คำนำ

(ร่าง)แผนปฏิบัติราชการ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประจาปีงบประมาณ 2563

คานา
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ขึ้นภายใต้กร อบแผน
ยุทธศาสตร์ และมหาวิทยา ลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี ที่เผยแพร่ให้ส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้
นาไปใช้ในการกาหนดการจัดทาแผนปฏิบัติร าชการของหน่วยงาน และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ /
กลยุทธ์สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2561 - 2564
นอกจากนี้ ในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ ได้วิเคราะห์ ทบทวนการดาเนินงานต่าง ๆ
ให้เป็นไปตามกับภาร กิจและเป้าหมายของสานัก และการดาเนิ นการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัด และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย เพื่อการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
รวมถึงการนาผลการปฏิบัติงานและปัญหาจากการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2561 ในเรื่องต่าง ๆ มา
ทบทวนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2563
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีความคาดหวังให้แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ .ศ. 2563 ฉบับนี้ จะเป็นการบูรณาการและการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ ที่ชัดเจนและ
ผลักดันให้การดาเนินการในภารกิจต่าง ๆ ภายในสานัก ให้เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าประสงค์และ
วิสัยทัศน์ของสานักสามารถตอบสนองเป้าหมายและแสดงผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ได้อย่างเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจนสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยต่อไป

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2563
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
กรอบการวางแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานและการวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อมขององค์กร
ข้อมูลพื้นฐาน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2563
ส่วนที่ 4 การติดตามและการประเมินผล
ภาคผนวก คาอธิบายตัวชี้วัด

1
2
3
7
7
8
18
18
40
45
51
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บทสรุปผู้บริหาร
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานสนับสนุนและอานวยความสะดวก
ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และให้บริการข้อมูลข่าวสารทา งด้านวิชาการ โดยประสานงานกับ
คณะและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อยู่ภายใต้การกากับดูแลของรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการบริหารงาน
โดยยึดหลักการส่งเสริมวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มีการให้บริการ ด้วยใจ
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้การบริหารงานที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการดาเนินงานตามภารกิจและแผนปฏิบัติราชการ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ที่ได้มีการนาเสนอต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 2 ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ของสานั ก 5 ยุทธศาสตร์ โดยมีตัวชี้วัด การ
ปฏิบัติงาน 23 ตัวชี้วัด ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :
ประเด็นยุทธศาสตร์
การยกระดับคุณภาพการศึกษา 1 : ส่งเสริมระบบการจัดการศึกษา
2 : ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน

จานวน
ตัวชี้วัด
16
(มรส. 4
สวก. 12)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4:
การพัฒนาระบบบริหาร

7
(มรส.1
สวก.6)

ประเด็นยุทธศาสตร์
1 : ส่งเสริมระบบการจัดการศึกษา
3 : ส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์ด้านวิชาการ
และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
4 : พัฒนาการให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5 : บริหารการดาเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล

3
แผนปฏิบัติราชการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2563

ร่างงบประมาณ พ .ศ. 2563 ที่ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดทาคาขอตั้ง
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 ทั้งสิ้น 8,333,298 บาท โดยแบ่งเป็น
1. งบประมาณแผ่นดิน เป็นเงิน 4,003,090 บาท
1.1 แผนงานพื้นฐาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน (งบดาเนินงาน)
โครงการ
1) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การลงทะเบียน การสอบ และ
ประมวลผลสาเร็จการศึกษา
2) สนับสนุนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจัดการเรียนการสอน การสอบ
3) สนับสนุนฝ่ายงานสหกิจศึกษาในการจัดการเรียนการสอน

จานวนเงิน
690,140 บาท
441,300 บาท
399,800 บาท
รวม 1,531,240 บาท

1.2 งบลงทุน (ครุภัณฑ์-ก่อสร้าง)
โครงการ
1) ระบบสหกิจศึกษา
2) ปรับปรุงสานักงานสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จานวนเงิน
2,091,850 บาท
380,000 บาท
รวม 2,471,850 บาท

2. งบประมาณเงินรายได้ เป็นเงิน 3,230,878 บาท
2.1 แผนงานยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม
แผนยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
1. ติดตามภาวะการมีงานทาและคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี
2. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนในการจัดการเรียนการสอน
(การจัดการเรียนเรียนรู้ที่บูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
3. พัฒนาศักยภาพคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
4. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับการ
ฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5. พัฒนาศักยภาพและทักษะต่าง ๆ ของนักศึกษาก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ในสถานประกอบการ

จานวนเงิน
32,650 บาท
24,450 บาท
148,530 บาท
34,450 บาท
157,850 บาท
4
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โครงการ/กิจกรรม
จานวนเงิน
6. ปฐมนิเทศการเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการ/หน่วยงานของ
15,750 บาท
นักศึกษาสหกิจศึกษา
7. การนาเสนอผลปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
9,900 บาท
8. เสริมสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายสหกิจศึกษา สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน
19,640 บาท
กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือเครือข่ายสหกิจศึกษาไทย
49,124 บาท
กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ/หน่วยงานทั้งในและ 174,250 บาท
ต่างประเทศ
9. ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
110,350 บาท
10. พัฒนาศักยภาพคณาจารย์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
41,915 บาท
กิจกรรมเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิชาศึกษาทั่วไป
53,294 บาท
11. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
150,000 บาท
รวม 1,050,703 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
1. พัฒนาบุคลากรและปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการเพื่อ พัฒนางานด้าน
วิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย
กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
11,810 บาท
กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะการทางานเพื่อสนับสนุนงานวิชาการด้วย
91,150 บาท
การศึกษาหน่วยงานต้นแบบ
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการทางานของบุคลากร
167,760 บาท
กิจกรรมปฏิบัติราชการการพัฒนางานวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย
59,956 บาท
รวม 330,676 บาท
รวมทั้งหมด 1,381,379 บาท
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2.2 แผนงานพื้นฐาน
โครงการ
แผนงานพื้นฐาน 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
1. ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ ผู้บริหารงานวิชาการและบุคลากร
เพื่อการบริหารการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาเอกสารประกอบการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560
3. ติดตามการจัดการเรียนรู้และประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4. ทวนสอบและรายงานผลการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวม
แผนงานพื้นฐาน 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
1. รับนักศึกษาใหม่
2. บริหารงานสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รวม
แผนงานพื้นฐาน 3 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
1. ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสานัก
2. การจัดการความรู้และจัดทาแผนปฏิบัติราชการ แผนงบประมาณประจาปี
งบประมาณ 2564
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
สาหรับเจ้าหน้าที่ระดับคณะ
4. อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลการสอนในระบบบริการการศึกษา
ตามกรอบ TQF
5. จัดทาคู่มือรับสมัคร ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
รวม

จานวนเงิน
108,500 บาท
25,400 บาท
32,204 บาท
140,510 บาท
306,614 บาท
614,804 บาท
723,905 บาท
1,338,709 บาท
57,280 บาท
121,646 บาท
11,750 บาท
13,500 บาท
208,480 บาท
412,656 บาท
2,057,979 บาท
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ส่วนที่ 1
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามที่มหาวิทยาลัยได้วางแนวทางก ารปฏิบัติร าชการประจาปี พ .ศ. 2563 และกาหนดให้ทุก
ส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยจัดทา แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ .ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อให้สามารถดาเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันและสามารถบรรลุ
ตัวชี้วัดต่าง ๆ ทั้งระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบป ระมาณ พ.ศ.
2563 โดยมีขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
1. ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ โดยมีประเด็นในการจัดประชุมดังนี้
1.1 วิเคราะห์และทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ ฉบับปรับปรุง ปี พ .ศ.
2561 - 2564
1.2 ทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัดของและระดับความสาเร็จข องแผนยุทธ ศาสตร์ กลยุทธ์
ประจาปี พ.ศ. 2561
1.3 วิเคราะห์ผลการดาเนินงานและผลการประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายในประจา
สานักของปีงบประมาณ 2561
1.4 วิเคราะห์แนวทางการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยประจาปี 2563
2. จัดทาแผนปฏิบัติราชการและกาหนดตัวชี้วัดระดับสานักให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดร ะดับ
มหาวิทยาลัยประจาปี พ.ศ. 2563 ภายใต้กรอบภาระงานของสานัก
โดยคณะกรรมการจัดทาแผนของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์กาหนดความสาเร็จของการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ ที่ร้อยละ 80 โดยคานวณจากตัวชี้วดั ที่กาหนดค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ.
2563
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กรอบการวางแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปรัชญา
ส่งเสริมมาตรฐานวิชาการ บริการด้วยใจ ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี
วิสัยทัศน์
ส่งเสริมระบบการจัดการศึกษาและ การจัด การเรียนการสอน มุ่งพัฒนาระบบบริการ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไป
ตามเกณฑ์อุดมศึกษาและเสริมสร้างระบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2. สนับสนุนการดาเนินงาน การบริหารและการพัฒนา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและ
สหกิจศึกษา
3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและ
หลากหลายวิธี
4. กากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานบริหารหลักสูตรให้มีคุ ณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
5. พัฒนาระบบ บริการการศึกษาด้วย เทคโนโลยี สารสนเทศ ที่ ทันสมัย และ มี
ประสิทธิภาพ
6. พัฒนาระบบการบริหารงานภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
เป้าหมาย
1. สร้างโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
2. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
3. บัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
4. ระบบบริการการศึกษามีประสิทธิภาพ
5. บุคลากรของสานัก ได้รับการพัฒนาและมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และส่งเสริม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
6. มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
8
แผนปฏิบัติราชการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2563

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 ด้ว ยการนาความรู้ ความสามารถมาอานวยความสะดวก ช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหา ให้ข้อมูลหรือให้คาปรึกษาได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องอย่างเต็มความสามารถ และเป็นที่ประทับใจ
ของผู้รับบริการ
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นโยบายการบริหารงานแนวทางในการดาเนินงานและมาตรการในการป้องกันการทุจริต
ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นโยบายการบริหารงาน
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ
บริหารสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงได้กาหนดนโยบายการดาเนินงานให้สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. จัดระบบการบริ หารงานและบริการการศึกษา ให้ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย ตามภารกิจของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. การจัดสรรงบประมาณเหมาะสม เพียงต่อ เรียงลาดับตามความสาคัญและทั่วถึง
ทุกฝ่ายงาน โดยยึดหลักการจัดตั้งงบประมาณและใช้จ่ายงบประมาณใ
ห้ ถูกต้องตามระเบียบ และ
ก่อให้เกิดความคุ้มค่าต่อองค์กร
3. บุคลกรต้องปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มความสามารถและศักยภาพ
4. ให้บุคลากรปฏิบัติงานโดยคานึงถึงคุณภาพการให้บริการที่ได้มาตรฐานเพื่อสร้าง
ความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
5. มีการตรวจสอบและประเมินผลใน การดาเนิน งานต่างๆ ของสานั กส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
6. พัฒนาระบบและกลไกในการควบคุมคุณภาพภายใน จัดทาเอกสารระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้สอดคล้องกับองค์ประกอบที่
กาหนดไว้ใน ระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้กากับและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบนโยบายและหลักการของมหาวิทยาลัย
7. เน้นการปฏิบัติงานที่ยึดหลักธรรมมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้การดาเนินงาน ของบุคลการ เป็นไป อย่าง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
คณะกรรมการบริหารสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงได้กาหนดนโยบายการดาเนินงาน ดังนี้
1. จัดสรรคนให้เหมาะกับงานที่ได้รับมอบหมาย โดยคานึงถึง ภาระงานที่เหมาะสม
ความก้าวหน้าในสายงาน และประสิทธิผลจากการปฏิบัติงาน
2. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นธรรม ผลของการปฏิบัติงานเป็นส่วนสาคัญในก ารประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี และการ
ดาเนินงานที่ตอบสนองต่อ ตัวชี้วัดผลแผนปฏิบัติการของกลุ่มงาน รวมถึงประเมินผลขีดความสามารถ
และสมรรถน ะต่าง ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานมาใช้ในสานัก เพื่อสามารถตรวจสอบการบริหารผลการ
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ปฏิบัติงานของบุคลากรและผู้บริหารเพื่อนาไปสู่การบรรลุพัน ธกิจของสานักอย่างมีประสิทธิภาพแล ะ
ประสิทธิผลต่อไป
3. มีฐานข้อมูลบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสามารถนาศักยภาพของบุคลากรมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางาน
4. การส่งเสริมให้บุคลากร ให้เป็นผู้มีความสามารถ มีความคล่องตัวในการทางาน
โดยการพัฒนาตนเองตามสายงานโดยในแ ต่ละปีบุคลาก รไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมด
ต้องได้รับการอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติงาน
5. ในทุกปีสานักดาเนินการส่งเสริม การพัฒนา ศักยภาพอื่นๆ ที่เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทุกคนของสานัก
นโยบายด้านจรรยาบรรณและวัฒนธรรมองค์กร
สานักส่งเสริมมุ่งเน้นให้บุคลากรปฏิบัติตนตาม อัตลักษณ์ ของส่วนงาน จึงได้กาหนดให้
บุคลากรต้องปฏิบัติตนให้เป็นไปตามมาตรฐานของสานัก คือ
1. บุคลากรต้องเป็นผู้ ยึดถือในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม รักษา
วินัย
2. ส่งเสริมให้บุคลากรไม่ทนต่อพฤติกรรมการทุจริต และต่อต้านการทุจริต
3. บุคลากรต้องไม่มผี ลประโยชน์ทับซ้อนในการทางาน
4. บุคลากรต้องปฏิบัติงาน ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ
เพื่อให้ไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์
5. ยึดหลักความรับผิดชอบ เมื่อดาเนินงานผิดพลาดและส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน
และมหาวิทยาลัยต้องยอมรับการเข้าสู่กระบวนการลงโทษตามบทบัญยัติทางวินัยของมหาวิทยาลัย
แนวทางการดาเนินงานตามจุดเน้นที่สาคัญ
ด้านการบริหารและการจัดการ
1. ส่งเสริมให้นาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย สะดวก มาใช้ใน
การปฏิบัติงานเพื่อรองรับการให้บริการการศึกษา และการบริหารงานของสานัก รวมถึงสนับ สนุนให้ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อการบริหารหลักสูตร และการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองการเข้าสู่สังคมดิจิทัล
2. สนับสนุนพัฒนาหลักสูตร การบริหารงานหลักสูตร การพัฒนา ด้านการจัดการ
เรียนการสอนให้แก่อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาร ะดับคณะ และพัฒนาบุคคลากรของสานัก อย่าง
ต่อเนื่องให้มีคุณภาพเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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3. จัดกระบวนการรับนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อการรับนักศึกษาใหม่ที่มี
คุณสมบัติถูกต้อง เหมาะสม และบรรลุตามเป้าหมายการรับนักศึกษา
4. นาเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อการจัดเก็ บข้อมูลของบุคลาก รอย่างเป็นระบบ เพื่อนา
ข้อมูลมาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนางานของสานัก
5. จัดสรรให้บุคลากรของสานักได้รับการพัฒนาตนเองตามภาระงานและศักยภาพ
ด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมี
การจัดระบบคือ
5.1 ให้ ทุกปีงบประมาณสานักต้องมีการดาเนินการจัดอบรม /พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง และจัดการศึกษาดูงาน
อย่างน้อย 1 เรื่อง
5.2 ให้บุคลากรมีโอกาสเข้าอบรมพัฒนาตนเองในเรื่องต่าง ๆ ที่หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดาเนินการจัดตามความเหมาะสม
5.3 การจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณสาหรับการพัฒนาตนเอง นอก
สถานที่เพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม และเนื่องจากสานักมีบุคลากรหลายท่านและมีงบ ประมาณจากัด
ให้จัดระบบ การหมุนเวียนการได้รับอนุญาตให้ไปพัฒนาตนเอง
6. จัดให้มีหัวหน้างานเพื่อการดูแล กากับ และควบคุมให้บุคลากรปฏิบัติงานภายใต้
การใช้ความรู้ความสามารถที่ถูกหลักวิชาการ ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และยืดหยุ่นพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง โดยต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมโดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสานัก และ
ความซื่อสัตย์สุจริตในการดาเนินงาน
7. ดาเนินงานของสานักให้เป็นไปตามแผนและบริหารโครงการให้เกิด ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดโดยคานึงถึงคุณภาพ ความสาเร็จและประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก
8. ดาเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาโดยประสานความร่วมมือ
ภายในสานักและหน่วยงานระดับคณะ สาขาวิชา
ด้านการเงินและงบประมาณ พัสดุ
1. วิเคราะห์ สังเคราะห์และ จัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
มุ่ง เน้นความถูกต้องสมเหตุสมผลเป็นธรรม และเกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและเป็นไปตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
2. วิเคราะห์การจัดทาโครงการ และการจัด ทาคาของบประมาณของหน่วยงานโดย
ดาเนินการบนพื้นฐานของหลักการเหตุผลและขั้นตอนการวางแผนและบริหารโครงการโดยผลของงาน
ต้องสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ของสานัก มหาวิทยาลัยและการประกันคุณภาพการศึกษา
3. การใช้จ่ายงบประมาณต้องมีความชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
และคานึงถึงความคุ้มค่าและผลประโยชน์ของรัฐ และมหาวิทยาลัยเป็นที่ตั้ง
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4. มีการติดตาม กระตุ้น ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
งบประมาณ
5. รายงานสถานการณ์ทางการเงินเสนอต่อผู้บริหารอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
6. รายงานผลการดาเนินงานให้มหาวิทยาลัยทราบทั้งรายเดือนและรายไตรมาส
7. สรุปผลการดาเนินงาน
วิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามแผน เมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณเพื่อจัดทาเป็นฐานข้อมูลสาหรับการบริหารงานต่อไป
มาตรการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นปฏิบัติ งานภายใต้ความ
ซื่อสัตย์ สุจริต รักษาจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน และต่อต้านการทุจริตทุกประเภท จึงได้มีนโยบาย
ในการกากับและมีมาตรการในการป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกันและถูก ต้องอันเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ดังนี้
1. มาตรการการป้องกันด้านการรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนต่อ
1.1 กาหนดประเภท วิธีการและขั้นตอนในการรับสมัครนักศึกษาที่ชัดเจน
ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วไป และตรวจสอบได้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการรับสมัครหลาย
ประเภท
1.2 ให้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครตามเอกสารการรับสมัครหรือแผนรับสมัครที่
สาขาวิชาจัดส่งมาให้เท่านั้น
1.3 นักเรียนที่ได้รับการรับเข้าศึกษาโดยกรณีพิเศษหรือทุนพิเศษ เช่น โควตานักกีฬา
จะต้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการรับหรือให้ทุนนั้นมีหนังสือรับรองเป็นหลักฐานก่อนการดาเนินงาน
1.4 แสดงประกาศหรือระเบียบในการจัดเก็บค่ารับสมัคร ค่าใบสมัครที่จัดเจน
1.5 ในการรับสมัครนักศึกษาห้ามมิให้ไม่มีการเรียกร้องทรัพย์สินหรือผลประโยชน์
ตอบแทนใด ๆ นอกเหนือจากประกาศการจัดเก็บค่าสมัคร ค่าใบสมัครในการสมัครเข้าศึกษาต่อ
1.6 จัดให้หัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ร่วมใน การประมวลผล และการตรวจสอบความ
ถูกต้องของรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อก่อนการดาเนินการประกาศผล
1.7 การขยายจานวนหรือลดจานวนของแผนรับสมัครนักศึกษาจะต้องได้รับการอนุมัติ
จากสาขา คณะโดยสอดคล้องกับการประชุมของกรรมการบริหารวิชาการหรือสภามหาวิทยาลัยเท่านั้น
1.8 ในการตรวจ สอบผลการสอบเปิดโอกาสในผู้สมัครหรือผู้เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
สามารถตรวจสอบและสอบถามได้
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2. มาตรการป้องกันด้านการเบิกจ่าย ในการจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม
และสัมมนา
2.1 การเบิกจ่ายงบประมาณต้องเบิกจ่ายตามความเป็นจริง ทั้งจานวนผู้เข้าอบรม
ระยะเวลา และรายละเอียดการดาเนินงาน และเป็นไปตามระเบียบทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
2.2 เป้าหมายของดาเนินงานโครงการ ทั้งฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมหรือสัมมนา
ต่าง ๆ ต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสานัก และมหาวิทยาลัยอันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการดาเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการ สอน การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอย่างชัดเจน
2.3 ให้มีเจ้าหน้าที่ดาเนินงานโครงการร่วมกัน และจัดทาสรุปผลการดาเนินงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณต่อผู้อานวยการสานักทุกครั้งที่จัดโครงการ
3. มาตรการป้องกันด้านการจัดหาพัสดุ
3.1 มีการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ทับซ้อนห รือการเอื้อประโยชน์ของบุคลากรที่
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
จัดหาต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 หรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.5 มีการตรวจรับ ตรวจนับ และส่งมอบพัสดุ ให้เป็นไปตามจานวน ปริมาณ คุณภาพ
คุณสมบัติ ตรงตามวัตถุประสงค์โครงการหรือแผนงาน
ในการดาเนินงานต่าง ๆ ให้มีหัวหน้างานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการกากับ ดูแล และ
ตรวจสอบ หากเมื่อตรวจสอบพบการดาเนินการผิดพลาดอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน หรือมี
การร้องเรียนเรื่องทุจริต จะต้องได้รับการสืบสวนหาข้อเท็จจริง และเมื่อพบว่าเป็นการกระทาที่ผิดจริงจะ
ได้รับบทลงโทษตามกระบวนการทางวินัยตามระเบียบของมหาวิทยาลัยตามลาดับชั้นความผิด
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ประเด็นสาคัญที่มุ่งเน้นการดาเนินงานให้พัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจากผลการ
ดาเนินงานที่ผ่านมา
1. กากับ ดูแล การดาเนินงาน ให้ได้มาตรฐานหลักสูตร TQF บริหารหลักสูตรให้เป็นไ ปตาม
เกณฑ์มาตรฐานการบริหารหลักสูตร ปี 2558 มาตรฐานการอุดมศึกษา 2561 และสอดคล้องตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษา
2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา /ปรับปรุง หลักสูตรให้สอดคล้องต่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การสอบ ให้เป็นไปอย่ างมีประสิทธิภาพ
และปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ให้ดาเนินการเตรียมความพร้อมและทาความเข้าใจระหว่างสานัก
ส่งเสริมวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย
4. การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนการให้บริการนักศึกษา อาจารย์
กรรมการบริหารหลัก สูตร เพื่อให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสังคมดิจิทัล
ในปัจจุบันและในอนาคต
5. จัดทาระบบสารสนเทศใหม่ ๆ ของแต่ละงาน รวมทั้งปรับปรุงระบบสารสนเทศเดิมให้มี
ความทันสมัยต่อการใช้งาน เพื่อช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการทางานให้ดียิ่งขึ้น
6. ประสานงานกั บหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถร่วมกัน
ดาเนินการรวบรวมข้อมูลและสรุปผลข้อมูลต่าง ๆ ตามกลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัดและยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ
7. มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับปฏิทินวิชาการ การดาเนินงานอื่น ๆ ของ
สานักฯ เพื่อให้คณะ คณาจารย์ และนักศึกษาดาเนินงานต่าง ๆ ได้ตรงตามระยะเวลา
8. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองเพื่อการนาความรู้มาพัฒนางาน และเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงานของตนเอง
9. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการวิจัยสถาบันในส่วนงานของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่างมีระบบ ในการศึกษาค้นคว้าประเด็นปัญหาที่จะหาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้และวิจัยของ
สานัก
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจาสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จากการประชุมคณะกรรมการประจาสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มีการ
นาเสนอผลการดาเนินงานของสานักส่งเสริมวิชาการแ ละงานทะเบียนประจาปีการศึกษา 256 1
(ปีงบประมาณ 2562) และได้นาเสนอร่างแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติกา รโครงการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับข้อเสนอแนะในประเด็น ดังนี้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
1. ตัวชี้วัดที่กาหนดต้องท้าทายการปฏิบัติงาน และสามารถวัดผลที่แท้จริงอันจะไปสู่การสร้าง
ประสิทธิภาพต่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงาน เช่น
1.1 การวัดผลตัวชี้วัดการจัดทาหรือการบริหารหลักสูตรควรมีความชัดเจนและแบ่งเป็นระดับ
ที่สามารถวัดได้ มีความท้าทายให้ปฏิบัติงาน และเพื่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
1.2 เป้าหมายอื่น ๆ ควรให้ครอบคลุมเนื้องานอันนาไปสู่การพัฒนางานให้ประสบความสาเร็จ
เป็นรูปธรรม
1.3 งานสหกิจศึกษา ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน ท้าทายความก้า วหน้าเพื่อให้สามารถกระตุ้น
การดาเนินการให้สหกิจศึกษาเกิดความก้าวหน้าและเกิดขึ้นอย่างจริงจัง
2. การจัดทางบประมาณให้คานึงถึงการพัฒนาบุคลากรให้เพิ่มมากขึ้น เพียงพอต่อการพัฒนา
บุคลากรทุกคน ซึ่งงบประมาณในส่วนนี้ควรเป็นสัดส่วนที่มากกว่างบประมาณดาเนินงาน โดยใน
งบประมาณด้านการบริหารจัดการไม่ควรให้สูงเกินไป
3. โครงการที่ส่งผลต่อมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน หรือพัฒนามาตรฐานการจัดการเรียน
การสอนควรมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอน เช่น การอบรม
ให้ความรู้แก่อาจารย์ การจัดทาเอกสารประกอบการสอน การติ ดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
หรือผลการจัดการเรียนการสอน
4. งานของสานักส่งเสริมวิชาการฯ ส่วนใหญ่เป็นงานต่อเนื่อง ซึ่งควรนาฐานข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจ นอกจากการจัดเก็บสถิติย้อนหลัง 3 – 5 ปีอย่างที่ได้ดาเนินการมาแล้วนั้น ควรเพิ่มเติมโดยการ
เปรียบเทียบกับกลุ่มมหาวิทย าลัยใกล้เคียง หรือมีมหาวิทยาลัยต้นแบบมาใช้ประกอบการจัดทาข้อมูล
เพื่อการตัดสินใจในการกาหนดกลยุทธ์หรือกาหนดตัวชี้วัด เช่น ในการรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยใน
กลุ่มใกล้เคียงได้รับผลการดาเนินการมากหรือน้อยกว่าอย่างไร หรือมหาวิทยาลัยที่ประสบความสาเร็จใน
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การดาเนินกา รรับนักศึกษาได้ใกล้เคียงความต้องการนั้นมีกลยุทธ์การดาเนินงานอย่างไรที่จะสามารถ
นามาเป็นต้นแบบได้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. การดาเนินงานของสานักในการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติราชการ เป็นไปตามแผน ซึ่งจะเห็น
ได้ว่าผลการ ดาเนินงานที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดจะเป็นตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยที่ได้ รับมอบหมาย ดังนั้นอาจ
ต้องมีการวางระบบหรือประสานงานให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นในภาระความรับผิดชอบ
2. ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ในปัจจุบันได้พัฒนาให้เห็นข้อมูลต่าง ๆ เพื่อการตัดสินใจได้
เพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไร งานของสานักส่งเสริมวิชาการฯ ส่วนใหญ่เป็นงานต่อเนื่อง จึงจาเป็นอย่างยิ่ง ที่
ต้องพัฒนาฐานข้อมูลทั้งรูปแบบปัจจุบัน ข้อมูลย้อนหลัง และควรสรุปผลข้อมูล ชี้ประเด็นต่าง ๆ ที่
สาคัญที่ส่งผลต่อการบริหาร การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของสานัก

เพื่อนาไ ปใช้

ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการดาเนินงาน
3. การประเมินบัณฑิตจะพบได้ว่ามีผลการประเมินบางคณะไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน จะต้องทาการ
รวบรวมผล และแสดงผลที่ไม่ผ่านเกณฑ์ หรือข้อที่ได้ผลการประเมินต่า รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่
ได้รับแจ้งให้กับคณะ ผู้บริหารรับทราบเพื่อนาไปปรับปรุง/พัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานและการวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อมขององค์กร
สานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานสนับสนุนและอานวยความสะดวก
ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และให้บริการข้อมูลข่าวสารทา งด้านวิชาการ โดยประสานงานกับ
คณะและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อยู่ภายใต้การกากับดูแลของรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการบริหารงาน
โดยยึ ดหลักการส่งเสริมวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มีการให้บริการที่
ประทับใจและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้การบริหารงาน
ที่สอดคล้องกับการบริหารงานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน
สานักทะเบียน และประมวลผล เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ .ศ. 2516 ขณะที่มหาวิทยาลัยมีฐานะเป็น
วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี ภายหลังได้ทาการเปลี่ยนชื่อให้ครอบคลุมภารกิจ ในการดาเนินงาน โดยมีชื่อว่า
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้ งอยู่ชั้นที่ 1 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ เป็น
หน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานทางด้านวิชาการ
ด้วยการกากับมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาร ะดับปริญญาตรีให้สอดคล้องกับมาตรฐานอุดมศึกษาและ
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
การบริหารงานสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานกากับมาตรฐานสนับสนุนและอานวย
ความสะดวกในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และให้บริการข้อมูลข่าว สารทางด้านวิชาการ โดย
ประสานงานกับคณะ สาขาวิชา และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง มีภารกิจตาม กลุ่มงานออก เป็น 3 ส่วนงาน
แต่ละส่วนงานแบ่งเป็น 6 กลุ่มงาน มีฝ่ายงาน 13 ฝ่ายงาน ดังนี้
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กลุ่มงานสานักอานวยการ
งานบริหารทั่วไป (หัวหน้าสานักงาน)
ฝ่ายงานที่ 1 ฝ่ายบริหารและธุรการ (หัวหน้าสานักงาน)
1. งานธุรการและงานสารบรรณ (ภัทราพร)
1.1 การรับเอกสารและคัดแยกเอกสาร
1.2 จัดพิมพ์หนังสือราชการต่าง ๆ และจัดทาประกาศ คาสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับสานัก
1.3 การทาลายเอกสารที่หมดอายุรักษา
2. งานนโยบายและแผน (ปทิตตา)
2.1 จัดทาแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสานักฯ ระยะ 5 ปี
2.2 จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
2.3 จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
2.4 จัดทาแผนครุภัณฑ์สานักฯ
2.5 จัดประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประชุมจัดทาแผนฯ ประชุมมอบหมายงาน ประชุม
ติดตามการปฏิบัติงานต่าง ๆ
2.6 การติดตาม ควบคุม และบริหารกลยุทธ์การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี
2.7 จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรอบระยะ 6 เดือนและสิ้นสุด
ปีงบประมาณ
2.8 การรวบรวมผลการดาเนินงานและรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่ได้รับ
มอบหมาย
3. งานงบประมาณ บริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ
3.1 จัดทาข้อมูลและวิเคราะห์งบประมาณเพื่อจัดทาแผนงบประมาณประจาปี (ปทิตตา)
3.2 การสังเคราะห์งบประมาณของแต่ละฝ่ายงานเพื่อจัดทาแผนงบประมาณประจาปี (ปทิตตา)
3.3 การปรับปรุง/แก้ไขงบประมาณให้สอดคล้องกับการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยและ
สภามหาวิทยาลัยกาหนด (ปทิตตา)
3.4 การยืมเงิน เบิกจ่ายงบประมาณ การตัดยอดงบประมาณในระบบ MIS (ณัฐพร)
3.5 การจัดซื้อ-จัดจ้าง จัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ ตามระเบียบ (ณัฐพร)
3.6 การควบคุม ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 2 สัปดาห์ รอบเดือน และรอบไตรมาส
(ปทิตตา)
3.7 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือนและรายไตรมาส (ปทิตตา)
3.8 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ (ปทิตตา)
3.9 จัดทารายงานผลการดาเนินงานโครงการตามแผนงบประมาณประจาปี (ปทิตตา)
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4.

5.

6.

7.

8.

3.10 เบิกจ่ายวัสดุ-ครุภัณฑ์ (ปทิตตา)
3.11 ตรวจสอบความพร้อมใช้ของวัสดุ-ครุภัณฑ์ การบารุงครุภัณฑ์ และการจัดซ่อมครุภัณฑ์
(ปทิตตา)
3.12 จัดทาทะเบียนทะเบียนครุภัณฑ์ (ปทิตตา)
3.13 ตรวจสอบและรายงานผลวัสดุ ครุภัณฑ์ประจาปี (ปทิตตา)
3.14 การแทงจาหน่ายครุภัณฑ์ประจาปี
งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (หัวหน้าสานักงาน + ปทิตตา)
4.1 วิเคราะห์และวางแผนบริหารความเสี่ยงของสานักฯ
4.2 การควบคุมการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
4.3 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
งานประชุม
5.1 การดาเนินการประชุมภายในสานัก (ณรงค์)
5.2 การดาเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ (กบว.) (ณัฐพร)
5.3 การดาเนินการประชุมสภาวิชาการ (ภัทราพร)
งานคู่มือต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของสานัก
6.1 จัดทาคู่มือนักศึกษาใหม่ประจาปี (ณัฐพร)
6.2 จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของสานัก (หัวหน้าสานักงาน)
งานบริหารงานบุคคล (หัวหน้าสานักงาน + ปทิตตา)
7.1 จัดทาประวัติบุคลากร
7.2 จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
7.3 จัดอบรมให้กับบุคลากร
7.4 จัดศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน
งานจัดทาแนวปฏิบัติที่ดี และกิจกรรม 5ส
8.1 จัดทาแนวปฏิบัติที่ดีประจาปีของสานัก (ณรงค์)
8.2 การกากับติดตามกิจกรรม 5 ส ของสานัก (ณรงค์)
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ฝ่ายงานที่ 2 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา (หัวหน้าสานักงาน + ดร.พรทิพย์)
1. งานกากับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน (ณรงค์)
1.1 จัดทาแผนงานประกันคุณภาพการศึกษาของสานัก
1.2 การติดตาม ควบคุม กากับการดาเนินงานตามแผนและตัวชี้วัดของประกันคุณภาพที่
สานักรับผิดชอบ
1.3 รวบรวมผลการดาเนินงาน หลักฐานการปฏิบัติงานและจัดทา SAR ของสานักฯ
1.4 จัดทารายงานการประเมินตนเองประจาปี
1.5 จัดประชุมรับตรวจประกันคุณภาพภายในประจาปี
2. งานกากับดูแลระบบและกลไกการทางานของทุกฝ่ายของสานัก ตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยเน้นวงจร PDCA (ณรงค์)
2.1 การติดตาม ควบคุม กากับการดาเนินงานตามแผนและตัวชี้วัดของประกันคุณภาพที่ แต่
ละฝ่ายรับผิดชอบ
2.2 การให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของการประเมินอธิการบดี
และประเมินมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายงานที่ 3 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา (ผศ.กาญจนา)
1. งานสถิติ (อัตราใหม่)
1.1 จัดทาสถิติต่าง ๆ เช่น สถิตินักศึกษาปัจจุบัน สถิติการลงทะเบียนเรียน สถิติการรับสมัคร
สถิติผู้สาเร็จการศึกษา ฯลฯ
1.2 การให้บริการข้อมูลสถิติต่อหน่วยงานภายนอก
2. งานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร
2.1 การติดตามภาวะการมีงานทาและประเมินคุณภาพบัณฑิต (ปทิตตา)
2.2 การประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของสานัก (กาญจนา ชูนาค)
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กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ
งานหลักสูตรและแผนการเรียน (ดร.ธัญญา)
ฝ่ายงานที่ 4 ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน
1. งานโครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียน (โศรดา)
1.1 บันทึกและตรวจสอบข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรใหม่และหลักสูตร ปรับปรุงตามแผนการ
เรียนตลอดหลักสูตร
1.2 บันทึกและตรวจสอบคาอธิบายรายวิชาของแต่ละหลักสูตร
1.3 บันทึกวิชาที่ต้องเรียนตามลาดับก่อน-หลัง (prerequisite) ของแต่ละหลักสูตร
1.4 จัดทาฐานข้อมูลการขออนุญาตลงทะเบียนเรียนวิชาที่มีลาดับก่อนหลั ง ในภาค
การศึกษาเดียวกัน (แก้ E วิชาแรก และขอลงเรียนพร้อมวิชาที่ 2)
1.5 จัดทาฐานข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียน
1.6 การประสานงานกับคณะและสาขาวิชาเพื่อยืนยันแผนการเรียนในทุกภาคการศึกษา
1.7 บันทึกแผนการเรียนในระบบและตรวจสอบให้ถูกต้องตามโครงสร้างหลักสูตร
1.8 ตรวจสอบแผนการเรียนต่อโครงสร้างหลักสูตรในการเปิดรายวิชาสอนในแต่ละภาค
การศึกษา
1.9 จัดทาฐานข้อมูลการปรับเปลี่ยนแผนการเรียนของแต่ละหลักสูตรในทุกภาคการศึกษา
1.10 จัดทาฐานข้อมูลแผนการเรียนรายวิชาเลือกเสรีของแต่ละหลักสูตร ในทุกภาคการศึกษา
1.11 จัดทาฐานข้อมูลแผนการเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของแต่ละหลักสูตรในทุก
ภาคการศึกษา
2. งานจัดตารางเรียน ตารางสอน (ฐานิตสรณ์)
2.1 การเปิดรายวิชาเรียนในแต่ละภาคเรียนกับงานโครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียน
2.2 การจัดตารางเรียน ตารางสอน ให้เ ป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามแผนการ
เรียนของแต่ละหลักสูตร
2.3 การประสานงานกับฝ่ายอาคารสถานที่ด้านความพร้อมของห้องเรียนแต่ละอาคาร
2.4 การสรุปการใช้งานห้องเรียนและสภาพห้องเรียน ในทุกภาคการศึกษา
2.5 การสรุปข้อมูลการเปลี่ยนแปลงผู้สอน ห้องเรียน และเวลาเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
2.6 การสรุปชั่วโมงสอนและสรุปภาระงานสอนเกิน
3. งานเทียบโอนและยกเว้นรายวิชา (เพ็ญจันทร์)
3.1 การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ และการให้หน่วยกิต จากการศึกษานอก
ระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย
3.2 การประสานงานกับคณะกรรมการเทียบโอนรายวิชาระดับหลักสูตร
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3.3 การรับบริการการขอเทียบโอนหรือยกเว้นรายวิชา
3.4 การจัดทาฐานข้อมูลรายวิชาที่สามารถเทียบโอนหรือยกเว้นได้
3.5 การตรวจสอบคาอธิบายรายวิชาและประสานงานกับคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อออกหนังสือ
รับรองรายวิชาเฉพาะด้าน กรณีบัณฑิตที่จะนาไปสอบบรรจุเข้าทางานในตาแหน่งต่างๆ
3.6 การยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4. จัดตารางสอบ (เพ็ญจันทร์)
4.1 จัดตารางสอบ-ห้องสอบ
4.2 สารวจรายวิชาสอบนอกตาราง
4.3 บันทึกกรรมการกากับการสอบ
4.4 จัดทาคาสั่งกรรมการกากับการสอบ
4.5 จัดทาสถิติที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบ
5. งานเปิดกลุ่มเรียนพิเศษ (ฐานิตสรณ์)
5.1 การขอเปิดกลุ่มพิเศษ
5.2 ตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาและการลงทะเบียนเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรที่ขอเปิด
กลุ่มพิเศษให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
5.3 จัดทาสถิติเกี่ยวกับการเปิดกลุ่มเรียนพิเศษ
ฝ่ายงานที่ 5 ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา (ศุภโชค)
1. งานส่งเสริมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
1.1 พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
1.2 ตรวจสอบความถูกต้องของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
1.3 บันทึกข้อมูลหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระบบรับทราบ
หลักสูตร (CHECO)
1.4 การประสานงานกับคณะ/สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ/หรือสภา
วิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร
1.5 การเก็บรวบรวมผลการรับรองหลักสูตรจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) และ/หรือสภาพวิชาชีพ ผ่านระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
1.6 ปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08)
1.7 การปิดหลักสูตร
1.8 การกากับดูแลงานหลักสูตร รวบรวมและเผยแพร่หลักสูตร และรายละเอียดของ
หลักสูตร
1.9 การใช้ระบบบริการการศึกษาของหลักสูตร (ระบบ TQF)
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1.10 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้แก่คณาจารย์ในการดาเนินงานบริหาร
หลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรใหม่
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
1.11 กากับดูแล ติดตามและประเมิ นผลการดาเนินงานบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
1.12 บันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (EIS)
ฝ่ายงานที่ 6 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน (ณรงค์)
1. จัดทาแผนงานและโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
2. จัดประชุม อบรม หรือสัมมนาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
คณาจารย์
จัดการศึกษาหมวดการศึกษาทั่วไป (ผศ.กาญจนา)
ฝ่ายงานที่ 7 ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (อริสา)
1. งานส่งเสริมการพัฒนา/ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และการจัดทาคู่มือแนว
ทางการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.2 จัดประชุมกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.3 ตรวจสอบความถูกต้องของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
และกรอบแนวคิดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558
1.4 จัดทาข้อมูลเพื่อประชุมขอเสนอปรับปรุงหมวดวิชาศึ กษาทั่วไป ผ่านคณะกรรมการ
บริหารวิชาการ สภาวิชาการ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ตามลาดับ
1.5 จัดทาคู่มือการปรับปรุงและคู่มือการดาเนินงานบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.6 แก้ไขปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (สมอ.08)
1.7 การกากั บดูแล ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
1.8 จัดประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.9 จัดประชุม อบรม หรือสัมมนา เพื่อให้ความรู้และพัฒนาคณาจารย์ในการบริหารรายวิชา
ศึกษาทั่วไปให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
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ฝ่ายงานที่ 8 ฝ่ายกากับติดตามผลการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ธนสร)
1. งานจัดประชุม อบรม หรือสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 พัฒนาคุณภาพ กระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นการสอนแบบหลากหลายวิธี
1.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์รายวิชาศึกษาทั่วไป
1.4 ส่งเสริมการจัดทาเอกสารประกอบการสอนและสื่อนวัตกรรมรายวิชาศึกษาทั่วไป
1.5 จัดทาข้อสอบ ดาเนินการสอบ ตรวจข้อสอบและประมวลผลการสอบหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
1.6 กากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.7 ดูแลและจัดนักศึกษาช่วยงานการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
1.8 การจัดทาสถิติข้อมูลต่างๆ และสรุปภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาศึกษาทั่วไป
1.9 จัดทาข้อมูลสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ด้านหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.10 จัดทารายงานผลการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (มคอ.7)
สหกิจศึกษา (ดร.พรทิพย์)
ฝ่ายงานที่ 9 ฝ่ายบริหารจัดการสหกิจศึกษา (วราภรณ์)
1. กากับมาตรฐาน ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานสหกิจศึกษา
2. ประสานความร่วมมือกับคณะ/สาขาวิชาในการบริหารจัดการสหกิจศึกษา
3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกับสถานประกอบการและจัดหาแหล่งงานฝึกปฏิบัติ
สหกิจ ศึกษา ให้ครอบคลุมหลักสูตรที่จัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
4. คัดเลือกและขึ้นทะเบียนสถานประกอบการที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย
5. รับสมัครนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
6. เตรียมความพร้อมนักศึกษาและอาจารย์นิเทศ
7. ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
8. พัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานสหกิจศึกษา
9. การนาเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา
10.การประสานงานความร่วมมือและจัดส่งข้อมูลการดาเนินงานสหกิจศึกษาให้กับเครือข่าย
สหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน
11.ส่งเสริมการดาเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ
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กลุม่ งานทะเบียน
งานทะเบียนและประมวลผล (อ.อโศก)
ฝ่ายงานที่ 10 ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
1. งานทะเบียนประวัตินักศึกษา และสถานภาพนักศึกษา (กาญจนา ชูนาค)
1.1 ตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
1.2 จัดทาประวัตินักศึกษาระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตร
1.3 ติดตามการครบระยะเวลาศึกษาระดับปริญญาตรี
1.4 การบริการตรวจสอบคุณวุฒิบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาให้แก่หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต
2. จัดทาปฏิทินวิชาการ (ณัฐพร)
3. งานลงทะเบียนวิชาเรียน
3.1 การลงทะเบียนเรียนสมทบ (กาญจนา คงนุ้ย)
3.2 การตรวจสอบความถูกต้องการลงทะเบียน (กาญจนา คงนุ้ย)
3.3 การตรวจสอบการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ยุวลักษณ์)
3.4 จัดทาบัตรนักศึกษา กรณีบัตรนักศึกษาใหม่ บัตรชารุด/สูญหาย (กาญจนา คงนุ้ย)
3.5 ขึ้นทะเบียนผู้ขอสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตร (กาญจนา คงนุ้ย)
3.6 งานบันทึกผลการเรียน
1) บันทึกผลการเรียน ผลการเรียน I ยกเลิกรายวิชา (เสาวภา)
2) บันทึกผลการเรียน (ประกาศนียบัตร) (กาญจนา คงนุ้ย)
3) ติดตามผลการเรียนจากอาจารย์ (กาญจนา คงนุ้ย)
4. งานตรวจสอบและประมวลผลการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร (กาญจนา คงนุ้ย)
4.1 ตรวจสอบและงานประมวลผลการเรียนเมื่อจบหลักสูตร
4.2 ตรวจสอบและตรวจทานความถูกต้องของการศึกษาครบตามโครงสร้างหลักสูตร
ประกาศนียบัตร
4.3 ยืนยันข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา
4.4 สรุปบัญชีรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาเสนอต่อฝ่ายงานอนุมัติผลการศึกษา
5. งานตรวจสอบ และประมวลผลการเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (เสาวภา+อัญชลี)
5.1 ตรวจสอบและงานประมวลผลการเรียนประจาภาคเรียน
5.2 ตรวจสอบและตรวจทานความถูกต้องของการศึกษาครบตามโครงสร้างหลักสูตรของผู้ขอ
สาเร็จการศึกษา
5.3 ประมวลผลผู้ขอสาเร็จการศึกษา
5.4 อนุมัติผลการสาเร็จการศึกษา ออกหลักฐานการศึกษาและออกเอกสารตามคาร้อง
(อัญชลี)
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5.5 ออกใบอนุมัติผลการสาเร็จการศึกษา ใบรับรองคุณวุฒิ ใบรายงานผลการเรียนใบ
ปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร
5.6 ออกเอกสารหลักฐานการศึกษาและเอกสารคาร้องทั่วไป
5.7 งานจัดทาเอกสารทางการศึกษา
1) ออกใบรายงานผลการเรียน ใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษา ใบแทนใบปริญญาบัตร
ภาษาไทย (อัญชลี)
2) ออกใบรายงานผลการเรียน ใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษา ใบแทนใบปริญญาบัตร
ภาษาอังกฤษ และใบรับรองอื่น (เสาวภา)
5.8 การจัดสอบปลายภาค (ปทิตตา)
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาจารย์อโศก)
ฝ่ายงานที่ 11 ฝ่ายงานรับนักศึกษา
1. งานแผนรับนักศึกษา (กาญจนา ชูนาค)
1.1 จัดทาคู่มือรับสมัครนักศึกษา/เอกสารแนะนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
1.2 การรับสมัครนักศึกษา
1) จัดทาข้อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาค กศ.บท.
2) จัดสอบเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่
3) จัดทาประกาศผลการสอบของนักศึกษาใหม่
4) รายงานตัวนักศึกษาใหม่
2. งานพัฒนาระบบสารสนเทศรับสมัครนักศึกษา (ยุวลักษณ์)
2.1 วิเคราะห์ ออกแบบ และปรับปรุงระบบรับนักศึกษา
2.2 ดูแลและพัฒนาระบบรับนักศึกษาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับระบบการรับสมัคร
นักศึกษาของประเทศ
2.3 จัดทาข้อมูลและสถิติต่าง ๆ ของการรับนักศึกษา
2.4 ประมวลผลการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษา
2.5 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา (นิเวศน์)
2.6 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครผ่านเว็บไซต์ และช่องทางอื่น ๆ
ฝ่ายงานที่ 12 งานพัฒนาและดูแลระบบบริการการศึกษา (ยุวลักษณ์)
1. ประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาแต่ละภาคเรียน
1.1 วิเคราะห์ ออกแบบ และปรับปรุงระบบบริการการศึกษา
1.2 ตรวจสอบ ดูแลและจัดทาฐานข้อมูลระบบบริการการศึกษา
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1.3 บันทึกข้อมูลด้านนักศึกษาในระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสาหรับผู้บริหารระดับสูง
(EIS)
1.4 ประสานความร่วมมือการใช้งานระบบบริการการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ภายในและภายนอก
ฝ่ายงานที่ 13 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ (นิเวศน์)
1. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 พัฒนาระบบอื่น ๆ สนับสนุนการดาเนินงานของสานัก
1) จัดทาระบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2) จัดทาระบบการประเมินผลความพึงพอใจการรับนักศึกษา
3) จัดทาระบบพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบงานสหกิจศึกษาและหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
4) จัดทา ดูแลระบบติดตามภาวการณ์มีงานทาและระบบประเมินคุณภาพบัณฑิต
4.1) สรุปประเมินผู้สอนโดยนักศึกษา
4.2) พัฒนาระบบหรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ระบบการจัดเก็บข้อมูลการ
ปฏิบัติงาน, ระบบการจัดเก็บข้อมูลการอบรม/ประชุม/สัมมนาของบุคลากรใน
สานักฯ, ระบบการค้นหารายชื่อผู้สอบผ่านนักศึกษาใหม่ ฯลฯ)
5) วิเคราะห์ ดูแล ตรวจสอบ และปรับปรุงระบบสารสนเทศต่าง ๆ
6) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ชุดคาสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคาสั่งสาเร็จรูป ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่ออานวยให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในความรับผิดชอบดาเนินไปอย่างราบรื่นและสอดคล้องกับความต้องการของ
หน่วยงาน
7) ซ่อมบารุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ของสานัก
8) ตรวจข้อสอบและประมวลผลคะแนนนักศึกษาสอบเข้ าทุกประเภท ของสานักและ
หน่วยงานต่างๆ ที่มาขอใช้บริการให้ดาเนินการตรวจข้อสอบและประมวลคะแนน
1.2 งานเว็บไซต์ของสานัก
1) ดูแล ตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ของสานัก
2) ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
**************************************
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โครงสร้างสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ผู้บริหารสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อาจารย์อโศก ศรีสวัสดิ์
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการ
กลุ่มงาน งานทะเบียน
ฝ่าย
 ทะเบียนและประมวลผล
 รับนักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.กาญจนา เผือกคง
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการ
กลุ่มงาน งานส่งเสริมวิชาการ
ฝ่าย
บริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
งานวิจัยและพัฒนา
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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บุคลากรสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กลุ่มงานสานักอานวยการ
นางณัฐพร
ตาแหน่ง
ฝ่ายงาน
ภาะงาน

น้อยลัทธี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บริหารทั่วไป
งานการเงิน บัญชีและพัสดุ
งานธุรการและสารบรรณ
งานจัดประชุมและเลขานุการ
นางสาวปทิตตา เมฆาสวัสดิ์
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายงาน บริหารงานทั่วไปและวิจัยพัฒนา
ภาระงาน แผนงานโครงการ และงบประมาณ
งานกากับดูแล ติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานตามแผน
งานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนาวิชาชีพบุคลากร
งานภาวะการมีงานทาและประเมินคุณภาพบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต
นางภัทราพร สอิด
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ฝ่ายงาน ทะเบียนและประมวลผล
ภาะงาน งานธุรการและสารบรรณ
งานประชุมและเลขานุการ
นายณรงค์ ด้วงทองกุล
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ฝ่ายงาน ประกันคุณภาพ
ภาะงาน ประกันคุณภาพการศึกษา
งานพัฒนาอาจารย์และส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
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บุคลากรสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ
นางโศรดา
ตาแหน่ง
ฝ่ายงาน
ภาระงาน

เพ็ชรัตน์
นักวิชาการศึกษา
หลักสูตรและแผนการเรียน
งานหลักสูตรและแผนการเรียนงานตารางเรียน ตารางสอนและภาระงาน
อาจารย์

นางสาวฐานิตสรณ์ แสงรัตน์
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ฝ่ายงาน หลักสูตรและแผนการเรียน
ภาระงาน งานหลักสูตรและแผนการเรียนงานตารางเรียน ตารางสอน
งานเปิดรายวิชากรณีพิเศษ
นางเพ็ญจันทร์ เซี่ยงฉิน
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายงาน หลักสูตรและแผนการเรียน
ภาระงาน หลักสูตรและแผนการเรียนงานตารางสอบและจัดกรรมการกากับการสอบ
งานยกเว้น/เทียบโอน/คาอธิบายรายวิชา
งานสรุปชั่วโมงสอนและภาระงานสอน (ภาค กศ.บท.)
นายศุภโชค ปิยกาญจน์
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ฝ่ายงาน พัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
ภาระงาน ส่งเสริมและกากับดูแลการพัฒนาหลักสูตร
อบรมและพัฒนาอาจารย์เพื่อการบริหารหลักสูตร
งานดูแลระบบบริการมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบ TQF

32
แผนปฏิบัติราชการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2563

นางสาวอริสา มีพัฒน์
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ฝ่ายงาน บริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาระงาน บริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

นางสาวธนสร จันทเขต
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ฝ่ายงาน บริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาระงาน บริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
งานสถิติการศึกษา

วราภรณ์
ตาแหน่ง
ฝ่ายงาน
ภาระงาน

นุ้ยแดง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การบริหารจัดการสหกิจศึกษา
บริหารจัดการการจัดสหกิจศึกษา

33
แผนปฏิบัติราชการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2563

บุคลากรสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กลุ่มงานทะเบียน
นางสาวเสาวภา หนูเนตร
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ฝ่ายงาน ทะเบียนและประมวลผล
ภาระงาน งานผลการเรียน (เกรดประจาภาคเรียน , เกรด I , ถอนรายวิชา สัญลักษณ์ W)
งานประมวลผลการศึกษาและตรวจสอบจบหลักสูตร
งานอนุมัติผลผู้สาเร็จการศึกษา
งานเอกสารทางการศึกษา
นางกาญจนา คงนุ้ย
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ฝ่ายงาน ทะเบียนและประมวลผล
ภาระงาน ลงทะเบียนรายวิชาเรียน , งานผลการเรียนประจาภาคเรียน
งานบัตรนักศึกษา , งานขึ้นทะเบียนผู้ขอสาเร็จการศึกษา
นางอัญชลี มนินทร
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพิมพ์ ส3
ฝ่ายงาน ทะเบียนและประมวลผล
ภาระงาน งานอนุมัติผลผู้สาเร็จการศึกษา และงานเอกสารทางการการศึกษา
นางกาญจนา ชูนาค
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ฝ่ายงาน รับนักศึกษา
ภาระงาน งานรับสมัครนักศึกษา
ทะเบียนประวัตินักศึกษา
งานตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษางานย้ายสถานศึกษา
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นางสาวยุวลักษณ์ พุทธรักษา
ตาแหน่ง
นักวิชาการศึกษา
ฝ่ายงาน
ฝ่ายพัฒนาและดูแลระบบบริการการศึกษา
ภาระงาน งานดูแลระบบบริการการศึกษา
งานพัฒนาระบบบริการการศึกษา
งานแผนรับนักศึกษาและรับสมัครนักศึกษา
นายนิเวศน์ แซ่โค้ว
ตาแหน่ง
นักวิชาการศึกษา
ฝ่ายงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
ภาระงาน งานดูแลเว็บไซต์สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
งานพัฒนาระบบบริการการศึกษา
งานรับสมัครนักศึกษา
งานประชาสัมพันธ์ข่าวสารนักศึกษา
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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. บุคลากรเป็นคนดี 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 ของมหาวิทยาลัยให้ข้อมูลล่าช้า ไม่ถูกต้องและไม่สมบูรณ์ส่งผล
กระทบต่อการดาเนินงาน
3. เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทาให้ ระบบบริการไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ทันตามเทคโนโลยี
4. ภาวะเศรษฐกิจตกต่า ทาให้นักศึกษาไม่ชาระค่าลงทะเบียนเรียนตามระยะเวลา
กาหนดทาให้ส่งผลต่อการดาเนินงานอื่น ๆ ของสานัก
5. จานวนประชากรในวัยเรียนมีแนวโน้มลดลง ส่งผลต่อการจัดระบบนักศึกษาใหม่ให้
เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาก่อให้เกิดสภาวะการแข่งขันในการรับนักศึกษาสูง
6. ผู้ใช้ระบบบริการการศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจ และขาดความตระหนักถึง
ความสาคัญของระบบที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอน และการสาเร็จการศึกษา
7. ผู้รับบริการขาดความรู้ความเข้าใจและไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษา
8. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษายังปฏิบัติงานไม่เต็มประสิทธิภาพ
9. ระบบการจัดการงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยยังมีประสิทธิภาพไม่ดีพอ ส่งผลต่อ
การประสานงานและดาเนินงานของสานัก
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ใช้เทคนิค TOWS Matrix เพื่อมากาหนดกลยุทธ์ในการดาเนินงาน
จากผลการวิเคราะห์ศักยภา พของสานัก ตามหลัก SWOT Analysis ได้ผลจุดแข็ง
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 

S-O

ประกันคุณภาพการศึกษา กาหนดทิศทางการจัดการศึกษา






แนวปฏิบัติในการดาเนินงานการจัดการเรียนการสอนและ
บริหารจัดการหลักสูตร

มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนงบประมาณการดาเนินงานของสานักที่เพียงพอ
มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลากร

W-O

 จัดทาข้อมูลสารสนเทศให้ตอบสนองต่อเกณฑ์ทาง

หน่วยงานภายนอกมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการดาเนินงานต่าง ๆ
มีการกาหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระรา
โชบายระยะ 20 ปีกาหนดทิศทางการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย



การศึกษาเพื่อนาไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษา

 กาหนดแผนงานโครงการดาเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษา 
ได้ตามนโยบายของประเทศ

 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร การ
สร้างหลักสูตร สหวิทยาการ หลักสูตรระยะสั้นของ
มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศ



เสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ/ทักษะการ
ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในงาน
จัดระบบให้กับบุคลากรได้พัฒนาตนเอง
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

 จัดสรรเวลาและงบประมาณให้แก่บุคลากร

2.

เป็นศูนย์กลางให้คาปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบ ต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัยแก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถ
ให้คาแนะนาที่ถูกต้องแก่นักศึกษา

ทันเวลา ข้อมูลครบถ้วนและรองรับทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

3.

พัฒนาระบบสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อเป็นฐานข้อมูลการ
ปฏิบัติงานให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

 หน่วยงานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยให้ข้อมูลล่าช้า ไม่ถูกต้องและไม่สมบูรณ์ส่งผล
กระทบต่อการดาเนินงาน

 เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทาให้ระบบบริการไ

ม่สามารถ

ปรับเปลี่ยนได้ทันตามเทคโนโลยี

 ภาวะเศรษฐกิจตกต่า ทาให้นักศึกษาไม่ชาระค่าลงทะเบียนเรียนตามระยะเวลา
กาหนดทาให้ส่งผลต่อการดาเนินงานอื่น ๆ ของสานัก

 จานวนประชากรในวัยเรียนมีแนวโน้มลดลง ส่งผลต่อการจัดระบบนักศึกษาใหม่ให้
เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาก่อให้เกิดสภาวะการแข่งขันในการรับนักศึกษาสูง

 ผู้ใช้ระบบบริการการศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจ และขาดความตระหนักถึง
ความสาคัญของระบบที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอน และการสาเร็จการศึกษา

W-T

4.

 ผู้รับบริการขาดความรู้ความเข้าใจและไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ

จัดทาวิจัยเพื่อค้นหาปัญหา/อุปสรรค เพื่อหาแนว
ทางแก้ไขและแนวปฏิบัติที่ดีในการดาเนินงาน

ไปพัฒนาตนเองตามสายงาน

 จัดการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้รวดเร็ว
 ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษาของประเทศ

 สร้างระบบงานย่อยต่าง ๆ เพื่อให้สามารถ
จัดเก็บข้อมูลการดาเนินงานของแต่ละงาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษา

 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษายังปฏิบัติงานไม่เต็มประสิทธิภาพ
 ระบบการจัดการงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยยังมีประสิทธิภาพไม่ดีพอ ส่งผลต่อ
การประสานงานและดาเนินงานของสานักฯ

38
แผนปฏิบัติราชการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2563

การกาหนดแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ TOWS Matrix
กลยุทธ์ SO เป็นกลยุทธ์เชิงรุก (สถานการณ์ที่หน่วยงานต้องก ารมากที่สุดโดยใช้จุดแข็ง
และโอกาสที่ดีสร้างแผนรุก) จากการประเมินจุดแข็งและโอกาสของหน่วยงานจึงได้กาหนดกลยุทธ์คือ
ใช้เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาต่างๆ กาหนดระบบ ระเบียบแนวปฏิบัติในการ
ดาเนินงานการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตร
จัดทาข้อมูลสารสนเทศให้ตอบสนองต่ อเกณฑ์ทางการศึกษาเพื่อนาไปใช้ในการ
บริหารจัดการศึกษา
กาหนดแผนงานโครงการดาเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษาได้ตามนโยบายของ
ประเทศ
ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา /ปรับปรุงหลักสูตร การสร้างหลักสูตร 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 ระบบบริการการศึกษา และบริการต่าง ๆ
ด้านการเรียนการสอนแก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาให้น่าสนใจและเข้าใจง่าย
เป็นศูนย์กลางให้คาปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยแก่อาจารย์
เจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถให้คาแนะนาที่ถูกต้องแก่นักศึกษา
พัฒนาระบบสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อเป็นฐานข้อมูลการปฏิบัติงานให้ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง
จัดทาวิจัยเพื่อค้นหาปัญหา /อุปสรรค เพื่อหาแนวทางแก้ไขและแนวปฏิบัติที่ดี
ในการดาเนินงาน
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กลยุทธ์ WT เป็นกลยุทธ์ตัดทอน (รีบสลาย จุดอ่อนและหลีกเลี่ยง อุปสรรค หรือแก้ไข
หรือลดความเสียหายที่เกิดจากจุดอ่อนและอุปสรรค)
จัดสรรเวลาและงบประมาณให้แก่บุคลากรไปพัฒนาตนเองตามสายงาน
จัดการประชาสัมพันธ์ต่า ง ๆ ให้รวดเร็ว ทันเวลา ข้อมูลครบถ้วนและรองรับทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษาของ
ประเทศ
สร้างระบบงานย่อยต่าง ๆ เพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลการดาเนินงานของแต่
ละงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ส่วนที่ 3
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีที่เป็นภารกิจของสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
ทิศทางการพัฒนาสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบีย น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาและปฏิบัติงาน ที่สอดคล้องกับแผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่มีเป้าหมายในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยใช้กลไกธรรมาภิบาลบนพื้นฐานของศักยภาพของตนเองที่มีอยู่และมุ่ง
ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มุ่งเน้นในประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 2 ประเด็นและภายใต้แผนงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จากยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มีการกาหนด
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ เพื่อให้สอดคล้องและปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให้สาเร็จได้ตามเป้าหมาย
ผู้บริหา รสานักและบุคลากรในสานักจึงได้ร่วมกัน กาหนด ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ดังนี้
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์สานัก 1:
ส่งเสริมระบบการจัดการศึกษา
เป้าหมาย
1.จัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
เป้าประสงค์
1. การมีส่วนร่วมของสานัก คณะ/วิทยาลัย และสาขาวิชาในการพัฒนาหลักสูตรที่
มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
2. การบริหารจัดการหมวดศึกษาทั่วไปที่มีประสิทธิภาพ
3. มีระบบการสหกิจศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา
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ยุทธศาสตร์สานัก 2 :
เป้าหมาย
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
บัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
1. ระบบการจัดตารางเรียน ตารางสอน การวัดและการประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

โครงการ

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

จานวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุง 17 หลักสูตร
ให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่
ในรูปแบบสหวิทยาการที่
ตอบสนองต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นและสอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศ (มรภ 3.1)

ระดับความสาเร็จในการ
ระดับ 4
พัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ
ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 10
ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
บูรณาการกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (มรส.)

จานวนหลักสูตรที่บันทึก
ร้อยละ
ข้อมูลในระบบบริการ
100
การศึกษาของหลักสูตร TQF ของแต่ละ
ออนไลน์ได้สมบูรณ์
ภาคเรียน
จานวนการบันทึก มคอ.3
ร้อยละ
มคอ.4 และ มคอ.5 มคอ.6
70
ในระบบบริการการศึกษา
ของแต่ละ
ออนไลน์ได้สมบูรณ์
ภาคเรียน

โครงการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาเชิงสหวิทยาการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการ
บันทึกข้อมูลการสอนในระบบ
บริการการศึกษาตามกรอบ
TQF
ประชุมคณะกรรมการและ
อนุกรรมการ ผู้บริหารงาน
วิชาการและบุคลากรเพื่อการ
บริหารการจัดการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
ปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนสาหรับเจ้าหน้าที่
ระดับคณะ
สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน การลงทะเบียน การ
สอบ และประมวลผลสาเร็จ
การศึกษา
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

2) บริหารจัดการหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา

ค่าเป้าหมาย

ภาพรวมร้อยละของนักศึกษา ร้อยละ 85
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผ่านระดับ C ขึ้นไปของ
รายวิชาศึกษาทั่วไป
จานวนอาจารย์ทไี่ ด้รับการ
25 คน
พัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ร้อยละของรายวิชาที่จัดการ ร้อยละ 100
เรียนการสอนแบบ Active ของแต่ละภาค
Learning ของรายวิชาศึกษา
เรียน
ทั่วไป
จานวนรายวิชาที่มีเอกสาร
2
ประกอบการสอนรายวิชา
รายวิชา
ศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560 เข้าสู่กระบวนการ
ตรวจโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
3) ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตร ร้อยละนักศึกษาที่มีการฝึก
ร้อยละ
ร่วมกันพัฒนาระบบสหกิจ ประสบการณ์วิชาชีพใน
23
ศึกษา โดยประสานความ รูปแบบ สหกิจศึกษา
ร่วมมือกับผู้ใช้บัณฑิตทั้ง จานวนหลักสูตรที่จัดการ
4
ภาครัฐและภาคเอกชน เรียนการสอนแบบสหกิจ
หลักสูตร
ศึกษาเพิ่มขึ้นจากหลักสูตรที่
ดาเนินการเดิม
จานวนสถานประกอบการที่
130
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
แห่ง
สหกิจศึกษาที่ร่วมจัด
การศึกษาระบบสหกิจศึกษา

โครงการ
สนับสนุนหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปจัดการเรียนการสอน การ
สอบ
ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
กิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณาจารย์หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
โครงการพัฒนาเอกสาร
ประกอบ การสอน หมวด วิชา
ศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560
โครงก ารทวนสอบและ
รายงานผลการดาเนินงานหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป
ติดตาม การจัดการเรียนรู้
และประเมินคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
เสริมสร้างความร่วมมือกับ
เครือข่ายสหกิจศึกษา สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
การนาเสนอผลปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา
ปฐมนิเทศการเข้า
ปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ/หน่วยงานของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา
พัฒนาศักยภาพและทักษะ
ต่างๆ ของนักศึกษาก่อน
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการ
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

4) ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ จานวนอาจารย์ที่ได้รับการ
และนักศึกษาเพื่อ
พัฒนาเป็นคณาจารย์
รองรับสหกิจศึกษา
นิเทศสหกิจศึกษา

20
คน

โครงการ
เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้แก่คณาจารย์และ
นักศึกษาเกี่ยวกับการฝึก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
สนับสนุนฝ่ายงานสหกิจ
ศึกษาในการจัดการเ รียน
การสอน
กิจกรรมการพัฒนาความ
ร่วมมือกับเครือข่ายสถาน
ประกอบการเพื่อจัดการเรียนรู้
ด้านสหกิจศึกษา
โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

ยุทธศาสตร์สานัก 2 : ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ผลการประเมินสมรรถนะของ
บัณฑิตโดยสถาน
ประกอบการผู้ใช้บัณฑิต
อัตราการได้งานทา ประกอบ
อาชีพอิสระของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี (มรภ. 3.5)
จานวนนักศึกษาใหม่รายงาน

5) พัฒนาระบบการรับ
นักศึกษาให้มีความ
ตัวเทียบกับแผนรับของ
หลากหลาย ทันสมัย
มหาวิทยาลัย
ถูกต้องและรวดเร็ว พัฒนา
ระบบประชาสัมพันธ์การ
รับสมัครและการสอบ
คัดเลือกด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เพื่อให้ทั่วถึง
ถูกต้องและรวดเร็ว
= ตัวชี้วัดตามนโยบายมหาวิทยาลัย

ร้อยละ
88
ร้อยละ
70

ร้อยละ
80

โครงการติดตามภาวะ
การมีงาน
ทาและคุณภาพบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี

โครงการรับนักศึกษาใหม่
จัดทาคู่มือรับสมัคร
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
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

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

โครงการ

ยุทธศาสตร์สานักที่ 3 : ส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์ด้านวิชาการและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากร
ร้อยละ
พัฒนาบุคลากรและปฏิบัติราชการ
1) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน
2) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการจัดการเรียนการ
สอนแก่คณาจารย์

พัฒนาตนเอง
จานวนอาจารย์ที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพและทักษะใน
การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับเทคโนโลยีและความสนใจ
ของผู้เรียน (มรส.)

95

เกี่ยวกับงานวิชาการเพื่อพัฒนางานด้าน
วิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย

ร้อยละ
50

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์
ผู้สอนให้มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับเทคโนโลยีหรือความสนใจ
ของผู้เรียน
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

โครงการ

ยุทธศาสตร์สานักที่ 4 : พัฒนาระบบบริการการศึกษาด้วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ
บริหารงานสานักส่งเสริมวิชาการและ
3) ส่งเสริมการพัฒนาระบบ ความพึงพอใจระบบสารสนเทศ ร้อยละ
งานทะเบียน
80
บริการการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์สานักที่ 5 : การบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล
บริหารงานสานักส่งเสริมวิชาการและ
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการของ
ร้อยละ
4) ส่งเสริมการบริหาร
งานทะเบียน
สานักส่งเสริมวิชาการและงาน
80
งานภายใต้ระบบ
ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา
ทะเบียน
ธรรมาภิบาล
ระดับสานัก
จานวนข้อร้องเรียน
10
5) ส่งเสริมการบริหารงาน
การจัดการความรู้และจัดทา
ต่อภาคเรียน
แผนปฏิบัติราชการ
แผนงบประมาณ
ตามระบบประกัน
จานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการ
1
ประจาปีงบประมาณ 2564
คุณภาพการศึกษา
ดาเนินงานของสานัก
เรื่อง
ผลการประเมินประกันคุณภาพ
ภายใน

4.25

งบลงทุน- ก่อสร้าง (งบประมาณ
แผ่นดิน)
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ส่วนที่ 4
การติดตามและการประเมินผล
การติดตามและการประเมินผล
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเห็นความสาคัญของ
การติดตามและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ซึง่ ส่งผลต่อความสาเร็จ ของงานเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นในการ ติดตาม ประเมินผล สานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนยึดหลักการกระจายอานาจ โดยสนับสนุนการใช้กลไกการบริหารงานซึ่งมีรอง
ผู้อานวยการและหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการสานัก มีบทบาทอย่างเต็มที่ในการบริหารกลยุทธ์ ติดตาม
การดาเนินงานและประเมินผลการดาเนินงานตามภารงานและกลยุ ทธ์ที่รับผิดชอบ ร่วมกับเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบงานโดยตรง เพื่อนาเสนอผลการปฏิบัติงานต่อผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน และนาเสนอต่อกองนโยบายและแผนในการนาไปประมวลผลการปฏิบัติงานระดับ
มหาวิทยาลัยต่อไป
ในการติดตาม และประเมินผลงานของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนหลังจากประกาศใช้
แผนปฏิบัติราชการประจาปีที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานัก แล้วนั้น ได้กาหนดการ
ดาเนินงานดังนี้
1. ติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ และ
งบประมาณอื่น ๆ ที่ได้รับจัดสรร ) ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาทุกเดือน จากข้อมูลรายงาน
สถานะทางการเงินประจาเดือน โดยมุ่งเน้นการใช้เงินให้สอดคล้องตามแผนและนโยบายของมหาวิทยาลัย
และเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
2. การติดตามแผนกิจกรรม
 จัดทาปฏิทินกิจกรรมและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งานได้ยึดปฏิบัติ
 กระตุ้น ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานโดยการประชุมติดตามเป็นระยะ
 รายงานผลการดาเนินงานเมื่อกิจกรรม/โครงการเสร็จสิ้น
3. ประเมินผลสัมฤทธิ์ผลของโครงการ /กิจกรรม/ประเมินประโยชน์ของแผนปฏิบัติการ
(สิ้นสุดปีงบประมาณ)
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม สรุปผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติ
การประจาปี นาเสนอผลสัมฤทธิ์ด้านการใช้งบประมาณในแผนปฏิบัติการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการใน
ภาพรวม ประโยชน์ของแผนปฏิบัติการที่ได้รับ สรุปประเด็นปัญหา /แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ
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เพื่อเป็นประโยชน์ในจัดทาแผนปฏิบัติการในปีถั ดไปนาเสนอสรุปข้อมูลต่อคณะกรรมการ ประจาสานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมทั้งนาเสนอต่มอหาวิทยาลัยต่อไป

----------------G O A L P L A N G O A L P L A N G O A L P L A N G O A L P L A N----------------
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ภาคผนวก : คาอธิบายตัวชี้วัดกลยุทธ์
ตัวชี้วัดของสานัก
ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จในการพัฒนา
หลักสูตรสหวิทยาการ

คาอธิบาย/ระดับเกณฑ์
ระดับที่ 1 : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ
ระดับที่ 2 : แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ
ระดับที่ 3 : คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรดาเนินการร่างหลักสูตร
ระดับที่ 4 : ดาเนินการวิพากษ์หลักสูตร
ระดับที่ 5 : นาเสนอร่างหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ
จานวนหลักสูตรที่บันทึกข้อมูลใน จานวนของหลักสูตรที่บันทึกข้อมูลหลักสูตรและรายวิชาครบถ้วน
ระบบบริการการศึกษาสาหรับ
สมบูรณ์ในระบบบริการการศึกษาสาหรับหลักสูตรTQF ไม่น้อย
หลักสูตร TQF ออนไลน์ได้สมบูรณ์ กว่าเกณฑ์เป้าหมายที่กาหนดไว้ในแต่ละภาคการศึกษา
จานวนการบันทึก มคอ .3 มคอ.4 จานวนรายวิชาที่ดาเนินการบันทึกข้อมูล มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5
และ มคอ .5 มคอ .6 ในระบบ มคอ.6 อย่างสมบูรณ์ในระบบบริการการศึกษาในแต่ละภาคเรียน
บริการการศึกษาออนไลน์ได้
ไม่น้อยกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่กาหนด
สมบูรณ์
ภาพรวมร้อยละของนักศึกษาที่มี
ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่ได้ผลสัมฤทธิ์การเรียนระดับ C ขึ้นไป
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านระดับ ในรายวิชาศึกษาทั่วไปเทียบกับจานวนผู้ลงทะเบียน ไม่น้อยกว่า
C ขึ้นไปของรายวิชาศึกษาทั่วไป
เกณฑ์ที่กาหนดใน แต่ละปี
จานวนอาจารย์ที่ได้รับการ
จานวนอาจารย์หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ได้รับการพัฒนาการจัดการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน เรียนการสอน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์กาหนดไว้ในเป้าหมายประจาปี
หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ร้อยละของรายวิชาที่จัดการเรียน ร้อยละของรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่จัดการเรียนการสอน
การสอนแบบ Active Learning แบบ Active Learning เปิดสอนในแต่ละภาคเรียนไม่น้อยกว่า
ของรายวิชาศึกษาทั่วไป
เกณฑ์ที่กาหนด
จานวนเอกสารประกอบการสอน รายวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 จัดทาเอกสาร
รายวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง ประกอบการสอนและให้ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกตรวจสอบ
พ.ศ. 2560 เข้าสู่กระบวนการตรวจ รับรอง จานวนวิชาไม่น้อยกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่กาหนดไว้ประจาปี
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ร้อยละของนักศึกษาที่มีการฝึก
ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ที่ใช้รูปแบบการสหกิจศึกษา
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ตัวชี้วัด
ปฏิบัติสหกิจศึกษา
จานวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา
เป็นคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
จานวนสถานประกอบการที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานสหกิจศึกษาที่ร่วม
จัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา
จานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการ
สอนแบบสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้นจาก
หลักสูตรที่ดาเนินการเดิม
จานวนนักศึกษาใหม่รายงานตัว
เทียบกับแผนรับของมหาวิทยาลัย
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาตนเอง
ความพึงพอใจระบบสารสนเทศ

คาอธิบาย/ระดับเกณฑ์
แทนฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อให้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ไม่น้อยกว่าเกณฑ์กาหนดไว้ในเป้าหมายประจาปี
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาตนเองเป็น
อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่าเกณฑ์กาหนดไว้ในเป้าหมาย
ประจาปี
จานวนสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาระบบสหกิจกับ
มหาวิทยาลัยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกิจศึกษา จานวนไม่น้อยกว่า
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ในแต่ละปี
จานวนหลักสูตรที่เพิ่มขึ้นจากหลักสูตรเดิมที่นักศึกษาได้เลือก
ปฏิบัติสหกิจศึกษาแทนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ร้อยละของนักศึกษาที่รายงานตัวเทียบจากแผนรับนักศึกษาในแต่
ละปีการศึกษาตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในเป้าหมายประจาปี
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม / ประชุม /พัฒนาตนเอง
ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กาหนดในแต่ละปีการปฏิบัติงาน
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานระบบสารสนเทศของ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไม่น้อยกว่าที่กาหนดในแต่
ละปีการปฏิบัติงาน
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการของสานัก ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทะเบียนไม่น้อยกว่าที่กาหนดในแต่ละปีการปฏิบัติงาน
จานวนข้อร้องเรียน
จานวนข้อร้องเรียนสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่ได้รับ
ในแต่ละภาคเรียนไม่มากกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
จานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการ
จานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการดาเนินงานของสานักส่งเสริม
ดาเนินงานของสานัก
วิชาการและงานทะเบียน ไม่น้อยกว่าที่กาหนดในแต่ ละปีการ
ปฏิบัติงาน
ผลการประเมินประกันคุณภาพ
ผลการประเมินประกันคุณภาพภายในไม่น้อยกว่าที่กาหนดในแต่
ภายใน
ละปีการปฏิบัติงาน
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ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด
จานวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้
ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ใน
รูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนอง
ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
(มรภ 3.1) 

คาอธิบาย

หลักสูตรการสอนระดับปริญญาตรี รวมถึงหลักสูตรนานาชาติที่ได้รับการ
ปรับปรุง/พัฒนาให้ทันสมัยมีความ สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันและแนวโน้ม
ในอนาคตและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี หมายถึง การปรับปรุงและ
พัฒนา หลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรนานาชาติ ให้มีความทันสมัย
และมีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทปัจจุบันและ แนวโน้มในอนาคตใน
มิติด้านเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี โดย
การทบทวนคุณภาพหลักสูตร การพัฒ นารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ใหม่ที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เพื่อรับมือกับแนวโน้ม
ลดลงของจานวนนักศึกษา การปรับบทบาท อาจารย์จากผู้ให้ความรู้เป็น
ผู้สนับสนุนและอานวยความสะดวกให้กับนักศึกษาค้นหาความรู้จากแหล่ง
ต่างๆ การส่งเสริม และสนับสนุนให้นักศึกษา มีทักษะในการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จาเป็นพร้อมทั้งปรับปรุงความสมดุลระหว่างภาคบรรยายและ
ภาคปฏิบัติ การจัดสถานที่ให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้มีโอกาส พบปะและมีส่วนร่วมกับ
นักศึกษาในระดับเดียวกันและระดับที่สูงกว่า
โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ บูรณาการกับหลักปรัชญา
ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้บูรณาการ ของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง โครงการ / กิจกรรมที่จัดให้กับนักศึกษา
เพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นให้ผู้เรียนมี
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
ความรู้คู่คุณธรรมภายใต้หลักการพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีใน
พอเพียง (มรส.) 
ตัวเอง อันนาไปสู่การมีความรอบรู้เกี่ยวกับ วิชาการต่าง ๆ เพื่อประอบการ
วางแผนการดาเนินชีวิตมีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต
และอดทน มี ความเพียรใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต
เพื่อให้บัณฑิตมีสมรรถนะเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ สมรรถนะ
ผลการประเมินสมรรถนะของ
บัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้ หมายความถึง ความสามารถของบัณฑิตปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรภาคปกติภาคพิเศษ และ ภาคน อกเวลาในสาขานั้นๆ ที่ได้งานทามี
บัณฑิต
สมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ การประเมินสมรรถนะ
หมายความถึง การดาเนินการเพื่อชี้บ่งความรู้ความสามารถของบัณฑิตที่
สาเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏจากการทดสอบ การประเมิน การ
สอบถาม หรือการดาเนินการในลักษณะใดๆ ซึ่งเป็นความคิดเห็น ของสถาน
ประกอบการซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิตนั้นๆ โดยการประเมินพิจารณาตามเกณฑ์ 5
ระดับ ได้แก่ ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย น้อยมาก
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ตัวชี้วัด
อัตราการได้งานทา ประกอบอาชีพ
อิสระของบัณฑิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปี
(มรภ. 3.5)

คาอธิบาย

เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึ กษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีอาชีพ มีรายได้สามารถ
ดูแลตัวเองและครอบครัวได้ การได้งานทา ประกอบอาชีพอิสระ
หมายความถึง บัณฑิตปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ
ภาค พิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้น ๆ ที่ได้งานทา ทางานตรงสาขา
หรือ มีกิจการของตนเอง ที่มีราย ได้ประจาภายใน ระยะเวลา 1 ปี นับจาก
วันที่สาเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น
การมีงานทา นับการ ทางานสุจริตทุกประเภท ที่สามารถสร้างรายได้ประจา
เพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้การคานวณร้อยละของผู้มีงานทาของผู้สาเร็จ
การศึกษาที่ลง ทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้คานวณ
เฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสาเร็จการศึกษา เท่านั้น
จานวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา
อาจารย์ผู้สอนในฐานะผู้ถ่ายทอดความรู้ควร ได้รับการพัฒนาศักยภาพและ
ศักยภาพและทักษะในการจัดการเรียนรู้ ทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ที่ สอดคล้องกับความก้าวหน้าด้าน
ที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีและความ
เทคโนโลยี มุ่งเน้นการปรับบทบาทอาจารย์จากผู้ให้ความรู้เป็นผู้สนับสนุน
และอานวย ความสะดวกให้กับนักศึกษาค้นหาความรู้จากแหล่งต่างๆ การ
สนใจของผู้เรียน (มรส.)
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีทักษะในการเรียนรู้ และ ทักษะที่จาเป็น
พร้อมทั้งปรับปรุงความสมดุลระหว่างภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ
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ซื่อสัตย์ รอบรู้ สู้งาน
บริการด้วยใจ

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

