รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ครั้งที่ 1/2561 ประจําปงบประมาณ 2561
วันพุธ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ณ หองประชุมราชพฤกษ 4 ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
.................................................................................................
ประธานที่ประชุม ผศ.ดร.กนกกานต ฐิติภรณพันธ
ผูมาประชุม
1. รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
กรรมการ
2. นายสุทัน มุมแดง
ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
กรรมการ
3. ผศ.ดร.วิชิตร สุขทร
ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
กรรมการ
4. ผศ.กาญจนา เผือกคง
รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ กรรมการ
5. อาจารยอโศก ศรีสวัสดิ์
รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ กรรมการ
6. นางปทิตตา เมฆาสวัสดิ์
ตัวแทนบุคลากร
กรรมการ
7. นางสาวยุวลักษณ พุทธรักษา ตัวแทนบุคลากร
กรรมการ
8. นางอุบลรัตน ศิริพันธุ
ผูอํานวยการสํานักงานผูอํานวยการ
สํานักสงเสริมวิชาการฯ
กรรมการและเลขานุการ
9.นายณรงค ดวงทองกุล
ผูชวยเลขานุการ
ผูเขารวมประชุม
1. ดร.ธัญญา กาศรุณ
2. ดร.พรทิพย วิมลทรง

รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูชวยผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 แผนการดําเนินงานงานที่รับผิดชอบตามแผนยุทธศาสตร 20 ป
ประธานแจงที่ประชุมทราบขอมูลพื้นฐานของสํานักสงเสริมวิชาการฯ ไดมีการปรับแผนเพื่อให
สอดคลองกับแนวทางพัฒนาของมหาวิทยาลัยในสวนของแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2562 ที่ไดรับ
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มอบหมายตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น เนื่องมาจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ของประเทศ และแผน
ยุทธศาสตร 5 ป ของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม รับทราบ
ขอเสนอแนะ
1. ควรปรับวิสัยทัศนและพันธกิจของสํานัก เพื่อใหชัดเจนสอดคลองกับตัวชี้วัดตางๆ
2. ควรปรับคาเปาหมายของสํานักเปนรายป ที่สามารถวัดผลอยางชัดเจน
3. การสงเสริมผลงานวิชาการ ควรมีการสรางแรงจูงใจและบริหารจัดการเวลาอยางเหมาะสม
4. ควรมี ก ารศึ ก ษาแนวทางการประเมิ น เกณฑ คุณภาพการศึ ก ษาเพื่ อการดํ าเนิ นการที่ เ ป นเลิ ศ
“Education Criteria for Performance Excellence”หรือ EdPEx แตทั้งนี้จะตองคํานึงถึงนโยบายและแนว
ทางการดําเนินการของมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 2/2560
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 2/2560
กรรมการและเลขานุการ แจงผลการดําเนินงานใหที่ประชุมทราบ จากขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
โดยทางสํานักสงเสริมวิชาการฯ ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํามติคณะกรรมการประจําสํานัก และได
ดําเนินการตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2561 และบางกิจกรรม อยูระหวางดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ประธานแจงเพิ่มเติมใหที่ประชุมทราบในสวนของขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ ที่ควรมีหนวยงานกลาง
บริหารกลยุทธ ทางสํานักสงเสริมวิชาการฯ ไดมีการแจงไปยังกองนโยบายและแผนเพื่อพิจารณาและไดดําเนินการ
มอบหมายผู รับผิ ดชอบกั่ นกรองสั งเคราะหยุทธศาสตร และแผนงานเพื่ อลดความซ้ํ าซอนในการดํ าเนิ นงานใน
ปงบประมาณ 2562
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2560
ตามที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยปการศึกษา
2560 และตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2561 ไดมีการประเมินตนเองเพื่อรองรับการตรวจรับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 2560
จากการดําเนินงานผลการประเมินตนเองราย ประจําปการศึกษา 2560 มีรายละเอียดดังนี้
สวนที่ 1 ตัวบงชี้จากแผนปฏิบัติราชการประจําป งบประมาณ 2561
ตัวชี้วัดที่ 1 : รอยละความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต
คะแนนการประเมิน 5.00 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 2 : บัณฑิตปริญญาตรีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
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คะแนนการประเมิน 1.00 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 4 : หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
คะแนนการประเมิน 5.00 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 9 : อัตราการคงอยูของนักศึกษา
คะแนนการประเมิน 5.00 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 10 : หลักสูตรที่มีการบูรณาการองคความรูแบบ STEM
คะแนนการประเมิน 5.00 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 11 : นักศึกษาที่มีการฝกประสบการณวิชาชีพในรูปแบบสหกิจศึกษา
คะแนนการประเมิน 5.00 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 12 : สัดสวนของผูเรียนดานวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพตอผูเรียนดานสังคมศาสตร
คะแนนการประเมิน 1.00 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 13 : การพัฒนาหลักสูตรสาขาขาดแคลน
คะแนนการประเมิน 5.00 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 23 : บุคลากรทองถิ่นที่ไดรับโอกาสทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
คะแนนการประเมิน 4.00 คะแนน
สรุปผลการประเมินภาพรวมตามตัวบงชี้จากแผนปฏิบัติราชการประจําป 2561
จํานวน 9 ตัวชี้วัด มีคาเทากับ 4.00 คะแนน

สวนที่ 2 ตัวบงชี้เพื่อยกระดับคุณภาพหนวยงาน
ตัวชี้วัด 1 : กระบวนการจัดทําและพัฒนาแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
คะแนนการประเมิน 5.00 คะแนน
ตัวชี้วัด 2 : ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
คะแนนการประเมิน 4.24 คะแนน
ตัวชี้วัด 3 : มีระบบและกลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
คะแนนการประเมิน 5.00 คะแนน
ผลการประเมินในภาพรวมตามตัวบงชี้เพื่อยกระดับคุณภาพหนวยงาน 4.75 คะแนน
สรุปผลการประเมินในภาพรวม จํานวน 12 ตัวชี้วัด เทากับ 4.19 คะแนน
มติที่ประชุม รับทราบ
ขอเสนอแนะ
ควรพิจารณาเกณฑการประเมิน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในตัวชี้วัด เชน ตัวชี้วัดอัตราคงอยูของนักศึกษา
ควรพิจารณาจากจํานวนนักศึกษารายปจากฐานขอมูลขอมูลการคงอยูที่มีการลงทะเบียนเรียนในปปจจุบัน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
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5.1 แผนการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2562
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดจัดทํา (ราง) แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 2562
ที่สอดคลองกับ พันธกิจ ในการสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ และดานการจัดการเรียนการสอน ของสํานักและ
สอดรับกับระดับมหาวิทยาลัยตามรายละเอียดดังนี้
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการดําเนินงานตามภารกิจและแผนปฏิบัติราชการ ภายใต
ยุทธศาสตร เปาประสงคและกลยุ ทธที่ไดมีการนํ าเสนอตอมหาวิ ทยาลั ย ซึ่ งมีการดําเนินงานตามยุ ทธศาสตร
มหาวิทยาลัย 2 ยุทธศาสตร และยุทธศาสตรของสํานัก 5 ยุทธศาสตร และมีตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน 24 ตัวชี้วัด
ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 :
ประเด็นยุทธศาสตร
การยกระดับคุณภาพการเรียนการ 1 : สงเสริมระบบการจัดการศึกษา
สอนและการจัดการศึกษาสําหรับคนทุก 2 : การปฏิรปู การเรียนการสอน
ชวงวัย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4:
การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา
บุคลากร การเงินและงบประมาณ และ
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

จํานวน
ตัวชี้วัด
14

ประเด็นยุทธศาสตร
1 : สงเสริมระบบการจัดการศึกษา
3 : สงเสริมการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของ
คณาจารยและบุคลากรของสํานัก
4 : พัฒนาการใหบริการดวยระบบเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
5 : บริหารการดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาล
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดตั้งคําของตั้งงบประมาณ ป พ.ศ.
2562 ทั้งสิ้น 7,939,043 บาท โดยแบงเปน
1. แบงตามงบประมาณที่ดําเนินการ
- งบประมาณแผนดิน

จํานวน

600,000 บาท คิดเปนรอยละ

7.56

จํานวน

2,273,443 บาท คิดเปนรอยละ

28.64

รายไดนโยบายตอเนื่อง

จํานวน

2,000,343 บาท

รายไดขายใบสมัคร

จํานวน

273,100 บาท

- งบรายได

- ยังไมทราบแหลงงบประมาณ
2. แบงตามประเภทงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน

จํานวน

5,065,600 บาท คิดเปนรอยละ

63.81

จํานวน

5,195,310 บาท

คิดเปนรอยละ

65.44

จํานวน

2,643,700 บาท

คิดเปนรอยละ

33.30

- งบรายจายอื่น

จํานวน

5
100,033 บาท

คิดเปนรอยละ

1.26

3. แบงตามยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดการศึกษาสําหรับ
คนทุกชวงวัย
จํานวน
2,706,550 บาท คิดเปนรอยละ 34.09
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4: การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร การเงินและงบประมาณ และ
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
จํานวน
5.232,493 บาท คิดเปนรอยละ 65.91
มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ขอเสนอแนะ
1. จากกรณี ที่จํานวนนั ก ศึ กษาลดลง ควรมี การประชุ มร วมกั นในระดั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ ในเขต
ภูมิศาสตรภาคใต เพื่อหาแนวทางในการเตรียมรับมือกับปญหาดังกลาวรวมกัน
2. ควรมี การประชาสั มพั นธ ผานทางช องทางออนไลน ตางๆ เพื่ อเขาถึงข อมู ลข าวสารที่สะดวก โดยมี
นักศึกษารุนพี่หรือนักศึกษาตางชาติเปนสื่อในการประชาสัมพันธ
5.2 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ
ดร.ธัญญา กาศรุณ รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจงใหที่ประชุมทราบ
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ พรอมยกตัวอยางหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตางๆเปนแนวทาง โดยสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดจัดทํา (ราง) แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 2562 ที่สอดคลองกับ
พันธกิจ ในการสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ และดานการจัดการเรียนการสอน ของสํานักและสอดรับกับระดับ
มหาวิทยาวิทยาลัย ภายใตกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
มติที่ประชุม : เห็นชอบ
ขอเสนอแนะ :
1. ควรมีการกําหนดเปนแผนระยาวในการดําเนินงานสหวิทยาการใหเปนระดับขั้นตอนในการปฏิบัติและ
การติดตาม เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
2. ควรประเมิ นความพร อมของอาจารย บุ คลากรสายสนั บสนุ นและสิ่ งสนั บสนุนการเรียนรู กอนที่จะ
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตร
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
-ไมมี
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ปดประชุมเวลา 16.30 น.

(นางอุบลรัตน ศิริพันธุ)
ผูบันทึกรายงานการประชุม

(ผศ.ดร.กนกกานต ฐิติภรณพันธ)
ผูตรวจรายงานการประชุม

