รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ . ศ . 2562
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บทสรุปการดาเนินงาน
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ขึ้นเพื่อราย งานผล
การดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้ราวัดที่กาหนดไว้ตามแผนประจาปีงบประมาณ 2562 โดยรายงานฉบับนี้ใช้สาหรับการประเมินผลการ
ดาเนินงานในภารกิจต่าง ๆ ภายในสานัก เพื่อใช้เป็นข้อมูลการดาเนินงานและสาหรับวางแผนการปรับปรุงผลการดาเนินงานเพื่อนาไปประกอบการทบ ทวนและ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติแผนปีงบประมาณ 2563
ซึ่งสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานสนั บสนุนและอานวยความสะดวกในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และให้บริการข้อมูล
ข่าวสารทางด้านวิชาการ โดยประสานงานกับคณะฯ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อยู่ภายใต้การกากับดูแลของรองอธิการบดีผ่ายวิชาการ บริ หารงานโดย
ยึดหลักการส่งเสริมวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุ ฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปฏิบัติงานบริการที่ประทับใจและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อการ
บริการที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้การบริหารงาน ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2562 ของมหาวิทยาลัย
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการดาเนินงานตามภารกิจและแผน ปฏิบัติราชการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ที่ได้มีการ
นาเสนอต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
3 ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ของสานัก 5 ยุทธศาสตร์ และมีตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงาน 25 ตัวชี้วัด ดังนี้
ด้าน
ด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ด้านการบริหารจัดการ

จานวนตัวชี้วัดตามแผน
19
6
รวม
25

ผลจากการการดาเนินงานประสบความสาเร็จ คิดเป็นร้อยละ 88.00 จากแผน

ผ่าน
16
6
22

ไม่ผ่าน
3
3
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งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณ
งาน
แผ่นดิน
บริหารงานสานักฯ
พัฒนาบุคลากรสานักฯ
ผลิตบัณฑิตและคุณภาพการศึกษา
หมวดศึกษาทั่วไป
สหกิจศึกษา
รวม

งบประมาณจัดสรร
รายได้

1,306,240.00
497,650.00
349,750.00
2,153,640.00

774,363.00
200,490.00
1,405,190.00
532,050.00
591,410.00
5,103,153.00

รวม
2,080,603.00
200,490.00
1,405,190.00
1,029,700.00
941,160.00
7,256,793.00

งบประมาณใช้ไป
รายได้

แผ่นดิน
1,296,280.00
450,180.00
274,698.00
2,021,158.00

584,776.24
194,565.00
1,255,576.52
329,783.40
492,783.00
2,857,484.16

ร้อยละ
ใช้ไป

รวม
1,881,056.24
194,565.00
1,255,576.52
779,963.40
767,481.00
4,878,642.16

90.41
97.04
89.35
75.75
81.55
67.23

รายละเอียดโครงการ/งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแยกตามฝ่ายงาน
งานผลิตบัณฑิตและคุณภาพการศึกษา
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
1. โครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสาหรับคนทุกช่วงวัย
2. โครงการติดตามภาวะการมีงานทาและคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
3. โครงการพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ
3.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ
3.2 กิจกรรมประชุมติดตามการพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ
4. โครงการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ คณะผู้บริหารงานวิชาการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการบริหาร
การดาเนินงานเพื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
5. โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
6. จัดทาคู่มือรับสมัครและประชาสัมพันธ์การรับสมัครและหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
7. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการรับสมัครนักศึกษาใหม่
8. โครงการรับนักศึกษาใหม่

แหล่งเงิน
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้

เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
ขายใบสมัคร
เงินรายได้
เงินรายได้
รวม

ได้รับจัดสรร (บาท)
40,950.00
48,700.00
50,450.00
39,050.00
11,400.00
153,290.00

ใช้ไป
(บาท)
26,430.00
45,661.40
121,456.00
121,456.00
52,503.44

160,150.00
273,100.00

34,516.60
223,266.02

150,600.00
527,950.00
1,405,190.00

102,584.00
527,703.06
1,255,576.52
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
1. โครงการกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปและนาเสนอผลการจัดกิจกรรมในงานวิชาการ
2. โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3. โครงการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
4. โครงการทวนสอบและรายงานผลการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การสอบ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แหล่งเงิน
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินแผ่นดิน
รวม

ได้รับจัดสรร (บาท)
156,675.00
146,920.00
59,725.00
168,730.00
497,650.00
1,029,700.00

ใช้ไป
(บาท)
141,243.40
76,734.40
336.00
111,469.60
450,180.00
779,963.40

งานสหกิจศึกษา
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
1. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
2. โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะต่างๆ ของนักศึกษาก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ
3. โครงการพัฒนาคณาจารย์สหกิจศึกษา
3.1 กิจกรรมพัฒนาคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
3.2 กิจกรรมศึกษาดูงานในสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ
4. โครงการปฐมนิเทศการเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการ/หน่วยงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
5. โครงการการนาเสนอผลปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
6. โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายสหกิจศึกษา
7. โครงการสนับสนุนการดาเนินงานบริหารจัดการจัดสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

แหล่งเงิน
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินแผ่นดิน
รวม

ได้รับจัดสรร (บาท)
32,800.00
136,400.00
364,780.00
223,880.00
140,900.00
24,550.00
11,500.00
21,380.00
349,750.00
941,160.00

ใช้ไป
(บาท)
28,180.00
124,800.00
318,058.00
177,203.00
140,855.00
4,425.00
6,750.00
10,570.00
274,698.00
767,481.00
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งานบริหารสานัก
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
1. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การลงทะเบียน การสอบและประมวลผลสาเร็จการศึกษา
2. โครงการครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. โครงการบริหารงานสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. โครงการจัดการความรู้และจัดทาแผนปฏิบัติราชการ แผนงบประมาณประจาปีงบประมาณ2563
5. โครงการการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
6. บริหารงานในภาวะฉุกเฉินเร่งด่วนระดับหน่วยงานของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แหล่งเงิน
เงินแผ่นดิน
เงินแผ่นดิน
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
รวม

ได้รับจัดสรร (บาท)
687,240.00
619,000.00
439,500.00
125,980.00
83,740.00
125,143.00
2,080,603.00

ใช้ไป
(บาท)
571,402.00
610,000.00
379,225.74
84,290.70
41,009.80
80,250.00
1,766,178.24

งานพัฒนาบุคลากร
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
1. โครงการพัฒนาบุคลากรและปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการเพื่อพัฒนางานด้านวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย

แหล่งเงิน
เงินรายได้
รวม

ได้รับจัดสรร (บาท)
200,490.00
200,490.00

ใช้ไป
(บาท)
194,565.00
194,565.00

เงินเหลือจ่ายเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินเหลือจ่ายเพื่อดาเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
1. พัฒนาระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ให้สอดคล้องกับระบบการรับสมัคร TCAS
2. พัฒนาระบบบริการการศึกษาสาหรับงานติดตามภาวะการมีงานทาและประเมินคุณภาพบัณฑิต

แหล่งเงิน
เงินรายได้
เงินเหลือจ่าย 61
เงินรายได้
เงินเหลือจ่าย 61
รวม

ได้รับจัดสรร (บาท)
658,050.00

ใช้ไป
(บาท)
658,050.00

941,600.00

941,600.00

1,599,650.00

1,599,650.00
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การดาเนินงานในปี พ.ศ. 2562 ที่ตอบสนองกลยุทธ์จาก TOWS Matrix ตามแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ดังนี้
กลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์
ผลดาเนินงานในปีงบประมาณ 2562
กลยุทธ์ SO เป็นกลยุทธ์เชิงรุก (สถานการณ์ที่หน่วยงานต้องการมากที่สุดโดยใช้จุดแข็งและโอกาสที่ดีสร้างแผนรุก) จากการประเมินจุดแข็งและโอกาสของหน่วยงาน
ใช้เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาต่างๆ กาหนดระบบ ระเบียบ สานักใช้เกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ในการดาเนินงานด้านวิชาการเป็นหลัก และในปี งบประมาณ 2562 ได้ดาเนินการ
แนวปฏิบัติในการดาเนินงานการจัดการเรียนการสอนและ ปรับปรุงหลักเกณฑ์ของการยกเว้นรายวิชาเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดาเนินงานมากขึ้น รวมถึงมีการใช้มาตรฐาน
บริหารจัดการหลักสูตร
อุดมศึกษา 2561 มาเป็นเกณฑ์เพิ่มเติมในการวัดคุณภาพบัณฑิต
จัดทาข้อมูลสารสนเทศให้ตอบสนองต่อเกณฑ์ทาง
ดาเนินการจัดทาข้อมูลทางสถิติต่าง ๆ และข้อมูลอื่น ๆ ที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานของสานักส่งเสริมฯ เช่น ข้อมูลสถิติ
การศึกษาเพื่อนาไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษา
นักศึกษาประจาภาคเรียน สถิตินักศึกษาคงอยู่ ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไป ข้อมูลการจัดสหกิจศึกษา
กาหนดแผนงานโครงการดาเนินงานเพื่อพัฒนาการศึ กษา การดาเนินงานการวางแผนโครงการ แผนงบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการ ภายใต้การวางกรอบให้สอดคล้องและ
ได้ตามนโยบายของประเทศ
ตอบสนองพระราโชบายของในหลวงรัชการที่ 10 ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นเกณฑ์หลัก
สานักส่งเสริมฯ เป็นหน่วยงานในการพัฒนายุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา /ปรับปรุงหลักสูตร การ 1. ดาเนินการแจ้งแก่หลักสูตรที่ครบรอบการพัฒนาหลักสูตร และติดตามการดาเนินการ และเป็นกลไกในการนาเข้า
สร้างหลักสูตรสหวิทยาการ หลักสูตรระยะสั้นของ
อนุกรรมการแก้ไขหลักสูตร กบว. และสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2. ดาเนินการจัดอบรมการจัดทาหลักสูตรสหวิทยาการและจัดอบรมการจัดทาหลักสูตรระยะสั้น
ของประเทศ
3. จัดตั้งคณะกรรมการการจัดทาหลักสูตรสหวิทยาการและดาเนินการจัดอบรมและประชุมเพื่อจัดทาร่างหลักสูตร
มุ่งพัฒนาบุคลากรตามสายวิชาชีพ
ให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองในสายงานที่เกี่ยวข้องต่อการเพิ่มพูนศักยภาพการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษา
ดูงานเพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนางานของตนเอง โนโครงการ “เสริมสร้างสมรรถนะการทางานเพื่อสนับสนุนงาน
วิชาการ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจาปี พ.ศ. 2562” ระหว่างวันที่
26 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัด
บุรีรัมย์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นโครงการจัดต่อเนือ่ งในทุกปีงบประมาณ โดยให้
สลับบุคลากรทุกคนเพื่อให้สามารถไปศึกษาการพัฒนางานของหน่วยงานต้นแบบได้
กลยุทธ์ WO เป็นกลยุทธ์พลิกฟื้น (เลี่ยงจุดอ่อน นาความสามารถเฉพาะอย่างมาใช้ให้ได้เปรียบในส่วนที่มีโอกาสสูง) จากการประเมินจุดอ่อนและโอกาสของหน่วยงาน
เสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ/ทักษะการประชาสัมพันธ์
ในการจัดโครงการ KM มีการเสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติมให้กับบุคลากรเพื่อสามารถนามาใช้ในการ
ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในงาน
ให้บริการแก่อาจารย์ชาวต่างชาติได้
จัดระบบให้กับบุคลากรได้พัฒนาตนเองตามสายวิชาชีพ
ในปี 2562 จะมีการจัดอบรมการวิเคราะห์ค่างานเพื่อนามาสร้างแนวทางและระบบการเข้าสู่ตาแหน่งชานาญการเพื่อ
ความก้าวหน้า ส่วนการพัฒนาตนเองต่าง ๆ ให้มีการจัดให้ไปตามความเหมาะสมต่องานและระยะเวลา
ปรับปรุงระบบให้ตอบสนองการบริหารข้อมูลตามเกณฑ์ ในงบประมาณปี 2562 ได้รับงบประมาณเหลือจ่ายสาหรับการปรับปรุงระบบ 2 ส่วนดังนี้
มาตรฐานต่าง ๆ / ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
1. ระบบติดตามภาวการณ์มีงานทาและประเมินคุณภาพบัณฑิต
เพื่อปรับปรุงระบบ
2. ระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ให้รองรับระบบ TCAS
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ผลดาเนินงานในปีงบประมาณ 2562
อีกทั้งมีงบประมาณจากส่วนกลางในการจัดสรร MA ให้ปรับปรุงระบบต่าง ๆ เล็กน้อยเพื่อพัฒนาระบบให้รองรับการ
ทางาน
ปรับภาระงานและความรับผิดชอบ/กระจายความ
ได้ดาเนินงานปรับปรุงภาระงานให้เป็นไปตามพันธกิจของสานักฯ และดาเนินการปรับปรุง อัตรากาลังของสานัก
รับผิดชอบของงาน
ส่งเสริมฯ ใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง และครอบคลุมงานครบถ้วนและเกิดความทับซ้อนน้อยที่สุด
กลยุทธ์ ST เป็นกลยุทธ์การอยู่กับที่ (การแก้ไขหรือลดอุปสรรคภายนอกโดยใช้จุดแข็งภายใน) จากการประเมินจุดแข็งและอุปสรรคของหน่วยงาน
เสริมสร้างการให้ข้อมูลกฎ ระเบียบ ระบบบริการ
จัดทาเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับบริการของสานักฯ ขั้นตอนต่าง ๆ รวมถึง เอกสารสาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาที่
การศึกษาและบริการต่าง ๆ ด้านกา รเรียนการสอนแก่ คัดเลือกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียน การเรียนการสอนที่พบและเป็นปัญหาต่อการดาเนินงานเป็นประจา
อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาให้น่าสนใจและเข้าใจง่าย
เพื่อให้อาจารย์เจ้าหน้าที่สามารถให้คาแนะนาแก่นักศึกษาได้ตามมาตรฐาน
เป็นศูนย์กลางให้คาปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบต่าง ๆ ของ
ปฏิบัติงานโดยเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ รวมถึงเป็นผู้ควบคุมกฎระเบียบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
มหาวิทยาลัยแก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถให้
คาแนะนาที่ถูกต้องแก่นักศึกษา
พัฒนาระบบสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อเป็นฐานข้อมูลการ
ได้จัดสรรและนาข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นสารสนเทศสาหรับการบริหารหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ปฏิบัติงานให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
และสหกิจศึกษา
จัดทาวิจั ยเพื่อค้นหาปัญหา /อุปสรรค เพื่อหาแนว
จัดทาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความล่าช้าในการสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี”
ทางแก้ไขและแนวปฏิบัติที่ดีในการดาเนินงาน
โดย กาญจนา คงนุ้ย เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการหาแนวทางรักษาการคงอยู่ของนักศึกษา
กลยุทธ์ WT เป็นกลยุทธ์ตัดทอน (รีบสลาย จุดอ่อนและหลีกเลี่ยง อุปสรรค หรือแก้ไขหรือลดความเสียหายที่เกิดจากจุดอ่อนและอุปสรรค)
จัดสรรเวลาและงบประมาณให้แก่บุคลากรไปพัฒนา
ดาเนินการเพิ่มงบประมาณเพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองตามสายงานหรือตามความสนใจที่ส่งผลต่อศักยภาพ
ตนเองตาม สายงาน
การปฏิบัติงาน โดยปีงบประมาณ 2561 ตั้งไว้ 116,010 แต่ใช้ 168,222 บาท ในปี 2562 จึงตั้งงบประมาณที่
200,490 บาท เพิ่มขึ้น 84,480 บาท
จัดการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้รวดเร็ว ทันเวลา ข้อมูล ดาเนินการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ (เฉพาะภาษาไทย)
ครบถ้วนและรองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1. กรณีเป็นแผนงานล่วงหน้าดาเนินการตามระยะเวลาที่กาหนด
2. กรณีดาเนินงานโครงการดาเนินการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าก่อนการจัดโครงการและหลังเสร็จสิ้นดาเนินการ
ประมวลภาพและผลการดาเนินงานทันที
เฉพาะข้อมูลภาษาอังกฤษสาหรับส่วนงานที่สาคัญต่าง ๆ ได้ดาเนินการใส่ข้อมูลภาษาอังกฤษไว้เป็นที่เรียบร้อย
ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้สอดคล้องตามเกณฑ์
ในงบประมาณปี 2562 ได้รับงบประมาณเหลือจ่ายสาหรับการปรับปรุงระบบ 2 ส่วนดังนี้
มาตรฐานทางการศึกษาของประเทศ
1. ระบบติดตามภาวการณ์มีงานทาและประเมินคุณภาพบัณฑิต
2. ระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ให้รองรับระบบ TCAS
อีกทั้งมีงบประมาณจากส่วนกลางในการจัดสรร MA ให้ปรับปรุงระบบต่าง ๆ เล็กน้อยเพื่อพัฒนาระบบให้รองรับการ
ทางาน
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ผลดาเนินงานในปีงบประมาณ 2562
1. ได้วางแผนให้มีการจัดทาระบบรองรับการบันทึกการพัฒนาตนเองและระบบบันทึกการปฏิบัติงานประจา 2
สัปดาห์
2. มีการจัดทาการบันทึกการปฏิบัติงานรายคนทุก ๆ 2 สัปดาห์เพื่อเก็บประวัติการปฏิบัติงานและปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อนามาปรับปรุงและหาแนวทางแก้ไข หรือมีการประชุมย่อย/รายงานตรงต่อ
ผู้อานวยการสานักเพื่อขอคาปรึกษา แนวทางแก้ไข หรือให้ปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่าง
ทันท่วงที

ข้อมูลการดาเนินงานตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
โครงการ
ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์สานัก 1 : ส่งเสริมระบบการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตให้ร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒระดั
ิ บ อุดมศึกษาและสาหรับคนทุกช่วงวัย
จานวนหลักสูตรการสอนระดับ
3 หลักสูตร
1. หลักสูตร ศศ.บ. การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
ปริญญาตรีรวมถึงหลักสูตร
2. หลักสูตรของครุศาสตร์ ปรับเป็น 4 ปี
นานาชาติที่ได้รับการปรับปรุง/
3. หลักสูตรภาษาอังกฤษ
พัฒนาให้ทันสมัยมีความ
4. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันและ
5. หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
แนวโน้มในอนาคตและ
6. หลักสูตรสัตวศาสตร์
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
7. หลักสูตรภาษาจีน (กาลังปรับปรุง)

ระดับความสาเร็จในการพัฒนา
ระดับ 2
โครงการพัฒนา
1. จัดโครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง ได้รับจัดสรร
หลักสูตรสหวิทยาการ
หลักสูตรสหวิทยากร ประชุม 1 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 มหาวิทยาลัย 50,450 บาท
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร .ลิลลี่ กาวีต๊ะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
ได้รับโอนงบประมาณ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์เป็นวิทยากร
มาจากโครงการประชุม
2. จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทาร่างหลักสูตรสหวิทยาการ
ระบบและกลไกในการส่งเสริม
1 ข้อ
คณะกรรมการฯ
3. จัดประชุมคณะกรรมการหลักสูตรสหวิทยาการเพื่อวางกรอบจัดทาหลักสูตรสห
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาเชิง
วิทยาการ
สหวิทยาการ
4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้คณะกรรมการหลักสูตรสหวิทยาการ ร่วมกันจัดทาร่าง ที่ใช้ไป
หลักสูตรวันที่ 28 – 29 เม.ย. 62 ณ โรงแรมขนอม ซันไรส์ บีช รีสอร์ท จังหวัด 121,456 บาท
นครศรีธรรมราช
5. จัดโครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ ครั้งที่ 2 วันที่ 26 มิถุนายน 2562

ผลดาเนินการตัวชี้วัด

ดาเนินการเสร็จสิ้น
ตัวชี้วัดผ่าน



ดาเนินการเสร็จสิ้น
ตัวชี้วัดผ่าน


ดาเนินการเสร็จสิ้น
ตัวชี้วัดผ่าน



รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระบบและกลไกในการพัฒนา
หลักสูตรที่มีเป้าหมายเฉพาะ
ภายใต้รูปแบบการเรียนการที่
สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาได้

ระดับความสาเร็จในการพัฒนา
หลักสูตรระยะสั้น

1 ข้อ

ระดับ 2

จานวนหลักสูตรเพื่อยกระดับ
ความรู้และทักษะฝีมือแรงงาน
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและการ
เปลี่ยนแปลงสาหรับคนทุก
ช่วงวัย

5 หลักสูตร

ร้อยละของรายวิชาที่มีการ
บูรณาการกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 5

จานวนหลักสูตรที่บันทึกข้อมูล
ในระบบบริการการศึกษาของ
หลักสูตร TQF ออนไลน์ได้
สมบูรณ์

ร้อยละ
75
ของแต่ละภาคเรียน

2562

โครงการ

ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ
ณ ห้องประชุมศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีโดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.
ลิลลี่ กาวีต๊ะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร
โครงการอบรมการ ดาเนินการจัดตั้งคณะกรรมการและประเมินความพร้อมในการดาเนินการจัดทาหลักสูตร ได้รับจัดสรร
พัฒนาหลักสูตรระยะ และรอผลการประชุมการศึกษาความเหมาะสม
40,950 บาท
สั้นสาหรับคนทุกช่วง
วัย
ที่ใช้ไป
ดาเนินการตัวชี้วัด ผ่าน
26,430 บาท
จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นในวันทีเ่ มื่อเดือนพฤศจิกายน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดาเนินการตัวชี้วัด ผ่าน
หลักสูตรระยะสั้นของมหาวิทยาลัย
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
2. หลักสูตรระยะสั้นผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุ
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายเฉพาะด้าน
4. หลักสูตรอบรมคูปองพัฒนาครู
5. หลักสูตรระยะสั้นสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
จานวนรายวิชาที่มีการบูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปีการศึกษา 2/2561
และ 1/2562 มีจานวนทั้งหมด 27 รายวิชา จานวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปี
การศึกษา 2/2561 จานวน 758 และ 1/2562 จานวน 751 รายวิชา รวมทั้งหมด
1,509 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 27*100/1,509 เท่ากับ ร้อยละ 1.79 ของรายวิชาที่
เปิดสอนทั้งหมด
ดาเนินการตัวชี้วัด ผ่าน
หลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยที่ดาเนินการเปิดสอน ได้บันทึกข้อมูลหลักสูตรและ
รายวิชา (มคอ.2) ในระบบบริการการศึกษาของหลักสูตร TQF ออนไลน์
ภาค
1/2561

รายการ

มคอ.3,4
มคอ.5,6
2/2561
มคอ.3,4
มคอ.5,6
รวมปีการศึกษา มคอ.3,4
2561
มคอ.5,6

จานวนทั้งหมด
666
1,838
384
1,171
1,050
3,009

ส่งรายการ
545
29
309
309
854
338

สถานะการบันทึกข้อมูล
ร้อยละ
จัดเตรียม
81.83
121
1.58
1,809
80.47
75
26.30
863
81.33
196
11.23
2,672

ผลการบันทึกข้อมูล มคอ. ในระบบออนไลน์ ประจาปีการศึกษา 2561

ร้อยละ
18.17
98.42
19.53
73.70
18.67
88.80
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ผลดาเนินการตัวชี้วัด

ดาเนินการเสร็จสิ้น
ตัวชี้วัดผ่าน


ดาเนินการเสร็จสิ้น
ตัวชี้วัดผ่าน


ดาเนินการเสร็จสิ้น
ตัวชี้วัดผ่าน



ดาเนินการเสร็จสิ้น
ตัวชี้วัดผ่าน


ดาเนินการเสร็จสิ้น
ตัวชี้วัดผ่าน



รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ

ตัวชี้วัด
ภาพรวมร้อยละของนักศึกษาที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่าน
ระดับ C ขึ้นไปของรายวิชา
ศึกษาทั่วไป

ร้อยละของรายวิชาที่จัดการ
เรียนการสอนแบบ Active
Learning ของรายวิชาศึกษา
ทั่วไป
จานวนอาจารย์หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปได้รับการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 85

โครงการ

ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2561 เปิดสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 24 รายวิชา พบว่าจากผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป มีระดับคะแนนไม่ต่ากว่า C ดังนี้
นักศึกษาลงทะเบียนทั้งหมด 34,375 คน มีระดับไม่ต่ากว่า C 28,208 คน คิดเป็น
ร้อยละ 82.06
รายวิชาที่นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ต่ากว่า C มาก 3 ลาดับคือ
1) พุทธทาสศึกษา ผลสัมฤทธิ์ไม่ต่ากว่า C ร้อยละ 69.10
2) ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ผลสัมฤทธิ์ไม่ต่ากว่า C ร้อยละ 70.07
3) วิถีไทย ผลสัมฤทธิ์ไม่ต่ากว่า C ร้อยละ 70.32
โครงการกิจกรรมการ 1. ประชุมจัดสรรงบประมาณให้แก่รายวิชาต่าง ๆ ได้ดาเนินการจัดโครงการให้กับ
จัดการเรียนการสอน นักศึกษา
รายวิชาศึกษาทั่วไป 2. ยังไม่ได้จัดโครงการวิชาการเนื่องจากรอจัดพร้อมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (18 – 20
และนาเสนอผลการ ส.ค. 2562)
จัดกิจกรรมในงาน
วิชาการ
โครงการทวนสอบ 1. จัดโครงการเพื่อการทวนสอบรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป วันที่ 24 – 25 เม.ย. 62
และรายงานผลการ 2. ดาเนินการจัดทา มคอ.7 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เสร็จสมบูรณ์
ดาเนินงานหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

2562

งบประมาณ
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ผลดาเนินการตัวชี้วัด
ดาเนินการตัวชี้วัด
ไม่ผา่ น



จัดสรร
156,675 บาท
ใช้ไป
141,243.40 บาท
จัดสรร
168,730 บาท

ใช้ไป
111,469.60 บาท
โครงการสนับสนุน 1. จัดทาข้อสอบกลางภาคเรียน
จัดสรร
การจัดการเรียนการ 2. จัดทาข้อสอบปลายภาคเรียน
497,650 บาท
สอน การสอบ หมวด 3. วัสดุต่าง ๆ ในการดาเนินงานของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ใช้ไป
รายวิชาศึกษาทั่วไป
450,180 บาท
ร้อยละ 70
1. ภาคเรียนที่ 1/251 เปิดสอนจานวน 24 รายวิชา และจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
ของแต่ละภาคเรียน
Active Learning ทั้ง 24 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100
2. ภาคเรียนที่ 1/251 เปิดสอนจานวน 24 รายวิชา และจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
Active Learning ทั้ง 24 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100
10 คน
โครงการพัฒนา
โครงการอบรมแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จัดสรร
ศักยภาพคณาจารย์ เกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัล สาหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 146,920 บาท
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ณ ห้องประชุม 1 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ โดยมี รศ.ดร. ใช้ไป
วิเชียร ชุติมาสกุล มีอาจารย์เข้าร่วมทั้งหมด 86 คน เป็นอาจารย์สอนหมวดวิชาศึกษา 76,734.40 บาท
ทั่วไป 20 คน

ดาเนินการเสร็จสิ้น
ตัวชี้วัดผ่าน


ดาเนินการเสร็จสิ้น
ตัวชี้วัดผ่าน



รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
โครงการ
ผลการดาเนินงาน
จานวนรายวิชาที่มีเอกสาร
4
โครงการพัฒนา
ตั้งแผนการดาเนินงานไว้ 4 รายวิชา แต่ได้ดาเนินการจัดทาต้นฉบับเสร็จเรียบร้อย 1
ประกอบการสอนรายวิชาศึกษา
รายวิชา
เอกสารประกอบ
รายวิชา คือรายวิชาพลวัตสังคมไทยและสังคมโลก และได้ดาเนินการจัดส่งผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
การสอน หมวดวิชา เพื่อตรวจอ่าน
2560 เข้าสู่กระบวนการตรวจ
ศึกษาทั่วไป ฉบับ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560
กลยุทธ์ : ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรร่วมกันพัฒนาระบบสหกิจศึกษา โดยประสานความร่วมมือกับผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
นักศึกษาที่มีการฝึก
ร้อยละ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ต้องออกฝึกประสบการณ์หรือสหกิจศึกษา (ไม่นับรวมคณะครุ
ประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบ
18
ศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์) จานวน 1,843 คน นักศึกษาออก
สหกิจศึกษา
ฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 408 คน คิดเป็นร้อยละ 22.14
โครงการสนับสนุน ดาเนินการจัดทาเอกสารสาหรับนักศึกษา อาจารย์และสถานประกอบการสหกิจศึกษา
การดาเนินงาน
รวมไปถึงจัดหาของที่ระลึกในการเข้านิเทศนักศึกษา และดาเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์
บริหารจัดการ
ต่าง ๆ ในการสนับสนุนการดาเนินงานฝ่ายงานสหกิจศึกษา
จัดสหกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี
โครงการพัฒนา
ดาเนินการจัดอบรมให้กับนักศึกษาที่เตรียมการลงเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
ศักยภาพและทักษะ จานวน 563 คน ระหว่างวันที่ 17 – 28 มิถุนายน 2562 โดยเป็นนักศึกษาจาก
ต่างๆ ของนักศึกษา สาขาการบัญชี การเงินการธนาคาร การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการทั่วไป ธุรกิจ
ก่อนปฏิบัติงาน
เกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ฟิสิกส์ เคมี การจัดการภัยพิบัติ และ
สหกิจศึกษา
ภาษาอังกฤษ ใน 6 เรื่อง ดังนี้
ในสถานประกอบการ
1. งานธุรการและสารบรรณ
2. ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
3. บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร
4. คอมพิวเตอร์ Excel
5. คอมพิวเตอร์ Word
6. เทคนิคการนาเสนองาน
โครงการปฐมนิเทศ ดาเนินการปฐมนิเทศการปฏิบัติตนและขั้นตอนต่าง ๆ ในการจัดส่งเอกสารและผลงาน
การเข้าปฏิบัติงานใน ให้กับนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาทั้งภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2561
สถานประกอบการ/
หน่วยงานของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา

2562

งบประมาณ
จัดสรร
59,725 บาท
ใช้ไป
336 บาท
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ผลดาเนินการตัวชี้วัด
ดาเนินการตัวชี้วัด
ไม่ผา่ น



ดาเนินการเสร็จสิ้น
ตัวชี้วัดผ่าน


จัดสรร
349,750 บาท
ใช้ไป
274,698 บาท
จัดสรร
136,400 บาท
ใช้ไป
124,800 บาท

จัดสรร
24,550 บาท
ใช้ไป
4,425 บาท

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

โครงการ
ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ
โครงการการนาเสนอ 1. ได้ดาเนินการจัดโครงการให้นักศึกษาที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาเรียบร้อยดาเนินการนาเสนอ จัดสรร
ผลปฏิบัติงานสหกิจ
ผลงานแก่คณาจารย์ในสาขาวิชาเป็นที่เรียบร้อยทั้งภาคเรียนที่ 1/61 และ 2/61
11,500 บาท
ศึกษา
2. คัดเลือกผลงานดีเด่นเข้าร่วมการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาเครือข่าย
สหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ใช้ไป
6,750 บาท
โครงการเสริมสร้าง เป็นโครงการในการเข้าร่วมกับเครือข่าย สหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน เข้าร่วมวันที่ 6-8 จัดสรร
ความร่วมมือกับ
มิถุนายน โดยมีอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าศึกษาดูงานกับทาง
21,380 บาท
เครือข่ายสหกิจศึกษา บริษัทเครือข่ายสหกิจศึกษา
ใช้ไป
10,570 บาท
จานวนหลักสูตรที่จัดการเรียน
4
โครงการเสริมสร้าง 1. จานวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษาที่เพิ่มขึ้น 4
จัดสรร
การสอนแบบสหกิจศึกษา
หลักสูตร
ความรู้ความเข้าใจ หลักสูตรการจัดการภัยพิบัติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ธุรกิจเกษตร
32,800 บาท
เพิ่มขึ้นจากหลักสูตรที่
ให้แก่คณาจารย์และ ภาษาอังกฤษ
ดาเนินการเดิม
นักศึกษาเกี่ยวกับการ 2. อยู่ระหว่างเตรียมการจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณาจารย์และ ใช้ไป
ฝึกปฏิบัติงาน
นักศึกษาเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในไตรมาส ที่ 4
28,180 บาท
จานวนสถานประกอบการที่
110
สหกิจศึกษา
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกิจ
แห่ง
จานวนสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกิจศึกษาที่ร่วมจัดการศึกษาระบบ
ศึกษาที่ร่วมจัดการศึกษา
สหกิจศึกษาในปีการศึกษา 2561 มีจานวนสถานประกอบการเข้าร่วมทั้งหมด 316
ระบบสหกิจศึกษา
แห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากการประเมินของอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา (ระดับมาก
141 แห่ง มากที่สุด 127 แห่ง) จานวน 268 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 84.81
กลยุทธ์ : ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาเพื่อรองรับสหกิจศึกษา
จานวนอาจารย์ที่ได้รับการ
20
โครงการพัฒนา
กิจกรรมพัฒนาคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ได้ประสานงานจัดส่งอาจารย์เพื่อเข้าร่วม จัดสรร
พัฒนาเป็นคณาจารย์นิเทศสห
คน
คณาจารย์
อบรมเป็นคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาในเดือนมิถุนายน 2562 จานวน 22 คน ณ
223,880 บาท
กิจศึกษา
สหกิจศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ใช้ไป
177,203 บาท
กิจกรรมศึกษาดูงานในสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ ได้จัดให้ตัวแทนอาจารย์ จัดสรร
ร่วมกับฝ่ายงานสหกิจศึกษา จานวน 10 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ UCSI ประเทศ
140,900 บาท
มาเลเซีย และ ททท.สิงคโปร์ เพื่อประสานงานการจัดสหกิจศึกษา นานาชาติ
โดย ททท.สิงค์โปร ยินดีรับนักศึกษาในกรณีที่ต้องการสหกิจศึกษาส่วน UCSI ได้ให้
ใช้ไป
ข้อเสนอเบื้องต้นสาหรับการจัดสหกิจศึกษา เพื่อประสานงานจัดทา MOU ต่อไปใน
140,855 บาท
อนาคต

2562
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ดาเนินการเสร็จสิ้น
ตัวชี้วัดผ่าน


ดาเนินการเสร็จสิ้น
ตัวชี้วัดผ่าน



ดาเนินการเสร็จสิ้น
ตัวชี้วัดผ่าน



รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ

2562

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
โครงการ
ผลการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์สานัก 2 : ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ : สนับสนุนให้มีการดาเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน และการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้
ร้อยละ
โครงการติดตาม
1.จัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน
85
ภาวะการ
มี
ง
านท
าและ
2.ปรับปรุงแบบสอบถามประเมินบัณฑิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 2561
บัณฑิต
คุณภาพบัณฑิต
เพิ่มจากเดิมคาถามกลาง 13 ข้อเป็น 20 ข้อ
มหาวิทยาลัย
3. คณะ/สาขาได้จัดส่งแบบสอบถามไปยังผู้ใช้บัณฑิต
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 4. ผลประเมินคุณภาพบัณฑิต
หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะนิติศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
การท่องเที่ยว
รวม

บัณฑิตปริญญาตรีได้งานทา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
1 ปี

ร้อยละ
60

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ)
92.96
90.07

จานวนผู้สาเร็จ จานวนผู้ตอบ
ร้อยละ
การศึกษา
รับการ
ของผู้รับการ
(คน)
ประเมิน (คน) ประเมิน
573
212
37.00
482
167
34.65

งบประมาณ

จัดสรร
48,700 บาท
ใช้ไป
45,661.40 บาท
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ดาเนินการเสร็จสิ้น
ตัวชี้วัดผ่าน



ค่าเฉลี่ย
4.65
4.50

92.98

910

200

21.98

4.65

92.95
81.03
80.19
91.89

973
193
102
241

318
58
43
53

32.68
30.05
42.16
21.99

4.65
4.05
4.01
4.59

91.20

3,474

1,051

30.25

4.56

ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
1) ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560 จานวน 3,474 คน ให้ข้อมูลการมีงาน
ทาในระบบบริการการศึกษาและแบบสารวจการมีงานทาของสาขาวิชา จานวน 3,442 คน คิดเป็น
ร้อยละ 99.08
2) บัณฑิตศึกษาต่อโดยไม่ทางาน จานวน 96 คน และเกณฑ์ทหาร อุปสมบท จานวน
16 คน รวมเป็น 112 คน คิดเป็นร้อยละ 2.76 ของผู้สาเร็จการศึกษา
3) ข้อมูลบัณฑิตที่ใช้สาหรับสรุปการมีงานทา คือ บัณฑิตที่ให้ข้อมูลการมีงานทา
ทั้งหมด หัก ผู้ศึกษาต่อโดยไม่ทางาน อุปสมบทและเกณฑ์ทหาร เท่ากับจานวน 3,330 คน คิดเป็น
ร้อยละ 95.85 ของผู้สาเร็จการศึกษา
4) ผู้สาเร็จการศึกษามีงานทาในสถานประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ หรือประกอบ
อาชีพอิสระ จานวน 2,708 คน คิดเป็นร้อยละ 77.95 จากผู้สาเร็จการศึกษา และคิดเป็นร้อยละ
81.32 จากจานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้ให้ข้อมูลภาวะการมีงานทาโดยหักผู้เรียนต่อโดยไม่ทางาน
อุปสมบท และเกณฑ์ทหาร

ดาเนินการเสร็จสิ้น
ตัวชี้วัดผ่าน



รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

โครงการ
ผลการดาเนินงาน
โครงการสนับสนุนการดาเนินการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การสอบ การจัดทาเอกสารทางการ
จัดการเรียนการสอน ศึกษาต่าง ๆ และจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อการดาเนินงาน และทันต่อเวลาการ
การลงทะเบียน การ ปฏิบัติงาน
สอบ และประมวลผล
สาเร็จการศึกษา
ประชุมคณะกรรมการ ยกเลิกการจัดประชุมและใช้งบประมาณไปร่วมสนับสนุนการจัดโครงการพัฒนาหลักสูตร
บริหาร
สหวิทยาการ
คณะอนุกรรมการ
คณะผู้บริหารงาน แต่ยังมีการใช้งบประมาณในการจัดประชุมดังนี้
วิชาการและบุคลากร
1. ประชุมส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ที่เกี่ยวข้องในการ
2. ประชุมคณะอนุกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป
บริหารการ
3. ประชุมผู้รับผิดชอบรายวิชาศึกษาทั่วไป
ดาเนินงานเพื่อการ
4. ประชุมผู้ประสานงานสหกิจศึกษา
เรียนการสอนที่มี
คุณภาพ
พัฒนาการปฏิบัติงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่อง “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษากับ
ตามบทบาทหน้าที่ของเด็กไทยยุคดิจิทัล” โดยอาจารย์หริรักษ์ แก้วกับทอง ผูเ้ ชียวชาญด้านจิตวิทยา มีอาจารย์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาเข้าร่วมจานวน 85 คน

2562

งบประมาณ
จัดสรร
687,240 บาท
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ใช้ไป
571,402 บาท
จัดสรร
153,290 บาท
ใช้ไป
52,503.44 บาท

จัดสรร

160,150 บาท
ใช้ไป
34,516.60บาท

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบการรับนักศึกษาให้มีความหลากหลาย ทันสมัยถูกต้องและรวดเร็ว
พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการสอบคัดเลือกด้วยวิธีการที่หลากหล
าย เพื่อให้ทั่วถึงถูกต้องและรวดเร็ว
จานวนนักศึกษาใหม่รายงานตัว
ร้อยละ
โครงการรับนักศึกษา ดาเนินการตัวชี้วัด ผ่าน
เทียบกับแผนรับของ
80
ใหม่
1. จานวนนักศึกษาภาคปกติ
มหาวิทยาลัย
แผนรับจานวน 3,955 คน รับได้ 3,609 คน คิดเป็นร้อยละ 91.25 แบ่งตามคณะ
ได้ดังนี้
1) คณะครุศาสตร์ แผน 510 คน รับได้ 475 คน ร้อยละ 93.14
2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผน 760 คน รับได้ 955 คน ร้อยละ
125.66
3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผน 820 คน รับได้ 463 คน ร้อยละ
56.46
4) คณะวิทยาการจัดการ แผน 1,140 คน รับได้ 1,141 คน ร้อยละ 100.09
5) วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว แผน 265 คน รับได้ 113 คน ร้อยละ
42.64

จัดสรร
527,950 บาท
ใช้ไป
527,703.06 บาท

ดาเนินการเสร็จสิ้น
ตัวชี้วัดผ่าน



รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

โครงการ

ผลการดาเนินงาน
6) คณะพยาบาลศาสตร์ แผน 110 คน รับได้ 116 คน ร้อยละ 105.45
7) คณะนิติศาสตร์ แผน 350 คน รับได้ 346 คน ร้อยละ 98.86
2. ไปประชุมร่วมกับภาคีราชภัฎในการกาหนดการรับสมัครนักศึกษาร่วมกัน
3. ไปประชุมร่วมกับ ทปอ. เพื่อรับนโยบายในการดาเนินการจัดรับนักศึกษา
4. ดาเนินการรับสมัคร สอบสัมภาษณ์ ประมวลผล และรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่
จัดวัสดุ-อุปกรณ์สนับสนุนการดาเนินงานจัดรับนักศึกษา
จัดทาคู่มือรับสมัคร ดาเนินการจัดทาคู่มือการรับสมัครภาคปกติ และภาค กศ.บท. จัดทาเอกสาร
และประชาสัมพันธ์การ ประกอบการสมัครรอบ Road Show และเอกสารการรายงานตัวต่าง ๆ
รับสมัครและหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย
โครงการสร้าง
ดาเนินการจัดประชุมร่วมกับอาจารย์ ครูแนะแนว นักเรียน เพื่อทาความเข้าใจร่วมกันใน
เครือข่ายความ
รูปแบบการรับสมัคร ยืนยันสิทธิ์ และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
ร่วมมือในการรับ
สมัครนักศึกษาใหม่

ยุทธศาสตร์สานักที่ 3 : ส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์ด้านวิชาการและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
กลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
ร้อยละ
พัฒนาบุคลากรและ บุคลากรได้รับการอบรมทั้งในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยไม่ใช่ของสานักส่งเสริม
พัฒนาตนเอง
85
ปฏิบัติราชการ
วิชาการและงานทะเบียนจัดให้ จานวน 21 คน จาก 23 คน คิดเป็นร้อยละ 91.30
เกี่ยวกับงานวิชาการ
เพื่อพัฒนางานด้าน
วิชาการตามที่ได้รับ
มอบหมาย
ยุทธศาสตร์สานักที่ 4 : พัฒนาระบบบริการการศึกษาด้วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ
กลยุทธ์ : ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการพัฒนาระบบบริการ1. การประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศของสานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ความพึงพอใจระบบสารสนเทศ
ร้อยละ
การศึกษาสาหรับงานติดตามทะเบียน จากกลุ่มตัวอย่าง 377 คน มีความพึงพอใจ 4.21 S.D. 0.77 คิดเป็นร้อยละ
80
ภาวะการมีงานทาและ
84.20
ประเมินคุณภาพบัณฑิต
2. การประสานงานโครงการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทา TOR เมื่อตรวจสอบพบว่า
TOR ไม่สมบูรณ์ จึงต้องประสานงานกับทางบริษัทใหม่อีกครั้งและอยู่ระหว่างพัสดุ
โครงการพัฒนาระบบการ
กลางดาเนินการจัดจ้าง
รับสมัครนักศึกษาใหม่ให้
สอดคล้องกับระบบการรับ
สมัคร TCAS

2562

งบประมาณ
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จัดสรร
273,100 บาท
ใช้ไป
223,266.02 บาท
จัดสรร
150,600 บาท
ใช้ไป
102,584 บาท

จัดสรร
200,490 บาท
ใช้ไป
194,565 บาท

ดาเนินการเสร็จสิ้น
ตัวชี้วัดผ่าน

จัดสรร
941,600 บาท

ดาเนินการเสร็จสิ้น
ตัวชี้วัดผ่าน

ใช้ไป
941,600 บาท
จัดสรร
658,050 บาท
ใช้ไป
658,050 บาท
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ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
โครงการ
ผลการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์สานักที่ 5 : การบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ : ส่งเสริมการบริหารงานภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
ส่งเสริมการบริหารงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการของ
ร้อยละ
โครงการบริหารงาน 1. ผลประเมินความพึงพอใจการใช้บริการของสานักส่งเสริม
สานักส่งเสริมวิชาการและงาน
80
สานักส่งเสริมวิชาการ
ทะเบียน
และงานทะเบียน
ไตรมาส
ผู้ประเมิน
S.D.
(ราย)
1
218
4.11
0.98
2
245
4.17
0.90
3
372
4.34
1.03
4
368
4.36
0.72

2562

งบประมาณ

จัดสรร
439,500 บาท
ร้อยละ
82.20
83.40
86.80
93.16

2. ดาเนินการสนับสนุนและจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อการดาเนินงาน และทันต่อ
เวลาการปฏิบัติงาน
3. จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงานครบถ้วนเรียบร้อย
4. มีการจัดทาประเมินผลความพึงพอใจเป็นรายไตรมาส
การจัดการความรู้ ดาเนินการจัดโครงการจัดการความรู้ฯ ระหว่างวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2562
และจัดทาแผนปฏิบัติ
1. จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน
ราชการ แผน
2. จัดการความรู้เรื่องระเบียบการคลังเพื่อการจัดตั้งงบประมาณ และการ
งบประมาณประจาปี
เบิกจ่าย รวมถึงการจัดทาเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ
งบประมาณ 2563
กระทรวงการคลัง ระเบียบทางการเงิน และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย
3. ดาเนินการสรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2562
ไตรมาสที่ 1 – 2 และหาแนวทางการแก้ปัญหาและวางแผนงานที่ต้อง
ดาเนินการต่อในไตรมาสที่ 3 และ 4
4. ทบทวนตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 5 ปี ในส่วนปี 2563 และ
กาหนดตัวชี้วัด ปี 63 ใหม่
5. ร่างกรอบแผนการดาเนินงานโครงการเพื่อแผนปฏิบัติราชการงบประมาณ ปี
2563
บริหารงานในภาวะ ใช้จัดซื้อเครื่องทาบัตรนักศึกษา
ฉุกเฉินเร่งด่วนระดับ
หน่วยงานของสานัก
ส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

ใช้ไป
379,225.74 บาท

จัดสรร
125,980 บาท
ใช้ไป
84,290.70 บาท

จัดสรร
125,143 บาท
ใช้ไป
80,250 บาท

หน้า |
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ดาเนินการเสร็จสิ้น
ตัวชี้วัดผ่าน
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ตัวชี้วัด

จานวนข้อร้องเรียน

จานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการ
ดาเนินงานของสานัก

ผลการประเมินประกันคุณภาพ
ภายใน

ค่าเป้าหมาย

10
ต่อภาคเรียน
1
เรื่อง

4

โครงการ
ผลการดาเนินงาน
โครงการครุภัณฑ์
จัดซื้อครุภัณฑ์เรื่องตรวจข้อสอบพร้อมคอมพิวเตอร์ เรียบร้อย
สนับสนุนการเรียน
การสอนสานัก
ส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
ดาเนินการตัวชี้วัด ผ่าน
ไม่มีข้อร้องเรียน
1. จัดทาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความล่าช้าในการสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี” ได้ดาเนินการจัดทาแบบสอบถามผ่านการตรวจสอบ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และดาเนินการจัดเก็บกับนักศึกษาตกค้างที่ลงทะเบียนรายวิชาเรียนใน
ภาคเรียนที่ 3/2561 และ 1/2562
2. จัดทารายงานผลการมีงานทาและประเมินคุณภาพบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต ที่สาเร็จ
การศึกษาปีการศึกษา 2560 ประจาปีการศึกษา 2561
การส่งเสริมการ
ดาเนินการตัวชี้วัด ผ่าน
ประกันคุณภาพ
1. ปฏิบัติงานภายใต้กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและของสานัก
การศึกษาระดับสานัก 2. จัดประชุมคณะกรรมการประจาสานักวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
ส่งเสริมวิชาการและ 3. ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานในวันที่ 18 สิงหาคม 2562
งานทะเบียน
ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา 4.06

2562

งบประมาณ
จัดสรร
619,000 บาท
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ใช้ไป
610,000 บาท
ดาเนินการเสร็จสิ้น
ตัวชี้วัดผ่าน


-

ดาเนินการเสร็จสิ้น
ตัวชี้วัดผ่าน



จัดสรร
83,740 บาท
ใช้ไป
41,009.80 บาท

ดาเนินการเสร็จสิ้น
ตัวชี้วัดผ่าน
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2562
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ภาคผนวก : คาอธิบายตัวชี้วัดกลยุทธ์ ปี 2562
ตัวชี้วัด
จานวนนักศึกษาใหม่รายงานตัวเทียบกับแผนรับของ
มหาวิทยาลัย
จานวนหลักสูตรที่มีการพัฒนา/ปรับปรุงตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ระดับความสาเร็จในการพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ

ระดับเกณฑ์
ร้อยละของนักศึกษาที่รายงานตัวเทียบจากแผนรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษาตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในเป้าหมายประจาปี

จานวนหลักสูตรที่ต้องปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาให้แล้วเสร็จในแต่ละปี ต้องปรับปรุงตามจานวนที่กาหนดไว้ในเป้าหมาย
ของแต่ละปี
ระดับที่ 1 : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ
ระดับที่ 2 : แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ
ระดับที่ 3 : คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรดาเนินการร่างหลักสูตร
ระดับที่ 4 : ดาเนินการวิพากษ์หลักสูตร
ระดับที่ 5 : นาเสนอร่างหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ระดับความสาเร็จในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
ระดับที่ 1 : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
ระดับที่ 2 : แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
ระดับที่ 3 : คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรดาเนินการร่างหลักสูตร
ระดับที่ 4 : ดาเนินการวิพากษ์หลักสูตร
ระดับที่ 5 : นาเสนอร่างหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ
จานวนหลักสูตรที่บันทึกข้อมูลในระบบบริการการศึกษา
จานวนของหลักสูตรที่บันทึกข้อมูลหลักสูตรและรายวิชาครบถ้วน สมบูรณ์ในระบบบริการการศึกษาสาหรับหลักสูตรTQF ไม่น้อยกว่าเกณฑ์เป้าหมาย
สาหรับหลักสูตร TQF ออนไลน์ได้สมบูรณ์
ที่กาหนดไว้ในแต่ละภาคการศึกษา
จานวนการบันทึก มคอ.3 มคอ.4 และ มคอ.5 มคอ.6 ใน จานวนรายวิชาที่ดาเนินการบันทึกข้อมูล มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 อย่างสมบูรณ์ในระบบบริการการศึกษาในแต่ละภาคเรียนไม่น้อยกว่าเกณฑ์
ระบบบริการการศึกษาออนไลน์ได้สมบูรณ์
เป้าหมายที่กาหนด
ภาพรวมร้อยละของนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่ได้ผลสัมฤทธิ์การเรียนระดับ C ขึ้นไปในรายวิชาศึกษาทั่วไปเทียบกับจานวนผู้ลงทะเบียน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กาหนดใน
ผ่านระดับ C ขึ้นไปของรายวิชาศึกษาทั่วไป
แต่ละปี
จานวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน จานวนอาจารย์หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์กาหนดไว้ในเป้าหมายประจาปี
ในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป
จานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบ
Active จานวนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เปิดสอนในแต่ละภาคเรียนไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
Learning ของรายวิชาศึกษาทั่วไป
จานวนเอกสารประกอบการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 จัดทาเอกสารประกอบการสอนและให้ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกตรวจสอบรับรอง จานวนวิชาไม่
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 เข้าสู่กระบวนการตรวจโดย
น้อยกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่กาหนดไว้ประจาปี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวนรายงานการวิจัยชั้นเรียนในหมวดรายวิชาศึกษา
จานวนของรายงานการวิจัยในชั้นเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปของอาจารย์ผู้สอน ไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ในแต่ละปีการปฏิบัติงาน
ทั่วไป
ร้อยละของนักศึกษาที่มีการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา
ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ที่ใช้รูปแบบการสหกิจศึกษาแทนฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อให้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
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ตัวชี้วัด
จานวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาเป็นคณาจารย์นิเทศ
สหกิจศึกษา
จานวนสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
สหกิจศึกษาที่ร่วมจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา
จานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา
เพิ่มขึ้นจากหลักสูตรที่ดาเนินการเดิม
ความพึงพอใจบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต
บัณฑิตปริญญาตรีได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
1 ปี 
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ระดับเกณฑ์
เกณฑ์กาหนดไว้ในเป้าหมายประจาปี
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาตนเองเป็นอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่าเกณฑ์กาหนดไว้ในเป้าหมายประจาปี
จานวนสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาระบบสหกิจกับมหาวิทยาลัยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกิจศึกษา จานวนไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ใน
แต่ละปี
จานวนหลักสูตรที่เพิ่มขึ้นจากหลักสูตรเดิมที่นักศึกษาได้เลือกปฏิบัติสหกิจศึกษาแทนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ร้อยละความพึงพอใจการใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีของผู้ใช้บัณฑิตไม่น้อยกว่าเกณฑ์กาหนดในแต่ละปี
จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เทียบกับจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่เดียวกันที่เข้า
บันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา โดยร้อยละบัณฑิตที่มีงานทาจะต้องไม่น้อยกว่าเกณฑ์
เป้าหมายที่กาหนดไว้ในแต่ละปี
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตนเอง
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม / ประชุม /พัฒนาตนเอง ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กาหนดในแต่ละปีการปฏิบัติงาน
ความพึงพอใจระบบสารสนเทศ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานระบบสารสนเทศของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไม่น้อยกว่าที่กาหนดในแต่ละปีการปฏิบัติงาน
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการของสานักส่งเสริมวิชาการและงาน ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไม่น้อยกว่าที่กาหนดในแต่ละปีการปฏิบัติงาน
ทะเบียน
จานวนข้อร้องเรียน
จานวนข้อร้องเรียนสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่ได้รับในแต่ละภาคเรียนไม่มากกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
จานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการดาเนินงานของสานัก
จานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการดาเนินงานของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไม่น้อยกว่าที่กาหนดในแต่ละปีการปฏิบัติงาน
ผลการประเมินประกันคุณภาพภายใน
ผลการประเมินประกันคุณภาพภายในไม่น้อยกว่าที่กาหนดในแต่ละปีการปฏิบัติงาน
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