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คำนำ
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้ จัดทำแผนยุทธศำสตร์ และแผนกลยุทธ์ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับปรับปรุง เนื่องจำกเหตุผลหลำยประกำร คือ แผนกำรพัฒนำ
มหำวิ ท ยำลั ย ตำมแผนยุ ท ธศำสตร์ มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ สุร ำษฎร์ ธำนี 2560 – 2564 ได้ มีก ำร
ปรั บปรุงเพิ่ มเติม กระทรวงศึกษำธิกำรได้ กำหนดนโยบำยกำรจัดกำรศึ กษำให้ สอดคล้ องกับกำร
พัฒนำประเทศ ไทยแลนด์ 4.0 ผู้บริหำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนชุดใหม่เนื่องจำกชุด
เดิมครบวำระและพันธกิจของสำนักฯ ที่ได้ รับมอบหมำยเพิ่มเติมจำกมหำวิทยำลัย
ซึ่งกำรจัดทำกำรปรับปรุงครั้งนี้ยังคงอยู่ภำยใต้ กรอบนโยบำยของรัฐบำล รวมถึงสอดคล้ อง
กับ กรอบแผนอุ ดมศึ ก ษำระยะยำว 15 ปี ฉบั บ ที่ 2 (2551 - 2565) กรอบแนวคิดกำรปฏิรู ป
กำรศึกษำในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552 – 2561) กรอบทิศทำงแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560
– 2574 (ฉบั บประชำพิ จำรณ์) และแผนพั ฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชำติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ.
2560 – 2564) ที่ได้ เผยแพร่ ให้ ส่วนงำนต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยได้ นำไปใช้ ในกำรกำหนดกำร
จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน
ในกำรจั ด ทำแผนยุ ท ธศำสตร์ แ ละแผนกลยุ ทธ์ พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง นี้
ได้ วิเครำะห์ ทบทวนกำรดำเนิน งำนต่ำ ง ๆ ให้ เป็ นไปตำมภำรกิจ เป้ ำหมำยของสำนั กส่งเสริ มฯ
กำรดำเนินกำรประกันคุณภำพระดับสำนักฯ และระดับมหำวิทยำลัย รวมถึงเป็ นไปตำมตัวชี้วัด และ
เป้ ำหมำยของมหำวิทยำลัย และปัญหำจำกกำรปฏิบัติงำน ในเรื่องต่ำง ๆ ที่ส่งผลต่อกำรดำเนินงำน
เพื่อเป็ นกรอบในกำรปฏิบัติงำนให้ มีคุณภำพและมำตรฐำนวิชำกำร
สำนั ก ส่งเสริ มวิ ชำกำรและงำนทะเบี ยนมีค วำมคำดหวั งให้ แผนยุ ทธศำสตร์ แ ละกลยุ ทธ์
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2564 ฉบับปรับปรุงนี้ จะมีประโยชน์สำหรับกำรบูรณำกำรและ
เป็ นแนวทำงในกำรนำไปสู่แผนปฏิบัติรำชกำร ที่ชัดเจนและผลั กดันให้ ก ำรดำเนิ นกำรในภำรกิจ
ต่ำง ๆ ภำยในสำนักเกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้ ำประสงค์และวิสยั ทัศน์ของสำนัก และนอกจำกนี้สำมำรถ
ตอบสนองเป้ ำหมำยและแสดงผลสัมฤทธิ์ตำมยุ ทธศำสตร์ ต่ำง ๆ ได้ อ ย่ ำ งเป็ นรู ป ธรรมที่ชั ดเจน
สอดคล้ องของมหำวิทยำลัยต่อไป

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กนกกำนต์ ฐิติภรณ์พันธ์
ผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
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ส่วนที่ 1
บทนำ
ตำมที่มหำวิ ทยำลั ยได้ วำงยุ ทธศำสตร์ มหำวิ ทยำลั ย ประจ ำปี พ.ศ. 2560 - 2564 และ
ก ำหนดให้ ทุ ก ส่วนงำนต่ ำ ง ๆ ของมหำวิ ท ยำลั ยได้ จั ดทำแผนยุ ทธศำสตร์ และแผนกลยุ ทธ์ และ
แผนปฏิบั ติรำชกำรให้ สอดคล้ อ งกับ กำรดำเนิ น งำนของมหำวิ ทยำลั ยเพื่ อให้ สำมำรถดำเนิน งำน
เป็ นไปในแนวทำงเดี ย วกั น และสำมำรถบรรลุ ตั ว ชี้ วั ด ต่ ำ ง ๆ ทั้ ง ระดั บ หน่ ว ยงำนและระดั บ
มหำวิ ท ยำลั ย ซึ่ ง ในปี งบประมำณ พ.ศ. 2561 มหำวิ ท ยำลั ย ได้ ก ำหนดนโยบำยเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำและกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยสู่ควำมสำเร็จและมีคุณภำพ
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนจึงได้ ดำเนินกำรปรับปรุงจัดทำแผนยุทธศำสตร์ และ
แผนกลยุทธ์โดยดำเนินกำร ดังนี้
1. ประชุ มคณะกรรมกำรจั ดทำแผนยุ ทธศำสตร์ แ ละแผนกลยุ ทธ์ โดยวิ เครำะห์ แ ละ
ทบทวนแผนยุ ทธศำสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ทบทวนกลยุ ทธ์ ตั วชี้ วั ดของและระดั บ
ควำมส ำเร็จ ของแผนยุ ท ธศำสตร์ ป ระจ ำปี พ.ศ. 2560 เมื่ อ สิ้ น ไตรมำสที่ 2 วิ เ ครำะห์ ผ ลกำร
ดำเนินงำนและผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในประจำสำนักของปี งบประมำณ 2559 และ
วิเครำะห์แนวทำงกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยประจำปี พ.ศ. 2560 ที่ได้ ผ่ำนกำร
ทบทวนและปรั บ ปรุ งให้ เป็ นไปตำมนโยบำยของรั ฐบำล กรอบแผนกำรอุดมศึกษำ แผนพั ฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชำติ ที่ได้ เผยแพร่ ให้ ส่วนงำนต่ ำง ๆ ของมหำวิทยำลั ยได้ นำไปใช้ ในกำร
ก ำหนดกำรจั ด ท ำแผนปฏิบั ติ ร ำชกำรของหน่ ว ยงำน รวมไปถึ ง กำรน ำนโยบำยของกระทรวง
ศึกษำธิกำรที่มุ่งเน้ นพัฒนำกำรศึกษำให้ สอดคล้ องกับกำรพัฒนำประเทศ (ไทยแลนด์ 4.0)
2. ในกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ และแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับปรับปรุงนี้
ผู้บริหำร บุคลำกรได้ วิเครำะห์ ทบทวนกำรดำเนินงำนต่ำงตำมพันธกิจ ภำรกิจ เป้ ำหมำยของสำนัก
ส่งเสริ มฯ กำรดำเนินกำรประกันคุณภำพระดับสำนัก และระดับมหำวิทยำลัย รวมถึงเป็ นไปตำม
ตัวชี้วัด และเป้ ำหมำยของมหำวิทยำลัย และปัญหำจำกกำรปฏิบัติงำน ในเรื่องต่ำง ๆ ที่ส่งผลต่อกำร
ดำเนินงำน เพื่อเป็ นกรอบในกำรปฏิบัติงำนให้ มีคุณภำพและมำตรฐำนวิชำกำร
3. จั ดทำแผนยุ ทธศำสตร์ แ ละกำหนดตั ว ชี้ วั ด ระดับ สำนั ก ให้ สอดคล้ องกับ ตั วชี้ วั ด
ตำมยุทธศำสตร์ระดับมหำวิทยำลัยประจำปี พ.ศ. 2560 – 2564 และตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของ
มหำวิทยำลัย ปี งบประมำณ 2561 ภำยใต้ กรอบภำระงำนของสำนัก
โดยคณะกรรมกำรจั ดทำแผนของสำนั กส่งเสริ มวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้ จั ดทำแผน
ยุทธศำสตร์ แ ละแผนกลยุ ทธ์ ประจำปี งบประมำณ 2561 - 2564 ภำยใต้ ป ระเด็น ยุ ทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย 3 ประเด็น ประเด็นยุทธศำสตร์ของสำนัก 3 ประเด็น และตัวชี้วัดทั้งระดับมหำวิทยำลัย
และระดับสำนักจำนวน 30 ตัวชี้วัด ดังนี้
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 ประเด็น ยุ ทธศำสตร์ มหำวิ ทยำลั ยที่ 1 ผลิ ต บั ณ ฑิตมี คุ ณ ภำพได้ มำตรฐำน สำนั ก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนได้ กำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ของสำนักเพื่อให้ สอดคล้ องกันคือ
ประเด็นยุทธศำสตร์สำนักที่ 1 ส่งเสริมระบบกำรจัดกำรศึกษำ และยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรปฏิรูปกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน ซึ่งมีตัวชี้วัดระดับมหำวิทยำลัยในควำมรับผิดชอบ 8 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดระดับ
สำนักฯ 11 ตัวชี้วัด
 ประเด็นยุ ทธศำสตร์ ท่ี 5 พัฒนำคุณภำพอำจำรย์ และบุคลกรเข้ ำสู่เกณฑ์มำตรฐำน
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนได้ กำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ของสำนักเพื่อให้ สอดคล้ องกัน
คือ ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพทำงวิชำกำรของคณำจำรย์และบุคลำกรของ
สำนักฯ ซึ่งมีตัวชี้วัดระดับสำนักฯ 4 ตัวชี้วัด
 ประเด็นยุ ทธศำสตร์ ท่ี 6 พั ฒนำระบบบริ หำรจั ดกำรรองรั บกำรเข้ ำ สู่สังคมดิจิ ทัล
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนได้ กำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ของสำนักเพื่อให้ สอดคล้ องกัน
คื อ ประเด็น ยุ ท ธศำสตร์ ท่ี 4 พั ฒ นำกำรให้ บ ริ ก ำรด้ ว ยระบบเทคโนโลยี แ ละนั ว ตกรรม และ
ยุทธศำสตร์ท่ี 5 บริหำรกำรดำเนินงำนภำยใต้ หลักธรรมำภิบำล ซึ่งมีตัวชี้วัดระดับสำนักฯ 7 ตัวชี้วัด
ซึ่งสำนั กส่งเสริ มฯ ได้ ก ำหนดควำมสำเร็จของกำรดำเนิน งำนตำมแผนยุทธศำสตร์ แต่ละ
ปี งบประมำณที่ร้อยละ 80 โดยคำนวณจำกตัวชี้วัดที่บรรลุค่ำเป้ ำหมำยในแต่ละปี งบประมำณ
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แสดงควำมเชื่อมโยง ประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย(มรส.) ปรัชญำ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์สำนัก เป้ำประสงค์สำนัก และกลยุทธ์สำนัก ปี 2561 - 2564
ผลิตบัณฑิตมีคุณภำพได้มำตรฐำน

ยุทธศำสตร์ มรส.

วิสยั ทัศน์

 ส่งเสริมระบบกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรหมวดวิชำศึกษำทัวไปและสหกิ
่
จศึกษำ

 ส่งเสริมกำรปฏิรูปกำรเรียนกำรสอนให้มีควำม  ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพทำงวิชำกำรของคณำจำรย์  พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำร

หลำกหลำย

และบุคลำกรของสำนัก

กำรศึกษำด้ำนหลักสูตร แผนกำรเรียน
งำนรับสมัครนักศึกษำ งำนทะเบียน
และงำนประมวลผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
หลำกหลำยและทันสมัย

 กำกับ ดู แล ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนบริหำร

หลักสูตรให้มีคุณภำพตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำ

ยุทธศำสตร์


ส่งเสริมระบบกำรจัดกำรศึกษำ


เป้ ำประสงค์

พัฒนำระบบกำรรับสมัครนักศึกษำที่มีประสิทธิ ภำพ ทัว่ ถึงและเสมอภำค
กำรมีส่วนร่วมของสำนัก คณะ/วิทยำลัย และสำขำวิชำในกำรพัฒนำ
หลักสูตรที่มีคุณภำพสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ
กำรบริหำรจัดกำรหมวดศึกษำทัวไปที
่ ่มีประสิทธิภำพ
มีระบบกำรสหกิจศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพนักศึกษำ


กลยุทธ์สำนัก

พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรรองรับกำรเข้ำสู่สงั คมดิจิทลั


ส่งเสริมมำตรฐำนวิชำกำร บริกำรด้วยใจ ก้ำวไกลเทคโนโลยี

ส่งเสริมระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรปฏิรูปกำรเรียนกำรสอน มุ่งพัฒนำระบบบริกำรกำรศึกษำบนฐำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภำยใต้กำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล


ปรัชญำ

พันธกิจ

พัฒนำคุณภำพอำจำรย์และบุคลำกรเข้ำสู่เกณฑ์มำตรฐำน


กำรปฏิรูปกำรเรียนกำรสอน

ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ระบบกำรจัดตำรำงเรียน ตำรำงสอน กำรวัดและ
กำรประเมินผลที่มีประสิทธิภำพ
ส่งเสริม สนับสนุ นกำรผลิตบัณฑิตให้เป็ นไปตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ


ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพทำงวิชำกำรของ
คณำจำรย์และบุคลำกรของสำนัก

อำจำรย์ได้รบั กำรส่งเสริมและพัฒนำกำร ผลิตผลงำน
ทำงวิชำกำร
บุคลำกรได้รบั กำรพัฒนำศักยภำพในกำรปฏิบตั ิงำน
อย่ำงต่อเนือ่ งและได้รบั กำรพัฒนำที่เหมำะสมต่อ
สำยงำนเพื่อควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ





 พัฒนำระบบกำรรับนักศึกษำให้ มีควำมหลำกหลำย ทันสมัย ถูกต้ องและ

 สนับสนุนให้ มีกำรดำเนินงำนด้ ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  ส่งเสริมกำรผลิตผลงำนทำงวิชำกำรที่มีคุณภำพ
รวดเร็ว
และกำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ
 ส่งเสริมวิถวี ชิ ำชีพของคณำจำรย์
 พัฒนำระบบประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครและกำรสอบคัดเลือกด้ วยวิธกี ำรที่
 พัฒนำบุคลำกรให้ มีควำมรู้และทักษะที่เกี่ยวข้ องกับกำร

หลำกหลำย เพื่อให้ ท่วั ถึงถูกต้ องและรวดเร็ว
 ส่งเสริมสนับสนุนกำรบริหำรหลักสูตรให้ เป็ นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษำและสอดคล้ องกับควำมต้ องกำรของท้ องถิ่น
 บริหำรจัดกำรหมวดวิชำศึกษำทั่วไปให้ เป็ นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษำ
 ส่งเสริมให้ ทุกหลักสูตรร่วมกันพัฒนำระบบสหกิจศึกษำ โดยประสำนควำม

ร่วมมือกับผู้ใช้ บัณฑิตทั้งภำครัฐและภำคเอกชน
 ส่งเสริมกำรพัฒนำอำจำรย์และนักศึกษำเพื่อรองรับสหกิจศึกษำ

ปฏิบัตงิ ำน


พัฒนำระบบบริกำรกำรศึกษำด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

มีระบบและเทคโนโลยีเพื่อรองรับกำร
ให้ บริกำรส่วนงำนต่ำง ๆ ที่ทนั สมัย รวดเร็ว
ครบถ้ วนและถูกต้ อง
มีระบบเทคโนโลยีเพื่อใช้ ในกำรปฏิบตั ิงำนที่
รองรับข้ อกำหนด เกณฑ์ต่ำง ๆ ที่ทนั ต่อกำร
เปลี่ยนแปลง

 พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนและกำร

ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
ทั้งภำยในและภำยนอกภำยใต้ระบบ
ธรรมำภิบำล


กำรบริหำรงำนภำยใต้
หลักธรรมำภิบำล

บริหำรงำนภำยใต้ หลักธรรมำภิบำล
บริหำรจัดกำรมุ่งเน้ นผลสัมฤทธิ์
ปฏิบตั ิงำนเป็ นทีมอย่ำงมีศักยภำพ
เป็ นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้





 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบบริกำรกำรศึกษำด้ วย  ส่งเสริมกำรบริหำรงำนภำยใต้ ระบบ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ธรรมำภิบำล
 ส่งเสริมกำรบริหำรงำนตำมระบบประกัน

คุณภำพกำรศึกษำ

ตำรำงแสดงตัวชี้ วัดและโครงกำรทีส่ อดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์และกลยุทธ์
ประเด็น
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชี้ วัด
แผน
ฝ่ ำยงำนที่
ยุทธศำสตร์
Goal
Strategy
KPI
Plan
รับผิดชอบ
Strategic issue
ประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย : ผลิตบัณฑิตมีคุณภำพได้มำตรฐำน
1. ส่งเสริมระบบ 1.พัฒนำระบบกำร 1. พัฒนำระบบกำรรับ  จำนวนนักศึกษำใหม่รำยงำนตัว  โครงกำรรับนักศึกษำใหม่
ฝ่ ำยรับ
กำรจัดกำรศึกษำ รับสมัครนักศึกษำ นักศึกษำให้ มีควำม เทียบกับแผนรับของมหำวิทยำลัย  โครงกำรจั ดท ำคู่ มื อรั บสมั คร นักศึกษำ
ที่มีประสิทธิภำพ
หลำก หลำย ทันสมัย  สัดส่วนของผู้เรียนด้ ำน
กำรประชำสัมพั นธ์กำรรั บสมั คร และ
ทั่วถึงและเสมอภำค ถูกต้ องและรวดเร็ว วิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ และหลักสูตรของมหำวิทยำลัย เทคโนโลยี
2. พัฒนำระบบ
สำรสนเทศ
ต่อผู้เรียนด้ ำนสังคมศำสตร์ 
ประชำสัมพันธ์กำรรับ
สมัครและกำรสอบ
คัดเลือกด้ วยวิธกี ำรที่
หลำกหลำย เพื่อให้
ทั่วถึงถูกต้ องและ
รวดเร็ว
2.กำรมีส่วนร่วมของ 3. ส่งเสริมสนับสนุน  จำนวนหลักสูตรที่มีกำรพัฒนำ/  โครงกำรพัฒนำหลักสูตรใหม่ท่ี ฝ่ ำยพัฒนำ
สำนัก คณะ/วิทยำลัย กำรบริหำรหลักสูตร ปรับปรุงตำมกรอบมำตรฐำน
สอดคล้ องกับนโยบำย
หลักสูตรและ
และสำขำวิชำในกำร ให้ เป็ นไปตำมกรอบ คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
มหำวิทยำลัยและนโยบำยกำร มำตรฐำน
พัฒนำหลักสูตรที่มี มำตรฐำนคุณวุฒิ
 ระดับควำมสำเร็จในกำรพัฒนำ พัฒนำประเทศ
กำรศึกษำ
คุณภำพสอดคล้ อง ระดับอุดมศึกษำและ หลักสูตรสำขำขำดแคลน 
 โครงกำรกำรพัฒนำหลักสูตร
กับควำมต้ องกำรของ สอดคล้ องกับควำม  จำนวนหลักสูตรผ่ำนเกณฑ์
ผลิตครู
ประเทศ
ต้ องกำรของท้องถิ่น ประเมินระดับดีข้ ึนไป
 โครงกำรส่งเสริมประสิทธิภำพ
 จำนวนหลักสูตรที่บันทึกข้ อมูล กำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้
เป็ นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิ
ในระบบบริกำรกำรศึกษำของ
ระดับอุดม ศึกษำแห่งชำติ
หลักสูตร TQF ออนไลน์ ได้
(TQF)
สมบูรณ์
3.กำรบริหำรจัดกำร 4. บริหำรจัดกำร
 ภำพรวมร้ อยละของนักศึกษำที่  โครงกำรบริหำร ดำเนิน งำน ฝ่ ำยบริหำร
หมวดศึกษำทั่วไปที่มี หมวดวิชำศึกษำทั่วไป มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนผ่ำน และสนับสนุนกำรจัดกำรเรียน จัดกำรหมวด
ประสิทธิภำพ
ให้ เป็ นไปตำมกรอบ ระดับดีข้ ึนไปของรำยวิชำศึกษำ กำรสอน กำรสอบ หมวดวิชำ วิชำศึกษำ
มำตรฐำนคุณวุฒิ
ทั่วไป
ศึกษำทั่วไป
ทั่วไป
ระดับอุดมศึกษำ
 จำนวนโครงกำรส่งเสริมกำร
 โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนให้ กบั
เรียนกำรสอนในหมวดวิชำศึกษำ
อำจำรย์หมวดวิชำศึกษำทั่วไป ทั่วไป แบบบูรณำกำรกับหลัก
 จำนวนรำยวิชำศึกษำทั่วไปที่มี ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
กำรบูรณำกำรหลักของปรัชญำ  โครงกำรพัฒนำเอกสำร
เศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ ในกำร ประกอบกำรสอนรำยวิชำศึกษำ
จัดกำรเรียนกำรสอน
ทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
 จำนวนรำยวิชำที่มเี อกสำร
 โครงกำรเสริมสร้ ำงสมรรถนะ
ประกอบกำรสอนรำยวิชำศึกษำ กำรสอนแบบบูรณำกำรในหมวด
ทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 วิชำศึกษำทั่วไป ฉบับปรับปรุง
เข้ ำสู่กระบวนกำรตรวจโดย
พ.ศ. 2560
ผู้ทรงคุณวุฒิ

6
แผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2561 – 2564 (ฉบับปรับปรุง)

佳绩

ประเด็น
ยุทธศำสตร์
Strategic issue

เป้ำประสงค์
Goal

กลยุทธ์
Strategy

4.มีระบบกำรสหกิจ 5. ส่งเสริมให้ ทุก
ศึกษำเพื่อเสริมสร้ ำง หลักสูตรร่วมกัน
ศักยภำพนักศึกษำ พัฒนำระบบสหกิจ
ศึกษำ โดยประสำน
ควำมร่วมมือกับผู้ใช้
บัณฑิตทั้งภำครัฐและ
ภำคเอกชน
6. ส่งเสริมกำรพัฒนำ
อำจำรย์และนักศึกษำ
เพื่อรองรับสหกิจ
ศึกษำ
2. กำรปฏิรปู กำร 1. ยกระดับคุณภำพ 7. สนับสนุนให้ มีกำร
เรียนกำรสอน กำรจัดกำรเรียนกำร ดำเนินงำนด้ ำนกำร
สอน
จัดกำรเรียนกำรสอน
2. ระบบกำรจัดตำรำง และกำรผลิตบัณฑิตที่
เรียน ตำรำงสอน กำร มีคุณภำพ
วัดและกำร
ประเมินผลที่มี
ประสิทธิภำพ
3. ส่งเสริม สนับสนุน
กำรผลิตบัณฑิตให้
เป็ นไปตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำ

ตัวชี้ วัด
KPI
 นักศึกษำที่มีกำรฝึ ก

แผน
Plan
 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำร

ประสบกำรณ์วิชำชีพในรูป
แบบสหกิจศึกษำ 
 จำนวนอำจำรย์ท่ไี ด้ รับกำร
พัฒนำเป็ นคณำจำรย์นิเทศสหกิจ
ศึกษำ
 จำนวนสถำนประกอบกำร ที่
ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนสหกิจศึกษำ
ร่วมจัดกำรศึกษำระบบสหกิจ
ศึกษำ

ฝ่ ำยงำนที่
รับผิดชอบ
ฝ่ ำยสหกิจ
ศึกษำ

จัดกำรสหกิจศึกษำ
 โครงกำรพัฒนำคณำจำรย์สห
กิจศึกษำและกำรเตรียมควำม
พร้ อมนักศึกษำก่อนฝึ กปฏิบัติ
สหกิจศึกษำ
 โครงกำรอบรมควำมรู้ด้ำนกำร
จัดสหกิจศึกษำนำนำชำติ
 โครงกำรสร้ ำงควำมร่วมมือกับ
สถำนประกอบกำรในกำรจัด
สหกิจศึกษำ
 หลักสูตรที่มีกำรบูรณำกำรองค์  โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ ฝ่ ำยส่งเสริม
หลำกหลำยวิธี (Mixed Method) และพัฒนำ
ควำมรู้แบบ STEM 
คุณภำพ
 หลักสูตรที่ได้ รับกำรส่งเสริมกำร
กำรจัดกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนแบบ Active
เรียนกำรสอน
Learning
่
 จำนวนหลักสูตรทีมีกำรจัดกำร  โครงกำรส่งเสริมประสิทธิภำพ ฝ่ ำยส่งเสริม
เรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรกับ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้
และพัฒนำ
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
เป็ นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิ คุณภำพ
ระดับอุดม ศึกษำแห่งชำติ
กำรจัดกำร
พอเพียง
เรียนกำรสอน
 ผลรวมเฉลี่ยของนักศึกษำคงอยู่ (TQF)
 โครงกำรประชุมคณะกรรมกำร

บริหำรงำนเพื่อกำรเรียนกำรสอน
ที่มีคุณภำพ
 โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน กำรลงทะเบียน
กำรสอบ และกำรประมวล
ผลสำเร็จกำรศึกษำ
 ควำมพึงพอใจต่อบัณฑิตของ  โครงกำรติดตำมภำวะกำร
ฝ่ ำยประกัน
มี
ง
ำนท
ำและคุ
ณ
ภำพบั
ณ
ฑิ
ต
คุณภำพ
ผู้ใช้ บัณฑิต
กำรศึกษำ
 บัณฑิตปริญญำตรีได้ งำนทำหรือ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี สุรำษฎร์ธำนี


ประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย : พัฒนำคุณภำพอำจำรย์และบุคลำกรเข้ำสู่เกณฑ์มำตรฐำน
3. ส่งเสริมกำร 1. อำจำรย์ได้ รับกำร 1. ส่งเสริมกำร
 จำนวนเอกสำรประกอบ กำร
พัฒนำคุณภำพ ส่งเสริมและ
ผลิตผลงำนทำง
สอนหรือตำรำหรือหนังสือ
ทำงวิชำกำรของ พัฒนำกำรผลิตผล วิชำกำรที่มีคุณภำพ
คณำจำรย์และ งำนทำงวิชำกำร
 จำนวนอำจำรย์ท่เี ข้ ำร่วมศึกษำดู
2. ส่งเสริมวิถี
บุคลำกรของ 2. บุคลำกรได้ รับกำร วิชำชีพของ
งำน/ฝึ กปฏิบตั ิกำรในสถำน
สำนัก
พัฒนำศักยภำพใน
ประกอบกำรที่จัดสหกิจศึกษำ
คณำจำรย์
กำรปฏิบัติงำนอย่ำง
ต่อเนื่องและได้ รับ

 โครงกำรส่งเสริมกำรจัดทำ

เอกสำรประกอบกำรสอน/
หนังสือ/ตำรำ
 โครงกำรพัฒนำวิถีวช
ิ ำชีพ
อำจำรย์ (เข้ ำร่วมศึกษำดูงำน/
ฝึ กปฏิบัติกำรใน
สถำนประกอบกำรที่จัดสหกิจ
ศึกษำ)

ฝ่ ำยส่งเสริม
พัฒนำ
คุณภำพทำง
วิชำกำรของ
อำจำรย์
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ประเด็น
ยุทธศำสตร์
Strategic issue

เป้ำประสงค์
Goal

กลยุทธ์
Strategy

กำรพัฒนำที่
เหมำะสมต่อสำยงำน
เพื่อควำมก้ ำวหน้ ำใน
อำชีพ

3. พัฒนำบุคลำกรให้
มีควำมรู้และทักษะที่
เกี่ยวข้ องกับกำร
ปฏิบัติงำน

ตัวชี้ วัด
KPI

แผน
Plan

 ร้ อยละของบุคลำกรที่ได้ รับกำร  โครงกำรพัฒนำบุคลำกรและ

ฝ่ ำยงำนที่
รับผิดชอบ
ฝ่ ำย
บริหำรงำน
ทั่วไป

พัฒนำตนเองนอกเหนือจำกกำร ปฏิบัติรำชกำรเกี่ยวกับงำน
เข้ ำร่วมโครงกำรของสำนัก
วิชำกำรเพื่อพัฒนำงำนด้ ำน
 โครงกำรอบรมเพื่อพัฒนำ
วิชำกำรตำมที่ได้ รับมอบหมำย
ศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกร
ประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย : พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรรองรับกำรเข้ำสู่สงั คมดิจิทลั
4. พัฒนำระบบ 1. มีระบบและ
1. ส่งเสริมกำรพัฒนำ  ควำมพึงพอใจระบบสำรสนเทศ  โครงกำรส่งเสริมประสิทธิภำพ ฝ่ ำยรับ
บริกำรกำรศึกษำ เทคโนโลยีเพื่อรองรับ ระบบบริกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อ
นักศึกษำและ
ด้ วยเทคโนโลยี กำรให้ บริกำรส่วนงำน กำรศึกษำด้ วย
กำรศึกษำสู่อุดมศึกษำดิจิทลั
เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ต่ำงๆ ที่ทนั สมัย
เทคโนโลยีและ
สำรสนเทศ
รวดเร็ว ครบถ้ วนและ นวัตกรรม
ถูกต้ อง
2. มีระบบเทคโนโลยี
เพื่อใช้ ในกำร
ปฏิบัติงำนที่รองรับ
ข้ อกำหนด เกณฑ์ต่ำงๆ
ที่ทนั ต่อ กำร
เปลี่ยนแปลง
5. กำรบริหำร 1. บริหำรงำนภำยใต้ 2. ส่งเสริมกำรบริหำร  ควำมพึงพอใจผู้ใช้ บริกำรของ  โครงกำรบริหำรงำนสำนัก
ฝ่ ำย
งำนภำยใต้ หลัก หลักธรรมำภิบำล งำนภำยใต้ หลัก
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ส่งเสริมวิชำกำรและ
บริหำรงำน
ธรรมำภิบำล
2. บริหำรจัดกำร
ธรรมำภิบำล
ทะเบียน
งำนทะเบียน
ทั่วไป
์
มุ่งเน้ นผลสัมฤทธิ 3.ส่งเสริมกำร
 จำนวนข้ อร้ องเรียน
 โครงกำรจัดทำแผน ปฏิบัติกำร
3. ปฏิบัติงำนเป็ นทีม บริหำรงำนตำมระบบ  จำนวนงำนวิจัยเพื่อพัฒนำ กำร แผนงบประมำณ และแนวปฏิบัติ ฝ่ ำยประกัน
อย่ำงมีศกั ยภำพ
ประกันคุณภำพ
ดำเนินงำนของสำนัก
ที่ดีในกำรปฏิบัติงำนของสำนัก คุณภำพ
4. เป็ นองค์กรแห่ง กำรศึกษำ
 แนวปฏิบัติท่ดี ีของสำนักส่งเสริม ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
กำรเรียนรู้
วิชำกำรและ
งำนทะเบียน  โครงกำรส่งเสริมกำรประกัน
 ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดทำ คุณภำพกำรศึกษำ
ข้ อมูลพื้นฐำนในกำรให้ บริกำรเป็ น  โครงกำรบริหำรงำนในภำวะ
ภำษำ อังกฤษ
ฉุกเฉินเร่งด่วนระดับหน่วยงำน
 ผลกำรประเมินประกันคุณภำพ
ภำยใน
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้ นฐำนของสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เป็ นหน่วยงำนสนับสนุ นและอำนวยควำมสะดวก
ในกำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี และให้ บริกำรข้ อมูลข่ำวสำรทำงด้ ำนวิชำกำร โดยประสำนงำน
กับคณะฯ และหน่ วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง อยู่ภำยใต้ กำรกำกับดูแลของรองอธิกำรบดีผ่ำยวิชำกำร
บริหำรงำนโดย ยึดหลักกำรส่งเสริมวิชำกำรให้ เป็ นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ มีกำร
ให้ บริกำรที่ประทับใจและใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทนั สมัยเพื่อกำรบริกำรที่มีประสิทธิภำพ ภำยใต้
กำรบริหำรงำนที่สอดคล้ องกับกำรบริหำรงำนกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย
ประวัติควำมเป็ นมำและสภำพปั จจุบนั
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2516 ขณะที่มหำวิทยำลัยมี
ฐำนะเป็ นวิ ท ยำลั ย ครู สุ ร ำษฎร์ ธ ำนี ภำยหลั ง ได้ ท ำกำรเปลี่ ย นชื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม ภำรกิ จ ในกำร
ดำเนินงำน โดยมีช่ ือว่ำ สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
ส ำนั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช ำกำรและงำนทะเบี ย น ตั้ ง อยู่ ช้ั น ที่ 1 อำคำรกำญจนำภิ เ ษกอนุ ส รณ์
เป็ นหน่ ว ยงำนที่ได้ รับ ควำมเห็น ชอบจำกสภำมหำวิ ทยำลั ยรำชภั ฏสุร ำษฎร์ ธำนี ให้ ป ฏิบั ติหน้ ำ ที่
ในกำรสนั บ สนุ น กำรจั ด กำรเรี ยนกำรสอน รวมทั้ง ปฏิบั ติ หน้ ำ ที่เ ป็ นกลไกในกำรขั บ เคลื่ อ นงำน
ทำงด้ ำ นวิ ชำกำร ด้ วยกำรก ำกับ มำตรฐำนหลั กสูตรกำรศึ กษำระดับ ปริ ญ ญำตรี ให้ สอดคล้ องกับ
มำตรฐำนอุดมศึกษำและเป็ นที่ยอมรับในระดับสำกล

กำรบริหำรงำนสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เป็ นหน่วยงำนกำกับมำตรฐำนสนับสนุนและอำนวย
ควำมสะดวกในกำรจั ดกำรศึ กษำระดับ ปริ ญ ญำตรี และให้ บริ กำรข้ อมูลข่ำวสำรทำงด้ ำนวิ ชำกำร
โดยประสำนงำนกับคณะ สำขำวิชำ และหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้ อง มีภำรกิจตำมกลุ่มงำนออกเป็ น 3
ส่วนงำน 11 ฝ่ ำยงำน ดังนี้
1. สำนักงำนผูอ้ ำนวยกำร
เป็ นหน่วยงำนหลักที่มีหน้ ำที่ในกำรให้ กำรสนับสนุ น และสนองภำรกิจของบุคลำกร
ในด้ ำนต่ำง ๆ ให้ มุ่งสู่เป้ ำหมำยตำมพันธกิจของสำนั กส่งเสริมฯ อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยทำหน้ ำที่
ในกำรประสำนงำน ควบคุ ม ดู แ ล ก ำกับ ให้ ค ำปรึ ก ษำ แนะน ำ ติด ตำมและตรวจสอบ รวมถึ ง
วิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูลผลกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ เพื่อให้ กำรบริหำรงำนเป็ นไปอย่ำงถูกต้ องตำม
กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับของมหำวิทยำลัย สำนักงำนผู้อำนวยกำร มีฝ่ำยงำน จำนวน 3 ฝ่ ำยงำนและมี
หน้ ำที่ ดังนี้
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(1) ฝ่ ำยบริหำรและธุรกำร ขอบข่ำยของงำนที่ต้องปฏิบัติมีดังนี้
 งำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ
 กำรจัดประชุมและเลขำนุกำร
 แผนงำนโครงกำรและงบประมำณ
 งำนกำรเงิน บัญชี
 งำนพัสดุ-ครุภัณฑ์
 งำนควบคุมภำยในและบริหำรควำมเสี่ยง
 งำนจัดทำแนวปฏิบัติท่ดี ี
 งำนบริหำรงำนบุคคล
(2) ฝ่ ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ ขอบข่ำยของงำนที่ต้องปฏิบัติมีดังนี้
 งำนกำกับดูแล ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผน
 งำนจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง
 งำนกำกับดูแลระบบและกลไกกำรทำงำนของทุกฝ่ ำย ตำมระบบประกัน
คุณภำพกำรศึกษำโดยเน้ นวงจร PDCA
(3) ฝ่ ำยวิจัยและพัฒนำ ขอบข่ำยของงำนที่ต้องปฏิบัติมีดังนี้
 งำนวิจัยเพื่อพัฒนำองค์กร
 งำนวิจัยเพื่อพัฒนำวิชำชีพของบุคลำกร
2. งำนส่งเสริมวิชำกำร
เป็ นส่ วนงำนสนั บ สนุ น ประสำนงำน และพั ฒนำงำนด้ ำ นกำรจั ด กำรศึ กษำของ
มหำวิ ทยำลั ย เพื่ อให้ เกิดคุ ณ ภำพตำมกรอบมำตรฐำนคุ ณ วุ ฒิร ะดับ อุดมศึกษำแห่ งชำติ (TQF)
ตั้งแต่กำรจัดทำหลักสูตรของมหำวิทยำลัย คุณภำพของคณำจำรย์ คุณภำพและประสิทธิภำพของกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน รวมไปถึงกำรกำกับ ดูแล ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล สรุปผลและรำยงำน
ผลกำรดำเนินงำน งำนส่งเสริมวิชำกำร มีฝ่ำยงำน จำนวน 6 ฝ่ ำยงำนและมีหน้ ำที่ ดังนี้
(1) ฝ่ ำยหลักสูตรและแผนกำรเรียน ขอบข่ำยของงำนที่ต้องปฏิบัติมีดังนี้
 งำนโครงสร้ ำงหลักสูตรและแผนกำรเรียน
 งำนจัดตำรำงเรียน ตำรำงสอน ตำรำงสอบและกรรมกำรกำกับกำรสอบ
 งำนคำอธิบำยรำยวิชำ
 งำนเทียบโอนและยกเว้ นรำยวิชำ
 งำนสรุปชั่วโมงสอนและสรุปภำระงำนสอน
 งำนเปิ ดกลุ่มเรียนพิเศษ
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(2) ฝ่ ำยพัฒนำหลักสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำ ขอบข่ำยของงำนที่ต้องปฏิบัติมี
ดังนี้
 งำนส่งเสริมกำรพัฒนำ/ปรับปรุงหลักสูตร
 งำนจัดทำคู่มือกำรปรับปรุง/พัฒนำหลักสูตรและคู่มือกำรดำเนินงำน

บริหำรหลักสูตร
 งำนประสำนงำนและอำนวยควำมสะดวกในทุกขั้นตอนของกำรปรับปรุง

และพัฒนำหลักสูตร
 งำนกำกับดูแลงำนหลักสูตร รวบรวม เผยแพร่หลักสูตรและรำยละเอียด

ของหลักสูตร
 งำนสนับสนุนกำรใช้ ระบบบริกำรกำรศึกษำของหลักสูตร (ระบบ TQF
 งำนจัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เพื่อให้ ควำมรู้แก่คณำจำรย์ในกำร

ดำเนินงำนบริหำรหลักสูตรให้ เป็ นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิอดุ มศึกษำ
 งำนกำกับดูแล ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนบริหำรหลักสูตร
ให้ มีคุณภำพตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิอดุ มศึกษำ

(3) ฝ่ ำยบริหำรจัดกำรหมวดวิชำศึกษำทั่วไป ขอบข่ำยของงำนที่ต้องปฏิบัติมีดังนี้
 งำนประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกในทุ ก ขั้ น ตอนของกำร
ปรับปรุงและพัฒนำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป
 งำนจั ดทำคู่ มือและเผยแพร่ แนวทำงกำรดำเนินงำนหมวดวิชำศึกษำ
ทั่วไป
 งำนส่งเสริมกำรผลิตตำรำ เอกสำรประกอบกำรสอนและสื่อนวัตกรรม
รำยวิชำศึกษำทั่วไป
 งำนจัดโครงกำรสนับสนุ นกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนหมวดวิชำศึ กษำ
ทั่วไป
 งำนจัดประชุมคณะกรรมกำรและคณะอนุ กรรมกำรบริหำรหมวดวิชำ
ศึกษำทั่วไป
 งำนจัดทำข้ อสอบ ดำเนินกำรสอบและตรวจข้ อสอบหมวดวิชำศึกษำ
ทั่วไป
 งำนกำกับดูแล ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนบริหำรจัดกำร
หมวดวิชำศึกษำทั่วไปให้ มีคุณภำพตำมกรอบ TQF
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(4) ฝ่ ำยส่งเสริมและพั ฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ขอบข่ำยของงำนที่
ต้ องปฏิบัติมีดังนี้
 งำนส่งเสริมกำรยกระดับคุณภำพห้ องเรียนมำตรฐำน
 งำนส่ งเสริ มกำรพั ฒนำคุ ณภำพกระบวนกำรจั ดกำรเรี ยนกำรสอนที่
มุ่งเน้ นกำรเรียนกำรสอนแบบหลำกหลำยวิธี
 งำนส่งเสริ มกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนแบบบูรณำกำรกับหลักปรั ชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
(5) ฝ่ ำยบริหำรจัดกำรสหกิจศึกษำ ขอบข่ำยของงำนที่ต้องปฏิบัติมีดังนี้
 งำนประสำนควำมร่ วมมือให้ ทุกหลักสูตรร่ วมกันจัดทำฐำนข้ อมูลและ
เผยแพร่แหล่งฝึ กปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำทั้งภำยในประเทศและกลุ่มประเทศอำเซียน
 งำนประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้ ข้ อ มู ล เกี่ย วกั บ
หน่วยงำนที่รองรับกำรฝึ กปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ ตลอดจนแนวทำงในกำรดำเนินงำนให้ กบั ทุกหลักสูตร
 จัดโครงกำรต่ ำง ๆ สนั บสนุ นกำรดำเนิ นงำนเพื่ อกำรพั ฒนำกำรสหกิจ
ศึกษำของมหำวิทยำลัย
 ประชุมคณะกรรมกำรและอนุกรรมกำรบริหำรงำนสหกิจศึกษำ
 กำกับมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรดำเนินงำนสหกิจศึกษำ
(6) ฝ่ ำยส่งเสริมคุณภำพทำงวิชำกำรของอำจำรย์ ขอบข่ำยของงำนที่ต้องปฏิบัติมี
ดังนี้
 กำรส่งเสริมวิถีอำจำรย์
 งำนส่งเสริมกำรผลิตตำรำ และเอกสำรประกอบกำรสอน
 กำรส่งเสริมวิถีวิชำชีพ
 งำนประสำนควำมร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงำนผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต หรื อ

หน่ วยงำนที่อยู่ในฐำนข้ อมูลแหล่ งฝึ กประสบกำรณ์วิชำชีพ/สหกิจศึกษำ เพื่อส่งเสริมให้ อำจำรย์ได้
ศึกษำดูงำนในหน่วยงำนหรือฝึ กปฏิบัติงำนระยะสั้น ในสถำนประกอบกำรผู้ใช้ บัณฑิตที่เกี่ยวข้ องกับ
หลักสูตรที่ตนเองรับผิดชอบ

12
แผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2561 – 2564 (ฉบับปรับปรุง)

佳绩

3. งำนทะเบียน
เป็ นส่ ว นงำนปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ท ะเบี ย นกลำงของมหำวิ ท ยำลั ย มี ห น้ ำ ที่ แ ละควำม
รับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรข้ อมูลนักศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน และประสำนงำนบริกำรวิชำกำร
แก่หน่ วยงำนจัดกำรเรี ยน กำรสอนของคณะ/วิทยำลัย/สำขำวิชำ นอกจำกนี้ ดำเนินกำรติดตำม
ประเมินผล รำยงำนผล และสรุปผลกำรดำเนินงำน งำนทะเบียนมีฝ่ำยงำน จำนวน 2 ฝ่ ำยงำนและ
มีหน้ ำที่ ดังนี้
(1) ฝ่ ำยทะเบียนและประมวลผล ขอบข่ำยของงำนที่ต้องปฏิบัติมีดังนี้
 งำนทะเบียนกำรศึกษำ
 งำนปฏิทนิ วิชำกำร
 งำนบริกำรกำรศึกษำ
 งำนลงทะเบียนเรียน
 งำนสมทบเรียน
 งำนผลกำรเรียน
 งำนประมวลผลกำรศึกษำ
 งำนตรวจสอบจบหลักสูตร
 งำนประมวลผลผู้สำเร็จกำรศึกษำ
 งำนอนุมัติผลสำเร็จกำรศึกษำ
 งำนเอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำ
 งำนออกเอกสำรตำมคำร้ อง
 งำนย้ ำยเข้ ำ-ออก
 งำนบัตรนักศึกษำ
 งำนขึ้นทะเบียนผู้ขอสำเร็จกำรศึกษำ
 งำนขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 งำนพระรำชทำนปริญญำบัตร
 งำนบริกำรอื่นๆ ตำมนโยบำยมหำวิทยำลัย ได้ แก่ กำรจัดสอบครู
ผู้ช่วย และสอบ ก.พ. เป็ นต้ น
(2) ฝ่ ำยรับนักศึกษำและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ขอบข่ำยของงำนที่ต้องปฏิบัติมีดังนี้
 งำนแผนรับนักศึกษำ
 งำนรับนักศึกษำใหม่
 งำนคู่มือรับสมัครนักศึกษำ
 งำนคู่มือนักศึกษำ
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งำนทะเบียนและประวัตินักศึกษำ
งำนตรวจสอบวุฒิกำรศึกษำ
งำนติดตำมและประเมินคุณภำพบัณฑิต
งำนสถิติต่ำง ๆ
งำนประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
งำนพัฒนำและดูแลระบบสำรสนเทศ
ระบบบริกำร application
งำนประชำสัมพันธ์/ข่ำวประจำเดือนของสำนัก

14
แผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2561 – 2564 (ฉบับปรับปรุง)

佳绩

โครงสร้ำงบริหำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
ผศ.ดร.กนกกำนต์ ฐิติภรณ์พนั ธ์
ผูอ้ ำนวยกำร

สำนักงำน
ผูอ้ ำนวยกำร

นำงอุบลรัตน์ ศิริพนั ธุ ์
หัวหน้ำสำนักงำน

ฝ่ ำยบริหำรและ
ธุรกำร

ฝ่ ำยประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ

ฝ่ ำยวิจัยและพัฒนำ

งำนส่งเสริมวิชำกำร

งำนทะเบียน

ดร.ธัญญำ กำศรุณ
รอง ผอ.

อ.อโศก ศรีสวัสดิ์
รอง ผอ.

ดร.พรทิพย์ วิมลทรง
ผช.ผอ.

ผศ.กำญจนำ เผือกคง
รอง ผอ.

ฝ่ ำยส่งเสริมและ
พัฒนำคุณภำพ
กำรจัดกำรเรียน
กำรสอน

ฝ่ ำยส่งเสริม
คุณภำพทำง
วิชำกำรของ
อำจำรย์

ฝ่ ำยหลักสูตรและ
แผนกำรเรียน

ฝ่ ำยทะเบียนและ
ประมวลผล

ฝ่ ำยบริหำรจัดกำร
สหกิจศึกษำ

ฝ่ ำยบริหำรจัดกำร
หมวดวิชำ
ศึกษำทัว่ ไป

ฝ่ ำยพัฒนำ
หลักสูตรและ
มำตรฐำน
กำรศึกษำ

ฝ่ ำยรับนักศึกษำและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
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ผูบ้ ริหำรและบุคลำกรสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
ผศ.ดร.กนกกำนต์ ฐิติภรณ์พนั ธ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

อำจำรย์อโศก ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำร
กลุ่มงำน งำนทะเบียน
ฝ่ ำย
 ทะเบียนและประมวลผล
 รับนักศึกษำและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ผศ.กำญจนำ เผือกคง
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำร
กลุ่มงำน งำนส่งเสริมวิชำกำร
ฝ่ ำย
บริหำรจัดกำรหมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ส่งเสริมคุณภำพทำงวิชำกำรของอำจำรย์
ดร.ธัญญำ กำศรุณ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำร
กลุ่มงำน งำนส่งเสริมวิชำกำร
ฝ่ ำย
 หลักสูตรและแผนกำรเรียน
 พัฒนำหลักสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
ดร.พรทิพย์ วิมลทรง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร
กลุ่มงำน งำนส่งเสริมวิชำกำร
ฝ่ ำย
 ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
 กำรบริหำรจัดกำรสหกิจศึกษำ
นำงอุบลรัตน์ ศิริพันธุ์
ตำแหน่ง หัวหน้ ำสำนักงำนผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
กลุ่มงำน สำนักอำนวยกำร
ฝ่ ำย
 บริหำรทั่วไป
 ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
 วิจัยและพัฒนำ
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นำงสำวเสำวภำ หนูเนตร
ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ
กลุ่มงำน งำนทะเบียน
ฝ่ ำย
ทะเบียนและประมวลผล
งำน
งำนผลกำรเรียน (เกรดประจำภำคเรียน , เกรด I , ถอน
รำยวิชำ สัญลักษณ์ W)
งำนประมวลผลกำรศึกษำและตรวจสอบจบหลักสูตร
งำนอนุมัติผลผู้สำเร็จกำรศึกษำ และงำนเอกสำรทำง
กำรศึกษำ
นำงกำญจนำ คงนุ้ย
ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ
กลุ่มงำน งำนทะเบียน
ฝ่ ำย
ทะเบียนและประมวลผล
งำน
ลงทะเบียนรำยวิชำเรียน
งำนผลกำรเรียนประจำภำคเรียน
งำนบัตรนักศึกษำ
งำนขึ้นทะเบียนผู้ขอสำเร็จกำรศึกษำ
นำงอัญชลี มนินทร
ตำแหน่ง เจ้ ำพนักงำนพิมพ์ ส3
กลุ่มงำน งำนทะเบียน
ฝ่ ำย
ทะเบียนและประมวลผล
งำน
งำนอนุมัติผลผู้สำเร็จกำรศึกษำ และงำนเอกสำรทำงกำร
กำรศึกษำ
นำงภัทรำพร สอิด
ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ
กลุ่มงำน งำนทะเบียน
ฝ่ ำย
ทะเบียนและประมวลผล
งำน
งำนธุรกำรและสำรบรรณ
งำนประชุมและเลขำนุกำร
งำนทะเบียนประวัตินักศึกษำ
งำนลงทะเบียนนักศึกษำ
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นำงสำวยุวลักษณ์ พุทธรักษำ
ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ
กลุ่มงำน งำนทะเบียน
ฝ่ ำย
รับนักศึกษำและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
งำน
งำนดูแลระบบบริกำรกำรศึกษำ
งำนพัฒนำระบบบริกำรกำรศึกษำ
งำนแผนรับนักศึกษำและรับสมัครนักศึกษำ งำนสถิติ
นักศึกษำ
นำยนิเวศน์ แซ่โค้ ว
ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ
กลุ่มงำน งำนทะเบียน
ฝ่ ำย
รับนักศึกษำและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
งำน
งำนดูแลเว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
งำนพัฒนำระบบบริกำรกำรศึกษำ
งำนรับสมัครนักศึกษำ
งำนประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรนักศึกษำ
นำงกำญจนำ ชูนำค
ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ
กลุ่มงำน งำนทะเบียน
ฝ่ ำย
รับนักศึกษำและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
งำน
ทะเบียนประวัตินักศึกษำ
งำนตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษำ งำนย้ ำยสถำนศึกษำ
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นำงโศรดำ
ตำแหน่ง
กลุ่มงำน
ฝ่ ำย
งำน

เพ็ชรัตน์
นักวิชำกำรศึกษำ
ส่งเสริมวิชำกำร
หลักสูตรและแผนกำรเรียน
งำนหลักสูตรและแผนกำรเรียน
งำนตำรำงเรียน ตำรำงสอน และภำระงำนอำจำรย์
นำงสำวฐำนิตสรณ์ แสงรัตน์
ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ
กลุ่มงำน ส่งเสริมวิชำกำร
ฝ่ ำย
หลักสูตรและแผนกำรเรียน
งำน
งำนหลักสูตรและแผนกำรเรียน งำนตำรำงเรียน ตำรำงสอน
งำนเปิ ดรำยวิชำกรณีพิเศษ
นำงเพ็ญจันทร์ เซี่ยงฉิน
ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ
กลุ่มงำน ส่งเสริมวิชำกำร
ฝ่ ำย
หลักสูตรและแผนกำรเรียน
งำน
หลักสูตรและแผนกำรเรียน
งำนตำรำงสอบและจัดกรรมกำรกำกับกำรสอบ
งำนยกเว้ น/เทียบโอน/คำอธิบำยรำยวิชำ
งำนสรุปชั่วโมงสอนและภำระงำนสอน (ภำค กศ.บท.)
นำงสำวอริสำ มีพัฒน์
ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ
กลุ่มงำน ส่งเสริมวิชำกำร
ฝ่ ำย
บริหำรจัดกำรหมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ส่งเสริมคุณภำพทำงวิชำกำรของอำจำรย์
งำน
บริหำรจัดกำรหมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ส่งเสริมคุณภำพทำงวิชำกำรของอำจำรย์
นำยศุภโชค ปิ ยกำญจน์
ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ
กลุ่มงำน ส่งเสริมวิชำกำร
ฝ่ ำย
พัฒนำหลักสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
ส่งเสริมและกำกับดูแลกำรพัฒนำหลักสูตร
งำน
อบรมและพัฒนำอำจำรย์เพื่อกำรบริหำรหลักสูตร
งำนดูแลระบบบริกำรมำตรฐำนหลักสูตรตำมกรอบ TQF
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นำงณัฐพร
ตำแหน่ง
กลุ่มงำน
ฝ่ ำย
งำน

น้ อยลัทธี
เจ้ ำหน้ ำที่บริหำรงำนทั่วไป
สำนักอำนวยกำร
บริหำรงำนทั่วไป
งำนกำรเงิน บัญชีและพัสดุ
งำนธุรกำรและสำรบรรณ งำนจัดประชุมและเลขำนุกำร
นำงสำวปทิตตำ เมฆำสวัสดิ์
ตำแหน่ง เจ้ ำหน้ ำที่บริหำรงำนทั่วไป
กลุ่มงำน สำนักอำนวยกำร
ฝ่ ำย
บริหำรงำนทั่วไปและวิจัยพัฒนำ
งำน
แผนงำนโครงกำร และงบประมำณ
งำนกำกับดูแล ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนกำร
ปฏิบัติงำนตำมแผน
งำนวิจัยเพื่อพัฒนำองค์กรและพัฒนำวิชำชีพบุคลำกร
งำนสหกิจศึกษำ
นำยณรงค์ ด้ วงทองกุล
ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ
กลุ่มงำน สำนักอำนวยกำร
ฝ่ ำย
ประกันคุณภำพ
งำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
งำนพัฒนำอำจำรย์และส่งเสริมคุณภำพกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน
วรำภรณ์ นุ้ยแดง
ตำแหน่ง เจ้ ำหน้ ำที่บริหำรงำนทั่วไป
กลุ่มงำน สำนักอำนวยกำร
ฝ่ ำย
กำรบริหำรจัดกำรสหกิจศึกษำ
งำน
สหกิจศึกษำ
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ส่วนที่ 3
กระบวนกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์และแผนกลยุทธ์
กำรจั ดท ำแผนยุ ทธศำสตร์ แ ละแผนกลยุ ทธ์ ของส ำนั กส่ง เสริ มวิ ชำกำรและงำนทะเบี ย น
เป็ นกำรกำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำนเพื่อให้ บรรลุเป้ ำประสงค์ตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย โดย
เป็ นกำรวำงแผนที่ให้ ควำมสำคัญกับกำรมองไปสู่อนำคตภำยใต้ กำรพิ จำรณำถึงควำมเป็ นไปได้ ใน
กำรใช้ ควำมสำมำรถของบุคลำกร และระดมทรัพยำกรมำใช้ รวมถึงกำรพิจำรณำถึงทำงเลือกต่ำง ๆ
อย่ำงรอบคอบและชัดเจนว่ำจะสำมำรถนำสำนักไปสู่ภำรกิจและเป้ ำหมำยที่มหำวิทยำลัยวำงไว้ โดย
กำรวำงแผนยุ ทธศำสตร์ เ กี่ย วกั บ กำรวิ เ ครำะห์ ทุ ก ปั จ จั ยที่คำดว่ ำ จะก่ อ ให้ เ กิด กำรเปลี่ ยนแปลง
ในอนำคตที่จ ะมีผลกระทบต่ อ สำนั ก ทั้งในแง่ โอกำสและอุ ป สรรคเพื่ อ จะบอกถึงทิศ ทำงที่สำนั ก
กำหนดขึ้นอย่ำงชัดเจนเพื่อกำรปฏิบัติในอนำคต

แนวคิดและควำมสำคัญของแผนยุทธศำสตร์และกลยุทธ์
แผนยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์เพื่อกำรพัฒนำสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ฉบับนี้
เป็ นกำรปรับปรุงยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ และกำหนดนโยบำยแผนกำรบริหำรจัดกำร เพื่อนำไปใช้ ใน
ปี พ.ศ. 2561 – 2564 โดยมี เ ป้ ำหมำยหลั ก ที่ จ ะตอบสนองยุ ท ธศำสตร์ เ พื่ อ กำรพั ฒ นำของ
มหำวิ ทยำลั ย ที่จะนำมหำวิ ทยำลั ย มุ่ งสู่กำรเป็ นมหำวิทยำลัยต้ นแบบแห่ งภูมิภำคเพื่ อกำรพั ฒนำ
ชุมชนท้องถิ่น
แผนยุทธศำสตร์ฉบับปรับปรุงนี้ สะท้ อนวิสัยทัศน์ของผู้บริหำรที่สอดคล้ องกับกำรกำหนด
ทิศทำงกำรพัฒนำของมหำวิทยำลัย ให้ สำมำรถเติบโตได้ อย่ำงมีคุณภำพและยั่งยืนภำยใต้ สภำวะกำร
แข่งขันในระดับอุดมศึกษำ กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้ อม ควำมก้ ำวหน้ ำของกำรเรียนรู้และ
เทคโนโลยี กำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ จึงต้ องมีกำรกำหนดกรอบและเป้ ำหมำยกำรพั ฒนำที่ชัดเจน
เพื่อให้ บังเกิดผลดังต่อไปนี้
 เพื่อใช้ เป็ นแนวทำงกำรวำงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติรำชกำรไปสู่เป้ ำหมำย วิสัยทัศน์
ที่กำหนดไว้
 เพื่อยกระดับกำรจัดทำงบประมำณแบบมุ่งเน้ นผลงำน (Performance-based Budgeting)
 เพื่อเป็ นเป้ ำหมำยร่วมของแต่ละฝ่ ำยให้ ดำเนินกำรไปในทิศทำงเดียวกัน อันจะนำไปสู่กำร
ผนึกกำลัง และกำรบูรณำกำรงำนระหว่ำงฝ่ ำยภำยใต้ กำรบริหำรที่ยึดหลักธรรมำภิบำลโดยมุ่งเน้ นกำร
มีส่วนร่วมและกำรกระจำยอำนำจ (Decentralization)
 เพื่อให้ บุคลำกรเกิดแรงบันดำลใจ ควำมมุ่งมั่นและกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสำนักและ
มหำวิทยำลัยไปสู่ควำมสำเร็จ
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กระบวนกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์และแผนกลยุทธ์
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนได้ มีกำรวิเครำะห์แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย และ
นำมำพิ จำรณำร่ วมกันของบุคลำกรภำยในสำนักส่ งเสริ มวิชำกำรและงำนทะเบียน โดยบูรณำกำร
ร่วมกับทิศทำงกำรพัฒนำของชำติและของมหำวิทยำลัย
แผนยุทธ์ศำสตร์ฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อเป็ นเครื่องชี้นำให้ แต่ละฝ่ ำยต้ องปฏิบัติตำม แต่อำจจะมี
กำรกำหนดกลยุทธ์เพื่อรองรับกำรปฏิบัติงำนตำมยุทธศำสตร์ท่รี ับผิดชอบ เพื่อให้ เกิดควำมยืดหยุ่น
เพี ยงพอที่จะให้ โอกำสในกำรแก้ ไขปั ญหำเฉพำะหน้ ำที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงทั้งด้ ำนเศรษฐกิจ
กำรเมือ ง สังคม และสภำพแวดล้ อม ตลอดจนมีกำรเฝ้ ำระวั ง แก้ ไ ขปั ญ หำ และปรั บ ปรุ ง อย่ ำ ง
ต่อเนื่องเพื่อให้ บรรลุเป้ ำหมำยที่กำหนดไว้
กำรนำแผนยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติจะต้ องมีกำรทบทวนแผนทุกปี เพื่อให้ แผนปฏิบัติกำร
มีควำมสอดคล้ อ ง เพื่ อ ตรวจสอบควำมเสี่ยง ควำมพร้ อ มของทรั พยำกร ควำมต้ อ งกำรและกำร
ยอมรับของบุคลำกรของสำนักฯ ที่จะร่วมมือกันผลักดันให้ แผนยุทธศำสตร์สำมำรถบรรลุเป้ ำหมำย
กระบวนกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์และกลยุทธ์
1. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้ อมขององค์กร
2. กำหนดวิสยั ทัศน์ (Vision)
3. กำรกำหนดพันธกิจ (Mission)
4. กำรกำหนดเป้ ำหมำย (Goal)
5. กำรกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective)
6. กำรกำหนดตัวชี้วัดผลงำนขององค์กร (Key Performance Indicatiors, KPIs)
7. กำรกำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic issue)
8. กำรกำหนดกลยุทธ์ (Strategy)
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ตำรำงแสดงกิจกรรมกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์และแผนกลยุทธ์
วันที่
27 – 28
พ.ค. 60

สถำนที่
นครำ ลองบีช
รีสอร์ท
จังหวัดกระบี่

9 ส.ค. 60 สำนักส่งเสริม
วิชำกำรและ
งำนทะเบียน
ก.ย. 60
สำนักส่งเสริม
วิชำกำรและ
งำนทะเบียน

กิจกรรม
จั ดประชุ มวำงแผนปรั บ ปรุ ง แผนยุ ท ธศำสตร์ แ ละแผนกลยุ ท ธ์
ส ำนั ก ตำมยุ ท ธศำสตร์ ม หำวิ ท ยำลั ย โดยจั ด ท ำโครงกำร
“โครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้เพื่ อจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรและ
แผนงบประมำณ ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 25561 ส ำนั ก
ส่งเสริ ม วิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์
ธำนี ” ผศ.ดร.กนกกำนต์ ฐิ ติ ภ รณ์ พั น ธ์ ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เป็ น ประธำนกำรประชุมรับฟั ง
ควำมคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ จำกบุคลำกรในสำนักฯ และได้ ร่ ำง
กรอบแผนยุ ท ธศำสตร์ แ ละแผนกลยุ ท ธ์ ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.
2561 - 2564 นั ก ส่ ง เสริ ม ฯ แผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรและแผน
งบประมำณประจำปี พ.ศ. 2561 (ฉบับร่ำง)
เสนอคณะกรรมกำรบริหำรสำนักฯ และนำมำปรับปรุงตำม
ข้ อเสนอแนะ
ประชุมบุคลำกรในสำนักเพื่อแจ้ งแผนยุทธศำสตร์และ
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติรำชกำร แผนงบประมำณ
ประจำปี พ.ศ. 2561
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ส่วนที่ 4
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมขององค์กร
สำนั ก ส่งเสริ มวิชำกำรและงำนทะเบี ยนได้ ดำเนิ น กำรประเมิน สภำพแวดล้ อมและปั จจั ย
ต่ ำ ง ๆ ที่ส่งผลต่ อ กำรปฏิบั ติ งำนของส ำนั ก ส่ งเสริ ม วิ ช ำกำรและงำนทะเบี ย น ตำมหลั ก SWOT
Analysis ได้ ดังนี้

วิเครำะห์สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนด้วย SWOT Analysis
จุดแข็ง (S : STRENGTH)
ด้ำนโครงสร้ำง กำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำร
1. มีโครงสร้ ำง กำรแบ่งงำนและแผนงำนที่ชัดเจน
2. มีฐำนข้ อมูลและระบบสำรสนเทศเพื่อบริกำรกำรศึกษำที่สมบูรณ์
3. เป็ นศู น ย์ ก ลำงในกำรให้ ค ำปรึ ก ษำและบริ กำรด้ ำ นหลั กสูตรและมำตรฐำน
กำรศึกษำ
4. เป็ นศูนย์กลำงในกำรดำเนินงำนหมวดวิชำศึกษำทั่วไป
5. มีกำรทำวิจัยเพื่อพัฒนำหน่วยงำน และพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง
6. เป็ นหน่วยงำนหลักในกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ด้ำนบุคลำกร
1. เจ้ ำหน้ ำที่มีควำมเชี่ยวชำญในงำน ยึดระเบียบ และควำมถูกต้ องเป็ นหลัก
2. บุคลำกรเป็ นคนดี มีควำมรู้ มีควำมเชี่ ยวชำญในงำน มีทักษะในกำรคิดและ
กำรแก้ ปัญหำ ปฏิบัติงำนสำเร็จลุล่วงได้ ถูกต้ อง ทันตำมควำมต้ องกำรตำมเวลำที่กำหนด
3. บุคลำกรมีควำมซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เสียสละในงำนสูง
ด้ำนงบประมำณในกำรบริหำรงำน
ได้ รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกมหำวิทยำลัยสำหรับส่วนงำนอำนวยกำรเพียงพอ
ด้ำนเครือ่ งมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสถำนทีป่ ฏิบตั ิงำน
ทำเล ที่ต้งั และจุดบริกำรเป็ นศูนย์กลำงที่เหมำะสม
จุดอ่อน (W : WEAKNESS)
ด้ำนโครงสร้ำง กำรบริหำรงำน และกำรให้บริกำร
1. ขำดควำมสมดุลระหว่ำงภำระงำน เวลำในกำรปฏิบัติงำนต่อผู้รับผิดชอบ
2. แผนปฏิบัติยังไม่ละเอียดถึงงำนรำยเดือน
3. คู่มือหรือขั้นตอนปฏิบัติงำนในแต่ละงำนยังมีไม่ครบถ้ วน หรือบำงงำนยังไม่มี

24
แผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2561 – 2564 (ฉบับปรับปรุง)

佳绩

ด้ำนบุคลำกร
1. เจ้ ำหน้ ำที่ไม่มีเวลำในกำรพัฒนำตนเองเฉพำะสำยงำน
2. ขำดบุคลำกรเพื่อกำรให้ บริกำรผู้มำติดต่อ และกำรประชำสัมพันธ์ท้งั ภำษำไทย
และภำษำอังกฤษ
ด้ำนเครือ่ งมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสถำนทีป่ ฏิบตั ิงำน
1. กำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรด้ ำนบริกำรกำรศึกษำยังไม่รวดเร็วทันเวลำ
2. ขำดกำรประชำสั ม พั น ธ์ ข องมู ล สำรสนเทศบนเว็บ ไซต์ ส ำนั ก ในรู ป แบบ
ภำษำอังกฤษ
3. ระบบสำรสนเทศในกำรสนั บ สนุ น กำรดำเนิ น งำนยังไม่ สอดคล้ องกับ เกณฑ์
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ และนโยบำยมหำวิทยำลัยที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี งบประมำณ
โอกำส (O : OPPORTUNITY)
1. มีก รอบมำตรฐำนคุ ณ วุ ฒิร ะดับ อุ ดมศึ กษำ เกณฑ์ก ำรบริ ห ำรหลั กสูต รและ
เกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มำกำหนดทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ
2. มหำวิทยำลัยมีนโยบำยสนับสนุนงบประมำณกำรดำเนินงำนของสำนักที่เพียงพอ
3. มหำวิทยำลัยมีนโยบำยสนับสนุนกำรพัฒนำทำงวิชำชีพของบุคลำกร
ภัยคุกคำม/อุปสรรค (T : THREAT)
1. มหำวิทยำลัยวำงกรอบควำมก้ ำวหน้ ำของบุคลำกรสำยสนับสนุนไม่ชัดเจน
2. มีระเบียบ ข้ อบังคับ แนวปฏิบัติด้ำนงบประมำณและกำรดำเนินงำน ไม่ชัดเจน
ไม่ครอบคลุม และล้ ำสมัย
3. มี งำนบริ ก ำรและงำนที่ได้ รั บ มอบหมำยอื่น ๆ มำกเกิ น ไปทำให้ ก ระทบต่ อ
ภำรกิจหลักและกำรพัฒนำวิชำชีพของบุคลำกร
4. หน่ วยงำนอื่น ๆ ของมหำวิ ทยำลัยให้ ข้อมูลล่ ำ ช้ ำ ไม่ ถู กต้ องและไม่ สมบู ร ณ์
ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำน
5. เทคโนโลยี ส ำรสนเทศมี ก ำรเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลำท ำให้ ร ะบบบริ ก ำรไม่
สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ ทนั ตำมเทคโนโลยี
6. ภำวะเศรษฐกิจตกต่ำ ทำให้ นักศึกษำไม่ชำระค่ำลงทะเบียนเรียนตำมระยะเวลำ
กำหนดทำให้ ส่งผลต่อกำรดำเนินงำนอื่น ๆ ของสำนัก
7. จำนวนประชำกรในวัยเรี ยนมีแนวโน้ มลดลง ส่งผลต่อกำรจัดระบบนักศึกษำ
ใหม่ให้ เป็ นไปตำมแผนกำรรับนักศึกษำ
8. ผู้ใช้ ระบบบริกำรกำรศึกษำขำดควำมรู้ควำมเข้ ำใจ และขำดควำมตระหนักถึง
ควำมสำคัญของระบบที่มีผลต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรสำเร็จกำรศึกษำ
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9. ผู้รับบริกำรขำดควำมรู้ควำมเข้ ำใจและไม่ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับของ
มหำวิทยำลัยว่ำด้ วยกำรศึกษำ
10. ระบบอำจำรย์ท่ปี รึกษำยังปฏิบัติงำนไม่เต็มประสิทธิภำพ
11. ระบบอินเตอร์เน็ตไม่เสถียรส่งผลต่อระบบบริกำรออนไลน์
ใช้เทคนิค TOWS Matrix เพือ่ มำกำหนดกลยุทธ์ในกำรดำเนินงำน
จำกผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพของสำนัก ตำมหลัก SWOT Analysis ได้ ผลจุ ดแข็ง
จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรคในกำรดำเนินงำนของสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน จำกนั้นได้
ดำเนินกำรประเมินข้ อมูลเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในกำรดำเนินงำนเพื่อให้ เกิดประสิทธิภำพ ได้ ดังนี้
ปัจจัยภำยใน

ปัจจัยภำยนอก
(O : OPPORTUNITY)




มีเกณฑ์ต่ำง ๆ เพื่อใช้ เป็ นกรอบกำรปฏิบัติงำนทำงกำรศึกษำ

(S : STRENGTH)

(W : WEAKNESS)


















มีโครงสร้ ำง กำรแบ่งงำนและแผนงำนที่ชัดเจน
มีฐำนข้ อมูลและระบบสำรสนเทศที่สมบูรณ์
เป็ นศูนย์กลำงให้ คำปรึกษำ บริกำรหลักสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
เป็ นศูนย์กลำงหมวดวิชำศึกษำทั่วไป
มีกำรทำวิจัยเพื่อพัฒนำบุคลำกรและหน่วยงำน
เป็ นหน่วยงำนหลักส่งเสริม พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
บุคลำกรเป็ นคนเก่ง คนดี รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เสียสละ
งบประมำณสำหรับส่วนงำนอำนวยกำรเพียงพอ
ทำเล ที่ต้งั และจุดบริกำรเป็ นศูนย์กลำงที่เหมำะสม

S-O
 ใช้เกณฑ์มำตรฐำนกำรศึกษำต่ำงๆ

มหำวิทยำลัยมีนโยบำยสนับสนุนงบประมำณกำรดำเนินงำนของสำนักฯ ที่เพียงพอ
มหำวิทยำลัยมีนโยบำยสนับสนุนกำรพัฒนำทำงวิชำชีพของบุคลำกร



(T : THREAT)
 มหำวิทยำลัยวำงกรอบควำมก้ำวหน้ ำของบุคลำกรสำยสนับสนุนไม่ชัดเจน
 มีระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติด้ำนงบประมำณและกำรดำเนินงำน ไม่ชัดเจน ไม่ครอบคลุม และล้ ำสมัย
 มีงำนบริกำรและงำนที่ได้รับมอบหมำยอื่น ๆ มำกเกินไปทำให้ กระทบต่อภำรกิจหลักและกำรพัฒนำวิชำชีพ
ของบุคลำกร











S-T
 ปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ


หน่วยงำนอื่น ๆ ของมหำวิทยำลัยให้ ข้อมูลล่ำช้ ำ ไม่ถูกต้ องและไม่สมบูรณ์ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลำทำให้ ระบบบริ กำรไม่ส ำมำรถปรั บเปลี่ ยนได้ ทันตำม
เทคโนโลยี
ภำวะเศรษฐกิจตกต่ำ ทำให้ นักศึ กษำไม่ชำระค่ำลงทะเบียนเรี ยนตำมระยะเวลำกำหนดทำให้ ส่งผลต่อกำร
ดำเนินงำนอื่น ๆ ของสำนัก



จำนวนประชำกรในวั ยเรี ยนมีแนวโน้ มลดลง ส่ งผลต่อกำรจัดระบบนักศึ กษำใหม่ให้ เป็ นไปตำมแผนกำรรั บ
นักศึกษำ
ผู้ใช้ ระบบบริ กำรกำรศึกษำขำดควำมรู้ควำมเข้ ำใจ และขำดควำมตระหนักถึงควำมสำคัญของระบบที่มีผลต่อ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรสำเร็จกำรศึกษำ
ผู้รับบริกำรขำดควำมรู้ควำมเข้ ำใจและไม่ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับของมหำวิทยำลัยว่ำด้ วยกำรศึกษำ
ระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำยังปฏิบัติงำนไม่เต็มประสิทธิภำพ
ระบบอินเตอร์เน็ตไม่เสถียรส่งผลต่อระบบบริกำรออนไลน์

กำหนดระบบ ระเบียบแนวปฏิบตั ิใน
กำรดำเนินงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และบริหำรจัดกำรหลักสูตร
จัดทำข้อมูลสำรสนเทศให้ตอบสนองต่อ
เกณฑ์ทำงกำรศึกษำเพือ่ นำไปใช้ในกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำ
มุ่งพัฒนำบุคลำกรตำมสำยวิชำชีพ



แนวปฏิบตั ิต่ำง ๆ ให้ทนั สมัย
เสริมสร้ำงกำรให้ขอ้ มูลระบบบริกำร
ต่ำง ๆ ด้ำนกำรเรียนกำรสอนแก่
นักศึกษำให้น่ำสนใจและเข้ำใจง่ำย
เป็ นศูนย์กลำงให้คำปรึกษำเกี่ยวกับ
ระเบียบต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยแก่
อำจำรย์ เจ้ำหน้ำทีเ่ พือ่ ให้สำมำรถให้
คำแนะนำทีถ่ ูกต้องแก่นกั ศึกษำ
พัฒนำระบบสำรสนเทศต่ำง ๆ
เพือ่ เป็ นฐำนข้อมูลกำรปฏิบตั ิงำนให้
ส่วนงำนต่ำง ๆ




ขำดควำมสมดุลระหว่ำงภำระงำน เวลำต่อผู้รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติยังไม่ละเอียดถึงงำนรำยเดือน
คู่มือปฏิบัติงำนไม่ครบทุกงำน
เจ้ ำหน้ ำที่ไม่มีเวลำในกำรพัฒนำตนเองเฉพำะสำยงำน
ขำดบุคลำกรทำหน้ ำที่ประชำสัมพันธ์ (ไทย/อังกฤษ)
กำรประชำสั ม พั น ธ์ ข่ ำ วสำรด้ ำ นกำรบริ ก ำรกำรศึ ก ษำยั ง ไม่ ร วดเร็ ว
ทันเวลำ
ขำดกำรประชำสัมพันธ์ของมูลสำรสนเทศบนเว็บไซต์สำนักฯในรู ปแบบ
ภำษำอังกฤษ
ระบบสำ ร ส นเ ท ศ ไม่ ส อดคล้ องกั บ เ กณฑ์ TQF และนโ ยบำ ยที่
เปลี่ยนแปลง

W-O
 เสริมสร้ำงควำมรูค้ วำมเข้ำใจในเกณฑ์



ต่ำง ๆ เกีย่ วกับกำรศึกษำและ
กำรปฏิบตั ิงำนให้กบั บุคลำกร
จัดระบบให้กบั บุคคลำกรได้พฒ
ั นำ
ตนเองตำมสำยวิชำชีพ
ปรับปรุงระบบให้ตอบสนองกำร
บริหำรข้อมูลตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ต่ำง ๆ

W-T
 จัดสรรเวลำให้แก่บุคลำกรไปพัฒนำ



ตนเองตำมสำยงำน
จัดกำรประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ ให้
รวดเร็ว ทันเวลำ ข้อมู ลครบถ้วน และ
รองรับทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
ปรับปรุงระบบสำรสนเทศให้
สอดคล้องตำมเกณฑ์มำตรฐำนทำง
กำรศึกษำของประเทศ
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กำรกำหนดแผนกลยุทธ์จำกกำรวิเครำะห์ TOWS Matrix
กลยุทธ์ SO เป็ นกลยุทธ์เชิ งรุก (สถำนกำรณ์ท่หี น่ วยงำนต้ องกำรมำกที่สุดโดยใช้
จุ ดแข็งและโอกำสที่ดีสร้ ำงแผนรุก) จำกกำรประเมินจุ ดแข็งและโอกำสของหน่ วยงำนจึงได้ กำหนด
กลยุทธ์คือ
ใช้ เกณฑ์มำตรฐำนกำรศึกษำต่ำงๆ กำหนดระบบ ระเบียบแนวปฏิบัติในกำร
ดำเนินงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและบริหำรจัดกำรหลักสูตร
จัดทำข้ อมู ลสำรสนเทศให้ ตอบสนองต่อเกณฑ์ทำงกำรศึ กษำเพื่ อนำไปใช้
ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
มุ่งพัฒนำบุคลำกรตำมสำยวิชำชีพ
กลยุทธ์ WO เป็ นกลยุทธ์พลิกฟื้ น (เลี่ยงจุ ดอ่อน นำควำมสำมำรถเฉพำะอย่ำงมำใช้
ให้ ได้ เปรี ยบในส่วนที่มีโอกำสสูง) จำกกำรประเมินจุ ดอ่อนและโอกำสของหน่ วยงำนจึงได้ กำหนด
กลยุทธ์คือ
เสริ มสร้ ำ งควำมรู้ ควำมเข้ ำใจในเกณฑ์ต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรศึ กษำและกำร
ปฏิบัติงำนให้ กบั บุคลำกร
จัดระบบให้ กบั บุคคลำกรได้ พัฒนำตนเองตำมสำยวิชำชีพ
ปรับปรุงระบบให้ ตอบสนองกำรบริหำรข้ อมูลตำมเกณฑ์มำตรฐำนต่ำง ๆ
กลยุทธ์ ST เป็ นกลยุทธ์กำรอยู่กบั ที่ (กำรแก้ ไขหรือลดอุปสรรคภำยนอกโดยใช้ จุด
แข็งภำยใน) จำกกำรประเมินจุดแข็งและอุปสรรคของหน่วยงำนจึงได้ กำหนดกลยุทธ์คือ
ปรับปรุง ระเบียบ ข้ อบังคับ แนวปฏิบัติต่ำง ๆ ให้ ทนั สมัย
เสริ ม สร้ ำงกำรให้ ข้ อ มู ล ระบบบริ ก ำรต่ ำ ง ๆ ด้ ำ นกำรเรี ย นกำรสอนแก่
นักศึกษำให้ น่ำสนใจและเข้ ำใจง่ำย
เป็ นศู น ย์ กลำงให้ คำปรึ ก ษำเกี่ยวกับ ระเบี ยบต่ ำ ง ๆ ของมหำวิ ทยำลั ยแก่
อำจำรย์ เจ้ ำหน้ ำที่เพื่อให้ สำมำรถให้ คำแนะนำที่ถูกต้ องแก่นักศึกษำ
พัฒนำระบบสำรสนเทศต่ำง ๆ เพื่อเป็ นฐำนข้ อมูลกำรปฏิบัติงำนให้ ส่วนงำน
ต่ำง ๆ
กลยุทธ์ WT เป็ นกลยุทธ์ตดั ทอน (รี บสลำย จุ ดอ่อนและหลี กเลี่ ยง อุปสรรค หรื อ
แก้ ไขหรือลดควำมเสียหำยที่เกิดจำกจุดอ่อนและอุปสรรค)
จัดสรรเวลำให้ แก่บุคลำกรไปพัฒนำตนเองตำมสำยงำน
จัดกำรประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ ให้ รวดเร็ว ทันเวลำ ข้ อมูลครบถ้ วน และรองรับ
ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
ปรับปรุงระบบสำรสนเทศให้ สอดคล้ องตำมเกณฑ์มำตรฐำนทำงกำรศึกษำ
ของประเทศ
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กำรทบทวนปรัชญำ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ของสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
จำกกรอบแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน จึงมีกำรทบทวนปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ
สำนักส่งเสริ มวิชำกำรและงำนทะเบียน จึงได้ ปรับปรุงใหม่เพื่อให้ เหมำะสมกับภำรกิจงำนที่เพิ่มขึ้น
และให้ สอดคล้ องกับแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ได้ เป็ นดังนี้
ปรัชญำ
ส่งเสริมมำตรฐำนวิชำกำร บริกำรด้ วยใจ ก้ ำวไกลเทคโนโลยี
วิสยั ทัศน์
ส่งเสริมระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรปฏิรูปกำรเรี ยนกำรสอน มุ่งพั ฒนำระบบ
บริกำรกำรศึกษำบนฐำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภำยใต้ กำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
พันธกิจ
1. ส่งเสริมระบบกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
2. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรหมวดวิชำศึกษำทั่วไปและสหกิจศึกษำ
3. ก ำกั บ ดู แ ล ติ ด ตำมและประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น งำนบริ ห ำรหลั ก สู ต รให้ มี
คุณภำพตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
4. ส่งเสริมกำรปฏิรูปกำรเรียนกำรสอนให้ มีควำมหลำกหลำย
5. ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพทำงวิชำกำรของคณำจำรย์และบุคลำกรของสำนัก
6. พั ฒ นำระบบและกลไกกำรบริ ห ำรกำรศึ ก ษำด้ ำ นหลั ก สูต ร แผนกำรเรี ย น
งำนรั บสมัครนักศึกษำ งำนทะเบียน และงำนประมวลผลอย่ำงมีประสิทธิภำพด้ วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่หลำกหลำยและทันสมัย
7. พั ฒนำระบบกำรบริ หำรงำนและกำรประสำนควำมร่ วมมือกับ หน่ วยงำนทั้ง
ภำยในและภำยนอกภำยใต้ ระบบธรรมำภิบำล
เป้ำหมำย
1. สร้ ำงโอกำสทำงกำรศึกษำได้ อย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียมและจัดกำรศึกษำที่มี
คุณภำพได้ มำตรฐำน
2. บัณฑิตมีคุณภำพและเป็ นที่ต้องกำรของตลำดแรงงำน
3. อำจำรย์มีสำนึกในวิถีของอำจำรย์และวิถีวิชำชีพ
4. บุคลำกรของสำนักฯ ได้ รับกำรพัฒนำและมีควำมก้ ำวหน้ ำทำงวิชำชีพ
5. ระบบบริกำรกำรศึกษำมีประสิทธิภำพ
6. มีกำรบริหำรจัดกำรด้ วยหลักธรรมำภิบำล
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนระบบกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ มีมำตรฐำนตำม
เกณฑ์อุดมศึกษำ
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุ นให้ คณำจำรย์ได้ พัฒนำคุณภำพงำนด้ ำนวิชำกำรและ
วิชำชีพ
4. พั ฒ นำระบบสำรสนเทศและให้ บ ริ ก ำรด้ ว ยเทคโนโลยี ท่ีทัน สมั ย ถู ก ต้ อ งและ
รวดเร็ว
5. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรของหน่วยงำน ให้ มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล
อัตลักษณ์ของสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
ซื่อสัตย์ รอบรู้ สู้งำน บริกำรประทับใจ
นิยำม ซื่อสัตย์ รอบรู้ สู้งำน บริกำรประทับใจ คือบุคลำกรต้ องมีควำมซื่อสัตย์สุจริต
มี จ รรยำบรรณภำยใต้ ห ลั ก ธรรมำภิ บ ำล รอบรู้ เ กี่ย วกั บ งำนในหน้ ำ ที่ และงำนอื่ น ๆที่เ กี่ ยวข้ อ ง
สำมำรถบริหำรตนบริหำรคนและบริหำรงำนเพื่อให้ เกิดควำมคุ้มค่ำมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
ภำยใต้ ควำมประทับใจของผู้รับบริกำรอย่ำงสูงสุด
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ส่วนที่ 5
กรอบกำรวำงแผนยุทธศำสตร์และแผนกลยุทธ์
ฉบับปรับปรุง ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2564
ปรัชญำ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
ปรัชญำ
ส่งเสริมมำตรฐำนวิชำกำร บริกำรด้ วยใจ ก้ ำวไกลเทคโนโลยี
วิสยั ทัศน์
ส่งเสริมระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรปฏิรูปกำรเรี ยนกำรสอน มุ่งพั ฒนำระบบ
บริกำรกำรศึกษำบนฐำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภำยใต้ กำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
พันธกิจ
1. ส่งเสริมระบบกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
2. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรหมวดวิชำศึกษำทั่วไปและสหกิจศึกษำ
3. กำกับ ดูแล ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนบริหำรหลักสูตรให้ มีคุณภำพ
ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
4. ส่งเสริมกำรปฏิรูปกำรเรียนกำรสอนให้ มีควำมหลำกหลำย
5. ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพทำงวิชำกำรของคณำจำรย์และบุคลำกรของสำนักฯ
6. พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรกำรศึกษำด้ ำนหลักสูตร แผนกำรเรียน งำนรับ
สมัครนักศึกษำ งำนทะเบียน และงำนประมวลผลอย่ำงมีประสิทธิภำพด้ วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่หลำกหลำยและทันสมัย
7. พั ฒ นำระบบกำรบริ ห ำรงำนและกำรประสำนควำมร่ ว มมือ กับ หน่ ว ยงำนทั้ง
ภำยในและภำยนอกภำยใต้ ระบบธรรมำภิบำล
เป้ำหมำย
1. สร้ ำงโอกำสทำงกำรศึกษำได้ อย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม
2. จัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพได้ มำตรฐำน
3. บัณฑิตมีคุณภำพได้ มำตรฐำนและเป็ นที่ต้องกำรของตลำดแรงงำน
4. อำจำรย์มีสำนึกในวิถีของอำจำรย์และวิถีวิชำชีพ
5. บุคลำกรของสำนักฯ ได้ รับกำรพัฒนำและมีควำมก้ ำวหน้ ำทำงวิชำชีพ
6. ระบบบริกำรกำรศึกษำมีประสิทธิภำพ
7. มีกำรบริหำรจัดกำรด้ วยหลักธรรมำภิบำล
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนระบบกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ มีมำตรฐำนตำม
เกณฑ์อุดมศึกษำ
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุ นให้ คณำจำรย์ได้ พัฒนำคุณภำพงำนด้ ำนวิชำกำรและ
วิชำชีพ
4. พั ฒ นำระบบสำรสนเทศและให้ บ ริ ก ำรด้ ว ยเทคโนโลยี ท่ีทัน สมั ย ถู ก ต้ อ งและ
รวดเร็ว
5. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรของหน่วยงำน ให้ มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล
อัตลักษณ์ของสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
ซื่อสัตย์ รอบรู้ สู้งำน บริกำรประทับใจ
นิยำม ซื่อสัตย์ รอบรู้ สู้งำน บริกำรประทับใจ คือบุคลำกรต้ องมีควำมซื่อสัตย์สุจริต
มี จ รรยำบรรณภำยใต้ ห ลั ก ธรรมำภิ บ ำล รอบรู้ เ กี่ย วกั บ งำนในหน้ ำ ที่ และงำนอื่ น ๆที่เ กี่ ยวข้ อ ง
สำมำรถบริหำรตนบริหำรคนและบริหำรงำนเพื่อให้ เกิดควำมคุ้มค่ำมีประสิทธิภำพและประสิท ธิผล
ภำยใต้ ควำมประทับใจของผู้รับบริกำรอย่ำงสูงสุด

นโยบำยกำรบริหำรงำนและแนวทำงในกำรดำเนินงำนของสำนักส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียน
นโยบำยกำรบริหำรงำน
เพื่อให้ กำรดำเนินงำนเป็ นไปด้ วยควำมเรียบร้ อยและมีประสิทธิภำพ คณะกรรมกำร
บริหำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนจึงได้ กำหนดนโยบำยกำรดำเนินงำน โดยให้ สอดคล้ อง
กับประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย ดังนี้
1. จั ด ระบบกำรบริ หำรงำนและบริ กำรกำรศึ กษำสอดคล้ องกับ มหำวิ ทยำลั ย
เป้ ำประสงค์ และตัวชี้วัดของมหำวิทยำลัย และครบถ้ วนตำมภำรกิจของสำนักส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียน
2. ให้ บุ ค ลำกรปฏิบั ติ งำนโดยคำนึ ง ถึ ง คุ ณ ภำพกำรให้ บ ริ กำรที่ไ ด้ มำตรฐำน
เพื่อสร้ ำงควำมพึงพอใจแก่ผ้ ูรับบริกำร
3. มีกำรตรวจสอบและประเมินผลในงำนต่ำงๆ ของสำนักส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียน
4. สร้ ำงบุคลำกรให้ ตะหนักในหน้ ำที่และภำรกิจของตนเองและส่วนรวม
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5. พั ฒนำระบบและกลไกในกำรควบคุมคุณภำพภำยใน จั ดทำเอกสำรระบบ
ประกันคุณภำพกำรศึกษำของสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ให้ สอดคล้ องกับองค์ประกอบที่
ก ำหนดไว้ ใน ระบบประกัน คุ ณ ภำพกำรศึ กษำ เพื่ อใช้ ก ำกับ และตรวจสอบกำรปฏิบั ติง ำนให้ มี
ประสิทธิภำพ ภำยใต้ กรอบนโยบำยและหลักกำรของมหำวิทยำลัย
6. เน้ นกำรปฏิบัติงำนที่ยึดหลักธรรมมำภิบำล โปร่งใส ตรวจสอบได้
แนวทำงกำรดำเนินงำนตำมจุดเน้นทีส่ ำคัญ
มำตรกำรด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
1. ส่งเสริมให้ นำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ทนั สมัย สะดวก มำใช้ ใน
กำรปฏิบัติงำน เพื่อรองรับกำรให้ บริกำรกำรศึกษำ และกำรบริหำรงำนของสำนัก รวมถึงสนับสนุนให้
ใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ ในกำรรวบรวมข้ อมูลเพื่อกำรบริหำรหลักสูตร และกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำของมหำวิทยำลัย เพื่อตอบสนองกำรเข้ ำสู่สงั คมดิจิทลั
2. สนั บ สนุ น พั ฒ นำหลั ก สู ต ร กำรบริ ห ำรงำนหลั ก สู ต ร กำรพั ฒ นำผู้ ส อน
บุคลำกรทำงกำรศึกษำระดับคณะ และพัฒนำบุคคลำกรของสำนัก อย่ำงต่อเนื่องให้ มีคุณภำพตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
3. จั ดกระบวนกำรรั บนั ก ศึ กษำที่มีประสิทธิภำพเพื่ อกำรรั บนั กศึ กษำใหม่ ท่ีมี
คุณสมบัติถูกต้ อง เหมำะสม และบรรลุตำมเป้ ำหมำยกำรรับนักศึกษำ
4. ปฏิบัติงำนภำยใต้ กำรใช้ ควำมรู้ ควำมสำมำรถที่ถูกหลั กวิ ชำกำร ด้ วยควำม
รอบคอบ ระมัดระวัง และยืดหยุ่นพร้ อมรับกำรเปลี่ยนแปลง โดยต้ องมีคุณธรรมและจริยธรรม โดย
คำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในสำนัก และควำมซื่อสัตย์สจุ ริตในกำรดำเนินงำน
5. ด ำเนิ น งำนของส ำนั ก ฯ ให้ เ ป็ นไปตำมแผน และบริ ห ำรโครงกำรให้ เ กิ ด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดโดยคำนึงถึงคุณภำพ ควำมสำเร็จและประโยชน์ขององค์กรเป็ นหลัก
6. ดำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำโดยประสำนควำมร่วมมือ
ภำยในสำนักและหน่วยงำนระดับคณะ สำขำวิชำ
มำตรกำรด้ำนกำรเงินและงบประมำณ
1. จั ด สรรงบประมำณให้ เ หมำะสมสอดคล้ อ งกับ ภำรกิจ เน้ น ควำมถู ก ต้ อ ง
สมเหตุ สมผล เป็ นธรรม และเกิดควำมคุ้มค่ำเป็ นประโยชน์โดยตรงต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
และเป็ นไปตำมระบบงบประมำณแบบมุ่งเน้ นผลงำน
2. วิเครำะห์กำรจัดทำโครงกำร และกำรจัดทำคำของบประมำณของหน่วยงำน
โดยดำเนินกำรบนพื้นฐำนของหลักกำรเหตุผลและขั้นตอนกำรวำงแผนและบริหำรโครงกำรโดยผล
ของงำนต้ องสำมำรถตอบสนองยุทธศำสตร์ของสำนักฯ และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
3. ใช้ จ่ำยงบประมำณต้ องมีควำมชัดเจน โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้
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4. มีกำรติดตำม กระตุ้น ตรวจสอบ และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผน
งบประมำณ
5. รำยงำนสถำนกำรณ์ทำงกำรเงินเสนอต่อผู้บริหำรอย่ำงสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
6. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนให้ มหำวิทยำลัยทรำบทั้งรำยเดือนและรำยไตรมำส

กรอบแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำนของสำนักส่งเสริมวิชำกำรปี 2560 - 2564
จำกรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร รศ.ดร.ธงชัย เครือหงษ์
กำรวำงแผนยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์ในกำรปฏิบัติงำนของสำนักส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียนถือเป็ นส่วนหนึ่งของกำรขับเคลื่อนงำนด้ ำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัย ซึ่งเป็ นงำนสำคัญ
และปั จ จุ บั น ต้ อ งเป็ นงำนเชิ งรุ ก ในกำรควบคุ ม กำกับ ระบบ กลไกในกำรปฏิบั ติงำนต่ ำงๆ ของ
หลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ที่เน้ นให้ จัดแบบ ACTIVE LEARNING โดยให้ เป็ นไปตำม
มำตรฐำนคุ ณ วุ ฒิ ระดับอุ ดมศึ ก ษำ และขณะเดี ยวกัน งำนประจ ำของสำนั ก ฯ ที่เป็ นทั้งงำนในกำร
สนับสนุ นและให้ บริกำรที่ให้ แก่หน่วยงำนคณะ อำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำต้ องมีประสิทธิภำพ
เพื่อรองรับกำรขับเคลื่อนกิจกรรมทำงวิชำกำรต่ำง ๆ เพื่อกำรผลิตบัณฑิต
กำรด ำเนิ น งำนของงำนส ำนั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช ำกำรและงำนทะเบี ย นจะด ำเนิ น งำน
โดยเน้ นหนักไปที่กำรส่งเสริม สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนทั้งในด้ ำนต่ำง ๆ คือ
1. กำรสนั บ สนุ น กำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนในด้ ำ นต่ ำ ง ๆ เช่ น ด้ ำ นหลั ก สู ต ร
แผนกำรเรียน กำรลงทะเบียนเรียน กำรประมวลผลสำเร็จกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ
2. กำรบริหำรจัดกำรของหมวดวิชำศึกษำทั่วไปต้ องดำเนินกำรปรั บปรุงให้ เป็ นไป
ตำมกรอบมำตรฐำนหมวดวิชำศึกษำทั่วไปที่สอดคล้ องตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
เพื่อให้ กำรสร้ ำงบัณฑิตให้ เป็ นคนที่สมบูรณ์ตำมจุดมุ่งหมำยของหมวดวิชำศึกษำทั่วไป
3. กำรส่งเสริ มกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนให้ สอดคล้ องกับกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึกษำแห่งชำติ
4. กำรดำเนิน กำรด้ ำนจัดรั บนักศึกษำ กำรตรวจสอบคุณวุ ฒิ เนื่องจำกเป็ นเรื่ อง
ส ำคั ญ ในกำรที่จ ะได้ นั ก ศึ ก ษำที่มี คุ ณ สมบั ติ ถู ก ต้ อ งตำมควำมต้ อ งกำรของสำขำวิ ช ำมำศึ ก ษำ
ในมหำวิทยำลัย
5. กำรจัดกำรศึกษำและกำรบริหำรงำนต้ องดำเนินกำรภำยใต้ กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำซึ่งเป็ นเกณฑ์สำคัญในกำรควบคุมคุณภำพกำรศึกษำ ให้ มีประสิทธิภำพ
6. กำรนำเทคโนโลยีเข้ ำมำใช้ เพื่ อช่ วยให้ ประชำสัมพั นธ์และเข้ ำถึงข้ อมูล ในงำน
ต่ำง ๆ ได้ ง่ำยขึ้น เช่น กำรลงทะเบียน กำรบริกำรอื่น ๆ เป็ นต้ น
ดังนั้นงำนของสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน จึงจั ดได้ ว่ำเป็ นงำนหลักทำงกำร
ผลิตบัณฑิตของมหำวิทยำลัย และมีปริมำณงำนมำก และต้ องกำรคุณภำพงำนที่สงู กำรทำงำนจึงต้ อง
ขยัน อดทน และสร้ ำงสรรค์ผลงำนให้ เป็ นคุณประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัย
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ประเด็นสำคัญที่มุ่งเน้นกำรดำเนินงำนให้พฒ
ั นำหรือเพิ่มประสิทธิภำพยิง่ ขึ้ นจำกผล
กำรดำเนินงำนทีผ่ ่ำนมำ
1. มุ่งเน้ นกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรต่ำง ๆ เกี่ยวกับปฏิทนิ วิชำกำร กำรดำเนินงำนอื่น ๆ
ของสำนักฯ เพื่อให้ นักศึกษำดำเนินงำนต่ำง ๆ ได้ ตรงตำมระยะเวลำ
2. คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้ มีกำรจัดทำแนวทำงกำรบริ หำรหลักสูตรตำมเกณฑ์
มำตรฐำน ปี 2558 ดังนั้นต้ องมุ่งเน้ นให้ กำรสนับสนุนกำรดำเนินงำน บริหำรหลักสูตรให้ เป็ นไปตำม
เกณฑ์ดังกล่ำว และให้ สอดคล้ องตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
3. สร้ ำงแนวทำงกำรควบคุม ดูแล กำรบริ หำรงำนหลักสูตรโดยกำรนำประกำศในกำร
ดำเนินงำนต่ำง ๆ ตำมมำตรฐำนหลักสูตร TQF ให้ ดำเนินกำรจัดระบบกำรติ ดตำมให้ เป็ นไปตำม
เกณฑ์ท่ตี ้งั ไว้
4. ส่งเสริมให้ บุคลำกรได้ รับกำรพั ฒนำตนเองเพื่อกำรนำควำมรู้มำพัฒนำงำน และเพิ่ ม
ศักยภำพกำรปฏิบัติงำนของตนเอง
5. กำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ ในกำรสนับสนุ นกำรให้ บริ กำรนักศึกษำ อำจำรย์
กรรมกำรบริหำรหลักสูตร เพื่อให้ เกิดควำมคล่องตัว มีประสิทธิภำพ และสอดคล้ องกับสังคมดิจิทลั
ในปัจจุบันและในอนำคต
6. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรสอบ ให้ เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และปฏิบัติไปในทิศทำงเดียวกัน ให้ ดำเนินกำรเตรียมควำมพร้ อมและทำควำมเข้ ำใจระหว่ำงสำนัก
ส่งเสริมฯ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง ในด้ ำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัย
7. ส่งเสริ มให้ บุคลำกรมีกำรวิจั ยสถำบั นในส่วนงำนของสำนักส่งเสริ มวิชำกำรและงำน
ทะเบียนเพื่อให้ กำรเก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ นไปอย่ำงมีระบบ ในกำรศึกษำค้ นคว้ ำประเด็นปั ญหำที่จะ
หำแนวทำงในกำรแก้ ไขปั ญหำและพั ฒนำงำนให้ มีประสิทธิภำพ และให้ สอดคล้ องกับกำรจัดกำร
เรียนรู้และวิจัยของสำนัก
ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประจำสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรประจำสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้ มีกำร
นำเสนอผลกำรดำเนิ นงำนของสำนักส่งเสริ มวิชำกำรและงำนทะเบียนประจำปี กำรศึกษำ 2559
(ปี งบประมำณ 2560) และได้ นำเสนอร่ ำงแผนยุทธศำสตร์และแผนกลยุทธ์ประจำสำนักส่งเสริ ม
วิ ชำกำรและงำนทะเบี ย น ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ปี พ.ศ. 2561 – 2564 และแผนปฏิบั ติ ร ำชกำรและ
แผนปฏิบัติกำรโครงกำรประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2561 ได้ รับข้ อเสนอแนะในประเด็น ดังนี้
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ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์และแผนกลยุทธ์
1. มีกำรวำงแผนในกำรปฏิบัติงำนชัดเจนครอบคลุมกำรดำเนินงำนสอดคล้ องตำม
วิสยั ทัศน์และพันธกิจ
2. ในอนำคตส ำหรั บ บำงงำนที่เ ป็ นงำนเกี่ ย วเนื่ อ งมำหลำยปี ควรจั ด ท ำข้ อ มู ล
เปรียบเทียบย้ อนหลัง 3 ปี เพื่อเป็ นข้ อมูลในกำรประกอบกำรพิจำรณำและจัดทำกลยุทธ์ของสำนักฯ
เพื่ อสำมำรถเป็ นข้ อมู ลและเหตุผลแท้ จริ งทำให้ สำมำรถตัดสินใจหรื อวำงแผนได้ ครอบคลุ มและ
แม่นยำยิ่งขึ้น
3. ตัวชี้วัดของกำรดำเนินงำนควรให้ เป็ นตัวชี้วัดที่ชัดเจน วัดได้ ทันสมัย เหมำะสม
กับกำรติดตำม และกำกับกำรดำเนินงำน และส่งผลต่อกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนและกำร
บริหำรงำน เช่น
3.1 งำนบริหำรจัดกำรหมวดวิชำศึกษำทั่วไป
 กำรพั ฒนำหมวดวิ ช ำศึ ก ษำทั่ว ไปที่ด ำเนิ น กำรส ำเร็จ รวมถึ งที่ไ ด้
ดำเนินกำรจัดอบรมกำรจัดทำเอกสำรประกอบกำรสอนแล้ ว ควรจะกำหนดให้ ทุกรำยวิชำมีเอกสำร
ประกอบกำรสอนเพื่อพัฒนำมำตรฐำนทำงวิชำกำร
 จำกแนวทำงในกำรจะมุ่งเน้ นกำรนำปรั ชญำของเศรษฐกิจพอเพี ยง
มำใช้ ในกำรบูรณำกำรกับกำรเรี ยนกำรสอนนั้ น ต้ องกำหนดตัวชี้ วัดที่ชัดเจนเพื่ อกำกับให้ เกิดกำร
นำหลักกำรมำใช้ เช่น กำหนดจำนวนรำยวิชำที่ได้ ดำเนินกำรมีก่รี ำยวิชำ
3.2 งำนด้ ำนกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยกำรให้ ควำมรู้ต่ำง ๆ
กับอำจำรย์ ควรที่จ ะมี ตัว ชี้ วั ดที่ช่วยประเมิน ผลว่ ำมี กำรน ำไปใช้ เพื่ อให้ เ กิดประสิทธิภำพต่ อ กำร
จัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงจริงจัง
3.3 งำนสหกิจศึกษำ ต้ องมีเ ป้ ำหมำยที่ชั ดเจนเพื่ อให้ สำมำรถกระตุ้น กำร
ดำเนินกำรให้ สหกิจศึกษำเกิดควำมก้ ำวหน้ ำและเกิดขึ้นอย่ำงจริงจัง
3.4 ระบบบริ กำรกำรศึ กษำเพื่ อกำกับ ดู แ ลมำตรฐำนหลั กสูตรตำมกรอบ
TQF ควรจะระบุตัวชี้วัดเป็ นจำนวนของหลักสูตรที่บันทึกข้ อมูลในระบบและสำมำรถนำระบบมำใช้
ในกำรปฏิบัติงำนได้ อย่ำงสมบูรณ์
3.5 งำนด้ ำนกำรบริหำรอื่น ๆ ควรกำหนดตัวชี้วัดเพื่อกำกับให้ เกิดคุณภำพ
เช่น ภำวะกำรมีงำนทำของผู้สำเร็จกำรศึกษำ จำนวนนักศึกษำคงอยู่จนสำเร็จกำรศึกษำ
ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับผลกำรดำเนินงำนของสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
1. ในกำรดำเนินงำนต่ำง ๆ ของสำนักฯ สำมำรถดำเนินงำนได้ ครบถ้ วนตำมภำรกิจ
และตำมประเด็นยุทธศำสตร์ ผลผลิต โครงกำรและกิจกรรมที่ได้ กำหนดไว้
2. สำหรับกำรจัดกำรควำมรู้ท่ไี ด้ แนวปฏิบัติท่ดี ีควรจะมีกำรประชำสัมพันธ์ให้ สำมำรถ
เข้ ำถึงข้ อมูลได้ ง่ำยเพื่อเป็ นตัวย่ำงและแนวปฏิบัติท่ดี ีให้ กบั ส่วนงำนอื่น ๆ
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3. หมวดวิชำศึกษำทั่วไปดำเนินกำรได้ ครบถ้ วน มีกำรทวนสอบรำยวิชำทุกรำยวิชำแล้ ว
เห็นควรดำเนินกำรประหนึ่งเป็ นหนึ่งหลักสูตรมีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนและรำยงำนผล มคอ.7
ในภำพรวมเพื่อให้ ทุกหลักสูตรสำมำรถนำไปใช้ ในกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนกำรบริหำรหลัก สูตร
4. งำนด้ ำนสหกิจศึกษำควรให้ ควำมสำคัญ และคำนึงถึงสวัสดิภำพของนักศึกษำที่ออก
ปฏิบัติสหกิจศึกษำในพื้ นที่ห่ำงไกล ควรจัดส่วนงำนที่รับผิดชอบให้ บริกำรนักศึกษำกรณีท่ตี ้ องกำร
ควำมช่วยเหลือนอกเวลำรำชกำรเพื่อสำมำรถให้ ควำมช่วยเหลือ แนะนำ แก้ ไขปัญหำให้ แก่นักศึกษำได้
5. ภำรกิ จ ด้ ำ นกำรรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษำควรมี ก ำรทบทวนข้ อ มู ล ด้ ำ นภูมิ ล ำเนำของ
นักศึกษำ หรือโรงเรียนที่นักศึกษำสังกัด เพื่อหำกลุ่มเป้ ำหมำยหลักที่เข้ ำมำศึกษำ จะสำมำรถใช้ เป็ น
ฐำนข้ อ มู ลตั ดสิน ใจในกำรวำงแผนประชำสัมพั น ธ์ กำรรั บ สมัค รได้ ต รงเป้ ำหมำยและประหยั ด
งบประมำณได้ มำกขึ้น
6. กำรพัฒนำหลักสูตรขำดแคลนจะต้ องให้ สอดคล้ องกับผลกำรวิเครำะห์ว่ำขำดแคลน
จริง ๆ ในปัจจุบันและอนำคต เพื่อจะได้ พัฒนำหลักสูตรเหล่ำนั้นให้ ตรงเป้ ำหมำย
7. ควรจัดทำเว็บไซต์สำนักเป็ นภำษำอังกฤษ อำจจะตั้งงบประมำณจ้ ำงนักศึกษำในกำร
จัดทำ
8. ข้ อมูลสถิติต่ำง ๆ ควรมีกำรเก็บสถิติกำรเข้ ำใช้ หรือสถิติกำรดำวน์โหลดข้ อมูลไปใช้
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ส่วนที่ 6
แผนยุทธศำสตร์และแผนกลยุทธ์ สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 – 2564
ประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฎสุรำษฎร์ธำนีที่เป็ นภำรกิจของสำนักส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียน
ทิศทำงกำรพัฒนำสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี
ใช้ เ ป็ นกรอบแนวทำงกำรพั ฒ นำและปฏิ บั ติ ง ำน ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธ์ ศ ำสตร์ ก ำรพั ฒ นำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี ที่มีเป้ ำหมำยในกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ โดยใช้ กลไกธรรมำภิบำลบนพื้นฐำนของศักยภำพของ
ตนเองที่มีอ ยู่ และมุ่ งส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น กำรปฏิบั ติภำรกิจ ของมหำวิ ทยำลั ย ซึ่ งสำนั ก ส่ งเสริ ม
วิชำกำรและงำนทะเบียนมุ่งเน้ น ในประเด็นยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 3 ประเด็น และยุทธศำสตร์
ขับเคลื่อนของมหำวิทยำลัย ดังนี้
ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตมีคุณภำพได้ มำตรฐำน
ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรปฏิรูปกำรเรียนกำรสอน
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำนักศึกษำ
ยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรสร้ ำงระบบกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ท่ี 8 กำรจัดกำรศึกษำวิเทศพันธกิจ
ยุทธศำสตร์ท่ี 10 กำรจัดกำรศึกษำสำหรับคนทั้งมวล
ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 5 : พัฒนำคุณภำพอำจำรย์และบุคลำกรข้ ำสู่เกณฑ์มำตรฐำน
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำบุคลำกร
ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 6 : พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรรองรับกำรเข้ ำสู่สงั คมดิจิทลั
ยุทธศำสตร์ท่ี 6 ระบบงบประมำณและกำรจัดสรรทรัพยำกรเพื่อพันธกิจ
ยุทธศำสตร์ท่ี 7 อุดมศึกษำดิจิตอล
ยุทธศำสตร์ท่ี 9 ปฏิรูประบบธรรมภิบำลและกำรบริหำรจัดกำร

ประเด็นยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ของสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
จำกยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนได้ มีกำรกำหนด
ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์เพื่อให้ สอดคล้ องและปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัยให้ สำเร็จได้ ตำมเป้ ำหมำย
ผู้บริหำรสำนักและบุคลำกรในสำนักจึงได้ ร่วมกัน กำหนดยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ของสำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน ดังนี้
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ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย : ผลิตบัณฑิตมีคุณภำพได้มำตรฐำน
กำรปฏิรูปกำรเรียนกำรสอน
ยุทธศำสตร์ขบั เคลือ่ น
กำรพัฒนำนักศึกษำ
กำรสร้ ำงระบบกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
กำรจัดกำรศึกษำวิเทศพันธกิจ
กำรจัดกำรศึกษำสำหรับคนทั้งมวล
ยุทธศำสตร์สำนัก 1 : ส่งเสริมระบบกำรจัดกำรศึกษำ
เป้ำหมำย
1. สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำได้อย่ำงทัว่ ถึงและเท่ำเทียม
2. จัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพได้มำตรฐำน
เป้ ำประสงค์
1. พัฒนำระบบกำรรับสมัครนักศึกษำที่มีประสิทธิภำพ ทั่วถึงและเสมอภำค
2. กำรมีส่วนร่วมของสำนัก คณะ/วิทยำลัย และสำขำวิชำในกำรพัฒนำ
หลักสูตรที่มีคุณภำพสอดคล้ องกับควำมต้ องกำรของประเทศ
3. กำรบริหำรจัดกำรหมวดศึกษำทั่วไปที่มีประสิทธิภำพ
4. มีระบบกำรสหกิจศึกษำเพื่อเสริมสร้ ำงศักยภำพนักศึกษำ
ยุทธศำสตร์สำนัก 2 : กำรปฏิรูปกำรเรียนกำรสอน
เป้ำหมำย
บัณฑิตทีม่ ีคุณภำพได้มำตรฐำนเป็ นทีต่ อ้ งกำรของตลำดแรงงำน
เป้ ำประสงค์
1. ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
2. ระบบกำรจัดตำรำงเรียน ตำรำงสอน กำรวัดและกำรประเมินผลที่มี
ประสิทธิภำพ
3. ส่งเสริม สนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตให้ เป็ นไปตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
กลยุทธ์

ตัวชี้ วัด

1) พัฒนำระบบกำรรับนักศึกษำให้ มีควำม จำนวนนักศึกษำใหม่รำยงำนตัว
2)

หลำกหลำย ทันสมัย ถูกต้ องและรวดเร็ว
พัฒนำระบบประชำสัมพันธ์กำรรับสมัคร
และกำรสอบคัดเลือกด้ วยวิธกี ำรที่
หลำกหลำย เพื่อให้ ท่วั ถึงถูกต้ องและ
รวดเร็ว

เทียบกับแผนรับของมหำวิทยำลัย
สัดส่วนของผู้เรียนด้ ำนวิทยำศำสตร์
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ ต่อผู้เรียนด้ ำน
สังคมศำสตร์ 

3) ส่งเสริมสนับสนุนกำรบริหำรหลักสูตร จำนวนหลักสูตรที่มกี ำรพัฒนำ/
ให้ เป็ นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ปรับปรุงตำมกรอบมำตรฐำน
ระดับอุดมศึกษำและสอดคล้ องกับ คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
ระดับควำมสำเร็จในกำรพัฒนำ
ควำมต้ องกำรของท้ องถิ่น
หลักสูตรสำขำขำดแคลน 

ค่ำเป้ำหมำย
2561 2562 2563 2564
ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ
80
80
80
80
(25 : 75) (30 : 70) (35 : 65) (40 : 60)

15

2

5

21

2

2

5

-
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กลยุทธ์

4) บริหำรจัดกำรหมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ให้ เป็ นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำ

5) ส่งเสริมให้ ทุกหลักสูตรร่วมกันพัฒนำ
ระบบสหกิจศึกษำ โดยประสำนควำม
ร่วมมือกับผู้ใช้ บณ
ั ฑิตทั้งภำครัฐและ
ภำคเอกชน
6) ส่งเสริมกำรพัฒนำอำจำรย์และ
นักศึกษำเพื่อรองรับสหกิจศึกษำ

7) สนับสนุนให้ มีกำรดำเนินงำนด้ ำนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน และกำรผลิต
บัณฑิตที่มคี ุณภำพ

ตัวชี้ วัด

ค่ำเป้ำหมำย
2561 2562 2563 2564
จำนวนหลักสูตรผ่ำนเกณฑ์ประเมิน 10
12
15
18
ระดับดีข้ นึ ไป
จำนวนหลักสูตรที่บนั ทึกข้ อมูลใน ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ
ระบบบริกำรกำรศึกษำของหลักสูตร 50
80
100 100
TQF ออนไลน์ ได้ สมบูรณ์
ภำพรวมร้ อยละของนักศึกษำที่มี
80
82
85
90
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนผ่ำนระดับดี
ขึ้นไปของรำยวิชำศึกษำทัว่ ไป
จำนวนโครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำร
1
1
1
1
เรียนกำรสอนให้ กบั อำจำรย์หมวด ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง
วิชำศึกษำทั่วไป
จำนวนรำยวิชำศึกษำทั่วไปที่มี
5
8
10
10
กำรบูรณำกำรหลักของปรัชญำ
รำยวิชำ รำยวิชำ รำยวิชำ รำยวิชำ
เศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน
จำนวนรำยวิชำที่มเี อกสำร
6
3
6
10
ประกอบกำรสอนรำยวิชำศึกษำ
รำยวิชำ รำยวิชำ รำยวิชำ รำยวิชำ
ทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
เข้ ำสู่กระบวนกำรตรวจโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นักศึกษำที่มกี ำรฝึ กประสบกำรณ์ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ
10
10
10
10
วิชำชีพในรูปแบบสหกิจศึกษำ
จำนวนอำจำรย์ท่ไี ด้ รับกำรพัฒนำ
50
30
15
เป็ นคณำจำรย์นิเทศสหกิจศึกษำ
คน
คน
คน
จำนวนสถำนประกอบกำรที่ผ่ำน
100 150 200 250
เกณฑ์มำตรฐำนสหกิจศึกษำที่ร่วม แห่ง แห่ง แห่ง แห่ง
จัดกำรศึกษำระบบสหกิจศึกษำ
หลักสูตรที่มกี ำรบูรณำกำรองค์
ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ
ควำมรู้แบบ STEM 
25
25
25
25
หลักสูตรที่ได้ รับกำรส่งเสริมกำร
ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ
จัดกำรเรียนกำรสอนแบบ Active
80
85
90
95
Learning
จำนวนหลักสูตรที่มกี ำรจัดกำรเรียน ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ
กำรสอนแบบบูรณำกำรกับหลัก
50
50
50
50
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลรวมเฉลี่ยของนักศึกษำคงอยู่
75
75
80
80
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กลยุทธ์

ตัวชี้ วัด
ควำมพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้
บัณฑิต
บัณฑิตปริญญำตรีได้ งำนทำหรือ
ประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี 

ค่ำเป้ำหมำย
2561 2562 2563 2564
ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ
80
80
80
80
ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ
40
50
60
60

= ตัวชี้วัดตำมนโยบำยมหำวิทยำลัย

โครงกำรทีต่ อบสนองกำรดำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์และประเด็นยุทธศำสตร์
1. โครงกำรบริหำร ดำเนินงำนและสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรสอบ หมวดวิชำ
ศึกษำทั่วไป
2. โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป แบบบูรณำกำรกับ
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
3. โครงกำรพั ฒนำเอกสำรประกอบกำรสอนรำยวิ ชำศึกษำทั่วไป ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.
2560
4. โครงกำรเสริ ม สร้ ำงสมรรถนะกำรสอนแบบบู ร ณำกำรในหมวดวิ ช ำศึ ก ษำทั่ว ไป
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
5. โครงกำรส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ เป็ นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQF)
6. โครงกำรพั ฒนำหลั กสูตรใหม่ ท่ีสอดคล้ องกับนโยบำยมหำวิ ทยำลั ยและนโยบำยกำร
พัฒนำประเทศ
7. โครงกำรกำรพัฒนำหลักสูตรผลิตครู
8. โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้หลำกหลำยวิธี (Mixed Method)
9. โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรสหกิจศึกษำ
10. โครงกำรพัฒนำคณำจำรย์นิเทศสหกิจศึกษำและกำรเตรียมควำมพร้ อมนักศึกษำก่อน
ฝึ กปฏิบัติสหกิจศึกษำ
11. โครงกำรอบรบควำมรู้ด้ำนกำรจัดสหกิจศึกษำนำนำชำติ
12. โครงกำรสร้ ำงควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรในกำรจัดสหกิจศึกษำ
13. โครงกำรรับนักศึกษำใหม่
14. โครงกำรสนั บ สนุ น กำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอน กำรลงทะเบี ย น กำรสอบ และกำร
ประมวลผลสำเร็จกำรศึกษำ
15. โครงกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนเพื่อกำรเรียนกำรสอนที่มีคุณภำพ
16. โครงกำรติดตำมภำวะกำรมีงำนทำและคุณภำพบัณฑิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี
17. โครงกำรจั ดท ำคู่ มื อ รั บ สมั คร กำรประชำสั มพั น ธ์ กำรรั บ สมั ครและหลั กสู ตรของ
มหำวิทยำลัย
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佳绩

ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย :
ยุทธศำสตร์ขบั เคลือ่ น
ยุทธศำสตร์สำนัก 3 :
เป้ำหมำย
เป้ ำประสงค์

กลยุทธ์

พัฒนำคุณภำพอำจำรย์และบุคลำกรเข้ำสู่เกณฑ์มำตรฐำน
กำรพัฒนำบุคลำกร
ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพทำงวิชำกำรของคณำจำรย์และบุคลำกร
ของสำนัก
คณำจำรย์และบุคลำกรของสำนักได้พฒ
ั นำศักยภำพตำมสำยงำน
1. อำจำรย์ได้ รับกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตผลงำนทำงวิชำกำร
2. บุคลำกรได้ รับกำรพัฒนำศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง
และได้ รับกำรพัฒนำที่เหมำะสมต่อสำยงำนเพื่อควำมก้ ำวหน้ ำในอำชีพ

ตัวชี้ วัด

1) ส่งเสริมกำรผลิตผลงำน จำนวนเอกสำรประกอบกำรสอนหรือตำรำหรือ
ทำงวิชำกำรที่มคี ุณภำพ หนังสือ
2) ส่งเสริมวิถวี ิชำชีพของ จำนวนอำจำรย์ท่เี ข้ ำร่วมศึกษำดูงำน/
ฝึ กปฏิบตั กิ ำรในสถำนประกอบกำรที่จัดสหกิจ
คณำจำรย์
ศึกษำ
3) พัฒนำบุคลำกรให้ มี ร้ อยละของบุคลำกรที่ได้ รับกำรพัฒนำตนเอง
นอกเหนือจำกกำรเข้ ำร่วมโครงกำรของสำนัก
ควำมรู้และทักษะที่
โครงกำรอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพในกำร
เกี่ยวข้ องกับกำร
ปฏิบตั งิ ำนของบุคลำกร
ปฏิบตั งิ ำน

ค่ำเป้ำหมำย
2561 2562 2563 2564
50
เล่ม
-

-

50
เล่ม
2
คน

2
คน

ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ
60
65
70
70
1
1
1
1
เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง

โครงกำรทีต่ อบสนองกำรดำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ประเด็นยุทธศำสตร์
1. โครงกำรส่งเสริมกำรจัดทำเอกสำรประกอบกำรสอน/หนังสือ/ตำรำ
2. โครงกำรพั ฒนำบุคลำกรและปฏิบัติรำชกำรเกี่ยวกับงำนวิชำกำรเพื่ อพั ฒนำงำนด้ ำน
วิชำกำรตำมที่ได้ รับมอบหมำย
3. โครงกำรพั ฒ นำวิ ถี วิ ช ำชี พ อำจำรย์ (เข้ ำ ร่ ว มศึ ก ษำดู ง ำน/ฝึ กปฏิบั ติ ก ำรในสถำน
ประกอบกำรที่จัดสหกิจศึกษำ)
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佳绩

ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย :
ยุทธศำสตร์ขบั เคลือ่ น

ยุทธศำสตร์สำนัก 4 :
เป้ำหมำย
เป้ ำประสงค์

ยุทธศำสตร์สำนักฯที่ 5 :
เป้ำหมำย
เป้ ำประสงค์

กลยุทธ์
1) ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบ
บริกำรกำรศึกษำด้ วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2) ส่งเสริมกำรบริหำรงำน
ภำยใต้ หลักธรรมำภิบำล
3) ส่งเสริมกำรบริหำรงำนตำม
ระบบประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ

พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรรองรับกำรเข้ำสู่สงั คมดิจิทลั
ระบบงบประมำณและกำรจัดสรรทรัพยำกรเพื่อพันธกิจ
อุดมศึกษำดิจิตอล
ปฏิรูประบบธรรมภิบำลและกำรบริหำรจัดกำร
พัฒนำระบบบริกำรกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มีระบบสำหรับกำรปฏิบตั ิงำนและกำรบริกำรด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทีท่ นั สมัย
1) มีระบบและเทคโนโลยีเพื่อรองรับกำรให้ บริกำรส่วนงำนต่ำง ๆ
ที่ทนั สมัย รวดเร็ว ครบถ้ วนและถูกต้ อง
2) มีระบบเทคโนโลยีเพื่อใช้ ในกำรปฏิบัติงำนที่รองรับข้ อกำหนด
เกณฑ์ต่ำง ๆ ที่ทนั ต่อกำรเปลี่ยนแปลง
กำรบริหำรงำนภำยใต้หลักธรรมำภิบำล
องค์กรแห่ งควำมโปร่งใส บริหำรด้วยหลักธรรมำภิบำล
1) บริหำรงำนภำยใต้ หลักธรรมำภิบำล
2) บริหำรจัดกำรมุ่งเน้ นผลสัมฤทธิ์
3) ปฏิบัติงำนเป็ นทีมอย่ำงมีศักยภำพ
4) เป็ นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้
ตัวชี้ วัด

ค่ำเป้ำหมำย
2561 2562 2563 2564

ควำมพึงพอใจระบบสำรสนเทศ

ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ
80
80
80
80

ควำมพึงพอใจผู้ใช้ บริกำรของสำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน
จำนวนข้ อร้ องเรียน
จำนวนงำนวิจัยเพื่อพัฒนำกำรดำเนินงำน
ของสำนักฯ
แนวปฏิบตั ทิ ่ดี ขี องสำนักส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียน
ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดทำข้ อมูลพื้นฐำน
ในกำรให้ บริกำรเป็ นภำษำ อังกฤษ
ผลกำรประเมินประกันคุณภำพภำยใน

ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ
80
80
80
80
12 10 7
5
2
2
2
2
เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง
1
1
1
1
เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง
3
4
4
5
4

4.25

4.25

4.25
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佳绩

โครงกำรทีต่ อบสนองกำรดำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ประเด็นยุทธศำสตร์
1. โครงกำรส่งเสริมประสิทธิภำพเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำสู่อุดมศึกษำดิจิทลั
2. โครงกำรบริหำรงำนสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
3. โครงกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร แผนงบประมำณ และแนวปฏิบัติท่ดี ีในกำรปฏิบัติงำน
ของสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
4. โครงกำรส่งเสริมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
5. โครงกำรบริหำรงำนในภำวะฉุกเฉินเร่งด่วนระดับหน่วยงำน
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佳绩

ส่วนที่ 7
กำรแปลงแผนยุทธศำสตร์และแผนกลยุทธ์
สู่กำรปฏิบตั ิ กำรติดตำมและกำรประเมินผล
กำรแปลงแผนยุทธศำสตร์และแผนกลยุทธ์สู่กำรปฏิบตั ิ
แผนยุทธศำสตร์ และแผนกลยุทธ์เป็ นกรอบในกำรกำหนดแนวทำงในกำรดำเนินงำน ดังนั้น
เพื่ อให้ เกิดกำรปฏิบัติงำนที่ตอบสนองต่ อยุ ทธศำสตร์ และกลยุ ทธ์ท่ีกำหนดไว้ จึ งมีกำรแปลงแผน
ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 – 2564 สู่กำร
ปฏิบัติ ในที่น้ ีหมำยถึง กำรนำแผนยุทธศำสตร์และแผนกลยุทธ์สำนักฯ ไปจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปี โดยกำรสื่อสำรถ่ำยถอดนโยบำย เป้ ำประสงค์ ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์และค่ำเป้ ำหมำยกลยุทธ์
หน่วยงำน วิธีกำร โครงกำร/กิจกรรม/งำน/มำตรกำร ไปสู่กลุ่มงำนต่ำง ๆ ภำยในสำนักฯ เพื่อให้
สำมำรถปฏิบัติได้ จริงและมีควำมสอดคล้ องเชื่อมโยงกัน

กระบวนกำรแปลงแผนผยุทธศำสตร์และแผนกลยุทธ์สู่กำรปฏิบตั ิ
กำรแปลงแผนยุ ทธศำสตร์ แ ละแผนกลยุ ทธ์ข องสำนั กส่ งเสริ มวิ ชำกำรและงำนทะเบี ย น
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 – 2564 สู่กำรปฏิบัติมีข้นั ตอนต่ำง ๆ ดังนี้
 จัดประชุมถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์ และแผนกลยุทธ์ สู่บุคลำกรทุกคน โดยกำรชี้แจง ทำ
ควำมเข้ ำใจ และควำมชัดเจนในแต่ละประเด็น
 จั ด กำรประชุ มร่ วมกัน เพื่ อ จั ดทำแผนปฏิบัติ ร ำชกำรประจำปี เพื่ อ ก ำหนดค่ ำ เป้ ำหมำย
แผนงำน – โครงกำร ตลอดจนทรัพยำกรที่ต้องกำรสำหรับจัดทำงบประมำณประจำปี และกำรกำกับ
ผลชี้ วั ดกำรปฏิบั ติงำนร่ วมกัน โดยยึดหลั กของแผนยุ ทธศำสตร์ แ ละแผนกลยุ ทธ์ท่ีได้ ก ำหนดไว้
เป็ นเกณฑ์
 นำแผนปฏิบั ติร ำชกำรไปปฏิบั ติต ำมโครงกำร/กิจกรรม โดยให้ บรรลุ เป้ ำหมำยที่ต้ ั งไว้
โดยมีกำรติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
กำรติดตำมและกำรประเมินผล
เพื่ อให้ กำรดำเนิ นงำนเป็ นไปตำมเป้ ำหมำย และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ ในแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปี งบประมำณ สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนเห็นควำมสำคัญของกำรติดตำมและกำร
ประเมิ น ผลกำรปฏิบั ติ งำน ซึ่ งส่ ง ผลต่ อควำมส ำเร็จ ของงำนเป็ นอย่ ำ งยิ่ ง ดั ง นั้ น ในกำรติ ดตำม
ประเมินผล สำนักส่งเสริ มวิชำกำรและงำนทะเบียนยึดหลักกำรกระจำยอำนำจ โดยสนับสนุ นกำรใช้
กลไกกำรบริหำรงำนซึ่งมีรองผู้อำนวยกำรและหัวหน้ ำสำนักงำนผู้อำนวยกำรสำนักฯ มีบทบำทอย่ำง
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佳绩

เต็มที่ในกำรบริหำรกลยุทธ์ ติดตำมกำรดำเนินงำนและประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมภำรงำนและกล
ยุ ทธ์ท่ีรั บ ผิ ดชอบ ร่ ว มกั บเจ้ ำ หน้ ำ ที่ท่ีรั บผิ ดชอบงำนโดยตรง เพื่ อน ำเสนอผลกำรปฏิบั ติงำนต่ อ
ผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน และนำเสนอต่อกองนโยบำยและแผนในกำรนำไป
ประมวลผลกำรปฏิบัติงำนระดับมหำวิทยำลัยต่อไป
ในกำรติดตำม และประเมิ น ผลงำนของส ำนั กส่ งเสริ มวิ ชำกำรและงำนทะเบี ยนหลั งจำก
ประกำศใช้ แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจำสำนักฯ แล้ วนั้น
ได้ กำหนดกำรดำเนินงำนดังนี้
1. ติดตำมเป้ำหมำยกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (งบประมำณแผ่นดิน งบประมำณรำยได้
และงบประมำณอื่น ๆ ที่ได้ รับจัดสรร) ติดตำมกำรใช้ จ่ำยเงินงบประมำณประจำทุกเดือน จำกข้ อมูล
รำยงำนสถำนะทำงกำรเงินประจำเดือน โดยมุ่งเน้ นกำรใช้ เงินให้ สอดคล้ องตำมแผนและนโยบำยของ
มหำวิทยำลัย และเป็ นไปตำมแผนงำนที่วำงไว้
2. กำรติดตำมแผนกิจกรรม
 จัดทำปฏิทนิ กิจกรรมและงบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำรให้ ผ้ ูรับผิดชอบ
โครงกำร/งำนได้ ยึดปฏิบัติ
 กระตุ้น ตรวจสอบและควบคุมกำรปฏิบัติงำนโดยกำรประชุมติดตำมเป็ นระยะ
 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนเมื่อกิจกรรม/โครงกำรเสร็จสิ้น
3. ประเมินผลสัมฤทธิ์ผลของโครงกำร/กิจกรรม/ประเมินประโยชน์ของแผนปฏิบตั ิกำร
(สิ้ นสุดปี งบประมำณ)
ผู้ รั บ ผิด ชอบโครงกำร/กิจ กรรม สรุ ป ผลกำรด ำเนิ น งำนโครงกำร/กิจ กรรม
แผนปฏิบัติกำรประจำปี นำเสนอผลสัมฤทธิ์ด้ำนกำรใช้ งบประมำณในแผนปฏิบัติกำร ผลสัมฤทธิ์
ของโครงกำรในภำพรวม ประโยชน์ของแผนปฏิบัติกำรที่ได้ รับ สรุปประเด็นปั ญหำ/แนวทำงแก้ ไข
และข้ อเสนอแนะ เพื่ อ เป็ นประโยชน์ในจั ดทำแผนปฏิบั ติกำรในปี ถัดไป นำเสนอสรุป ข้ อมูลต่ อ
คณะกรรมกำรประจำสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน พร้ อมทั้งนำเสนอต่อมหำวิทยำลัยต่อไป
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佳绩

ภำคผนวก : คำอธิบำยตัวชี้ วัดกลยุทธ์

ตัวชี้ วัด

ระดับเกณฑ์

จำนวนนักศึกษำใหม่รำยงำนตัว
เทียบกับแผนรับของมหำวิทยำลัย
สัดส่วนของผู้เรียนด้ ำน
วิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตร์สุขภำพ
ต่อผู้เรียนด้ ำนสังคมศำสตร์
จำนวนหลักสูตรที่มีกำรพัฒนำ/
ปรับปรุงตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ

ร้ อยละของนักศึกษำที่รำยงำนตัวเทียบจำกแผนรับนักศึกษำ
ในแต่ละปี กำรศึกษำตำมเกณฑ์ท่กี ำหนดไว้ ในเป้ ำหมำยประจำปี
จำนวนผู้เรียนด้ ำนวิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
ต่อผู้เรียนด้ ำนสังคมศำสตร์ ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
สุรำษฎร์ธำนี ให้ เป็ นตำมเกณฑ์ท่กี ำหนดในแต่ละปี
จำนวนหลักสูตรที่ต้องปรับปรุงตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำให้ แล้ วเสร็จในแต่ละปี ต้ องปรับปรุงตำม
จำนวนที่กำหนดไว้ ในเป้ ำหมำยของแต่ละปี (ยกเว้ นดำเนินกำร
ปรับปรุง/พัฒนำเป็ นหลักสูตรใหม่/ยุบรวมหลักสูตรก่อนปี
ปรับปรุง)
ระดับที่ 1 : สำรวจควำมต้ องกำรในกำรพัฒนำหลักสูตรขำดแคลน
ระดับที่ 2 : จัดตั้งคณะกรรมกำรในกำรจัดทำหลักสูตร
ระดับที่ 3 : นำเสนอแผนพัฒนำหลักสูตรเข้ ำสภำมหำวิทยำลัย
ระดับที่ 4 : นำเสนอหลักสูตรที่ทำกำรพัฒนำต่อสภำมหำวิทยำลัย
ระดับที่ 5 : นำหลักสูตรไปใช้
จำนวนหลักสูตรที่ได้ รับกำรประเมินจำกกำรประกันคุณภำพ
ระดับหลักสูตรประจำปี กำรศึกษำในระดับดีข้ นึ ไป จำนวนเป็ นไป
ตำมเกณฑ์กำหนดไว้ ในเป้ ำหมำยประจำปี
จำนวนของหลักสูตรที่บันทึกข้ อมูลหลักสูตรและรำยวิชำ
ครบถ้ วน สมบูรณ์ในระบบบริกำรกำรศึกษำสำหรับหลักสูตร
TQF ไม่น้อยกว่ำเกณฑ์เป้ ำหมำยที่กำหนดไว้ ในแต่ละปี

ระดับควำมสำเร็จในกำรพัฒนำ
หลักสูตรขำดแคลน

จำนวนหลักสูตรที่ผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินระดับดีข้ นึ ไป
จำนวนหลักสูตรที่บันทึกข้ อมูล
ในระบบบริกำรกำรศึกษำสำหรับ
หลักสูตร TQF ออนไลน์
ได้ สมบูรณ์
ภำพรวมร้ อยละของนักศึกษำที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนผ่ำนระดับ
ดีข้ นึ ไปของรำยวิชำศึกษำทั่วไป
จำนวนกำรโครงกำรส่งเสริม
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ กบั
อำจำรย์หมวดวิชำศึกษำทั่วไป

ร้ อยละเฉลี่ยของนักศึกษำที่ได้ ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนระดับดีข้ นึ ไป
(C) ในรำยวิชำศึกษำทั่วไปเทียบกับจำนวนผู้ลงทะเบียน ไม่น้อย
กว่ำเกณฑ์ท่กี ำหนดในแต่ละปี
จำนวนโครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยกำรจัด
อบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร/ศึกษำดูงำน ให้ กบั อำจำรย์ผ้ ูสอน
รำยวิชำศึกษำทั่วไป ตำมเกณฑ์ท่กี ำหนดไว้ ในแต่ปี
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佳绩

ตัวชี้ วัด

ระดับเกณฑ์

จำนวนหลักสูตรที่มีกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรกับ
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง
จำนวนเอกสำรประกอบกำรสอน
รำยวิชำศึกษำทั่วไป ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560 เข้ ำสู่กระบวนกำร
ตรวจโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ร้ อยละของนักศึกษำที่มีกำรฝึ ก
ปฏิบัติสหกิจศึกษำ

จำนวนของหลักสูตรที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำร
กับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวนวิชำไม่น้อยกว่ำ
เกณฑ์เป้ ำหมำยที่กำหนดไว้ ประจำปี

จำนวนอำจำรย์ท่ไี ด้ รับกำรพัฒนำ
เป็ นคณำจำรย์นิเทศสหกิจศึกษำ
จำนวนสถำนประกอบกำรที่ผ่ำน
เกณฑ์มำตรฐำนสหกิจศึกษำที่ร่วม
จัดกำรศึกษำระบบสหกิจศึกษำ
หลักสูตรที่มีกำรบูรณำกำรองค์
ควำมรู้แบบ STEM 

หลักสูตรที่ได้ รับกำรส่งเสริมกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนแบบ Active
Learning
จำนวนหลักสูตรที่มีกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรกับ
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลรวมเฉลี่ยของนักศึกษำคงอยู่

ควำมพึงพอใจบัณฑิตของผู้ใช้
บัณฑิต

รำยวิชำศึกษำทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
จัดทำเอกสำรประกอบกำรสอนและให้ ผ้ ูทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกตรวจสอบรับรอง จำนวนวิชำไม่น้อยกว่ำเกณฑ์
เป้ ำหมำยที่กำหนดไว้ ประจำปี
ร้ อยละของนักศึกษำชั้นปี ที่ 3 หรือ 4 ที่ใช้ รูปแบบกำรสหกิจ
ศึกษำแทนฝึ กประสบกำรณ์วิชำชีพเพื่อให้ สำเร็จกำรศึกษำตำม
หลักสูตร ไม่น้อยกว่ำเกณฑ์กำหนดไว้ ในเป้ ำหมำยประจำปี
จำนวนอำจำรย์ประจำหลักสูตรที่ได้ รับกำรพัฒนำตนเองเป็ น
อำจำรย์นิเทศสหกิจศึกษำ ไม่น้อยกว่ำเกณฑ์กำหนดไว้ ใน
เป้ ำหมำยประจำปี
จำนวนสถำนประกอบกำรที่ร่วมจัดกำรศึกษำระบบสหกิจกับ
มหำวิทยำลัยที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนสหกิจศึกษำ จำนวนไม่น้อย
กว่ำเกณฑ์ท่กี ำหนดไว้ ในแต่ละปี
ร้ อยละของหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ในรูปแบบ STEM ต้ องดำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดย
บูรณำกำรองค์ควำมรู้แบบ STEM ไม่น้อยกว่ำเกณฑ์กำหนดไว้
ในเป้ ำหมำยประจำปี
ร้ อยละของหลักสูตรที่ได้ รับกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
แบบ Active Learning ไม่น้อยกว่ำเกณฑ์กำหนดไว้ ในเป้ ำหมำย
ประจำปี
จำนวนหลักสูตรที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรกับ
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่ำเกณฑ์กำหนดไว้
ในเป้ ำหมำยประจำปี
จำนวนนักศึกษำคงอยู่ในแต่ละปี เทียบกับจำนวนนักศึกษำตอน
รับรับเข้ ำ ข้ อมูลนักศึกษำเต็มเวลำตั้งแต่ช้ันปี ที่ 1 – 5 เฉลี่ยเป็ น
ร้ อยละไม่น้อยกว่ำเกณฑ์ท่กี ำหนดในแต่ละปี
ร้ อยละควำมพึงพอใจกำรใช้ บัณฑิตมหำวิทยำลัยรำชภัฎ
สุรำษฎร์ธำนีของผู้ใช้ บัณฑิตไม่น้อยกว่ำเกณฑ์กำหนด
ในแต่ละปี
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ตัวชี้ วัด

บัณฑิตปริญญำตรีได้ งำนทำหรือ
ประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี

จำนวนเอกสำรประกอบกำรสอน
หรือตำรำหรือหนังสือ
จำนวนอำจำรย์ท่เี ข้ ำร่วมศึกษำ
ดูงำน/ฝึ กปฏิบัติกำรในสถำน
ประกอบกำรที่จัดสหกิจศึกษำ
ร้ อยละของบุคลำกรที่ได้ รับกำร
พัฒนำตนเองนอกเหนือจำกกำร
เข้ ำร่วมโครงกำรของสำนักฯ
โครงกำรอบรมเพื่อพัฒนำ
ศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกร
ควำมพึงพอใจระบบสำรสนเทศ

ควำมพึงพอใจผู้ใช้ บริกำรของ
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน
จำนวนข้ อร้ องเรียน

จำนวนงำนวิจัยเพื่อพัฒนำกำร
ดำเนินงำนของสำนักฯ
แนวปฏิบัติท่ดี ีของสำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน
ผลกำรประเมินประกันคุณภำพ
ภำยใน

ระดับเกณฑ์

จำนวนบัณฑิตปริญญำตรีท่ไี ด้ งำนทำหรือประกอบอำชีพอิสระ
ภำยใน 1 ปี เทียบกับจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำในปี
กำรศึกษำที่เดียวกัน ไม่น้อยกว่ำเกณฑ์เป้ ำหมำยที่กำหนดไว้
ในแต่ละปี
จำนวนเอกสำรประกอบกำรสอนหรือตำรำหรือหนังสือที่อำจำรย์
ได้ ผลิตขึ้น ไม่น้อยกว่ำเกณฑ์เป้ ำหมำยที่กำหนดไว้
ในแต่ละปี
จำนวนอำจำรย์ท่เี ข้ ำร่วมศึกษำดูงำน/ฝึ กปฏิบัติกำร
ในสถำนประกอบกำรที่จัดสหกิจศึกษำให้ กบั หลักสูตร
ไม่น้อยกว่ำเกณฑ์เป้ ำหมำยที่กำหนดไว้ ในแต่ละปี
ร้ อยละของบุคลำกรที่ได้ รับกำรฝึ กอบรม / ประชุม /พัฒนำ
ตนเอง นอกเหนือจำกกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักฯ ไม่น้อยกว่ำ
เกณฑ์ท่กี ำหนดในแต่ละปี กำรปฏิบัติงำน
จำนวนโครงกำรจัดฝึ กอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพในกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกรสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
ตำมที่กำหนดในแต่ละปี
ร้ อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้ บริกำรงำนระบบสำรสนเทศของ
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ไม่น้อยกว่ำที่กำหนดใน
แต่ละปี กำรปฏิบัติงำน
ร้ อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้ บริกำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียนไม่น้อยกว่ำที่กำหนดในแต่ละปี กำรปฏิบัติงำน
จำนวนข้ อร้ องเรียนสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
ที่ได้ รับในแต่ละภำคเรียนไม่มำกกว่ำเกณฑ์ท่กี ำหนดของ
แต่ละปี
จำนวนงำนวิจัยเพื่อพัฒนำกำรดำเนินงำนของสำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน ไม่น้อยกว่ำที่กำหนดในแต่ละปี กำร
ปฏิบัติงำน
จำนวนแนวปฏิบัติท่ดี ีในกำรปฏิบัติงำนของสำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียนตำมกำหนดในแต่ละปี
ผลกำรประเมินประกันคุณภำพภำยในไม่น้อยกว่ำที่กำหนดใน
แต่ละปี กำรปฏิบัติงำน
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佳绩

ตัวชี้ วัด

ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดทำ
ข้ อมูลพื้นฐำนในกำรให้ บริกำร
เป็ นภำษำ อังกฤษ

ระดับเกณฑ์

ระดับที่ 1 : ปรับปรุงแบบฟอร์มพื้นฐำนต่ำง ๆ ให้ มี
ภำษำอังกฤษ
ระดับที่ 2 : จัดทำป้ ำยแนะนำต่ำง ๆ ในสำนักให้ เป็ น
ภำษำอังกฤษ
ระดับที่ 3 : ปรับปรุงเว็บไซต์เป็ นระบบ 2 ภำษำ คือ ภำษำไทย
และภำษำอังกฤษ
ระดับที่ 4 : จัดทำคู่มือต่ำง ๆ เป็ นภำษำอังกฤษ
ระดับที่ 5 : มีบุคลำกรที่สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษเพื่อ
ให้ บริกำรแก่ผ้ ูติดต่อต่ำงชำติได้

佳绩 佳绩 佳绩 佳绩 佳绩 佳绩 佳绩 佳绩 佳绩 佳绩 佳绩 佳绩 佳绩 佳绩 佳绩 佳绩 佳绩 佳绩 佳绩 佳绩 佳绩 佳绩 佳绩 佳绩
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佳绩

ซื่อสัตย์ รอบรู้ สู้งาน บริการประทับใจ

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบีย น มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ สุราษฎร์ธานี

