ตามตัว
บงชี้ของแผนกลยุทธ
ตามแผน ปฏิบัติ
ราชการประจําป
2560
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8. มีการนําผลการพิจารณา
ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ
ของคณะ กรรมการประจํา
สํานักสงเสริมวิชาการฯ
ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการประจําป

ผลการดําเนินงาน
สํานักสงเสริมวิชาการฯ ไดดําเนินการทบทวนผล
การดําเนินงานปทผี่ านมา ปญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจํา
สํานักมาประกอบการกําหนดแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป 2561 และปรับปรุงตัวชี้วัดที่กําหนดไวให
สอดคลองกับแผนการปฏิบัตงิ าน

หลักฐานอางอิง
Res-1–12
แผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัตริ าชการ
ประจําป 2561
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ตัวชี้วัดที่ 2
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
การเก็บขอมูล
: ปการศึกษา 2559
หนวยงานที่รับผิดชอบ : ทุกหนวยงาน
เกณฑการประเมิน : ใชคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
วิธีการคํานวณ
ความพึงพอใจของบุคลากรตอการรับบริการ

X 100

จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด
ผลการดําเนินงาน
สวนที่ 1 สํารวจจากแบบสอบถาม
: ความพึงพอใจของบุคลากรตอการรับบริการ เทากับ
: จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด
เทากับ
: คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
เทากับ
สวนที่ 2 สํารวจจากระบบของผูรับบริการ
: ความพึงพอใจของบุคลากรตอการรับบริการ เทากับ
: จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด
เทากับ
: คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
เทากับ

1257.21 คะแนน
284 คน
4.43 คะแนน
1,428.99 คะแนน
327 คน
4.37 คะแนน

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรับบริการ จํานวน 611 คน เทากับ 4.40 คะแนน
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
สํานักสงเสริมวิชาการฯ มีการเก็บรวบรวมขอมูลความ
พึงพอใจของผูรับบริการ โดยมีการวิเคราะห สรุป รายงานผล
ตอ ผูบั ง คั บ บั ญ ชาทราบ ในทุก ไตรมาส และนํา ผลที่ไ ดม า
พัฒ นา ปรับ ปรุง การบริก ารอย า งต อเนื่อ ง โดยผลการ
วิเ คราะห ขอมู ล ทั่ว ไปของผูใ ชบ ริ ก ารที่มี ตอ การใหบ ริก าร
สํานักสงเสริม วิชาการและงานทะเบียน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง
4.40

การบรรลุ
เปาหมาย
บรรลุเปาหมาย
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สวนที่ 1 สํารวจจากแบบสอบถาม
: ความพึงพอใจของบุคลากรตอการรับบริการ
เทากับ 1257.21 คะแนน
: จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด
เทากับ 284 คน
: คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
เทากับ 4.43 คะแนน
สวนที่ 2 สํารวจจากระบบของผูรับบริการ
: ความพึงพอใจของบุคลากรตอการรับบริการ
เทากับ 1,428.99 คะแนน
: จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด
เทากับ 327 คน
: คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
เทากับ 4.37 คะแนน
จากผลการสํารวจของผูมารับบริการตอบจํานวน
611 คน มี ร ะดั บ ค า คะแนนเฉลี่ ย ความพึ ง พอใจของ
ผูรับบริการ เทากับ 4.40 คะแนน

รายการหลักฐาน :
หมายเลขเอกสาร
Res–2–01

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานผลความพึงพอใจของผูร ับบริการของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ตัวชี้วัดที่ 3
มีระบบและกลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
การเก็บขอมูล : ปงบประมาณ 2560
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
เกณฑการประเมิน
1. มีการกําหนดโครงสรางการ
บริหารงานภายในหนวยงาน มีการ
กําหนดภารกิจของหนวยงาน ตาม
โครงสรางอยางชัดเจน

ผลการดําเนินงาน
สํานักสงเสริมวิชาการฯ ไดดําเนินการกําหนด
โครงสรางการบริหารงานภายในหนวยงาน มีการ
กําหนดภารกิจหนวยงานใหมในป 2560 เนื่องจาก
ไดรับมอบหมายภารกิจเพิ่มเติมและผูบริหารชุด
ใหมไดเขาปฏิบัตริ าชการ จึงจัดโครงสรางของ
องคกรใหสอดคลองเพื่อสามารถปฏิบัติงานได
ครบถวนตามภารกิจที่กําหนดไว
2. มีการจัดทําคูมือการปฏิบัตงิ าน
1. สํานักสงเสริมวิชาการฯ ไดดําเนินการให
ของหนวยงานที่ครอบคลุมทุกภารกิจ บุคลากรภายในหนวยงานจัดทําคูม ือการปฏิบัติงาน
ตามภาระงานที่ไดรบั ผิดชอบและไดมีการรวบรวม
จัดทําเปนรูปเลมคูมือปฏิบัติงานของสํานักสงเสริม
วิชาการฯ เพื่อเปนฐานขอมูลที่สามารถนํามาใช
หรือทราบรายละเอียดตามกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ภายในสํานัก
2. สํานักสงเสริมวิชาการฯ ไดดําเนินการจัดทําคูมือ
พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพื่อเปนแนวทาง
ในการนํามาใชปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
3. สํานักสงเสริมวิชาการฯ ไดดําเนินการจัดทํา
คูมือบริหารหลักสูตร ระดับปริญญาตรี เพื่อเปน
แนวทางในการนํามาใชวางแผนควบคุมคุณภาพ
และติดตามประเมินผลใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ
หลักฐานอางอิง
Reg–3 – 01
แผนปฏิบัติ
ราชการประจําป
งบประมาณ
2560

Reg–3 – 02
คูมือการ
ปฏิบัติงานของ
สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน
Reg–3 – 03
คูมือพัฒนา
หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี
Reg–3 – 04
คูมือบริหาร
หลักสูตร ระดับ
ปริญญาตรี
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4. สํานักสงเสริมวิชาการฯ ไดดําเนินการจัดทํา
คูมือการใชระบบบริการการศึกษา เพื่อใหสามารถ
เขาถึงขอมูลและปฏิบัติไดอยางถูกตอง
3. มีการแจกจายและประชาสัมพันธ
สํานักสงเสริมวิชาการฯ ไดดําเนินการแจกจาย
ใหทุกสวนงานภายในสํานัก/สถาบัน คูมือพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และคูมอื
ที่เกี่ยวของทราบ
บริหารหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ไปยังคณะและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ และไดมีการประชาสัมพันธ
ใหหนวยงานภายในและภายนอกรับทราบผานทาง
เว็บไซต http://regis.sru.ac.th ของสํานักสงเสริม
วิชาการฯ เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัตงิ านใหมี
คุณภาพตอไป
คูมือปฏิบัติงานสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ไดดําเนินการประชาสัมพันธผานทาง
เว็บไซต http://regis.sru.ac.th ของสํานักสงเสริม
วิชาการเพื่อใหผูปฏิบัติงานและผูเ กี่ยวของทราบถึง
กระบวนการและใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ใหมีคุณภาพตอไป

Reg–3 – 05
คูมือการใชระบบ
บริการการศึกษา
Reg–3 – 06
รายละเอียด
ทางเว็ปไซต
http://regis.sru.
ac.th
Reg–3 – 07
- คูมือนักศึกษา
- คูมืออาจารย
ที่ปรึกษา
- คูมือพัฒนา
หลักสูตร
- คูมือบริหาร
หลักสูตร
- คูมือการ
ปฏิบัติงาน

4. มีการปฏิบัตงิ านตามคูมือและ
เนื่องจากในแตละปงบประมาณมีการ
ปรับปรุงใหทันสมัยเหมาะสมกับการ เปลี่ยนแปลงภาระงานที่เพิ่มขึ้นจึงมีความจําเปนที่
เปลี่ยนแปลง
สํานักสงเสริมวิชาการฯ ตองปรับปรุงการ
ดําเนินงานใหสอดคลองตามภาระที่ไดรับ
มอบหมาย จึงใหบุคลากรภายในหนวยงานพัฒนา
ปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานตามภาระงานที่ได
รับผิดชอบและไดมีการรวบรวมจัดทําเปนรูปเลม
คูมือปฏิบัติงานของสํานักสงเสริมวิชาการฯ

Reg–3 – 08
- คูมือนักศึกษา
- คูมืออาจารย
ที่ปรึกษา
- คูมือพัฒนา
หลักสูตร
- คูมือบริหาร
หลักสูตร
- คูมือการ
ปฏิบัติงาน
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5. มีงานวิจัยสถาบันที่กอใหเกิด
ประโยชนในการปฏิบัตงิ านของ
หนวยงาน

สํานักสงเสริมวิชาการฯ ไดดําเนินการวิจัย
ภายในสํานักที่กอใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน จํานวน 4 เรื่อง ไดแก
1. ความพึงพอใจของผูรบั บริการ
2. ความพึงพอใจกระบวนการรับนักศึกษา
3. ความพึงพอใจสารสนเทศในการใชระบบบริการ
การศึกษา
4. ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตปการศึกษา 2558

Reg–3 – 09
รายงานความพึง
พอใจของ
ผูรบั บริการ
Reg–3 – 10
ความพึงพอใจ
กระบวนการรับ
นักศึกษา
Reg–3 – 11
ความพึงพอใจ
สารสนเทศในการ
ใชระบบบริการ
การศึกษา
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บทที่ 3
สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา
3.1 สรุปผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2559
ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ และตัวบงชี้ของสํานักสงเสริมวิชาการฯ ประจําป
การศึกษา 2559 สามารถสรุปไดดังนี้
3.1 สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ
ผลการดําเนินงาน
บรรลุเปาหมาย
=บรรลุ
ตัวบงชี้
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
เปาหมาย
× = ไมบรรลุ
คุณภาพ
(%หรือ
ตัวหาร
สัดสวน)
สวนที่ 1 : ตัวบงชี้จากแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2560

ตัวชี้วัด 1 รอยละ 80 983/1009*100
97.42
ตัวชี้วัด 4 5 หลักสูตร
3 หลักสูตร
3.00
×

ตัวชี้วัด 5 20 หลักสูตร
58 หลักสูตร
5.00

ตัวชี้วัด 38 5 ขอ
60/12
5.00
คะแนนเฉลี่ยของสวนที่ 1 เทากับ 18/ 4 = 4.50 คะแนน
สวนที่ 2 : ตัวบงชี้เพื่อยกระดับคุณภาพหนวยงาน

ตัวชี้วัด 1
8 ขอ
8 ขอ
5.00

ตัวชีว้ ัด 2
3.51
8.80/2
4.40

ตัวชี้วัด 3
5 ขอ
5 ขอ
5.00
คะแนนเฉลี่ยของสวนที่ 2 เทากับ 14.40/3 = 4.80
คะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 2 สวน เทากับ 32.40/7 = 4.63 คะแนน

คะแนนการ
ประเมินตนเอง

5.00
3.00
5.00
5.00
4.50
5.00
4.40
5.00
4.80
4.63
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3.2 แนวทางการพัฒนา
จากการวิเคราะหผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพตัวบงชี้ ทําใหสํานักสงเสริมวิชาการฯ
ไดเห็นจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดออน จุดที่ควรปรับปรุง โดยแยกตามองคประกอบคุณภาพดังตอไปนี้
สวนที่ 1 : ตัวบงชี้จากแผนปฏิบัติราชการประจําป งบประมาณ 2560
จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง
1. สํานักสงเสริมวิชาการฯ มีการกําหนดแผนการปฏิบัติราชการที่ชัดเจนและสอดคลองตามกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย
2. สํานักสงเสริมวิชาการฯ มีการกําหนดแผนการปฏิบัติราชการ ที่จําแนกออกเปนสัดสวนตาม
งบประมาณโครงการและกิจกรรม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
1. ควรทบทวนการกําหนดคาเปาหมายของโครงการและกิจกรรมตางๆใหสามารถวัดไดอยางชัดเจน
เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณและการเบิกจายใหความสอดคลองกัน
สวนที่ 2 : ตัวบงชี้เพื่อยกระดับคุณภาพหนวยงาน
จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีการรวบรวมและจัดทําคูม ือการปฏิบัติงาน เพื่อเปนกลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงานภายในสํานัก
2. เปนหนวยงานขับเคลือ่ นการดําเนินงานแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัตงิ านของหนวยงานใหกบั
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
3. มีระบบกลไกในการพัฒนาการปฏิบัตงิ านอยางตอเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
1. ควรมีการพัฒนาตอยอดทางดานระบบการบริการและการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนใหเปนไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2. ระดับความพึงพอใจของผูร ับบริการ ควรเพิ่มจํานวนแบบสํารวจผูทมี่ ารับบริการใหมากขึ้น เพือ่ เปน
ฐานขอมูลนํามาประเมินผลในการรับบริการทีม่ ีคุณภาพและสามารถมาปรับใชอยางมีประสิทธิภาพ
ในการใหบริการ

