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แผนปฏิบัติราชการ
สานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
ประจาปีงบประมาณ 2562

คานา
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ขึ้นภายใต้กรอบแผน
ยุทธศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี ที่เผยแพร่ให้ส่ว นงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้
นาไปใช้ในการกาหนดการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2561 - 2564
นอกจากนี้ ในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ ได้วิเคราะห์ ทบทวนการดาเนินงานต่าง ๆ
ให้ เป็ น ไปตามกับภารกิจและเป้ าหมายของสานัก และการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัด และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย เพื่อการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
รวมถึงการนาผลการปฏิบัติงานและปัญหาจากการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2561 ในเรื่องต่าง ๆ มา
ทบทวนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2562
ส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย นมี ค วามคาดหวั ง ให้ แ ผนปฏิ บั ติ ราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ จะเป็นการบูรณาการและการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ ที่ชัดเจนและ
ผลักดันให้การดาเนินการในภารกิจต่าง ๆ ภายในสานัก ให้เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์
ของสานักสามารถตอบสนองเป้าหมายและแสดงผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่
ชัดเจนสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยต่อไป
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บทสรุปผู้บริหาร
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานสนับสนุนและอานวยความสะดวก
ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และให้บริการข้อมูลข่าวสารทางด้านวิชาการ โดยประสานงานกับ
คณะและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อยู่ภายใต้การกากับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการบริหารงาน
โดยยึดหลักการส่งเสริมวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มีการให้บริการด้วยใจ
และใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ทั น สมั ย เพื่ อ การบริ ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ภายใต้ ก ารบริ ห ารงานที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการดาเนินงานตามภารกิจและแผนปฏิบัติราชการ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ที่ได้มีการนาเสนอต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 2 ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ของสานัก 5 ยุทธศาสตร์ โดยมีตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงาน 27 ตัวชี้วัด ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การจัดการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4:
การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา
บุคลากร การเงินและงบประมาณ
และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์
จานวน
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์
19
1 : ส่งเสริมระบบการจัดการศึกษา
2 : ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ประเด็นยุทธศาสตร์
8
1 : ส่งเสริมระบบการจัดการศึกษา
3 : ส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์ด้านวิชาการและ
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
4 : พัฒนาการให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5 : บริหารการดาเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ รับจัดสรรงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2562 ทั้งสิ้น 5,638,143บาท โดยแบ่งเป็น
1. แบ่งตามงบประมาณที่ดาเนินการ
- งบประมาณแผ่นดิน

จานวน

2,134,640 บาท คิดเป็นร้อยละ

37.70

จานวน

3,503,503 บาท คิดเป็นร้อยละ

62.30

รายได้นโยบายต่อเนื่อง

จานวน

3,230,403 บาท

รายได้ขายใบสมัคร

จานวน

273,100 บาท

2. แบ่งตามประเภทงบประมาณ
- งบดาเนินงาน

จานวน

4,673,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.90

- งบลงทุน

จานวน

839,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.90

- งบรายจ่ายอื่น

จานวน

125,143 บาท คิดเป็นร้อยละ

- งบรายได้

2.20

3. แบ่งตามยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21
จานวน

3,984,740

บาท

คิดเป็นร้อยละ

70.70

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร การเงินและงบประมาณ
และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
จานวน
1,653,403 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.30
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ส่วนที่ 1
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามที่มหาวิทยาลัยได้วางแนวทางการปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2562 และกาหนดให้ทุก
ส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องกับการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อให้สามารถดาเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันและสามารถบรรลุ
ตัวชี้วัดต่าง ๆ ทั้งระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 โดยมีขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
1. ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ โดยมีประเด็นในการจัดประชุมดังนี้
1.1 วิเคราะห์และทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.
2561 - 2564
1.2 ทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัดของและระดับความสาเร็จของแผนยุทธศาสตร์กลยุทธ์
ประจาปี พ.ศ. 2561
1.3 วิเคราะห์ผลการดาเนินงานและผลการประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายในประจา
สานักของปีงบประมาณ 2560
1.4 วิเคราะห์แนวทางการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยประจาปี 2562
2. จัดทาแผนปฏิบัติราชการและกาหนดตัวชี้วัดระดับสานักให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดระดับ
มหาวิทยาลัยประจาปี พ.ศ. 2562 ภายใต้กรอบภาระงานของสานัก
โดยคณะกรรมการจัดทาแผนของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์กาหนดความสาเร็จของการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ ที่ร้อยละ 80 โดยคานวณจากตัวชี้วัดที่กาหนดค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
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กรอบการวางแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปรัชญา
ส่งเสริมมาตรฐานวิชาการ บริการด้วยใจ ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี
วิสัยทัศน์
ส่งเสริมระบบการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน มุ่งพัฒนาระบบบริการ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไป
ตามเกณฑ์อุดมศึกษาและเสริมสร้างระบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2. สนับสนุนการดาเนินงาน การบริหารและการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและสห
กิจศึกษา
3. ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นการสอนให้ มี ค วามทั น สมั ย และ
หลากหลายวิธี
4. กากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
5. พั ฒ นาระบบบริ ก ารการศึ ก ษาด้ ว ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ทั น สมั ย และมี
ประสิทธิภาพ
6. พัฒนาระบบการบริหารงานภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
เป้าหมาย
1. สร้างโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
2. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
3. บัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
4. ระบบบริการการศึกษามีประสิทธิภาพ
5. บุคลากรของสานัก ได้รับการพัฒนาและมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
6. มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพเป็นไป
ตามมาตรฐานตามเกณฑ์อุดมศึกษากาหนด
2. เพื่อให้บุคลกรมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
3. เพื่อให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการปฏิบัติงานและการบริการการศึกษา
ที่ทันสมัย ถูกต้องและรวดเร็ว
4. เพื่อให้การบริหารจัดการของหน่วยงานมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
อัตลักษณ์ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ซื่อสัตย์ รอบรู้ สู้งาน บริการด้วยใจ
นิยาม
1. ซื่อสัตย์ คือ บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดถือจรรยาบรรณของ
อาชีพและปฏิบัติตนโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการดาเนินงาน
2. รอบรู้ คือ มีความรู้ ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ และมีความรู้ใน
เรื่องต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการ ด้านสังคมและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เพื่อการ
นามาปฏิบัติงานและการให้คาปรึกษาต่อหน่วยงานอื่น ๆ
3. สู้งาน คือ มีความขยัน อดทน มุ่งมานะไม่ย่อท้อต่อการปฏิบัติงานแม้จะมี ความ
ยุ่งยากในการดาเนินงาน ปริมาณของงานมากและมีเวลาจากัด รวมถึงการการปฏิบัติงานเป็นทีมเพื่อมุ่ง
ความสาเร็จ
4. บริการด้วยใจคือ การให้บริการแก่ผู้รับบริการ เช่น นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่
และบุคคลภายนอกต่างๆ ด้วยการนาความรู้ ความสามารถมาอานวยความสะดวก ช่ว ยเหลื อแก้ไข
ปัญหา ให้ข้อมูลหรือให้คาปรึกษาได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องอย่างเต็มความสามารถและเป็นที่ประทับใจ
ของผู้รับบริการ
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นโยบายการบริหารงาน แนวทางในการดาเนินงาน และมาตรการในการป้องกันการทุจริต
ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นโยบายการบริหารงาน
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริ
หารสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงได้กาหนดนโยบายการดาเนินงานให้สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. จั ด ระบบการบริ ห ารงานและบริ ก ารการศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์
เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย ตามภารกิจของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. การจัดสรรงบประมาณเหมาะสม เพียงต่อ เรียงลาดับตามความสาคัญและทั่วถึง
ทุกฝ่ ายงาน โดยยึ ดหลั กการจั ดตั้ งงบประมาณและใช้จ่ายงบประมาณให้ ถูกต้องตามระเบียบ และ
ก่อให้เกิดความคุ้มค่าต่อองค์กร
3. บุคลกรต้องปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มความสามารถและศักยภาพ
4. ให้บุคลากรปฏิบัติงานโดยคานึงถึงคุณภาพการให้บริการที่ได้มาตรฐานเพื่อสร้าง
ความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
5. มีก ารตรวจสอบและประเมิ นผลในการด าเนิ น งานต่า งๆ ของส านัก ส่ งเสริ ม
วิชาการและงานทะเบียน
6. พั ฒ นาระบบและกลไกในการควบคุ ม คุ ณ ภาพภายใน จั ด ท าเอกสารระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้สอดคล้องกับองค์ประกอบที่
ก าหนดไว้ ใ น ระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เพื่ อ ใช้ ก ากั บ และตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านให้ มี
ประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบนโยบายและหลักการของมหาวิทยาลัย
7. เน้นการปฏิบัติงานที่ยึดหลักธรรมมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานของบุ ค ลการเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
คณะกรรมการบริหารสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงได้กาหนดนโยบายการดาเนินงาน ดังนี้
1. จัดสรรคนให้เหมาะกับงานที่ได้รับมอบหมาย โดยคานึงถึง ภาระงานที่เหมาะสม
ความก้าวหน้าในสายงาน และประสิทธิผลจากการปฏิบัติงาน
2. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
เป็น ธรรม ผลของการปฏิบั ติงานเป็นส่วนสาคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี และการ
ดาเนินงานที่ตอบสนองต่อ ตัวชี้วัดผลแผนปฏิบัติการของกลุ่มงาน รวมถึงประเมินผลขีดความสามารถ
และสมรรถนะต่าง ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานมาใช้ในส านัก เพื่อสามารถตรวจสอบการบริห ารผลการ
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ปฏิบัติงานของบุคลากรและผู้บริหารเพื่อนาไปสู่การบรรลุพันธกิจของสานักอย่างมีประสิทธิภาพแล ะ
ประสิทธิผลต่อไป
3. มีฐานข้อมูลบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสามารถนาศักยภาพของบุคลากรมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางาน
4. การส่งเสริมให้บุคลากรให้เป็นผู้มีความสามารถ มีความคล่อ งตัวในการทางาน
โดยการพัฒนาตนเองตามสายงานโดยในแต่ละปีบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมด
ต้องได้รับการอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติงาน
5. ในทุกปีสานักดาเนินการส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพอื่นๆ ที่เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทุกคนของสานัก
นโยบายด้านจรรยาบรรณและวัฒนธรรมองค์กร
สานักส่งเสริมมุ่งเน้นให้บุคลากรปฏิบัติตนตาม อัตลักษณ์ ของส่วนงาน จึงได้กาหนดให้
บุคลากรต้องปฏิบัติตนให้เป็นไปตามมาตรฐานของสานัก คือ
1. บุคลากรต้องเป็นผู้ยึดถือในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม รักษา
วินัย
2. ส่งเสริมให้บุคลากรไม่ทนต่อพฤติกรรมการทุจริต และต่อต้านการทุจริต
3. บุคลากรต้องไม่มผี ลประโยชน์ทับซ้อนในการทางาน
4. บุคลากรต้องปฏิบัติงานภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ
เพื่อให้ไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์
5. ยึดหลักความรับผิดชอบ เมื่อดาเนินงานผิดพลาดและส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน
และมหาวิทยาลัยต้องยอมรับการเข้าสู่กระบวนการลงโทษตามบทบัญยัติทางวินัยของมหาวิทยาลัย
แนวทางการดาเนินงานตามจุดเน้นที่สาคัญ
ด้านการบริหารและการจัดการ
1. ส่งเสริมให้นาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย สะดวก มาใช้ใน
การปฏิบัติงานเพื่อรองรับการให้บริการการศึกษา และการบริหารงานของสานัก รวมถึงสนับสนุนให้ใช้
เทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้ในการรวบรวมข้อมูล เพื่อการบริห ารหลักสู ตร และการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองการเข้าสู่สังคมดิจิทัล
2. สนับสนุนพัฒนาหลักสูตร การบริหารงานหลักสูตร การพัฒนาด้านการจัดการ
เรียนการสอนให้แก่อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาระดับคณะ และพัฒนาบุคคลากรของสานัก อย่าง
ต่อเนื่องให้มีคุณภาพเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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3. จั ด กระบวนการรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ การรั บ นั ก ศึ ก ษาใหม่ ที่ มี
คุณสมบัติถูกต้อง เหมาะสม และบรรลุตามเป้าหมายการรับนักศึกษา
4. นาเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อการจัดเก็บข้อมูลของบุคลากรอย่างเป็นระบบ เพื่อนา
ข้อมูลมาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนางานของสานัก
5. จัดสรรให้บุคลากรของสานักได้รับการพัฒนาตนเองตามภาระงานและศักยภาพ
ด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมี
การจัดระบบคือ
5.1 ให้ทุกปีงบประมาณสานักต้องมีการดาเนินการจัดอบรม/พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง และจัดการศึกษาดูงาน
อย่างน้อย 1 เรื่อง
5.2 ให้ บุ ค ลากรมี โ อกาสเข้า อบรมพั ฒ นาตนเองในเรื่อ งต่า ง ๆ ที่ ห น่ ว ยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดาเนินการจัดตามความเหมาะสม
5.3 การจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณสาหรับการพัฒนาตนเองนอก
สถานที่เพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม และเนื่องจากสานักมีบุคลากรหลายท่านและมีงบประมาณจากัด
ให้จัดระบบ การหมุนเวียนการได้รับอนุญาตให้ไปพัฒนาตนเอง
6. จัดให้มีหัวหน้างานเพื่อการดูแล กากับ และควบคุมให้บุคลากรปฏิบัติงานภายใต้
การใช้ความรู้ความสามารถที่ถูกหลักวิชาการ ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และยื ดหยุ่นพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง โดยต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมโดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสานัก และ
ความซื่อสัตย์สุจริตในการดาเนินงาน
7. ดาเนินงานของสานักให้เป็นไปตามแผนและบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดโดยคานึงถึงคุณภาพ ความสาเร็จและประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก
8. ดาเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาโดยประสานความร่วมมือ
ภายในสานักและหน่วยงานระดับคณะ สาขาวิชา
ด้านการเงินและงบประมาณ พัสดุ
1. วิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
มุ่งเน้นความถูกต้องสมเหตุสมผลเป็นธรรม และเกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและเป็นไปตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
2. วิเคราะห์การจัดทาโครงการ และการจัดทาคาของบประมาณของหน่วยงานโดย
ดาเนินการบนพื้นฐานของหลักการเหตุผลและขั้นตอนการวางแผนและบริหารโครงการโดยผลของงาน
ต้องสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ของสานัก มหาวิทยาลัยและการประกันคุณภาพการศึกษา
3. การใช้จ่ายงบประมาณต้องมีความชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
และคานึงถึงความคุ้มค่าและผลประโยชน์ของรัฐ และมหาวิทยาลัยเป็นที่ตั้ง
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4. มี ก ารติ ด ตาม กระตุ้ น ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตามแผน
งบประมาณ
5. รายงานสถานการณ์ทางการเงินเสนอต่อผู้บริหารอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
6. รายงานผลการดาเนินงานให้มหาวิทยาลัยทราบทั้งรายเดือนและรายไตรมาส
7. สรุ ป ผลการด าเนิ น งาน วิ เ คราะห์ ผ ลการด าเนิ น งานตามแผนเมื่ อ สิ้ น สุ ด
ปีงบประมาณเพื่อจัดทาเป็นฐานข้อมูลสาหรับการบริหารงานต่อไป
มาตรการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นปฏิบัติงานภายใต้ความ
ซื่อสัตย์ สุจริต รักษาจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน และต่อต้านการทุจริตทุกประเภท จึงได้มีนโยบาย
ในการกากับและมีมาตรการในการป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกันและถูกต้องอันเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ดังนี้
1. มาตรการการป้องกันด้านการรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนต่อ
1.1 ก าหนดประเภท วิ ธี ก ารและขั้ น ตอนในการรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาที่ ชั ด เจน
ประชาสัมพัน ธ์ให้ รับ ทราบโดยทั่วไป และตรวจสอบได้ เนื่องจากมหาวิทยาลั ยมีการรับสมัครหลาย
ประเภท
1.2 ให้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครตามเอกสารการรับสมัครหรือแผนรับสมัครที่
สาขาวิชาจัดส่งมาให้เท่านั้น
1.3 นักเรียนที่ได้รับการรับเข้าศึกษาโดยกรณีพิเศษหรือทุนพิเศษ เช่น โควตานักกีฬา
จะต้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการรับหรือให้ทุนนั้นมีหนังสือรับรองเป็นหลักฐานก่อนการดาเนินงาน
1.4 แสดงประกาศหรือระเบียบในการจัดเก็บค่ารับสมัคร ค่าใบสมัครที่จัดเจน
1.5 ในการรับสมัครนักศึกษาห้ามมิให้ไม่มีการเรียกร้องทรัพย์สินหรือผลประโยชน์
ตอบแทนใด ๆ นอกเหนือจากประกาศการจัดเก็บค่าสมัคร ค่าใบสมัครในการสมัครเข้าศึกษาต่อ
1.6 จัดให้หัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ร่วมในการประมวลผล และการตรวจสอบความ
ถูกต้องของรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อก่อนการดาเนินการประกาศผล
1.7 การขยายจานวนหรือลดจานวนของแผนรับสมัครนักศึกษาจะต้องได้รับการอนุมัติ
จากสาขา คณะโดยสอดคล้องกับการประชุมของกรรมการบริหารวิชาการหรือสภามหาวิทยาลัยเท่านั้น
1.8 ในการตรวจสอบผลการสอบเปิดโอกาสในผู้สมัครหรื อผู้เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
สามารถตรวจสอบและสอบถามได้
2. มาตรการป้องกันด้านการเบิกจ่ายในการจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม
และสัมมนา
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2.1 การเบิกจ่ายงบประมาณต้องเบิกจ่ายตามความเป็นจริง ทั้งจานวนผู้เข้าอบรม
ระยะเวลา และรายละเอียดการดาเนินงาน และเป็นไปตามระเบียบทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
2.2 เป้าหมายของดาเนินงานโครงการ ทั้งฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมหรือสัมมนา
ต่า ง ๆ ต้ อ งเป็ น โครงการที่ ส อดคล้ อ งกับ ยุ ท ธศาสตร์ ข องส านั ก และมหาวิ ท ยาลั ย อั น จะก่อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ในการดาเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอย่างชัดเจน
2.3 ให้มีเจ้าหน้าที่ดาเนินงานโครงการร่วมกัน และจัดทาสรุปผลการดาเนินงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณต่อผู้อานวยการสานักทุกครั้งที่จัดโครงการ
3. มาตรการป้องกันด้านการจัดหาพัสดุ
3.1 มีการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการเอื้อประโยชน์ของบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ / ผู้รับจ้าง / ผู้ขายต่าง ๆ
3.2 ในการจัดหาพัสดุ วัสดุ ครุภัณฑ์ จะต้องมีการสารวจความต้องการจากบุคลากร
และได้รับการตรวจสอบจากหัวหน้าสานักงานในความเหมาะสมในการจัดหา และต้องได้รับการอนุมัติ
จากผู้อานวยการสานักหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน
3.3 ในการจัดหา หรือจัดซื้อ จะต้องเป็นการดาเนินการตามโครงการ แผนงานที่ได้
วางไว้ กรณีเร่งด่วนอื่น ๆ ให้เป็นไปตามการอนุมัติของผู้อานวยการหรือมหาวิทยาลัยตามลาดับความ
เหมาะสม
3.4 ต้องมีกระบวนการประชาสัมพันธ์ หรือการประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง รวมถึงการ
จัดหาต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.5 มีการตรวจรับ ตรวจนับ และส่งมอบพัสดุ ให้เป็นไปตามจานวน ปริมาณ คุณภาพ
คุณสมบัติ ตรงตามวัตถุประสงค์โครงการหรือแผนงาน
ในการด าเนิ น งานต่ าง ๆ ให้ มี หั ว หน้ างานหรื อผู้ ที่ไ ด้รั บมอบหมายในการก ากั บ ดูแ ล และ
ตรวจสอบ หากเมื่อตรวจสอบพบการดาเนินการผิดพลาดอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน หรือมี
การร้องเรียนเรื่องทุจริต จะต้องได้รับการสืบสวนหาข้อเท็จจริง และเมื่อพบว่าเป็นการกระทาที่ผิดจริงจะ
ได้รับบทลงโทษตามกระบวนการทางวินัยตามระเบียบของมหาวิทยาลัยตามลาดับชั้นความผิด
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ประเด็น สาคัญที่มุ่งเน้นการดาเนินงานให้พัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจากผลการ
ดาเนินงานที่ผ่านมา
1. กากับ ดูแล การดาเนินงานให้ได้มาตรฐานหลักสูตร TQF บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานการบริหารหลักสูตร ปี 2558 และสอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
2. ส่งเสริ ม สนั บ สนุน การพัฒ นา/ปรับปรุงหลั กสูตรให้ส อดคล้ องต่อการพัฒ นาทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การสอบ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และปฏิบั ติไปในทิศทางเดีย วกัน ให้ดาเนินการเตรียมความพร้อมและทาความเข้าใจระหว่างสานัก
ส่งเสริมวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย
4. การน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ใ นการสนั บ สนุ น การให้ บ ริ ก ารนั ก ศึ ก ษา อาจารย์
กรรมการบริ หารหลักสูตร เพื่อให้ เกิดความคล่ องตัว มีประสิทธิภาพ และสอดคล้ องกับสังคมดิจิทัล
ในปัจจุบันและในอนาคต
5. จัดทาระบบสารสนเทศใหม่ ๆ ของแต่ละงาน รวมทั้งปรับปรุงระบบสารสนเทศเดิมให้มี
ความทันสมัยต่อการใช้งาน เพื่อช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการทางานให้ดียิ่งขึ้น
6. มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับปฏิทินวิชาการ การดาเนินงานอื่น ๆ ของ
สานักฯ เพื่อให้คณะ คณาจารย์ และนักศึกษาดาเนินงานต่าง ๆ ได้ตรงตามระยะเวลา
7. ส่ ง เสริ ม ให้ บุ คลากรได้ รั บ การพั ฒ นาตนเองเพื่ อ การน าความรู้ มาพั ฒ นางาน และเพิ่ ม
ศักยภาพการปฏิบัติงานของตนเอง
8. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการวิจัยสถาบันในส่วนงานของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่างมีระบบ ในการศึกษาค้นคว้าประเด็นปัญหาที่จะหาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้และวิจัยของ
สานัก
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจาสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จากการประชุมคณะกรรมการประจาส านักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มีการ
น าเสนอผลการด าเนิ น งานของส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย นประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2560
(ปีงบประมาณ 2561) และได้นาเสนอร่างแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการโครงการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับข้อเสนอแนะในประเด็น ดังนี้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
1. ควรทบทวนพันธกิจหลักของตนเองให้ชัดเจน เนื่องจากเป็นกรอบการดาเนินงานของ
หน่วยงาน และต้องสามารถตอบตามวิสัยทัศน์ได้ครบถ้วนและเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. อัตลักษณ์ของสานักต้องเป็นการชี้ให้เห็ นความชัดเจนของสมรรถนะหลั กที่โดดเด่น
และเป็นที่ยอมรับ รวมถึงแตกต่างจากที่อื่น
3. ยุทธศาสตร์การดาเนินการที่วางไว้ ยังมีขอบข่ายเกินกว่าพันธกิจของหน่วยงานซึ่งอาจ
ทาให้ภาระงานซ้าซ้อนกับหน่วยงานอื่น อาจต้องปรับกรอบยุทธศาสตร์ให้จัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อสามารถนาไป
กาหนดตัวชี้วัดและกาหนดกรอบงานได้ตรงเป้าหมายยิ่งขึ้น
4. งานของสานักส่งเสริมวิชาการฯ ส่วนใหญ่เป็นงานต่อเนื่อง จาเป็นอย่างยิ่งในการต้องใช้
ฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ นอกจากการจัดเก็บสถิติย้อนหลัง 3 ปีอย่างที่ได้ดาเนินการมาแล้วนั้น อาจจะ
ต้องมีการเพิ่มเติมโดยการเปรี ยบเทียบกับกลุ่มมหาวิทยาลัยใกล้เคียง หรือ มีมหาวิทยาลัยต้นแบบมาใช้
ประกอบการจัดทาข้อมูลเพื่ อการตัดสินใจในการกาหนดกลยุทธ์หรือกาหนดตัวชี้วัด เช่น ในการรับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยในกลุ่มใกล้เคียงได้รับผลการดาเนินการมากหรือน้อยกว่าอย่างไร หรือมหาวิทยาลัยที่
ประสบความสาเร็จในการดาเนิน การรับนักศึกษาได้ใกล้เคียงความต้องการนั้นมีกลยุทธ์การดาเนินงาน
อย่างไรที่จะสามารถนามาเป็นต้นแบบได้
5. ตัวชี้วัดที่กาหนดต้องเพิ่มความชัดเจน มีความทันสมัย ท้าทายการปฏิบัติงาน และ
สามารถวัดผลที่แท้จริงอันจะไปสู่การสร้างประสิทธิภาพต่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงาน
เช่น
5.1 การวัดผลตัวชี้วัดการจัดการเรียนการสอนเป็นจานวนหลักสูตรมี ขอบข่ายกว้าง
เกินไปทาให้วัดประสิทธิภาพของงานได้ยากอาจไม่นาไปสู่ความต้องการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ควรกาหนดให้เกิด
ความมุ่งหวังต่อผลสาเร็จที่จะสร้างคุณภาพทางวิชาการได้ต่อไป
5.2 งานสหกิจศึกษา ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน ท้าทายความก้าวหน้าเพื่อให้สามารถ
กระตุ้นการดาเนิ นการให้ ส หกิจศึกษาเกิดความก้าวหน้าและเกิดขึ้นอย่างจริงจัง เช่น ในการกาหนด
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เป้าหมายของหลักสูตรที่จะจัดสหกิจเพิ่มขึ้น จานวนสถานประกอบการเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
เป็นต้น
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. ในการดาเนินงานต่าง ๆ ของสานัก สามารถดาเนินงานได้ตามภารกิจ และตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ที่โครงการและกิจกรรมได้กาหนดไว้
2. การดาเนินการรับสมัครนักศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว แม้จานวนนักศึกษาภาค
ปกติที่สามารถรับได้ 80% จากแผนจะถือว่าประสบความสาเร็จนั้น แต่ควรเพิ่มกลยุทธ์ หรือวิธีการ
ดาเนินการเพื่อการรับนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนมายิ่งขึ้นนั้นอาจต้องประเมินช่องทางการรับรู้ข่าวสาร
ของนักเรียนในการสมัคร การเข้าถึงข้อมูล หรือการกระจายข่าวเพื่อนามาปรับวิธีการดาเนินการ ใช้เป็น
ฐานข้อมูลตัดสินใจในการวางแผนประชาสัมพันธ์ การรับสมัครได้ตรงเป้าหมายและประหยัดงบประมาณ
ได้มากขึ้นเพื่อให้สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. เป็นจุดแข็งที่ดีของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มีการทวนสอบรายวิชาทุกรายวิชาแล้ว และ
การรายงานผลการดาเนินงานและรายงานผล มคอ.7 ในภาพรวมเพื่อให้ทุกหลักสูตรสามารถนาไปใช้ใน
การรายงานผลการดาเนินงานการบริหารหลักสูตร
4. ผลของการประเมินบัณฑิตเป็นส่วนสาคัญอย่างหนึ่งต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน ดังนั้นผลที่ได้จะมีนัยสาคัญต่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยวาง
ไว้ จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนาเสนอผู้บริหารระดับคณะและผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อนาไปสู่
การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานและการวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อมขององค์กร
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานสนับสนุนและอานวยความสะดวก
ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และให้บริการข้อมูลข่าวสารทางด้านวิชาการ โดยประสานงานกับ
คณะและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อยู่ภายใต้การกากับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการบริหารงาน
โดยยึ ดหลั ก การส่ งเสริ มวิช าการให้ เ ป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ ร ะดับอุดมศึก ษา มีการให้ บริการที่
ประทับใจและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้การบริหารงาน
ที่สอดคล้องกับการบริหารงานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน
สานักทะเบียนและประมวลผล เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2516 ขณะที่มหาวิทยาลัยมีฐานะเป็น
วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี ภายหลังได้ทาการเปลี่ยนชื่อให้ครอบคลุมภารกิจ ในการดาเนินงาน โดยมีชื่อว่า
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ส านั กส่ งเสริ ม วิช าการและงานทะเบียน ตั้งอยู่ชั้ นที่ 1 อาคารกาญจนาภิเษกอนุส รณ์ เป็ น
หน่ ว ยงานที่ได้รั บ ความเห็ น ชอบจากสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ สุ ราษฎร์ธ านี ให้ ปฏิบัติห น้าที่ในการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานทางด้านวิชาการ
ด้วยการกากับมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีให้สอดคล้องกับมาตรฐานอุดมศึกษาและ
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
การบริหารงานสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานกากับมาตรฐานสนับสนุนและอานวย
ความสะดวกในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และให้บริการข้อมูลข่าวสารทางด้านวิชาการ โดย
ประสานงานกับคณะ สาขาวิชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีภารกิจตามกลุ่มงานออกเป็น 3 ส่วนงาน 11
ฝ่ายงาน ดังนี้
1. สานักงานผู้อานวยการ
เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในการให้การสนับสนุน และสนองภารกิจของบุคลากรใน
ด้านต่าง ๆ ให้มุ่งสู่เป้าหมายตามพันธกิจของสานักส่งเสริมวิชาการฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทาหน้าที่
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ในการประสานงาน ควบคุม ดูแล กากับ ให้คาปรึกษา แนะนาติดตามและตรวจสอบ รวมถึงวิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูลผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย สานักงานผู้อานวยการ มีฝ่ายงาน จานวน 3 ฝ่ายงานและมีหน้าที่ ดังนี้
(1) ฝ่ายบริหารและธุรการ ขอบข่ายของงานที่ต้องปฏิบัติมีดังนี้
 งานธุรการและงานสารบรรณ
 การจัดประชุมและเลขานุการ
 แผนงานโครงการและงบประมาณ
 งานการเงิน บัญชี
 งานพัสดุ-ครุภัณฑ์
 งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
 งานจัดทาแนวปฏิบัติที่ดี
 งานบริหารงานบุคคล
(2) ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาขอบข่ายของงานที่ต้องปฏิบัติมีดังนี้
 งานกากับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
 งานจัดทารายงานการประเมินตนเอง
 งานกากับดูแลระบบและกลไกการทางานของทุกฝ่าย ตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยเน้นวงจร PDCA
(3) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาขอบข่ายของงานที่ต้องปฏิบัติมีดังนี้
 งานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร
 งานวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพของบุคลากร
2. งานส่งเสริมวิชาการ
เป็ น ส่ ว นงานสนั บ สนุ น ประสานงาน และพั ฒ นางานด้ า นการจั ด การศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)ตั้งแต่การ
จัดทาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย คุณภาพของคณาจารย์ คุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการเรียน
การสอน รวมไปถึงการกากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการดาเนินงาน
งานส่งเสริมวิชาการ มีฝ่ายงาน จานวน 6 ฝ่ายงานและมีหน้าที่ ดังนี้
(1) ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียนขอบข่ายของงานที่ต้องปฏิบัติมีดังนี้
 งานโครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียน
 งานจัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบและกรรมการกากับการสอบ
 งานคาอธิบายรายวิชา
 งานเทียบโอนและยกเว้นรายวิชา
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 งานสรุปชั่วโมงสอนและสรุปภาระงานสอน
 งานเปิดกลุ่มเรียนพิเศษ

(2) ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาขอบข่ายของงานที่ต้องปฏิบัติมีดังนี้
 งานส่งเสริมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
 งานจัดทาคู่มือการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและคู่มือการดาเนินงาน
บริหารหลักสูตร
 งานประสานงานและอานวยความสะดวกในทุกขั้นตอนของการปรับปรุง

และพัฒนาหลักสูตร
 งานกากับดูแลงานหลักสูตร รวบรวมเผยแพร่หลักสูตรและรายละเอียด

ของหลักสูตร
 งานสนับสนุนการใช้ระบบบริการการศึกษาของหลักสูตร (ระบบ TQF)
 งานจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้แก่คณาจารย์ในการ

ดาเนินงานบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
 งานกากับดูแล ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานบริหารหลักสูตรให้
มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
(3) ฝ่ายบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปขอบข่ายของงานที่ต้องปฏิบัติมีดังนี้
 งานประสานงานและอานวยความสะดวกในทุกขั้นตอนของการปรับปรุง
และพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 งานจั ด ท าคู่ มื อและเผยแพร่ แ นวทางการด าเนิ น งานหมวดวิ ช าศึ ก ษา
ทั่วไป
 งานส่งเสริมการผลิตตารา เอกสารประกอบการสอนและสื่อนวัตกรรม
รายวิชาศึกษาทั่วไป
 งานจัดโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 งานจัดประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการบริหารหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
 งานจัด ทาข้ อสอบ ดาเนิ นการสอบและตรวจข้ อสอบหมวดวิช าศึ กษา
ทั่วไป
 งานก ากั บดู แล ติด ตามและประเมิ นผลการด าเนิน งานบริ หารจั ดการ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มีคุณภาพตามกรอบ TQF
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(4) ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนขอบข่ายของงานที่ต้อง
ปฏิบัติมีดังนี้
 งานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น

การเรียนการสอนแบบหลากหลายวิธี
 งานส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
 ส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์
(5) ฝ่ายบริหารจัดการสหกิจศึกษาขอบข่ายของงานที่ต้องปฏิบัติมีดังนี้
 งานประสานความร่วมมือให้ทุกหลักสูตรร่วมกันจัดทาฐานข้อมูลและ
เผยแพร่แหล่งฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทั้งภายในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน
 งานประสานงานและอ านวยความสะดวกในการให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
หน่วยงานที่รองรับการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตลอดจนแนวทางในการดาเนินงานให้กับทุกหลักสูตร
 จัดโครงการต่าง ๆ สนับสนุนการดาเนินงานเพื่อการพัฒนาการสหกิจศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
 ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการบริหารงานสหกิจศึกษา
 กากับมาตรฐานและการประกันคุณภาพการดาเนินงานสหกิจศึกษา
3. งานทะเบียน
เป็นส่วนงานปฏิบัติหน้าที่ทะเบียนกลางของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการข้อมูลนักศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานบริการวิชาการแก่หน่วยงาน
จัดการเรียน การสอนของคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชานอกจากนี้ ดาเนินการติดตามประเมินผล รายงานผล
และสรุปผลการดาเนินงานงานทะเบียนมีฝ่ายงาน จานวน 2 ฝ่ายงานและมีหน้าที่ ดังนี้
(1) ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลขอบข่ายของงานที่ต้องปฏิบัติมีดังนี้
 งานทะเบียนการศึกษา
 งานปฏิทินวิชาการ
 งานบริการการศึกษา
 งานลงทะเบียนเรียน
 งานสมทบเรียน
 งานผลการเรียน
 งานประมวลผลการศึกษา
 งานตรวจสอบจบหลักสูตร
 งานประมวลผลผู้สาเร็จการศึกษา
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 งานอนุมัติผลสาเร็จการศึกษา
 งานเอกสารหลักฐานการศึกษา
 งานออกเอกสารตามคาร้อง
 งานย้ายเข้า-ออก
 งานบัตรนักศึกษา
 งานขึ้นทะเบียนผู้ขอสาเร็จการศึกษา
 งานขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 งานพระราชทานปริญญาบัตร
 งานบริการอื่นๆ ตามนโยบายมหาวิทยาลัย ได้แก่ การจัดสอบครูผู้ช่วย

และสอบ ก.พ.เป็นต้น
(2) ฝ่ายรับนักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศขอบข่ายของงานที่ต้องปฏิบัติมีดังนี้
 งานแผนรับนักศึกษา
 งานรับนักศึกษาใหม่
 งานคู่มือรับสมัครนักศึกษา
 งานคู่มือนักศึกษา
 งานทะเบียนและประวัตินักศึกษา
 งานตรวจสอบวุฒิการศึกษา
 งานติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิต
 งานสถิติต่าง ๆ
 งานประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 งานพัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศ
 ระบบบริการ application
 งานประชาสัมพันธ์/ข่าวประจาเดือนของสานัก
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โครงสร้างบริหารสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์
ผู้อานวยการ

สานักงาน
ผู้อานวยการ

นางอุบลรัตน์ ศิริพันธุ์
หัวหน้าสานักงาน

ฝ่ายบริหารและ
ธุรการ
ฝ่ายประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

งานส่งเสริมวิชาการ

ดร.พรทิพย์ วิมลทรง
ผช.ผอ.

ผศ.กาญจนา เผือกคง
รอง ผอ.

ฝ่ายบริหาร
จัดการ
สหกิจศึกษา

ฝ่ายบริหาร
จัดการหมวด
วิชา
ศึกษาทั่วไป

ฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา

งานทะเบียน

ดร.ธัญญา กาศรุณ
รอง ผอ.

อ.อโศก ศรีสวัสดิ์
รอง ผอ.

ฝ่ายหลักสูตร
และ
แผนการเรียน

ฝ่ายทะเบียน
และประมวลผล

ฝ่ายส่งเสริม
และพัฒนา
หลักสูตรและ
มาตรฐาน
การศึกษา

ฝ่ายรับ
นักศึกษาและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

21
แผนปฏิบัติราชการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2562

ผู้บริหารและบุคลากรสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อาจารย์อโศก ศรีสวัสดิ์
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการ
กลุ่มงาน งานทะเบียน
ฝ่าย
 ทะเบียนและประมวลผล
 รับนักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.กาญจนา เผือกคง
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการ
กลุ่มงาน งานส่งเสริมวิชาการ
ฝ่าย
บริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
งานวิจยั และพัฒนา
ดร.ธัญญากาศรุณ
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการ
กลุ่มงาน งานส่งเสริมวิชาการ
ฝ่าย
 หลักสูตรและแผนการเรียน
 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
ดร.พรทิพย์ วิมลทรง
ตาแหน่ง ผู้ช่วยผู้อานวยการ
กลุ่มงาน งานส่งเสริมวิชาการ
ฝ่าย
 การบริหารจัดการสหกิจศึกษา
 งานประกันคุณภาพการศึกษา
นางอุบลรัตน์ ศิริพันธุ์
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กลุ่มงาน สานักอานวยการ
ฝ่าย
 บริหารทั่วไป
 ประกันคุณภาพการศึกษา
 วิจัยและพัฒนา
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นางสาวเสาวภา หนูเนตร
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
กลุ่มงาน งานทะเบียน
ฝ่าย
ทะเบียนและประมวลผล
งาน
งานผลการเรียน (เกรดประจาภาคเรียน , เกรด I , ถอน
รายวิชา สัญลักษณ์ W)
งานประมวลผลการศึกษาและตรวจสอบจบหลักสูตร
งานอนุมัตผิ ลผู้สาเร็จการศึกษา
งานเอกสารทางการศึกษา
นางกาญจนา คงนุ้ย
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
กลุ่มงาน งานทะเบียน
ฝ่าย
ทะเบียนและประมวลผล
งาน
ลงทะเบียนรายวิชาเรียน
งานผลการเรียนประจาภาคเรียน
งานบัตรนักศึกษา
งานขึ้นทะเบียนผู้ขอสาเร็จการศึกษา
นางอัญชลี มนินทร
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพิมพ์ ส3
กลุ่มงาน งานทะเบียน
ฝ่าย
ทะเบียนและประมวลผล
งาน
งานอนุมัตผิ ลผู้สาเร็จการศึกษา และงานเอกสารทางการ
การศึกษา
นางภัทราพร สอิด
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
กลุ่มงาน งานทะเบียน
ฝ่าย
ทะเบียนและประมวลผล
งาน
งานธุรการและสารบรรณ
งานประชุมและเลขานุการ
งานทะเบียนประวัตนิ ักศึกษา
งานลงทะเบียนนักศึกษา
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นางสาวยุวลักษณ์ พุทธรักษา
ตาแหน่ง
นักวิชาการศึกษา
กลุ่มงาน
งานทะเบียน
ฝ่าย
รับนักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
งาน
งานดูแลระบบบริการการศึกษา
งานพัฒนาระบบบริการการศึกษา
งานแผนรับนักศึกษาและรับสมัครนักศึกษา
นายนิเวศน์ แซ่โค้ว
ตาแหน่ง
นักวิชาการศึกษา
กลุ่มงาน
งานทะเบียน
ฝ่าย
รับนักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
งาน
งานดูแลเว็บไซต์สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
งานพัฒนาระบบบริการการศึกษา
งานรับสมัครนักศึกษา
งานประชาสัมพันธ์ข่าวสารนักศึกษา
นางกาญจนา ชูนาค
ตาแหน่ง
นักวิชาการศึกษา
กลุ่มงาน
งานทะเบียน
ฝ่าย
รับนักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
งาน
งานรับสมัครนักศึกษา
ทะเบียนประวัตนิ ักศึกษา
งานตรวจสอบคุณวุฒนิ ักศึกษางานย้ายสถานศึกษา
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นางโศรดา เพ็ชรัตน์
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
กลุ่มงาน ส่งเสริมวิชาการ
ฝ่าย
หลักสูตรและแผนการเรียน
งาน
งานหลักสูตรและแผนการเรียนงานตารางเรียน ตารางสอนและภาระงานอาจารย์
นางสาวฐานิตสรณ์ แสงรัตน์
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
กลุ่มงาน ส่งเสริมวิชาการ
ฝ่าย
หลักสูตรและแผนการเรียน
งาน
งานหลักสูตรและแผนการเรียนงานตารางเรียน ตารางสอน
งานเปิดรายวิชากรณีพิเศษ
นางเพ็ญจันทร์ เซี่ยงฉิน
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
กลุ่มงาน ส่งเสริมวิชาการ
ฝ่าย
หลักสูตรและแผนการเรียน
งาน
หลักสูตรและแผนการเรียนงานตารางสอบและจัดกรรมการกากับการสอบ
งานยกเว้น/เทียบโอน/คาอธิบายรายวิชา
งานสรุปชั่วโมงสอนและภาระงานสอน (ภาค กศ.บท.)
นางสาวอริสา มีพัฒน์
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
กลุ่มงาน ส่งเสริมวิชาการ
ฝ่าย
บริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
งาน
บริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นายศุภโชค ปิยกาญจน์
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
กลุ่มงาน ส่งเสริมวิชาการ
ฝ่าย
พัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
งาน
ส่งเสริมและกากับดูแลการพัฒนาหลักสูตร
อบรมและพัฒนาอาจารย์เพื่อการบริหารหลักสูตร
งานดูแลระบบบริการมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบ TQF
นางสาวธนสร จันทเขต
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
กลุ่มงาน ส่งเสริมวิชาการ
ฝ่าย
บริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
งาน
บริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
งานสถิติการศึกษา
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นางณัฐพร
ตาแหน่ง
กลุ่มงาน
ฝ่าย
งาน

น้อยลัทธี
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
สานักอานวยการ
บริหารงานทั่วไป
งานการเงิน บัญชีและพัสดุ
งานธุรการและสารบรรณ
งานจัดประชุมและเลขานุการ
นางสาวปทิตตา เมฆาสวัสดิ์
ตาแหน่ง เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
กลุ่มงาน สานักอานวยการ
ฝ่าย
บริหารงานทั่วไปและวิจัยพัฒนา
งาน
แผนงานโครงการ และงบประมาณ
งานกากับดูแล ติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานตามแผน
งานวิจยั เพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนาวิชาชีพบุคลากร
งานภาวะการมีงานทาและประเมินคุณภาพบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต
นายณรงค์ ด้วงทองกุล
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
กลุ่มงาน สานักอานวยการ
ฝ่าย
ประกันคุณภาพ
งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
งานพัฒนาอาจารย์และส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
วราภรณ์ นุ้ยแดง
ตาแหน่ง เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
กลุ่มงาน สานักอานวยการ
ฝ่าย
การบริหารจัดการสหกิจศึกษา
งาน
สหกิจศึกษา
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ดาเนินการประเมินสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่าง ๆ ที่
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามหลัก SWOT Analysis ได้ดังนี้
วิเคราะห์สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด้วย SWOT Analysis
จุดแข็ง (S : STRENGTH)
ด้านโครงสร้าง การบริหารงานและการให้บริการ
1. มีโครงสร้างการแบ่งงานและแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
2. เป็นศูนย์กลางในการให้คาปรึกษาและบริการด้านหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
3. เป็นศูนย์กลางในการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและสหกิจศึกษา
4. มีการทาวิจัยเพื่อพัฒนางาน
5. มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
6. เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ด้านบุคลากร
1. เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญในงาน ยึดระเบียบ และความถูกต้องเป็นหลัก
2. บุคลากรเป็ น คนดี มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญในงาน มีทักษะในการคิดและการ
แก้ปัญหา ปฏิบัติงานสาเร็จลุล่วงได้ถูกต้อง ทันตามความต้องการตามเวลาที่กาหนด
3. บุคลากรมีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เสียสละในงานสูง
ด้านงบประมาณในการบริหารงาน
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยสาหรับส่วนงานอานวยการเพียงพอ
ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสถานที่ปฏิบัติงาน
มีระบบเทคโนโลยีรองรับงานบริการได้ครอบคลุมทุกฝ่ายงาน
จุดอ่อน (W : WEAKNESS)
ด้านโครงสร้าง การบริหารงาน และการให้บริการ
1. ภาระงานมากเกินเกณฑ์ขั้นต่าของภาระงาน
2. ขาดระบบการจัดเก็บฐานข้อมูล (คาร้อง, เอกสารต่าง ๆ)
3. คู่มือหรือขั้นตอนปฏิบัติงานในแต่ละฝ่ายงานยังมีไม่ครบถ้วน
ด้านบุคลากร
1. บุคลากรมีทักษะด้านภาษาอังกฤษน้อย
2. ขาดบุคลากรด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
3. ขาดบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญในงานการประชาสัมพันธ์
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ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสถานที่ปฏิบัติงาน
1. ระบบสารสนเทศบางส่วนงานยังยากต่อการประมวลผลและการเข้าถึงข้อมูล
2. ขาดสถานที่จัดเก็บเอกสารสาคัญต่าง ๆ
3. ขาดความคล่องตัวในการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โอกาส (O : OPPORTUNITY)
1. มีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เกณฑ์การบริหารหลักสูตรและ เกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษา กาหนดทิศทางการจัดการศึกษา
2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนงบประมาณการดาเนินงานของสานักที่เพียงพอ
3. มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลากร
4. หน่วยงานภายนอกมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการดาเนินงานต่าง ๆ
5. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระรา
โชบายระยะ 20 ปีกาหนดทิศทางการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ภัยคุกคาม/อุปสรรค (T : THREAT)
1. มีงานบริการและงานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ มากเกินไปทาให้กระทบต่อภารกิจหลัก
และการพัฒนาวิชาชีพของบุคลากร
2. หน่วยงานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยให้ข้อมูลล่ าช้า ไม่ถูกต้องและไม่สมบูรณ์ส่งผล
กระทบต่อการดาเนินงาน
3. เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทาให้ระบบบริการไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ทันตามเทคโนโลยี
4. ภาวะเศรษฐกิจ ตกต่า ทาให้ นักศึกษาไม่ช าระค่าลงทะเบียนเรียนตามระยะเวลา
กาหนดทาให้ส่งผลต่อการดาเนินงานอื่น ๆ ของสานัก
5. จานวนประชากรในวัยเรียนมีแนวโน้มลดลง ส่งผลต่อการจัดระบบนักศึกษาใหม่ให้
เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาก่อให้เกิดสภาวะการแข่งขันในการรับนักศึกษาสูง
6. ผู้ ใ ช้ ร ะบบบริ ก ารการศึ ก ษาขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจ และขาดความตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญของระบบที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอน และการสาเร็จการศึกษา
7. ผู้รั บ บริ การขาดความรู้ความเข้าใจและไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษา
8. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษายังปฏิบัติงานไม่เต็มประสิทธิภาพ
9. ระบบการจัดการงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยยังมีประสิทธิภาพไม่ดีพอ ส่งผลต่อ
การประสานงานและดาเนินงานของสานัก
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ใช้เทคนิค TOWS Matrix เพื่อมากาหนดกลยุทธ์ในการดาเนินงาน
จากผลการวิ เคราะห์ ศั ก ยภาพของส านัก ตามหลั ก SWOT Analysis ได้ ผ ลจุ ดแข็ ง
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการดาเนินงานของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จากนั้นได้
ดาเนินการประเมินข้อมูลเพื่อกาหนดกลยุทธ์ในการดาเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ได้ดังนี้
ปัจจัยภายใน

(S : STRENGTH)

(W : WEAKNESS)

 มีโครงสร้างการแบ่งงานและแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
 เป็นศูนย์กลางในการให้คาปรึกษาและบริการด้านหลักสูตรและมาตรฐาน



การศึกษา

เป็นศูนย์กลางในการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและสหกิจศึกษา

มีการทาวิจัยเพื่อพัฒนางาน

พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 





 เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญในงาน ยึดระเบียบ และความถูกต้องเป็นหลัก
 บุคลากรเป็นคนดี มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญในงาน มีทักษะในการคิดและการ 
แก้ปัญหา ปฏิบัติงานสาเร็จลุล่วงได้ถูกต้อง ทันตามความต้องการตามเวลาที่

กาหนด

 บุคลากรมีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เสียสละในงานสูง
 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยสาหรับส่วนงานอานวยการ

ภาระงานมากเกินเกณฑ์ขั้นต่าของภาระงาน
ขาดระบบการจัดเก็บฐานข้อมูล (คาร้อง, เอกสารต่าง ๆ)
คู่มือหรือขั้นตอนปฏิบัติงานในแต่ละฝ่ายงานยังมีไม่ครบถ้วน
บุคลากรมีทักษะด้านภาษาอังกฤษน้อย
ขาดบุคลากรด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ขาดบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญในงานการประชาสัมพันธ์
ระบบสารสนเทศบางส่วนงานยังยากต่อการประมวลผลและ
การเข้าถึงข้อมูล
ขาดสถานที่จัดเก็บเอกสารสาคัญต่าง ๆ
ขาดความคล่องตัวในการปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

เพียงพอ

ปัจจัยภายนอก
(O : OPPORTUNITY)

 มีระบบเทคโนโลยีรองรับงานบริการได้ครอบคลุมทุกฝ่ายงาน

 มีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เกณฑ์การบริหารหลักสูตรและ เกณฑ์การ

 ใช้เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาต่างๆ กาหนดระบบ ระเบียบ 

ประกันคุณภาพการศึกษา กาหนดทิศทางการจัดการศึกษา






S-O
แนวปฏิบัติในการดาเนินงานการจัดการเรียนการสอนและ
บริหารจัดการหลักสูตร

มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนงบประมาณการดาเนินงานของสานักที่เพียงพอ
มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลากร
หน่วยงานภายนอกมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการดาเนินงานต่าง ๆ
มีการกาหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระรา
โชบายระยะ 20 ปีกาหนดทิศทางการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย

W-O

 จัดทาข้อมูลสารสนเทศให้ตอบสนองต่อเกณฑ์ทาง



การศึกษาเพื่อนาไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษา

 กาหนดแผนงานโครงการดาเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษา 
ได้ตามนโยบายของประเทศ

 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร การ
สร้างหลักสูตร สหวิทยาการ หลักสูตรระยะสัน้ ของ
มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศ



เสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ/ทักษะการ
ประชาสัมพันธ์ให้กบั บุคลากรทีเ่ กี่ยวข้อง
ในงาน
จัดระบบให้กบั บุคลากรได้พัฒนาตนเอง
ตามสายวิชาชีพ
ปรับปรุงระบบให้ตอบสนองการบริหาร
ข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ /
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ปรับปรุงระบบ
ปรับภาระงานและความรับผิดชอบ/
กระจายความรับผิดชอบของงาน

 มุ่งพัฒนาบุคลากรตามสายวิชาชีพ

(T : THREAT)

S-T

 มีงานบริการและงานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ มากเกินไปทาให้กระทบต่อภารกิจหลัก

1.

และการพัฒนาวิชาชีพของบุคลากร

เสริมสร้างการให้ข้อมูลกฎ ระเบียบ ระบบบริการ
การศึกษา และบริการต่าง ๆ ด้านการเรียนการสอนแก่
อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาให้น่าสนใจและเข้าใจง่าย

 จัดสรรเวลาและงบประมาณให้แก่บคุ ลากร

2.

เป็นศูนย์กลางให้คาปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบ ต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัยแก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถ
ให้คาแนะนาที่ถกู ต้องแก่นักศึกษา

ทันเวลา ข้อมูลครบถ้วนและรองรับทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

3.

พัฒนาระบบสารสนเทศต่าง ๆ เพือ่ เป็นฐานข้อมูลการ
ปฏิบตั ิงานให้ส่วนงานทีเ่ กี่ยวข้อง

 หน่วยงานอื่น ๆ ของมหาวิท ยาลัย ให้ข้ อมูลล่าช้า ไม่ถู กต้องและไม่สมบูรณ์ส่งผล
กระทบต่อการดาเนินงาน

 เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ย นแปลงตลอดเวลาทาให้ร ะบบบริการไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ทันตามเทคโนโลยี

 ภาวะเศรษฐกิจตกต่า ท าให้นักศึกษาไม่ชาระค่าลงทะเบีย นเรีย นตามระยะเวลา
กาหนดทาให้ส่งผลต่อการดาเนินงานอื่น ๆ ของสานัก

 จานวนประชากรในวัยเรียนมีแนวโน้มลดลง ส่งผลต่อการจั ดระบบนักศึกษาใหม่ให้
เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาก่อให้เกิดสภาวะการแข่งขันในการรับนักศึกษาสูง

 ผู้ใ ช้ร ะบบบริก ารการศึ กษาขาดความรู้ค วามเข้ า ใจ และขาดความตระหนั กถึ ง
ความสาคัญของระบบที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอน และการสาเร็จการศึกษา

 ผู้รับ บริการขาดความรู้ค วามเข้ าใจและไม่ป ฏิบัติต ามกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ ของ

W-T

4.

จัดทาวิจัยเพื่อค้นหาปัญหา/อุปสรรค เพื่อหาแนว
ทางแก้ไขและแนวปฏิบตั ิที่ดีในการดาเนินงาน

ไปพัฒนาตนเองตามสายงาน

 จัดการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้รวดเร็ว
 ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษาของประเทศ

 สร้างระบบงานย่อยต่าง ๆ เพื่อให้สามารถ
จัดเก็บข้อมูลการดาเนินงานของแต่ละงาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้

มหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษา

 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษายังปฏิบัติงานไม่เต็มประสิทธิภาพ
 ระบบการจัดการงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยยังมีประสิทธิภาพไม่ดีพอ ส่งผลต่อ
การประสานงานและดาเนินงานของสานักฯ
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การกาหนดแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ TOWS Matrix
กลยุทธ์ SO เป็นกลยุทธ์เชิงรุก (สถานการณ์ที่หน่วยงานต้องการมากที่สุดโดยใช้จุดแข็ง
และโอกาสที่ดีสร้างแผนรุก) จากการประเมินจุดแข็งและโอกาสของหน่วยงานจึงได้กาหนดกลยุทธ์คือ
ใช้เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาต่างๆ กาหนดระบบ ระเบียบแนวปฏิบัติในการ
ดาเนินงานการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตร
จัดทาข้อมูลสารสนเทศให้ตอบสนองต่อเกณฑ์ทางการศึกษาเพื่อนาไปใช้ในการ
บริหารจัดการศึกษา
กาหนดแผนงานโครงการดาเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษาได้ตามนโยบายของ
ประเทศ
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร การสร้ า งหลั ก สู ต ร สห
วิทยาการ หลักสูตรระยะสั้นของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
มุ่งพัฒนาบุคลากรตามสายวิชาชีพ
กลยุทธ์ WO เป็นกลยุทธ์พลิกฟื้น (เลี่ยงจุดอ่อน นาความสามารถเฉพาะอย่างมาใช้ให้
ได้เปรียบในส่วนที่มีโอกาสสูง) จากการประเมินจุดอ่อนและโอกาสของหน่วยงานจึงได้กาหนดกลยุทธ์คือ
เสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ/ทักษะการประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรที่
เกี่ยวข้องในงาน
จัดระบบให้กับบุคลากรได้พัฒนาตนเองตามสายวิชาชีพ
ปรับปรุงระบบให้ตอบสนองการบริหารข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ /
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงระบบ
ปรับภาระงานและความรับผิดชอบ/กระจายความรับผิดชอบของงาน
กลยุทธ์ ST เป็นกลยุทธ์การอยู่กับที่ (การแก้ไขหรือลดอุปสรรคภายนอกโดยใช้จุดแข็ง
ภายใน) จากการประเมินจุดแข็งและอุปสรรคของหน่วยงานจึงได้กาหนดกลยุทธ์คือ
เสริมสร้างการให้ข้อมู ลกฎ ระเบียบ ระบบบริการการศึกษาและบริการต่าง ๆ
ด้านการเรียนการสอนแก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาให้น่าสนใจและเข้าใจง่าย
เป็นศูนย์กลางให้คาปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยแก่อาจารย์
เจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถให้คาแนะนาที่ถูกต้องแก่นักศึกษา
พัฒนาระบบสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อเป็นฐานข้อมูล การปฏิบัติงานให้ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง
จัดทาวิจัยเพื่อค้นหาปัญหา/อุปสรรค เพื่อหาแนวทางแก้ไขและแนวปฏิบัติที่ดี
ในการดาเนินงาน
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กลยุทธ์ WT เป็นกลยุทธ์ตัดทอน (รีบสลาย จุดอ่อนและหลีกเลี่ยง อุปสรรค หรือแก้ไข
หรือลดความเสียหายที่เกิดจากจุดอ่อนและอุปสรรค)
จัดสรรเวลาและงบประมาณให้แก่บุคลากรไปพัฒนาตนเองตามสายงาน
จัดการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้รวดเร็ว ทันเวลา ข้อมูลครบถ้วนและรองรับทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษาของ
ประเทศ
สร้างระบบงานย่อยต่าง ๆ เพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลการดาเนินงานของแต่
ละงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ส่วนที่ 3
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2562
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลั ยราชภั ฎสุ ราษฎร์ธานี ที่เป็ นภารกิ จของสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
ทิศทางการพัฒนาสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบีย น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาและปฏิบัติงาน ที่สอดคล้องกับแผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่มีเป้าหมายในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสานัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยใช้กลไกธรรมาภิบาลบนพื้นฐานของศักยภาพของตนเองที่มีอยู่และมุ่ง
ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มุ่งเน้นในประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 2 ประเด็นและภายใต้แผนงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้สาหรับ
ศตวรรษที่ 21
1) แผนงานที่ 1.1 การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้
ของคนทุกช่วงวัย
2) แผนงานที่ 1.3 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีให้
ตอบสนองการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ภาคใต้ได้
3) แผนงานที่ 1.5 พัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น “รู้จริง ปฏิบัติได้”
4) แผนงานที่ 1.6 แผนงานส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนที่เพิ่มคุณภาพ
บัณฑิตด้านความรู้และทักษะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่4: การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร การเงินและงบประมาณ
และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1) แผนงานที่ 4.1 ยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลบุคลากร
2) แผนงานที่ 4.4 เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการรับสมัครและคัดเลือก
นักศึกษาปริญญาตรี
3) แผนงานที่ 4.7 แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
บริการนักศึกษา
4) แผนงานที่ 4.8 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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5) แผนงานที่ 4.11 การยกระดับคุณภาพการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จากยุ ทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยส านักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มีการกาหนด
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ เพื่อให้สอดคล้องและปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให้ สาเร็จได้ตามเป้าหมาย
ผู้บ ริห ารส านั กและบุ คลากรในส านักจึงได้ร่วมกัน กาหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของส านักส่ งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ดังนี้
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21
แผนงาน
แผนงานที่ 1.1 การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความรู้และทักษะ
การเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย
แผนงานที่ 1.3 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีให้
ตอบสนองการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ภาคใต้ได้
แผนงานที่ 1.5 พัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น “รู้จริง ปฏิบัติได้”
แผนงานที่ 1.6 แผนงานส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนที่เพิ่มคุณภาพ
บัณฑิตด้านความรู้และทักษะ
ยุทธศาสตร์สานัก 1:
ส่งเสริมระบบการจัดการศึกษา
เป้าหมาย
1.จัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
เป้าประสงค์
1. การมีส่วนร่วมของสานัก คณะ/วิทยาลัย และสาขาวิชาในการพัฒนาหลักสูตรที่
มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
2. การบริหารจัดการหมวดศึกษาทั่วไปที่มีประสิทธิภาพ
3. มีระบบการสหกิจศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา
ยุทธศาสตร์สานัก 2 : ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
เป้าหมาย
บัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
เป้าประสงค์
1. ระบบการจัดตารางเรียน ตารางสอน การวัดและการประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

โครงการ

3 หลักสูตร

โครงการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
สหวิทยากร
โครงการอบรมการพัฒนา
หลั ก สู ต รระยะสั้ น ส าหรั บ คน
ทุกช่วงวัย

ยุทธศาสตร์สานัก 1 : ส่งเสริมระบบการจัดการศึกษา
1) ส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึกษาและ
สาหรับคนทุกช่วงวัย

จานวนหลักสูตรการสอนระดับ
ปริญญาตรีรวมถึงหลักสูตร
นานาชาติที่ได้รับการปรับปรุง/
พัฒนาให้ทันสมัยมีความสอดคล้อง
กับบริบทปัจจุบันและแนวโน้มใน
อนาคตและความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยี
ระบบและกลไกในการพัฒนา
หลักสูตรที่มีเป้าหมายเฉพาะภายใต้
รูปแบบการเรียนการที่สามารถ
แก้ปัญหาและพัฒนาได้ 
ระดับความสาเร็จในการพัฒนา
หลักสูตรสหวิทยาการ
ระบบและกลไกในการส่งเสริม
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาเชิงสห
วิทยาการ
ระดับความสาเร็จในการพัฒนา
หลักสูตรระยะสั้น
จานวนหลักสูตรเพื่อยกระดับความรู้
และทักษะฝีมือแรงงานที่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตและการเปลี่ยนแปลง
สาหรับคนทุกช่วงวัย
ร้อยละของรายวิชาที่มีการบูรณา
การกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
จานวนหลักสูตรที่บันทึกข้อมูลใน
ระบบบริการการศึกษาของหลักสูตร
TQF ออนไลน์ได้สมบูรณ์

1 ข้อ

ระดับ 2
1 ข้อ

ระดับ 2
5 หลักสูตร

ร้อยละ 5

ร้อยละ
75
ของแต่ละ
ภาคเรียน
34
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

2) บริ หารจั ดการหมวดวิ ชา
ศึกษาทั่วไปให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา

ภาพรวมร้อยละของนักศึกษาที่มี
ร้อยละ 85
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านระดับ
C ขึ้นไปของรายวิชาศึกษาทั่วไป
จานวนอาจารย์หมวดวิชาศึกษา
10 คน
ทั่วไปได้รับการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน
ร้อยละของรายวิชาที่จัดการเรียน
ร้อยละ 70
การสอนแบบ Active Learning
ของแต่ละภาค
ของรายวิชาศึกษาทั่วไป
เรียน
จานวนรายวิชาที่มีเอกสาร
4
ประกอบการสอนรายวิชาศึกษา
รายวิชา
ทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 เข้า
สู่กระบวนการตรวจโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

3) ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตร
ร่วมกันพัฒนาระบบสหกิจ
ศึกษา โดยประสานความ
ร่วมมือกับผู้ใช้บัณฑิตทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน

นักศึกษาที่มีการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในรูปแบบสหกิจศึกษา
จานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการ
สอนแบบสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้นจาก
หลักสูตรที่ดาเนินการเดิม
จานวนสถานประกอบการที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานสหกิจศึกษาที่ร่วม
จัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา

ร้อยละ
18
4
หลักสูตร
110
แห่ง

โครงการ
โครงการกิ จ กรรมการ
จัดการเรีย นการสอนรายวิชา
ศึ ก ษาทั่ ว ไปและน าเสนอผล
การจัดกิจกรรมในงานวิชาการ
โครงการพัฒนาศั กยภาพ
คณาจารย์ ห มวดวิ ช าศึ ก ษา
ทั่วไป
โครงการพั ฒ นาเอกสาร
ประกอบ การสอน หมวดวิชา
ศึ ก ษาทั่ ว ไป ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2560
โครงการทวนสอบและ
รายงานผลการด าเนิ น งาน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
โครงการสนั บ สนุ น การ
จัดการเรียนการสอน การสอบ
หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป
โครงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจให้แก่คณาจารย์
และนักศึกษาเกี่ยวกับการฝึก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานบริหารจัดการจัด
สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โครงการพัฒนาศักยภาพ
และทักษะต่างๆ ของนักศึกษา
ก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใน
สถานประกอบการ
โครงการปฐมนิเทศการเข้า
ปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ/หน่วยงานของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา
โครงการการน าเสนอผล
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

โครงการ
โครงการเสริมสร้างความ
ร่ ว มมื อ กั บ เครื อ ข่ า ยสหกิ จ
ศึกษา

4) ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ จานวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา
และนักศึกษาเพื่อ
เป็นคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
รองรับสหกิจศึกษา

20
คน

โครงการพัฒนา
คณาจารย์สหกิจศึกษา

ยุทธศาสตร์สานัก 2 : ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
5) สนับสนุนให้มีการ
จานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการ
ร้อยละ
ดาเนินงานด้านการจัดการ สอนแบบ Active Learning ของแต่
40
เรียนการสอน และการ ละหลักสูตร
ของรายวิชา
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ที่แต่ละ
หลักสูตรใน
ภาคการศึกษา

ความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้
บัณฑิต
บัณฑิตปริญญาตรีได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
= ตัวชี้วัดตามนโยบายมหาวิทยาลัย

ร้อยละ
85
ร้อยละ
60

โครงการสนั บสนุ นการ
จั ดการเรี ยนการสอน การ
ลงทะเบี ย น การสอบ และ
ประมวลผลสาเร็จการศึกษา
ประชุ มคณะกรรมการ
บริหารคณะอนุกรรมการ คณะ
ผู้ บ ริ ห ารงานวิ ช าการและ
บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการ
บริหารการดาเนินงานเพื่อการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพ
พัฒนาการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้ า ที่ ของอาจารย์ ที่
ปรึกษา
โครงการติดตามภาวะการมี
งานทาและคุณภาพบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร การเงินและงบประมาณ
และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แผนงาน
แผนงานที่ 4.1 ยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลบุคลากร
แผนงานที่ 4.4 เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการรับสมัครและคัดเลือก
นักศึกษาปริญญาตรี
แผนงานที่ 4.7 แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
การบริการนักศึกษา
แผนงานที่ 4.8 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนงานที่ 4.11 การยกระดับคุณภาพการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน
ยุทธศาสตร์สานัก 1 :
ส่งเสริมระบบการจัดการศึกษา
เป้าหมาย
1. สร้างโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
เป้าประสงค์
1. พัฒนาระบบการรับสมัครนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ทั่วถึงและเสมอภาค
ยุทธศาสตร์สานักที่ 3:
ส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์ด้านวิชาการและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
เป้าหมาย
คณาจารย์และบุคลากรของสานักได้พัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
เป้าประสงค์
1. อาจารย์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
2. บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและได้รับการ
พัฒนาที่เหมาะสมต่อสายงานเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ
ยุทธศาสตร์สานักที่ 4 : พัฒนาระบบบริการการศึกษาด้วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ
เป้าหมาย
มีระบบสาหรับการปฏิบัติงานและการบริการด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศที่
ทันสมัย
เป้าประสงค์
1) มีระบบและเทคโนโลยีเพื่อรองรับการให้บริการส่วนงานต่าง ๆที่ทันสมัย
รวดเร็ว ครบถ้วนและถูกต้อง
2) มีระบบเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานที่รองรับข้อกาหนดเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์สานักที่ 5 : การบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล
เป้าหมาย
องค์กรแห่งความโปร่งใส บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
1) บริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล
2) บริหารจัดการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
3) ปฏิบัติงานเป็นทีมอย่างมีศักยภาพ
4) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์สานัก 1 : ส่งเสริมระบบการจัดการศึกษา
1) พัฒนาระบบการรับนักศึกษาให้มีความ จานวนนักศึกษาใหม่
หลากหลาย ทันสมัยถูกต้องและรวดเร็ว รายงานตัวเทียบกับ
2) พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์การรับสมัคร แผนรับของ
มหาวิทยาลัย
และการสอบคัดเลือกด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เพื่อให้ทั่วถึงถูกต้องและ
รวดเร็ว

ค่าเป้าหมาย

โครงการ

ร้อยละ
80

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการรับสมัครนักศึกษาใหม่
โครงการรับนักศึกษาใหม่
จัดทาคู่มือรับสมัครและประชาสัมพันธ์
การรับสมัครและหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์สานักที่ 3 : ส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์ด้านวิชาการและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากร
พั ฒ นาบุ ค ลาก รแ ละปฏิ บั ติ ร าช กา ร
3) พัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้และ ร้อยละของบุคลากรที่ ร้อยละ
ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ได้รับการพัฒนาตนเอง

85

เกี่ ย วกั บ งานวิ ช าการเพื่ อ พั ฒ นางานด้ า น
วิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย

ยุทธศาสตร์สานักที่ 4 : พัฒนาระบบบริการการศึกษาด้วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ
โครงการพัฒนาระบบบริการการศึกษาสาหรับ
ร้อยละ
4) ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการ ความพึงพอใจระบบ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สารสนเทศ

80

งานติดตามภาวะการมีงานทาและประเมินคุณภาพ
บัณฑิต
โคร ง การ พั ฒ นาร ะ บบก าร รั บ สมั ค ร
นั ก ศึ ก ษาใหม่ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ ระบบการรั บ
สมัคร TCAS

ยุทธศาสตร์สานักที่ 5 : การบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ความพึงพอใจ
ร้อยละ
5) ส่งเสริมการบริหารงานภายใต้
ผู้ใช้บริการของสานัก
ระบบธรรมาภิบาล
6) ส่งเสริมการบริหารงานตามระบบ ส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
ประกันคุณภาพการศึกษา
จานวนข้อร้องเรียน
จานวนงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการดาเนินงาน
ของสานัก
แนวปฏิบัติที่ดีของ
สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
ผลการประเมินประกัน
คุณภาพภายใน

โครงการบริหารงานสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
80
การจั ด การความรู้ แ ละจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ
ราชการ แผนงบประมาณประจ าปี งบประมาณ
2563
10
การส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา
ต่อภาคเรียน
ระดับสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1
บริ หารงานในภาวะฉุ ก เฉิน เร่ งด่ วนระดั บ
เรื่อง หน่วยงานของสานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
1
โครงการครุ ภัณ ฑ์สนั บสนุ นการเรีย นการ
เรื่อง สอนสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

4
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รายละเอียดโครงการ/งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 1
ยุทธศาสตร์สานัก

การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย
1 : ส่งเสริมระบบการจัดการศึกษา
2 : ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
4 : พัฒนาการให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภท
จานวนเงิน
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

1. โครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสาหรับคนทุกช่วงวัย
2. โครงการติดตามภาวะการมีงานทาและคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
3. โครงการพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ
1.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ
1.2 กิจกรรมประชุมติดตามการพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ
4. โครงการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ คณะผู้บริหารงานวิชาการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในการบริหารการดาเนินงานเพื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
5. โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
6. จัดทาคู่มือรับสมัครและประชาสัมพันธ์การรับสมัครและหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้

เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
ขายใบสมัคร
เงินรายได้

(บาท)

40,950
48,700
50,450
39,050
11,400
153,290
160,150
273,100

7. โครงการกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปและนาสนอผลการจัดกิจกรรมในงานวิชาการ
156,675
เงิ
น
รายได้
8. โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
146,920
เงินรายได้
9. โครงการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
59,725
เงินรายได้
10. โครงการทวนสอบและรายงานผลการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
168,730
เงิ
น
รายได้
11. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
32,800
เงินรายได้
12. โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะต่างๆ ของนักศึกษาก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ
136,400
เงินรายได้
13. โครงการพัฒนาคณาจารย์สหกิจศึกษา
364,780
เงินรายได้
14.1 กิจกรรมพัฒนาคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
223,880
เงินรายได้
14.2 กิจกรรมศึกษาดูงานในสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ
140,900
เงิ
น
รายได้
14. โครงการปฐมนิเทศการเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการ/หน่วยงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
24,550
เงินรายได้
15. โครงการการนาเสนอผลปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
11,500
เงินรายได้
16. โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายสหกิจศึกษา
21,380
เงินแผ่นดิน
17. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การสอบ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
497,650
เงินแผ่นดิน
18. โครงการสนับสนุนการดาเนินงานบริหารจัดการจัดสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
349,750
เงิ
น
แผ่
น
ดิ
น
19. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การลงทะเบียน การสอบและประมวลผลสาเร็จการศึกษา
687,240
เงินแผ่นดิน
20. โครงการครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
600,000
รวม แผ่นดิน 2,134,640
รวม รายได้
1,850,100
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 3,984,740
คิดเป็นร้อยละจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
70.70
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 4
ยุทธศาสตร์สานัก

การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร การเงินและงบประมาณ และการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
3 : ส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์ด้านวิชาการและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
4 : พัฒนาการให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 : บริหารการดาเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ประเภท
จานวนเงิน
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการรับสมัครนักศึกษาใหม่
โครงการรับนักศึกษาใหม่
โครงการบริหารงานสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โครงการจัดการความรู้และจัดทาแผนปฏิบัติราชการ แผนงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2563
โครงการการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โครงการพัฒนาบุคลากรและปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการเพื่อพัฒนางานด้านวิชาการตามที่ได้รับ
มอบหมาย
7. บริหารงานในภาวะฉุกเฉินเร่งด่วนระดับหน่วยงานของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้

(บาท)

150,600
527,950
439,500
125,980
83,740
200,490

125,143
รวม แผ่นดิน
1,653,403
รวม รายได้
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 1,653,403
คิดเป็นร้อยละจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
29.30
เงินรายได้
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งบประมาณที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาระบบบริการการศึกษา
(เงินเหลือจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 4
ยุทธศาสตร์สานัก

การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร การเงินและงบประมาณ และการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
1: ส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์ด้านวิชาการและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
2 : พัฒนาการให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3: บริหารการดาเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ประเภท
จานวนเงิน
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

1. พัฒนาระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ให้สอดคล้องกับระบบการรับสมัคร TCAS
2. พัฒนาระบบบริการการศึกษาสาหรับงานติดตามภาวะการมีงานทาและประเมินคุณภาพบัณฑิต

เงินรายได้
เงินรายได้

รวม

(บาท)

658,050
941,600
1,599,650
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ส่วนที่4
การติดตามและการประเมินผล
การติดตามและการประเมินผล
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเห็นความสาคัญของการติดตามและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลต่อความสาเร็จของงานเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นในการติดตาม ประเมินผล สานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนยึดหลักการกระจายอานาจ โดยสนับสนุนการใช้กลไกการบริหารงานซึ่งมีรอง
ผู้อานวยการและหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการสานัก มีบทบาทอย่างเต็มที่ในการบริหารกลยุทธ์ ติดตาม
การดาเนิ นงานและประเมินผลการดาเนินงานตามภารงานและกลยุทธ์ที่รับผิดชอบ ร่วมกับเจ้าหน้าที่
ที่ รั บผิ ดชอบงานโดยตรง เพื่ อน าเสนอผลการปฏิ บั ติ งานต่ อผู้ อ านวยการส านั กส่ งเสริ มวิ ชาการและ
งานทะเบี ย น และน าเสนอต่ อกองนโยบายและแผนในการน าไปประมวลผลการปฏิ บั ติ ง านระดั บ
มหาวิทยาลัยต่อไป
ในการติดตาม และประเมินผลงานของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนหลังจากประกาศใช้
แผนปฏิบัติราชการประจาปีที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานัก แล้วนั้นได้กาหนดการ
ดาเนินงานดังนี้
1. ติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้และ
งบประมาณอื่น ๆ ที่ได้รับจัดสรร) ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาทุกเดือน จากข้อมูลรายงาน
สถานะทางการเงินประจาเดือน โดยมุ่งเน้นการใช้เงินให้สอดคล้องตามแผนและนโยบายของมหาวิทยาลัย
และเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
2. การติดตามแผนกิจกรรม
 จั ดท าปฏิ ทิ น กิ จ กรรมและงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการให้ ผู้ รั บผิ ดชอบ
โครงการ/งานได้ยึดปฏิบัติ
 กระตุ้น ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานโดยการประชุมติดตามเป็นระยะ
 รายงานผลการดาเนินงานเมื่อกิจกรรม/โครงการเสร็จสิ้น
3. ประเมินผลสัมฤทธิ์ผลของโครงการ/กิจกรรม/ประเมินประโยชน์ของแผนปฏิบัติการ
(สิ้นสุดปีงบประมาณ)
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม สรุปผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติ
การประจ าปี นาเสนอผลสั มฤทธิ์ด้านการใช้งบประมาณในแผนปฏิบัติการ ผลสั มฤทธิ์ของโครงการใน
ภาพรวม ประโยชน์ ของแผนปฏิบั ติการที่ได้รับ สรุปประเด็นปัญหา/แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ
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เพื่อเป็นประโยชน์ในจัดทาแผนปฏิบัติการในปีถัดไปนาเสนอสรุปข้อมูลต่อคณะกรรมการประจาสานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมทั้งนาเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป
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ภาคผนวก : คาอธิบายตัวชี้วัดกลยุทธ์
ตัวชี้วัด
จานวนนักศึกษาใหม่รายงานตัวเทียบกับ
แผนรับของมหาวิทยาลัย
สัดส่วนของผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ต่อผู้เรียนด้าน
สังคมศาสตร์
จานวนหลักสูตรที่มีการพัฒนา/ปรับปรุง
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา

ระดับความสาเร็จในการพัฒนาหลักสูตร
สหวิทยาการ

ระดับความสาเร็จในการพัฒนาหลักสูตร
ระยะสั้น

จานวนหลักสูตรที่บันทึกข้อมูล
ในระบบบริการการศึกษาสาหรับ
หลักสูตร TQF ออนไลน์ได้สมบูรณ์

ระดับเกณฑ์
ร้อยละของนักศึกษาที่รายงานตัวเทียบจากแผนรับนักศึกษาใน
แต่ละปีการศึกษาตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในเป้าหมายประจาปี
จานวนผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ต่อผู้เรียนด้านสังคมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี ให้เป็นตามเกณฑ์ที่กาหนดในแต่ละปี
จานวนหลักสูตรที่ต้องปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาให้แล้วเสร็จในแต่ละปี ต้องปรับปรุงตาม
จานวนที่กาหนดไว้ในเป้าหมายของแต่ละปี (ยกเว้นดาเนินการ
ปรับปรุง/พัฒนาเป็นหลักสูตรใหม่/ยุบรวมหลักสูตรก่อนปี
ปรับปรุง)
ระดับที่ 1 : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ
ระดับที่ 2 : แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ
ระดับที่ 3 : คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรดาเนินการร่าง
หลักสูตร
ระดับที่ 4 : ดาเนินการวิพากษ์หลักสูตร
ระดับที่ 5 : นาเสนอร่างหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ
ระดับที่ 1 : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
ระดับที่ 2 : แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
ระดับที่ 3 : คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรดาเนินการร่าง
หลักสูตร
ระดับที่ 4 : ดาเนินการวิพากษ์หลักสูตร
ระดับที่ 5 : นาเสนอร่างหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ
จานวนของหลักสูตรที่บันทึกข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา
ครบถ้วน สมบูรณ์ในระบบบริการการศึกษาสาหรับหลักสูตร
TQF ไม่น้อยกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่กาหนดไว้ในแต่ละภาค
การศึกษา
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ตัวชี้วัด
ภาพรวมร้อยละของนักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านระดับ C
ขึ้นไปของรายวิชาศึกษาทั่วไป
จานวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนในหมวดรายวิชา
ศึกษาทั่วไป
จานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning ของรายวิชาศึกษา
ทั่วไป
จานวนเอกสารประกอบการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 เข้า
สู่กระบวนการตรวจโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ร้อยละของนักศึกษาที่มีการฝึกปฏิบัติ
สหกิจศึกษา
จานวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาเป็น
คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
จานวนสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานสหกิจศึกษาที่ร่วมจัดการศึกษา
ระบบสหกิจศึกษา
จานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
แบบสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้นจากหลักสูตรที่
ดาเนินการเดิม
จานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning ของแต่ละ
หลักสูตร
ความพึงพอใจบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต

ระดับเกณฑ์
ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่ได้ผลสัมฤทธิ์การเรียนระดับ C ขึ้น
ไปในรายวิชาศึกษาทั่วไปเทียบกับจานวนผู้ลงทะเบียน ไม่น้อย
กว่าเกณฑ์ที่กาหนดในแต่ละปี
จานวนอาจารย์หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ได้รับการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์กาหนดไว้ในเป้าหมาย
ประจาปี
จานวนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่จัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning เปิดสอนในแต่ละภาคเรียนไม่น้อยกว่า
เกณฑ์ที่กาหนด
รายวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 จัดทาเอกสาร
ประกอบการสอนและให้ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกตรวจสอบ
รับรอง จานวนวิชาไม่น้อยกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่กาหนดไว้
ประจาปี
ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ที่ใช้รูปแบบการสหกิจ
ศึกษาแทนฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อให้สาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร ไม่น้อยกว่าเกณฑ์กาหนดไว้ในเป้าหมายประจาปี
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาตนเองเป็น
อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่าเกณฑ์กาหนดไว้ใน
เป้าหมายประจาปี
จานวนสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาระบบสหกิจกับ
มหาวิทยาลัยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกิจศึกษา จานวนไม่น้อย
กว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในแต่ละปี
จานวนหลักสูตรที่เพิ่มขึ้นจากหลักสูตรเดิมที่นักศึกษาได้เลือก
ปฏิบัติสหกิจศึกษาแทนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ร้อยละของรายวิชาของรายวิชาที่แต่ละหลักสูตรในภาค
การศึกษาได้รับการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ไม่น้อยกว่าเกณฑ์กาหนดไว้ในเป้าหมาย
ประจาปี
ร้อยละความพึงพอใจการใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสุ
ราษฎร์ธานีของผู้ใช้บัณฑิตไม่น้อยกว่าเกณฑ์กาหนดในแต่ละปี
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ตัวชี้วัด
บัณฑิตปริญญาตรีได้งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ระดับเกณฑ์
จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี เทียบกับจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปี
การศึกษาที่เดียวกันที่เข้าบันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทาไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 จากจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา โดยร้อย
ละบัณฑิตที่มีงานทาจะต้องไม่น้อยกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่
กาหนดไว้ในแต่ละปี
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม / ประชุม /พัฒนา
ตนเอง
ตนเอง ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กาหนดในแต่ละปีการปฏิบัติงาน
ความพึงพอใจระบบสารสนเทศ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานระบบสารสนเทศของ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไม่น้อยกว่าที่กาหนดใน
แต่ละปีการปฏิบัติงาน
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการของสานัก
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสานักส่งเสริมวิชาการและ
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
งานทะเบียนไม่น้อยกว่าที่กาหนดในแต่ละปีการปฏิบัติงาน
จานวนข้อร้องเรียน
จานวนข้อร้องเรียนสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่
ได้รับในแต่ละภาคเรียนไม่มากกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
จานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการดาเนินงาน จานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการดาเนินงานของสานักส่งเสริม
ของสานัก
วิชาการและงานทะเบียน ไม่น้อยกว่าที่กาหนดในแต่ละปีการ
ปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติที่ดีของสานักส่งเสริมวิชาการ สร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
และงานทะเบียนตามกาหนดในแต่ละปี
ผลการประเมินประกันคุณภาพภายใน
ผลการประเมินประกันคุณภาพภายในไม่น้อยกว่าที่กาหนดใน
แต่ละปีการปฏิบัติงาน
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ซื่อสัตย์ รอบรู้ สู้งาน
บริการด้วยใจ
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