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รายงาน ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2556 



ค ำน ำ 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  ได้ด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำมำอย่ำง 

ต่อเนื่อง ปฏิบัติตำมนโนบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์

ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นสถำบันจัดอยู่ในกลุ่ม  ข สถำบันที่เน้นกำรผลิตบัณฑิตระดับปริญญำตรี

มีภำรกิจที่จะต้องปฏิบัติ 4 ประกำร คือ กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม

และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนได้จัดท ำระบบกำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่สอดคล้องกับระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย

ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต  เพ่ือให้หน่วยงำนมีกำรปรับปรุงกำรท ำงำน  อันจะส่งผลให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ตำม

พันธกิจมีประสิทธิภำพและมีคุณภำพเป็นไปตำมมำตรฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

ในปีกำรศึกษำ 2555 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน รับกำรตรวจประเมิน  

ภำยใต้องค์ประกอบคุณภำพ 4 องค์ประกอบ รวม 6 ตัวบ่งชี้  คือ  

 องค์ประกอบที่  1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 1 ตัวบ่งชี้   

 องค์ประกอบที่  7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร จ ำนวน 3 ตัวบ่งชี้   

 องค์ประกอบที่  8 กำรเงินและงบประมำณ  จ ำนวน 1 ตัวบ่งชี้   

 องค์ประกอบที่  9 ระบบและกลไกลกำรประกันคุณภำพ จ ำนวน 1 ตัวบ่งชี้   

องค์ประกอบที ่ 1 ตัวบ่งชี ้ที ่ 1.1 องค์ประกอบที ่ 7 ตัวบ่งชี ้ที ่ 7.1, 7.2 และ 7.4 

องค์ประกอบที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 และองค์ประกอบที่ 9 ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 โดยตัวบ่งชี้ที่ 1.1 และ ตัวบ่งชี้ 

ที่ 8.1 ประเมินตำมรอบปีงบประมำณ 2555 (1 ตุลำคม 2554-30 กันยำยน 2555) ตัวบ่งชี้ที่ 7.1, 

7.2, 7.4 และตัวบ่งชี้ที ่ 9.1 ประเมินตำมรอบปีกำรศึกษำ (1 มิถุนำยน 2555-31 พฤษภำคม 

2556) ทั้งนี้มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ตำมอัตลักษณ์ของหน่วยงำน ตัวบ่งชี้ที่ 9.1.3 กำรบริกำรแบบ

กัลยำณมิตร   

               กำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนในกำรประเมินตนเอง ใช้เกณฑ์กำรประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำน

ระดับคณะ/ส ำนัก  ตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ปรับมำจำกเกณฑ์กำรประเมิน

ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  

 

 

 

                 (รองศำสตรำจำรย์ ดร.มำนะ  ขำวเมฆ) 

                                                         ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีปรัชญำในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ คือ “บริกำรดี

วิชำกำรเด่น เน้นเทคโนโลยี” มีวิสัยทัศน์ที่เป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำน คือ“ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ

งำนทะเบียน เป็นหน่วยงำนชั้นน ำที่สนับสนุนด้ำนวิชำกำรเพ่ือมหำวิทยำลัยก้ำวสู่อำเซียน” และมีกำร

ก ำหนดอัตลักษณ์ของหน่วยงำน คือ “บริกำรแบบกัลยำณมิตร” 

 พันธกิจของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 1. พัฒนำและส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรบริกำรทำงวิชำกำร 

 2. พัฒนำและส่งเสริมศักยภำพอำจำรย์ และบุคลำกรตำมสมรรถนะ 

 3. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือบริหำรจัดกำรด้ำนวิชำกำรและงำนทะเบียน 

 

 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน    มีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนในรูปคณะกรรมกำร

มีผู้อ ำนวยกำรส ำนัก เป็นหัวหน้ำส่วนรำชกำร มีรองผู้อ ำนวยกำร 3 ฝ่ำย คือ ฝ่ำยบริหำร  ฝ่ำยวิชำกำร 

และฝ่ำยทะเบียนและประมวลผล โดยมีหัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร เป็นผู้รับภำระหน้ำที่ก ำกับดูแล

บุคลำกรทุกกลุ่มงำนภำยในส ำนัก 

 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีบุคลำกรสำยวิชำกำร จ ำนวน 4 คน โดยจ ำแนก

เป็นข้ำรำชกำร จ ำนวน 3 คน พนักงำนมหำวิทยำลัย จ ำนวน 1 คน มีวุฒิทำงกำรศึกษำ ปริญญำโท 2 คน 

ปริญญำเอก  2 คน มีผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร อำจำรย์ 1 คน ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 2 คน และ 

รองศำสตรำจำรย์ 1 คน มีบุคลำกรสำยสนับสนุน จ ำนวน 15 คน มีวุฒิทำงกำรศึกษำ ต่ ำกว่ำปริญญำตรี 

1 คน ปริญญำตรี 10 คน และ ปริญญำโท 4 คน  

 กำรพัฒนำหน่วยงำน โดยกำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรยกย่องผลงำน กำรมีส่วนร่วม
กำรยอมรับซึ่งกันและกัน กำรเปิดโอกำสให้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ ยึดถือควำมดี  มีประสิทธิภำพ
ในกำรท ำงำน เน้นผู้มำรับบริกำร (นักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกร และบุคคลทั่วไป) เป็นส ำคัญ
ไปจนถึง กำรสร้ำงควำมเข้ำใจในประเด็นเป้ำหมำยตัวบ่งชี้ ที่บ่งบอกจุดมุ่งหมำยหรือควำมส ำเร็จของ
หน่วยงำน โดยระบบกำรถ่ำยทอดตัวบ่งชี้จำกหน่วยงำนสู่บุคคล ทุกตัวบ่งชี้ที่ก ำหนดต้องน ำสู่ตัวบ่งชี้
ระดับบุคคล เพ่ือก ำหนดทิศทำงกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรให้สอดรับกับเป้ำหมำยของหน่วยงำน 
 มีกำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล โปร่งใส ตรวจสอบได้ มุ่งพัฒนำระบบรำชกำร
ให้ทันสมัย ลดขั้นตอนที่ยุ่งยำกและไม่จ ำเป็น พร้อมให้มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดกำร
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ข้อมูลและจัดกำรควำมรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล สร้ำงจิตส ำนึกของบุคลำกรในหน่วยงำน
ทุกระดับให้ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบร่วมกันในกำรพัฒนำโดยด ำเนินงำนตำมระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำมำอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือผลงำนตำมพันธกิจมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล 
 มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยในของส ำนัก โดยใช้ 4 องค์ประกอบคุณภำพ
6 ตัวบ่งชี้ ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ในปีกำรศึกษำ
2555 มีกำรพัฒนำตัวบ่งชี้ตำมอัตลักษณ์ของหน่วยงำน คือ ตัวบ่งชี้ที่ 9.1.3 บริกำรแบบกัลยำณมิตร 
 
2.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนได้รับผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ปีกำรศึกษำ 2554 (ข้อมูลวันที่ 1 มิถุนำยน 2554 - 31 พฤษภำคม 2555)  วันที่ 4 
กรกฎำคม 2555 คณะกรรมกำรได้ประชุมพิจำรณำผลกำรประเมิน สรุปผลในภำพรวม  ดังนี้  
 

องค์ประกอบคุณภาพ 
ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5) 

ประเมินตนเอง 
คณะกรรมการ

ประเมิน 
1. ปรัชญำ ปณิธำน  วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 5.00 5.00 
7. กำรบริหำรและกำรจัดกำร 5.00 5.00 
8. กำรเงินและงบประมำณ 5.00 5.00 
9. ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 4.00 4.00 

ผลการประเมิน 
4.83 4.83 

ระดับดีมาก ระดับดีมาก 
 

 จำกผลกำรประเมินพบว่ำ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนมีผลกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 คือ 4.83 ระดับดีมำก โดยองค์ประกอบที่ 1,7 
และ 8 มีคะแนน 5.00 ผลประเมิน ระดับดีมำก ยกเว้น องค์ประกอบที่ 9 มีคะแนน 4.00 ผลกำร
ประเมิน ระดับด ี
 
3. สรุปผลการประเมินตนเองรายองค์ประกอบ 

 กำรประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 ผลกำร
ประเมินตนเองในภำพรวมอยู่ในระดับดีมำก โดยคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ 5.00  ทุกองค์ประกอบมีคะแนน
เท่ำกับ 5.00   
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 จุดแข็ง/แนวทางเสริม  
 
 องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 จุดแข็ง  
 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีกำรพิจำรณำร่วมกันในกำรก ำหนดแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติรำชกำร  และผ่ำนควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำรส ำนัก  มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบ
ดูแลตัวบ่งชี้ตำมแผนกลยุทธ์  มีกำรก ำกับ ติดตำม เก็บข้อมูล และรำยงำนผลอย่ำงต่อเนื่อง จึงท ำให้
สำมำรถติดตำม ก ำกับผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดข้ึนและสำมำรถปรับแผนได้อย่ำงเหมำะสม 
 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  ด ำเนินกำรตำมระบบกลไกลกำรพัฒนำแผนและส่งเสริมให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
 องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
 จุดแข็ง 
  1. ผู้บริหำรส ำนักยึดหลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน สนับสนุนส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมในกำรบริหำรงำน  และร่วมแสดงควำมคิดเห็นเพื่อพัฒนำกำรท ำงำนร่วมกัน  มีกำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยร่วมกัน 

 2. บุคลำกรในส ำนักงำนและกลุ่มเป้ำหมำยในกำรจัดกำรควำมรู้ให้ควำมร่วมมือปฏิบัติงำน
ในโครงกำรต่ำง ๆ อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนำหน่วยงำนและมหำวิทยำลัยสู่องค์กร
แห่งกำรเรียนรู้ 
 3. บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรระบุกิจกรรมที่เป็นควำมเสี่ยงของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียนพร้อมทั้งเสนอแนวทำงในกำรจัดกิจกรรมเพ่ือลดควำมเสี่ยง 

 4. บุคลำกรให้ควำมร่วมมือด ำเนินกำรตำมกิจกรรมที่เป็นแนวทำงในกำรลดควำมเสี่ยง 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 1. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นเพ่ือตอบสนองกำรแข่งขัน
ด้ำนงำนบริกำร 

 2. พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรอยำ่งต่อเนื่องเพ่ือรองรับระบบงำนที่มีกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำ
 3. ก ำหนดให้ตัวบ่งชี้ 7.2 อยู่ในแผนกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในทุก ๆ ปี เพ่ือรวบรวม
เป็นแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงำนและของมหำวิทยำลัยต่อไป 

  4. ควรมีกำรพิจำรณำปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบกับงำนตำมภำรกิจทั้งจำกภำยในและ
ภำยนอกหน่วยงำนเพ่ือกำรวำงแผนในกำรป้องกันหรือบรรเทำควำมรุนแรงของปัญหำ ให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงตำมสภำพกำรจริงในปัจจุบัน อย่ำงต่อเนื่อง 
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 องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 จุดแข็ง 

 1. ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกมหำวิทยำลัย
เพียงพอต่อกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ 

 2. มีกำรใช้โปรแกรม ระบบ 3 มิติ ท ำให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
 3. มีกระบวนกำรในกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ผู้มีหน้ำที่เกี่ยวข้องควรศึกษำระเบียบและแนวปฏิบัติต่ำง ๆ ด้ำนกำรเงินและงบประมำณ
อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้องตำมระบบงำนที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตำมนโยบำย
กระทรวงกำรคลังและแนวปฏิบัติของมหำวิทยำลัย  
 องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 จุดแข็ง 
 1. ผู้บริหำรระดับสูงและผู้บริหำรทุกระดับของหน่วยงำนให้ควำมส ำคัญกับระบบงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีกำรติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำระบบงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
 2. บุคลำกรทุกกลุ่มงำนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ ท ำให้กำรด ำเนินงำน
บรรลุเป้ำหมำย  
 3. มีงบประมำณสนับสนุนกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพอย่ำงเพียงพอ 
 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ควรมีกำรจัดอบรมให้ควำมรู้เรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่บุคลำกรทุกคน เพ่ือ
สร้ำงควำมเข้ำใจ ในกำรประกันคุณภำพตำมพันธกิจของหน่วยงำน ซึ่งจะส่งผลให้กระบวนกำรและผล
กำรด ำเนินงำนมีคุณภำพยิ่งข้ึน 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 ชื่อหน่วยงาน 
  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

 
1.2  ที่ตั้ง 
  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  ตั้งอยู่ที่  ชั้น 2 อำคำร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์  เลขที่ 1  หมู่ที่ 20  ถนนพหลโยธิน กิโลเมตร
ที ่48 ต ำบลคลองหนึ่ง  อ ำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธำนี  13180  หมำยเลขโทรศัพท์ 02-5290-674 - 7
ต่อ 322, 323 หรือ 444  หมำยเลขโทรสำร 02-5293-598 หรือ 02-9091-432 กด 33 

 
1.3 ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ มีชื่อตำมพระนำมสมเด็จ
พระรำชปิตุจฉำ เจ้ำฟ้ำวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีรำชสิรินธร ซึ่งท่ำนได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของ
กำรศึกษำ จึงได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยำลงกรณ์  เมื่อวันที่ 4  มิถุนำยน 2475 ซึ่งมี
ส ำนักงำนทะเบียนและวัดผลเป็นหน่วยงำนในกำรประสำนงำนกำรเรียนกำรสอนและประเมินผล
กำรศึกษำ  
  ต่อมำวันที่ 1 ตุลำคม 2513 ได้รับกำรสถำปนำเป็นวิทยำลัย จึงได้เปลี่ยนชื่อมำเป็น 
วิทยำลัยครูเพชรบุรีวิทยำลงกรณ์ จึงได้เริ่มมีส ำนักส่งเสริมวิชำกำรเกิดขึ้น ท ำหน้ำที่ประสำนงำน
กำรเรียนกำรสอน งำนวิชำกำร และมีฝ่ำยทะเบียนและวัดผล ท ำหน้ำที่เพิ่มจำกกำรประมวลผล 
อย่ำงเดียวมำท ำหน้ำที่ประสำนงำนด้ำนกำรเรียนกำรสอนด้วย  
  เมื่อวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2535 ได้รับพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ โปรดกระหม่อมพระรำชทำน
นำมเป็นสถำบันรำชภัฏ จึงได้รวมส ำนักส่งเสริมวิชำกำรกับฝ่ำยทะเบียนและวัดผล เข้ำเป็นหน่วยงำน
เดียวกันโดยใช้ชื่อว่ำ “ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร”  
  วันที่ 10 มิถุนำยน 2547 มีกำรจัดตั้งมหำวิทยำลัยรำชภัฏขึ้นแทนสถำบันรำชภัฏ จึงมีกำร
แบ่งส่วนรำชกำร  ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร 
จึงใช้ชื่อว่ำ“ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน” ตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2548 เป็นต้นมำ  
  กำรแบ่งส่วนรำชกำรในส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
ตำมประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธำนี พ .ศ. 2549 กำรแบ่ง
ส่วนรำชกำรระดับงำน ประกอบด้วย  
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 1. งำนบริหำรทั่วไป   

-  กำรอ ำนวยกำรทั่วไป กำรประสำนงำนศูนย์กำรศึกษำ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
กำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ และกำรจัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศ 
 2. งำนมำตรฐำนหลักสูตร 

-   กำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดท ำแผนกำรเรียน กำรจัดตำรำงสอนตำรำงสอบ กำรจัด
หมู่เรียนพิเศษ และกำรตรวจสอบหลักสูตร 
 3. งำนพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

-   กำรสนับสนุนผลงำนวิชำกำร กำรศึกษำดูงำนและกำรศึกษำต่อกำรส่งเสริมกำรปฏิรูป
กำรเรียนรู้ และกำรประสำนงำนด้ำนกำรสหกิจศึกษำ 
 4. งำนทะเบียนและประมวลผล 

-  กำรทะเบียนนักศึกษำ กำรตรวจสอบผลกำรเรียน กำรวัดผลกำรศึกษำกำรบันทึก
ผลกำรเรียน กำรพิจำรณำกำรเทียบโอน และกำรตรวจสอบคุณวุฒิ 
 5. งำนวิเทศสัมพันธ์ 

-  กำรประสำนควำมสัมพันธ์กับสถำบันต่ำงประเทศ กำรจัดระบบสำรสนเทศ กำรจัดหำ
ทุนต่ำงประเทศ และกำรประสำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับต่ำงประเทศ 

 
หมายเหตุ : กำรบริหำรงำนวิเทศสัมพันธ์ แยกออกจำกส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน

ทะเบียน 
 

  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล จึงมีกำรแบ่งกลุ่มงำนภำยใน
ออกเป็น 3 กลุ่มงำน ดังนี้ 
 
  งานกลุ่มที่ 1 กลุ่มงานบริหาทั่วไปและงานประกันคุณภาพ 

1.1 งำนบริหำรทั่วไป (ระเบียบ ข้อบังคับ และประกำศ) 
1.2 งำนบุคลำกร 
1.3 งำนสำรบรรณ 
1.4 งำนกำรเงิน-พัสดุ 
1.5 งำนแผนงำนและงบประมำณ 
1.6 งำนประสำนศูนย์กำรศึกษำ 
1.7 งำนกำรประชุม 
1.8 งำนเว็บไซต์และข้อมูลสำรสนเทศนักศึกษำ 
1.9 งำนประกันคุณภำพ 
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 งานกลุ่มที่ 2 กลุ่มงานมาตรฐานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 2.1  งำนหลักสูตร 
 2.2 งำนรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษำใหม่ 
 2.3 งำนแผนกำรเรียน 
 2.4 งำนตำรำงสอน-ตำรำงสอบ 
 2.5 งำนอำจำรย์ผู้สอน-อำจำรย์พิเศษ 
 2.6 งำนอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
 2.7 งำนฝึกประสบกำรณ์และสหกิจศึกษำ 
 2.8 งำนวำรสำรวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ 
 2.9 งำนพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำร (โครงกำรต่ำงๆ) 
 งานกลุ่มที่ 3 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
 3.1  งำนเอกสำรหลักฐำนทำงกำรศึกษำ 
 3.2 งำนลงทะเบียน 
 3.3  งำนประมวลผลกำรศึกษำ 
 3.4  งำนอนุมัติผลกำรศึกษำและปริญญำ 
 3.5  งำนออกหลักฐำนทำงกำรศึกษำ 
 3.6  งำนพระรำชทำนปริญญำบัตร 
 3.7  งำนวุฒิบัตรและเกียรติบัตร 
 3.8  งำนตรวจสอบคุณวุฒิ 
 

1.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 
  
  ปรัชญา (Philosophy) 
  “บริกำรดี  วิชำกำรเด่น  เน้นเทคโนโลยี” 
 
  อัตลักษณ์ (Identity) 
  “บริกำรแบบกัลยำณมิตร” 
 
  วิสัยทัศน์ (Vision) 
 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เป็นหน่วยงำนชั้นน ำที่สนับสนุนด้ำนวิชำกำรเพ่ือ

มหำวิทยำลัยก้ำวสู่อำเซียน 
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  พันธกิจ (Mission) 
 1. พัฒนำและส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรบริกำรทำงวิชำกำร 

 2. พัฒนำและส่งเสริมศักยภำพอำจำรย์ และบุคลำกรตำมสมรรถนะ 

 3. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือบริหำรจัดกำรด้ำนวิชำกำรและงำนทะเบียน 

 
  วัตถุประสงค์ (Objectives) 
 1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

 2. เพ่ือส่งเสริมคณำจำรย์และบุคลำกรให้ได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำรให้มีคุณวุฒิ /

ต ำแหน่งทำงวิชำกำรสูงขึ้น 

3. เพ่ือสนับสนุนกำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตร ให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร 

4. เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำนวิชำกำรของคณะมีคุณภำพและมำตรฐำนเดียวกัน 

5. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำรงำนด้ำนวิชำกำรและงำนทะเบียน 

 

1.5  นโยบายการประกันคุณภาพ 
  นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักส่งเสริมวิชากรและงานทะเบียน 

  เพ่ือยกระดับคุณภำพของกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำระบบกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพ
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  จึงก ำหนดนโยบำยกำรประกันคุณภำพไว้ดังนี้ 
  1. ให้ควำมส ำคัญกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่องและถือเป็นส่วนหนึ่งของกำรปฏิบัติงำน 
  2. จัดท ำมำตรฐำน ดัชนีกำรประเมินและเกณฑ์กำรประเมินเพ่ือกำรด ำเนินกำรประกัน
คุณภำพของงำนในแต่ละด้ำนให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ และมำตรฐำนสำกล 
  3. จัดให้มีกำรด ำเนินกำรตรวจสอบและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของทุกฝ่ำยงำน ภำยใต้
กรอบและมำตรฐำนที่ก ำหนด 
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรมีควำมรู้เกี่ยวกับระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ตลอดจนตระหนักถึงบทบำทหน้ำที่ของแต่ละฝ่ำยที่มีส่วนสร้ำงคุณภำพให้เกิดข้ึน 
  5. สนับสนุนให้บุคลำกรของส ำนักมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงระบบกำรประกันคุณภำพ มีกำร
ติดตำมและประเมินผลกำรน ำระบบกำรประกันคุณภำพไปสู่กำรปฏิบัติ 
  6. น ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำและปรับปรุงระบบกำรท ำงำนให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
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1.6  โครงสร้างการบริหารงาน 

         โครงสร้างการบริหารงานส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
รองศำสตรำจำรย์ ดร.มำนะ  ขำวเมฆ 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายทะเบียน 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์คชินทร์  โกกนุทำภรณ์ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ววิัฒน์  ชินนำทศิริกลุ 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
อำจำรย์ ดร.สุภณิดำ  พัฒธร 

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
นำงกนกพร  สัณห์ฤทัย 

กลุ่มงาน 
บริหารทัว่ไปและประกันคุณภาพ 

บุคลำกร 
1. นำงกนกพร  สัณห์ฤทัย 
2. นำงสำววีร์สุดำ พรหมประดิษฐ ์
3. นำงพิชญำภรณ์  เพิ่มเติม 
4. นำยฉัตรชัย  กำส ี

กลุ่มงาน 
มาตรฐานหลักสตูรและการเรยีนการสอน 

บุคลำกร 
1. นำงสำวพวงเพชร  พลทอง 
2. นำงสำวฐิติกำนต์  จิตรจำ 
3. นำงสำวกลอยทิพย์  ทิศเป็ง 
4. นำงสำวสุมำลี  ธรรมนิธำ 
5. นำยวำทิต  ทองมำก 
6. นำงสำวภำวิณี  จีระดิษฐ ์
7. นำงสำวจำรวุรรณ  ค ำเงิน 

กลุ่มงาน 
ทะเบียนและประมวลผล 

บุคลำกร 
1. นำงสำวจินดำ  ไกรเดช 
2. นำยทองสุข  โคกสลุด 
3. นำงปรำณี  พงษ์ธนะ 
4. นำงรัชฎำพร  ยอดศรี 

หัวหน้ากลุ่มงาน  
นำงสำววีร์สุดำ  พรหมประดิษฐ ์

 

หัวหน้ากลุ่มงาน  
นำงสำวพวงเพชร  พลทอง 

 

หัวหน้ากลุ่มงาน  
นำงสำวจินดำ  ไกรเดช 
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1.7  รายช่ือผู้บริหารชุดปัจจุบัน 
  1. รองศำสตรำจำรย์ ดร.มำนะ  ขำวเมฆ  ผู้อ ำนวยกำร  
   2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิวัฒน ์ ชินนำทศิริกุล รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร  
   3. อำจำรย์ ดร.สุภณิดำ  พัฒธร   รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
   4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์คชินทร์  โกกนุทำภรณ์ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทะเบียนและประมวลผล 
   5. นำงกนกพร  สัณห์ฤทัย   หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
1.8  รายช่ือคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
  1. รองศำสตรำจำรย์ ดร.มำนะ  ขำวเมฆ  ประธำนกรรมกำร 
   2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิวัฒน์  ชินนำทศิริกุล กรรมกำร 
   3. อำจำรย์ ดร.สุภณิดำ  พัฒธร   กรรมกำร 
   4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์คชินทร์  โกกนุทำภรณ์ กรรมกำร 
   5. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ดวงตำ  สรำญรมย์ กรรมกำร (กรรมกำรภำยนอก) 
   6. อำจำรย์ ดร.กำญจนำ  สุจีนะพงษ ์ กรรมกำร (กรรมกำรภำยนอก) 
   7. นำยสมเกียรติ  เปรมบุตร   กรรมกำร (ผู้ใช้บัณฑิต) 
   8. อำจำรย์ ดร.วิรำมศรี  ศรีพจนำรถ  กรรมกำร (ผู้ใช้บริกำรตำมพันธกิจ) 
   9. นำงสำวอำซ ู วิเศษณ์ศิริ   กรรมกำร (นักศึกษำ) 
   10. นำยอัมรินทร์  ฤทธิ์รักษำ   กรรมกำร (นักศึกษำ) 
   11. นำงสำวฐิติกำนต์  จิตรจำ   กรรมกำร 
   12. นำงสำวพวงเพชร  พลทอง   กรรมกำร 
  13. นำงสำวจินดำ  ไกรเดช   กรรมกำร 
  14. นำงรัชฎำพร  ยอดศรี   กรรมกำร 
  15. นำยวำทิต  ทองมำก   กรรมกำร 
  16. นำงสำวกลอยทิพย์  ทิศเป็ง   กรรมกำร 
   17. นำงสำวภำวิณี  จีระดิษฐ์   กรรมกำร 
   18. นำงสำวสุมำลี  ธรรมนิธำ   กรรมกำร 
   19. นำงปรำณี  พงษธ์นะ   กรรมกำร 
   20. นำยทองสุข  โคกสลุด   กรรมกำร 
   21. นำยฉัตรชัย  กำสี    กรรมกำร 
   22. นำงสำวจำรุวรรณ  ค ำเงิน   กรรมกำร 
   23. นำงกนกพร  สัณห์ฤทัย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   24. นำงสำววีร์สุดำ  พรหมประดิษฐ์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   25. นำงพิชญำภรณ์  เพ่ิมเติม   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
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1.9 บุคลากร 
 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนมีบุคลำกร จ ำนวน 19 คน จ ำแนกเป็นอำจำรย์  
ข้ำรำชกำรพลเรือน ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนมหำวิทยำลัย และพนักงำนรำชกำร ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1.1 จ ำนวนบุคลำกร ปีกำรศึกษำ 2555 จ ำแนกตำมประเภท   
 

 ประเภทบุคลำกร/จ ำนวน 
 ต ำแหน่งทำงวิชำกำร ข้ำรำชกำร

พลเรือน 
ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำน

มหำวิทยำลัย 
พนักงำน
รำชกำร  อำจำรย์ ผศ. รศ. ศ. 

 1 2 1 - 1 4 8 2 
รวม 4 1 4 8 2 
คิดเป็น
ร้อยละ 

21.05 5.26 21.05 42.11 10.53 

 
ตารางท่ี 1.2  จ ำนวนบุคลำกร ปีกำรศึกษำ 2555 จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ   
 

วุฒิกำรศึกษำ 
ประเภทบุคลำกร/จ ำนวน 

รวม 
คิดเป็น
ร้อยละ 

อำจำรย์ ข้ำรำชกำร
พลเรือน 

ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

พนักงำน 
มหำวิทยำลัย 

พนักงำน
รำชกำร 

ปริญญำเอก 2 - - - - 2 10.53 
ปริญญำโท 2 1 - 2 1 6 31.58 
ปริญญำตรี - - 3 6 1 10 52.63 
ต่ ำกว่ำ 
ปริญญำตรี 

- - 1 - - 1 5.26 
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ตารางท่ี 1.3 รำยชื่อบุคลำกรจ ำแนกตำมต ำแหน่งงำน 
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 

1 รองศำสตรำจำรย์ ดร.มำนะ  ขำวมฆ ผู้อ ำนวยกำร 
2 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิวัฒน์  ชนินำทศิริกุล รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 
3 อำจำรย์ ดร.สุภณิดำ  พัฒธร รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
4 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์คชินทร์  โกกนุทำภรณ์ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทะเบียนและประมวลผล 
5 นำงกนกพร  สัณห์ฤทัย หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
6 นำงสำวฐิติกำนต์  จิตรจำ นักวิชำกำรศึกษำ 
7 นำงสำวพวงเพชร  พลทอง นักวิชำกำรศึกษำ 
8 นำงรัชฎำพร  ยอดศรี นักวิชำกำรศึกษำ 
9 นำงสำวสุมำลี  ธรรมนิธำ นักวิชำกำรศึกษำ 
10 นำยวำทิต  ทองมำก นักวิชำกำรศึกษำ 
11 นำงสำววีร์สุดำ  พรหมประดิษฐ์ นักวิชำกำรศึกษำ 
12 นำงสำวจำรุวรรณ  ค ำเงิน นักวิชำกำรศึกษำ 
13 นำงสำวกลอยทิพย์  ทิศเป็ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
14 นำยฉัตรชัย  กำสี นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
15 นำงสำวภำวิณี  จีระดิษฐ์ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
16 นำงสำวจินดำ  ไกรเดช พนักงำนกำรศึกษำ 
17 นำงปรำณี  พงษ์ธนะ พนักงำนกำรศึกษำ 
18 นำยทองสุข  โคกสลุด พนักงำนพิมพ์ 
19 นำงพิชญำภรณ์  เพ่ิมเติม พนักงำนธุรกำร 

  
1.10  งบประมาณ 

  ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณ เพ่ือใช้ในกำรบริหำรงำนตำมพันธกิจ  รวมทั้งสิ้น 54,983,800.00 บำท (ห้ำสิบสี่ล้ำน 
เก้ำแสนแปดหมื่นสำมพันแปดร้อยบำทถ้วน) โดยแยกเป็น  2 ส่วน คืองบประมำณที่ส ำนักได้รับกำร
จัดสรรและงบประมำณกลำง  ดังนี้  
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งบประมำณท่ีส ำนักได้รับกำรจัดสรร 
 

งบประมำณ 
รำยกำร 

งบแผ่นดิน งบ กศ.ปช. งบ บ.กศ. รวม 

งบด ำเนินงำน 
- ค่ำตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 943,800 1,000,000  1,943,800 
- ค่ำสำธำรณูปโภค -  25,000 25,000 
งบรำยจ่ำยอื่น 
- กองทุนพัฒนำบุคลำกร - 70,000 - 70,000 
- คชจ.ประกันคุณภำพฯ 10,000   10,000 

รวม 953,800 1,070,000 25,000 2,048,800 
(สองล้ำนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยบำทถ้วน) 

 
งบประมำณกลำง 
 

งบประมำณ 
รำยกำร 

งบแผ่นดิน งบ กศ.ปช. งบ บ.กศ. รวม 

งบด ำเนินงำน 
- ค่ำตอบแทนกำรสอน  - 30,000,000 5,000,000 35,000,000 
งบรำยจ่ำยอื่น 
- คชจ.โครงกำรจัดกำรศึกษำ
พิเศษ 

- 15,935,000 - 15,935,000 

- พัฒนำหลักสูตร - - 2,000,000 2,000,000 
รวม - 45,935,000 7,000,000 52,935,000 

(ห้ำสิบสองล้ำนเก้ำแสนสำมหมื่นห้ำพันบำทถ้วน) 
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บทที่ 2 
ผลการด าเนินงานการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

  

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.1 กระบวนการพัฒนาแผน    
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน :     
 1. หน่วยงำนมีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 

โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในหน่วยงำน และได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำร

ประจ ำหน่วยงำน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญำหรือปณิธำนและพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย 

ตลอดจนสอดคล้องกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 

2. มีกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงำนไปสู่บุคลำกรภำยในหน่วยงำน 

 3. มีกระบวนกำรแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีตำมพันธกิจของ

หน่วยงำน  

 4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี และค่ำเป้ำหมำยของแต่ละ 

ตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 

5. มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีตำมพันธกิจของหน่วยงำน 

 6. มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีอย่ำงน้อยปีละ 

2 ครั้ง รำยงำนผลต่อผู้บริหำรและคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเพ่ือพิจำรณำ 

 7. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้งและ

รำยงำนผลต่อผู้บริหำร คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย และสภำมหำวิทยำลัยเพ่ือพิจำรณำ 

 8. มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรไปปรับปรุง

แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 

เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 หรือ 3   ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
6 หรือ 7 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
8  ข้อ 
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การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย การประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 
จ ำนวน 8 ข้อ 
(ข้อ 1 - ข้อ 8) 

5 คะแนน บรรลุเป้ำหมำย 

 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์ข้อที่  ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 
1 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้แต่งตั้ง

คณะกรรมกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ (เอกสำร 1.1.1 (1) 
ค ำสั่งที่ 2286/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ฯ)    และมีกำรทบทวนปรัชญำ 
วิสัยทัศน์   พันธกิจ วัตถุประสงค์  โดยกำรมีส่วนร่วม
ของบุคลำกรระดับต่ำงๆ เพ่ือวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกำส และภัยคุกคำม เพื่อน ำไปสู่กำรก ำหนดกลยุทธ์
ที่ชัดเจนสอดคล้องกับปรัชญำและครอบคลุมพันธกิจ
ของส ำนัก   มีกำรเผยแพร่ให้อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ 
นักศึกษำและผู้เกี่ยวข้องทรำบทั่วกัน(เอกสำร 
1.1.1(2) ภำพถ่ำยป้ำยแสดงข้อควำมปรัชญำ และ
วิสัยทัศน์ ของส ำนัก, 1.1.1(3) ตัวอย่ำง Print out 
เว็บไซต์ส ำนัก) และจัดท ำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
นโยบำยของส ำนักโดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรของ
ส ำนัก (เอกสำร 1.1.1(4) รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์) และได้รับควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก โดยเป็นแผน
ที่เชื่อมโยงกับปรัชญำและวิสัยทัศน์ของส ำนัก (เอกสำร 
1.1.1(5) แผนกลยุทธ์ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน) ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของ
มหำวิทยำลัย กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนำกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

1.1.1(1) ค ำสั่งที่ 
2286/2555 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรปรับปรุง
แผนกลยุทธ์ 
1.1.1(2) ภำพถ่ำยป้ำย
แสดงข้อควำมปรัชญำ 
และวิสัยทัศน์ ของส ำนัก 
1.1.1(3) ตัวอย่ำง  
Print out  เว็บไซต์ส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน  
1.1.1(4) รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำร
จัดท ำแผนกลยุทธ์ 
1.1.1(5) แผนกลยุทธ์  
ปี 2555-2559 ส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน 

2 มีกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ของส ำนักไปสู่บุคลำกร 
ทุกกลุ่มงำน โดยมีกำรชี้แจงท ำควำมเข้ำใจกับบุคลำกร

1.1.2(1) รำยงำนกำร
ประชุม ครั้งที่ 12/2555 
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เกณฑ์ข้อที่  ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

ทุกกลุ่มงำน เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้ำหมำย
ของส ำนัก   มีกำรก ำหนดส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์อย่ำงเป็นทำงกำร (เอกสำร 
1.1.2(1) รำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 12/2555 เมื่อ
วันที่ 20 ธันวำคม 2555 เพ่ือชี้แจงท ำควำมเข้ำใจแผน
กลยุทธ์, 1.1.2(2) เอกสำรแผนกลยุทธ์)  

เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 
2555 เพ่ือชี้แจงท ำควำม
เข้ำใจแผนกลยุทธ์ 
1.1.2(2) เอกสำรแผน 
กลยุทธ์ ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน  

3 มีกระบวนกำรแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี ตำมกระบวนกำรของ Balance Scorecard 
และก ำหนดโครงกำรภำยใต้แผนปฏิบัติรำชกำร 
(เอกสำร 1.1.3(1) แผนที่กลยุทธ์ (Strategic Map) )   
มีกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องระหว่ำงแผนกลยุทธ์กับ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ตำมพันธกิจของส ำนัก 
(เอกสำร 1.1.3(2)แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
2555 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน)   

1.1.3(1) แผนที่กลยุทธ์ 
(Strategic Map) 
1.1.3(2) แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ 
2555 ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน   

4 มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ (KPI) พร้อมเป้ำหมำย(Target) 
ของแต่ละตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัดควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี โดยมีกำรประชุมพิจำรณำเป้ำหมำยร่วมกัน
ภำยในส ำนัก ทั้งนี้ได้จัดท ำพร้อมกับกำรจัดท ำ 
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี (เอกสำร 
1.1.4(1) แผนกลยุทธ์ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน แสดงกำรก ำหนดตัวบ่งชี้และเป้ำหมำย 
1.1.4(2) แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี งบประมำณ 
2555 แสดงกำรก ำหนดตัวบ่งชี้และเป้ำหมำย) 

1.1.4(1) แผนกลยุทธ์
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียน แสดงกำร
ก ำหนดตัวบ่งชี้และ
เป้ำหมำย  
1.1.4(2) แผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปี 
งบประมำณ 2555 แสดง
กำรก ำหนด  ตัวบ่งชี้และ
เป้ำหมำย โครงกำรตำม
แผน 

5 มีกำรจัดท ำปฏิทินกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ เพ่ือใช้
เป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรใน
เวลำที่เหมำะสม (เอกสำร 1.1.5(1) ปฏิทินวิชำกำร 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555, 1.1.5(2) คู่มือกำร
ด ำเนินงำน ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน) 
และมีกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของส ำนักครบทุก

1.1.5(1) ปฏิทินวิชำกำร 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 
1.1.5(2) คู่มือ 
กำรด ำเนินงำน ส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน 
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เกณฑ์ข้อที่  ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

พันธกิจ (เอกสำร 1.1.5(3) รำยงำนประจ ำปี 2555 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน)  

1.1.5(3) รำยงำนประจ ำปี 
2555 ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน 

6 มีกำรก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รอบ 9 เดือน และ รอบ 12 
เดือนโดยมีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรเสนอ
ผู้บริหำรของส ำนัก และน ำเสนอคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย (เอกสำร 1.1.6(1) บันทึกข้อควำมเรื่อง
แจ้งมติคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 
7/2555 วันที่ 25 กรกฎำคม 2555, 1.1.6(2) บันทึก
ข้อควำมเรื่องแจ้งมติคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย ครั้งที่ 10/2555 วันที่ 13 ตุลำคม 
2555) 

1.1.6(1) บันทึกข้อควำม
เรื่องแจ้งมติคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 
7/2555 วันที่ 25 
กรกฎำคม 2555 
1.1.6(2) บันทึกข้อควำม
เรื่องแจ้งมติคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 
10/2555 วันที่ 13 
ตุลำคม 2555 

7 มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรโดยเปรียบเทียบผลของตัวบ่งชี้กับค่ำเป้ำหมำย 
และน ำผลกำรประเมินเข้ำวำระกำรประชุมเพ่ือ
พิจำรณำในที่ประชุมผู้บริหำรและคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัย (เอกสำร 1.1.7(1)บันทกึ
ข้อควำม เรื่อง ส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัว
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์, 1.1.7(2) บันทึกข้อควำมเรื่อง
แจ้งมติคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 
1/2556 เมื่อวันที่ 14 มกรำคม 2556) 

1.1.7(1) บันทึกข้อควำม 
เรื่อง ส่งรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ 
1.1.7(2) บันทึกข้อควำม
เรื่องแจ้งมติคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 
1/2556 เมื่อวันที่ 14 
มกรำคม 2556 

8 มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
คณะกรรมกำรตรวจประกันคุณภำพภำยในมำปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของส ำนัก  
(เอกสำร 1.1.8 (1) รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในปี กำรศึกษำ 2554  ในตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 
1.1.8(2) แผนกลยุทธ์ ปี 2555-2559 ของส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน) 

1.1.8(1) รำยงำนผลกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในปีกำรศึกษำ 2554  
ในตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
1.1.8(2) แผนกลยุทธ์ ปี 
2555-2559 ของส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
จุดแข็ง  
 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีกำรพิจำรณำร่วมกันในกำรก ำหนดแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติรำชกำร  และผ่ำนควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำรส ำนัก  มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบดูแลตัวบ่งชี้
ตำมแผนกลยุทธ์  มีกำรก ำกับ ติดตำม เก็บข้อมูล และรำยงำนผลอย่ำงต่อเนื่อง จึงท ำให้สำมำรถ
ติดตำม ก ำกับผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดข้ึนและสำมำรถปรับแผนได้อย่ำงเหมำะสม 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ด ำเนินกำรตำมระบบกลไกลกำรพัฒนำแผนและส่งเสริมให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : รองศำสตรำจำรย์ ดร.มำนะ  ขำวเมฆ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิวัฒน์  ชนินำทศิริกุล 
 
      

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน :  
1. นำงกนกพร สัณห์ฤทัย 
2. นำงพิชญำภรณ์ เพิ่มเติม 
3. น.ส.วีร์สุดำ พรหมประดิษฐ์ 
4. นำยฉัตรชัย กำส ี

โทรศัพท์ : 089-2228-080 โทรศัพท์ : 089-4497-419 
E-mail : wchinnat@hotmail.com E-mail : nongja_12@hotmail.com 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 ภาวะผู้น าของผู้อ านวยการและผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน :    
 1. คณะกรรมกำรบริหำรประจ ำหน่วยงำนปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยก ำหนดครบถ้วน

และมีกำรประเมินตนเองตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดล่วงหน้ำ 

 2. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน และสำมำรถถ่ำยทอดไปยังบุคลำกร

ทุกระดับ มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกลยุทธ์ มีกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศเป็นฐำนในกำรปฏิบัติงำน

และพัฒนำหน่วยงำน 

 3. ผู้บริหำรมีกำรก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมที่มอบหมำย รวมทั้ง

สำมำรถสื่อสำรแผนและผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนไปยังบุคลำกรในหน่วยงำน 

 4. ผู้บริหำรสนับสนุนให้บุคลำกรในหน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร ให้อ ำนำจใน

กำรตัดสินใจแก่บุคลำกรตำมควำมเหมำะสม 

 5. ผู้บริหำรถ่ำยทอดควำมรู้และส่งเสริมพัฒนำผู้ร่วมงำน เพ่ือให้สำมำรถท ำงำนบรรลุ

วัตถุประสงค์ของหน่วยงำนเต็มตำมศักยภำพ 

 6. ผู้บริหำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงำนและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย  

 7. คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักหรือคณะกรรมกำรที่มหำวิทยำลัยแต่งตั้งมีกำรประเมินผล

กำรบริหำรงำนของหน่วยงำน  และผู้บริหำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบริหำรงำนอย่ำงเป็น

รูปธรรม  

หมายเหตุ :  หำกจะประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลกำร
บริ หำรงำนตำมหลั กธรรมำภิบำลครบถ้ วนทั้ ง  10  ประกำร  ตำมนิ ยำมศัพท์ที่ ร ะบุ ไ ว้ 
ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตำมเกณฑ์ของ สมศ. 
  

เกณฑ์การประเมิน  :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
6  ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
7 ข้อ 
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การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย การประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 
จ ำนวน 7 ข้อ 
(ข้อ 1 - ข้อ 7) 

5 คะแนน บรรลุเป้ำหมำย 

 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์ข้อที่  ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 
1 คณะกรรมกำรบริหำรประจ ำส ำนักทุกคนได้รับกำร

ชี้แจงและท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำย ข้อบังคับ
ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับมหำวิทยำลัย โดยเฉพำะ
พระรำชบัญญัติสถำบันรำชภัฏ พ.ศ. 2547  ทิศทำง 
กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย ฯลฯ และมีกำรชี้แจงและท ำ
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ ที่มีต่อส ำนักก่อน
ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้จัดส่งค ำสั่ง ข้อบังคับ
ต่ำงๆและกรอบทิศทำงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย ให้
คณะกรรมกำรได้รับทรำบ (เอกสำร 7.1.1(1) ค ำสั่ง
แต่งตั้งผู้อ ำนวยกำรส ำนัก และค ำสั่งแต่งตั้ง 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก, 7.1.1(2) หนังสือมอบงำนให้ 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 
และค ำสั่ง สสว.ที ่001/2554, 7.1.1(3) ประกำศ
มหำวิทยำลัย เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัย 
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธำนี พ.ศ. 2549 แสดงให้ทรำบภำรกิจของส ำนัก, 
7.1.1(4) แผนพัฒนำมหำวิทยำลัย ปี พ.ศ. 2553-
2556) มีกำรเปิดเผยรำยชื่อคณะกรรมกำรบริหำร
ประจ ำส ำนักผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนและรำยงำน
ผลกำรประเมินตนเองต่อผู้บริหำรระดับสูงขึ้นไป 
(เอกสำร 7.1.1(5) Print Out เว็บไซต์ของส ำนัก 
7.1.1(6)แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน) 
 

7.1.1(1) ค ำสั่งแต่งตั้ง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก และ
ค ำสั่งแต่งตั้ง 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
7.1.1(2) หนังสือมอบงำน
ให้รองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน และค ำสั่ง สสว. 
ที ่001/2554 
7.1.1(3) ประกำศ
มหำวิทยำลัย เรื่อง กำร
แบ่งส่วนรำชกำรใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธำนี พ.ศ. 2549 
แสดงให้ทรำบภำรกิจของ
ส ำนัก 
7.1.1(4) แผนพัฒนำ
มหำวิทยำลัย ปี พ.ศ. 
2553-2556 
7.1.1(5) Print Out 
เว็บไซต์ ของส ำนัก 
7.1.1(6) แบบประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน 
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เกณฑ์ข้อที่  ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

2 ผู้บริหำรของส ำนักทุกคนได้ก ำหนดนโยบำย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ แผนกลยุทธ์ ทิศทำงกำรด ำเนินงำน เป้ำหมำย
ร่วมกันกับบุคลำกรในส ำนัก  มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้
คุณภำพ (KPI) ของกำรปฏิบัติงำนที่พิจำรณำจำก     
1) มิติกำรพัฒนำองค์กร เช่น กำรส่งเสริมให้อำจำรย์ 
บุคลำกรมีโอกำสศึกษำ เรียนรู้ พัฒนำตนเองอย่ำง
ต่อเนื่อง กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู้  
2) มิติกำรพัฒนำ หรือปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน 
เช่น กระบวนกำรพัฒนำหลักสูตร 3) มิติผู้รับบริกำร
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้ผู้รับบริกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจของงำนบริกำร โดยค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ
ของกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และสอดคล้องกับ
เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ หรือวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ของส ำนัก (เอกสำร 7.1.2(1) แผนกลยุทธ์ 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน,7.1.2(2) 
แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2555) มีกำร
ถ่ำยทอดนโยบำย วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จและกรอบกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนให้
บุคลำกรในหน่วยงำนได้รับทรำบ เพื่อท ำควำมเข้ำใจ
ร่วมกัน ในกำรประชุมบุคลำกรอย่ำงน้อยเดือนละ  
1 ครั้ง เพื่อร่วมกันทบทวน ปรับปรุง แผนปฏิบัติงำน 
และแก้ไขปัญหำ อุปสรรค เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุ
เป้ำหมำย (เอกสำร 7.1.2(3) รำยงำนกำรประชุมของ 
สสว. ในแต่ละเดือน) ส ำนักใช้ระบบสำรสนเทศ และ
ระบบฐำนข้อมูลเป็นเครื่องมือในกำรด ำเนินงำน และมี
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ อย่ำงน้อย 
ปีละ 2 ครั้ง มีกำรเผยแพร่ข้อมูลผลกำรเนินงำนทำง 
Internet ซึ่งสำมำรถใช้ข้อมูลดังกล่ำวเพ่ือกำรตัดสินใจ
และกำรปรับปรุงแก้ไขในกำรด ำเนินงำน (เอกสำร 
7.1.2(4) บันทึกข้อควำมแจ้งกำรน ำระบบสำรสนเทศ
มำใช้งำน, 7.1.2(5)เอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน

7.1.2(1) แผนกลยุทธ์ 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียน  
7.1.2(2) แผนปฏิบัติ
รำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ 2555 
7.1.2(3) รำยงำนกำร
ประชุมของ สสว. ในแต่ละ
เดือน 
7.1.2(4) บันทึกข้อควำม
แจ้งกำรน ำระบบ
สำรสนเทศมำใช้งำน 
7.1.2(5) เอกสำรรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนตำม 
ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
7.1.2(6) Print Out 
เว็บไซต์ ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน 
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ตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์, 7.1.2(6) Print Out 
เว็บไซต์ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน) 

3 ผู้บริหำรมีกำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำม
ภำรกิจหลัก ทั้งอย่ำงเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร  
มีกำรพูดคุยและสอบถำมผลกำรด ำเนินเพื่อช่วยกัน
แก้ปัญหำให้ทันเหตุกำรณ์อย่ำงสม่ ำเสมอ มีกำร
ประเมินผลกำรด ำเนินงำน โดยแต่ละกลุ่มงำนมีกำร
วิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงแก้ไขปัญหำ
ของกำรปฏิบัติงำน พร้อมทั้งมีกำรให้ข้อเสนอแนะใน
กำรประชุมบุคลำกรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนที่ยังไม่เป็นไปตำม
แผนที่ก ำหนดไว้ (เอกสำร 7.1.3(1) รำยงำนกำร
ประชุมบุคลำกรส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 
รำยงำนกำรประชุม สสว. ครั้งที่ 9/2555 วันที่ 10 
กันยำยน 2555  ครั้งที่ 10/2555 วันที่ 5 ตุลำคม 
2555  ครั้งที่ 11/2555 วันที่ 16 พฤศจิกำยน 2555, 
7.1.3(2) ค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงผู้บริหำร
และบุคลำกรรำยบุคคล แบบ ปม.1-แบบ ปม. 4) 

7.1.3(1) รำยงำนกำร
ประชุม สสว.  
ครั้งที่ 9/2555 วันที่ 10 
กันยำยน 2555  
ครั้งที่ 10/2555 วันที่ 5 
ตุลำคม 2555  
ครั้งที่ 11/2555 วันที่ 16 
พฤศจิกำยน 2555   
7.1.3(2) แบบประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน  
แบบ ปม. 1- ปม.4 

4 ผู้บริหำรมีระบบกำรสื่อสำร 2 ทำง เพ่ือรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกบุคลำกรและบุคคล
ทั่วไป โดย เปิดเว็บไซต์กระดำนถำมตอบ และจัดท ำ
แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร (เอกสำร 
7.1.4(1) เว็บไซต์ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน, 7.1.4(2) ภำพถ่ำยตู้รับผลกำรประเมินควำม
พึงพอใจของผู้ขอรับบริกำร) มีกำรมอบอ ำนำจในกำร
ตัดสินใจให้กับรองผู้อ ำนวยกำรและผู้ปฏิบัติงำนทุก
ฝ่ำย เพื่อเพ่ิมควำมคล่องตัว และเพ่ิมประสิทธิภำพใน
กำรด ำเนินงำน โดยมีกำรจัดท ำ หนังสือมอบหมำยงำน
และค ำสั่ง ให้ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ(เอกสำร 7.1.4(3) 
เอกสำรหนังสือมอบหมำยงำน ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน,7.1.4(4) ค ำสั่งแต่งตั้ง

7.1.4(1) เว็บไซต์ ส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน  
7.1.4(2) ภำพถ่ำยตู้รับผล
กำรประเมินควำมพึงพอใจ
ของผู้ขอรับบริกำร 
7.1.4(3) เอกสำร/ค ำสั่ง
มอบหมำยงำน ส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน  
7.1.4(4) ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 
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คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ, 7.1.4(5)
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์, 
7.1.4(6) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรกำรเงิน
และงบประมำณ,7.1.4(7) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
พัฒนำระบบสำรสนเทศ, 7.1.4(8) ค ำสั่งแต่งตั้ง
เจ้ำหน้ำที่พัสดุ คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ/จ้ำงและ
ตรวจสภำพครุภัณฑ์, 7.1.4(9) ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง)     
 

7.1.4(5) ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรจัดท ำแผน
กลยุทธ์  
7.1.4(6) ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรบริหำร
กำรเงินและงบประมำณ  
7.1.4(7) ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศ 
7.1.4(8) ค ำสั่งแต่งตั้ง
เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
คณะกรรมกำรตรวจรับ
พัสดุ/จ้ำงและตรวจสภำพ
ครุภัณฑ์ 
7.1.4(9) ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง     

5 ผู้บริหำรมีกำรพูดคุย เสนอแนะและสอนงำนที่หน้ำงำน 
พร้อมทั้งช่วยแก้ปัญหำเป็นระยะ พร้อมทั้งมีนโยบำย
ให้จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพใน
กำรปฏิบัติงำน (เอกสำร 7.1.5(1) คู่มือกำรปฏิบัติงำน 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน) มีกำรส่งเสริม
ให้บุคลำกรมีกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะ เพ่ือให้
สำมำรถท ำงำนได้บรรลุเป้ำหมำย โดยส่งเข้ำอบรม/
สัมมนำ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงำนตำมบทบำทหน้ำที่ 
(เอกสำร 7.1.5(2) ค ำสั่งให้บุคลำกรเข้ำร่วมอบรม/สัมมนำ)  

7.1.5(1) คู่มือกำร
ปฏิบัติงำน ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน 
7.1.5(2) ค ำสั่งให้บุคลำกร
เข้ำร่วมอบรม/สัมมนำ  

6 ผู้บริหำรยึดหลักธรรมำภิบำลเป็นเครื่องมือในกำร
บริหำรตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี และ
ส่งเสริมให้ใช้หลักธรรมำภิบำลทั่วทั้งองค์กร โดยยึด
หลักธรรมำภิบำลทั้ง 10 ข้อ คือ  
 

7.1.6(1) รำยงำนประจ ำปี 
2555 ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน 
7.1.6(2) เอกสำรคู่มือกำร
ใช้งำนระบบจัดกำรชั้นเรียน 
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1) หลักประสิทธิผล โดยมีผลกำรด ำเนินงำนที่ปฏิบัติ
แล้วเสร็จตำมภำรกิจที่ก ำหนด (เอกสำร 7.1.6(1) 
รำยงำนประจ ำปี 2555 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ 

งำนทะเบียน)  
2) หลักประสิทธิภำพ มีระบบสำรสนเทศเพ่ือกำร
บริหำรงำนให้เกิดประสิทธิภำพ ได้แก่ มีโปรแกรม
ซอฟแวร์ส ำเร็จรูประบบจัดกำรชั้นเรียนส ำหรับเป็น
ฐำนข้อมูลงำนทะเบียนและงำนจัดกำรเรียนกำรสอน  
มีคู่มือกำรปฏิบัติงำนอีกท้ังมีคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอ 
ต่อกำรใช้งำนพร้อมให้สืบค้นควำมรู้ผ่ำน ระบบ 
Internet (เอกสำร 7.1.6(2) เอกสำรคู่มือกำรใช้
โปรแกรม ระบบจัดกำรชั้นเรียน, 7.1.6(3) คู่มือกำร
ปฏิบัติงำน ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน) 
ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำร(เอกสำร 7.1.6 (4) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2555 
รอบ 12 เดือน)   
3) หลักกำรตอบสนอง มีกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร
หลำยช่องทำง มีกำรรับสมัครนักศึกษำหลำกหลำยวิธี 
เพ่ือตอบสนองนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (เอกสำร 7.1.6(5) Print Out เว็บไซต์ ของ
ส ำนักแสดงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร และแผ่นพับ 
ประชำสัมพันธ์กำรรับสมัคร กำรประเมินผลโดย
ผู้รับบริกำร, 7.1.6(6) คู่มือกำรรับสมัครนักศึกษำ  
ทั้ง ภำคปกติและภำคพิเศษ)  
4) หลักควำมรับผิดชอบ ผู้บริหำรของส ำนักได้รับกำร
แต่งตั้งเป็นกรรมกำรหรือคณะท ำงำนในกิจกำรของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์อย่ำงต่อเนื่อง 
(เอกสำร 7.1.6(7) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรวิชำกำร
,7.1.6(8) แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำผลงำน
วิชำกำร ต ำรำ, 7.1.6(9) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร

7.1.6(3) คู่มือกำร
ปฏิบัติงำน ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน 
7.1.6 (4) รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ 2555 รอบ 
12 เดือน)   
7.1.6(5) Print Out 
เว็บไซต์ ของส ำนักแสดง
กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร 
และแผ่นพับ 
ประชำสัมพันธ์กำรรับสมัคร 
กำรประเมินผลโดย
ผู้รับบริกำร 
7.1.6(6) คู่มือกำรรับ
สมัครนักศึกษำ ทั้งภำค
ปกติและภำคพิเศษ  
7.1.6(7) ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรวิชำกำร 
7.1.6(8) แต่งตั้ง
คณะกรรมกำร พิจำรณำ
ผลงำนวิชำกำร ต ำรำ
7.1.6(9) ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรประเมินผล
งำนของคณบดี/ 
มหำวิทยำลัย 
7.1.6(10) ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรประเมินผล
งำนของบุคลำกร 
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ประเมินผลงำนของคณบดี/มหำวิทยำลัย 
5) หลักควำมโปร่งใส ผู้บริหำรมีกำรประเมินผลงำน
ของบุคลำกรโดยใช้หลักควำมโปร่งใส  มีกำรพิจำรณำ
ผลงำนร่วมกันระหว่ำงผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินโดย
เปิดเผยผลกำรประเมินให้ทรำบและเสนอแนะแนวทำง 
ร่วมกันในกำรพัฒนำงำนของส ำนัก  มีกำรด ำเนินงำนที่
สำมำรถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน (เอกสำร 7.1.6(10) 
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลงำนของ
บุคลำกร) 
6) หลักกำรมีส่วนร่วม มีกำรบริหำรงำนและก ำกับกำร
ด ำเนินงำนในรูปของคณะกรรมกำร  มีกำรแบ่งงำน
ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรของหน่วยงำน และมีกำร
แต่งตั้งบุคลำกรรว่มเป็นคณะกรรมกำร และคณะท ำงำน 
ต่ำงๆ เช่น คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ (เอกสำร 
7.1.6(11) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง, 7.1.6(12) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ) 
7) หลักกำรกระจำยอ ำนำจ มีกำรแต่งตั้งรอง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกลุ่มงำน 
หัวหน้ำงำนตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรของส ำนัก 
(เอกสำร 7.1.6(13) ค ำสั่งแต่งตั้งรองผู้อ ำนวยกำร, 
7.1.6(14) ค ำสั่งแต่งตั้งหัวหนำ้ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
และค ำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำน) 
8) หลักนิติธรรม มีกำรบริหำรงำนโดยถือปฏิบัติตำม
กฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
(เอกสำร 7.1.6(15) แบบ ปม.4 ผู้บริหำรมีควำม
โปร่งใสในกำรประเมินผลงำนและแจ้งให้ผู้รับกำร
ประเมินทรำบ, 7.1.6(16) เอกสำรประกอบกำรอบรม
พนักงำนมหำวิทยำลัยควำมรู้ด้ำนระเบียบ กฎหมำย,  
 

7.1.6(11) ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง  
7.1.6(12) ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 
7.1.6(13) ค ำสั่งแต่งตั้ง
รองผู้อ ำนวยกำร 
7.1.6(14) ค ำสั่งแต่งตั้ง
หัวหน้ำส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร/ค ำสั่งแต่งตั้ง
ผู้ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำ 
กลุ่มงำน 
7.1.6(15) แบบ ปม.4 
ผู้บริหำรมีควำมโปร่งใสใน
กำรประเมินผลงำนและ
แจ้งให้ผู้รับกำรประเมิน
ทรำบ 
7.1.6(16) เอกสำร
ประกอบกำรอบรม
พนักงำนมหำวิทยำลัย
ควำมรู้ด้ำนระเบียบ 
กฎหมำย 
7.1.6(17) คู่มือ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำร สังกัด
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ 
7.1.6(18) หนังสือ
มอบหมำยงำน 
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เกณฑ์ข้อที่  ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

7.1.6(17) คู่มือประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
ข้ำรำชกำร สังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมรำชูปถัมภ์)  
9) หลักควำมเสมอภำค มีกำรมอบหมำยให้บุคลำกร
รับผิดชอบงำนตำมภำรกิจโดยยึดหลักควำมเสมอภำค 
ให้บุคลำกรทุกคนแสดงควำมคิดเห็นต่อกำรด ำเนินงำน
ต่ำงๆของส ำนัก (เอกสำร 7.1.6(18) หนังสือ
มอบหมำยงำน) 
10) หลักมุ่งมั่นฉันทำมติ มีกำรประชุมบุคลำกรเพ่ือรับ
ฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะและมีมติร่วมกันเพ่ือ
ด ำเนินงำน/กิจกรรมของส ำนัก (เอกสำร 7.1.6(19) 
รำยงำนกำรประชุมบุคลำกรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียน เดือนละ 1 ครั้ง) 

7.1.6(19) รำยงำนกำร
ประชุมส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน  
เดือนละ 1 ครั้ง 

7 มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรโดย
คณะกรรมกำรที่มหำวิทยำลัยแต่งตั้งตำมคู่มือ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัย (เอกสำร 
7.1.7 (1) คู่มือประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
มหำวิทยำลัย ที่ระบุผู้มีอ ำนำจในกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของผู้บริหำร) และประกำศผลให้ทรำบ
อย่ำงเปิดเผย (เอกสำร 7.1.7(2) ประกำศ
มหำวิทยำลัย เรื่อง รำยชื่อผู้มีผลกำรประเมินกำร
ปฏิบัติงำนอยู่ในระดับ ดีเด่น ดีมำก) นอกจำกนี้ยังมี
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ ผอ.ส ำนักโดยรอง
อธิกำรบดีที่เกี่ยวข้อง  ผู้บริหำรได้มีกำรน ำผลกำร
ประเมินมำปรับปรุงกำรบริหำรงำน (เอกสำร 7.1.7(3) 
แผนกำรปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำภำยใน, 7.1.7(4) 
แผนบริหำรส ำนัก)  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อ
มหำวิทยำลัยในโอกำสที่เหมำะสม (เอกสำร 7.1.7(5) 
รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของ
ส ำนัก) 
 

7.1.7 (1) คู่มือ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของมหำวิทยำลัย 
7.1.7(2) ประกำศ
มหำวิทยำลัย เรื่อง รำยชื่อ
ผู้มีผลกำรประเมินกำร
ปฏิบัติงำนอยู่ในระดับ 
ดีเด่น ดีมำก 
7.1.7(3) แผนกำร
ปรับปรุงคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน  
7.1.7(4) แผนบริหำร
ส ำนัก 
7.1.7(5) รำยงำนผลกำร
ปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรของส ำนัก 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
จุดแข็ง 
  ผู้บริหำรส ำนักยึดหลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน สนับสนุนส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมในกำรบริหำรงำน  และร่วมแสดงควำมคิดเห็นเพื่อพัฒนำกำรท ำงำนร่วมกัน  มีกำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยร่วมกัน 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 1. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นเพ่ือตอบสนองกำรแข่งขัน
ด้ำนงำนบริกำร 

 2. พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือรองรับระบบงำนที่มีกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำ  
 
 ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : รองศำสตรำจำรย์ ดร. มำนะ  ขำวเมฆ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิวัฒน์  ชนินำทศิริกุล 
     
   

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน :  
1. นำงกนกพร สัณห์ฤทัย 
2. นำงพิชญำภรณ์ เพิ่มเติม 
3. น.ส.วีรส์ุดำ พรหมประดิษฐ์ 
4.  นำยฉัตรชัย กำส ี

โทรศัพท์ : 089-2228-080 โทรศัพท์ : 089-4497-419 
E-mail : wchinnat@hotmail.com E-mail : nongja_12@hotmail.com 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้   
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน :    
  1. มีกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ที่สอดคล้องกับ

แผนกลยุทธ์ของหน่วยงำนและครอบคลุมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 

  2. ก ำหนดบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่จะพัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนกำรผลิตบัณฑิตอย่ำง

ชัดเจนตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1  

  3. มีกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง (Tacit 

Knowledge) เพ่ือค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่

บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

  4. มีกำรรวบรวมควำมรู้ตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล และ

แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำพัฒนำและจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมำเป็น

ลำยลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) 

  5. มีกำรน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ในปีกำรศึกษำปัจจุบันหรือปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 

ที่เป็นลำยลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจำกควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง 

(Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง 

 
เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2   ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

4  ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
 
การประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย การประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
4 ข้อ จ ำนวน 5  ข้อ 

(ข้อ 1 - ข้อ 5 ) 
5 คะแนน บรรลุเป้ำหมำย 
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ผลการด าเนินงาน : 
 

เกณฑ์ข้อที่  ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 
1 1.1 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนด ำเนินกำร

บริหำรจัดกำรควำมรู้โดยแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำร   รองผู้อ ำนวยกำร และ
บุคลำกรทุกฝ่ำย (เอกสำร 7.2.1 (1), 7.2.1(2) ค ำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้)  
 
1.2 ส ำนักได้ด ำเนินกำรทบทวนและจัดท ำแผนกำร
จัดกำรควำมรู้ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 โดยจัดประชุม
บุคลำกรส ำนัก เพ่ือทบทวนควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
หลักกำรจัดกำรควำมรู้ คัดเลือกและก ำหนดขอบเขต
ของกำรจัดกำรควำมรู้ และได้ระบุเป็นควำมรู้ที่
ต้องกำรทรำบ คือ “กำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร”  
(เอกสำร 7.2.1 (3) บันทึกเชิญประชุมระดม 
ควำมคิดเห็นเลือกองค์ควำมรู้, เอกสำร 7.2.1 (4) 
เอกสำรลงนำมกำรประชุม, เอกสำร 7.2.1 (5) 
รำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 1)  
 
1.3 ส ำนักได้จัดท ำแผนและเป้ำหมำยในกำรจัดกำร
ควำมรู้ ปีกำรศึกษำ 2555 ให้สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศำสตร์ ที่ 4 ของส ำนักเรื่องกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยเป็นองค์กำรสมรรถนะสูง และสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ที่ 4.1.1 กำรสนับสนุนกำรเข้ำสู่ต ำแหน่ง
ตำมเส้นทำงอำชีพของบุคลำกร (เอกสำร 7.2.1 (6) 
แผนกำรจัดกำรควำมรู้เรื่องกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำง
วิชำกำร) 

7.2.1 (1)  ค ำสั่งที ่ 
2162/ 2554 แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรจัดกำร
ควำมรู้ 
7.2.1 (2)  ค ำสั่งที ่ 
2670/ 2555 แต่งตั้งคณะ
กรรม กำรจัดกำรควำมรู้
(เพ่ิมเติม)) 
7.2.1 (3)  บันทึกเชิญ
ประชุมระดมควำมคิดเห็น
เลือกองค์ควำมรู้ 
7.2.1 (4)  เอกสำรลงนำม
กำรประชุม 
7.2.1 (5) รำยงำนกำร
ประชุม ครั้งที่ 1/2555 
วันที่ 25 กรกฎำคม 2555  
ซึ่งมีวำระกำรก ำหนด KM 
ของส ำนัก 
7.2.1 (6) แผนกำรจัดกำร
ควำมรู้เรื่องกำรเข้ำสู่
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

2 2.1 ส ำนักมีกำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยบุคคลที่จะได้รับ
กำรพัฒนำควำมรู้ด้ำนกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
(เอกสำร 7.2.2 (1)   สรุปเป้ำหมำยโครงกำร) 
 

7.2.2 (1)  สรุปเป้ำหมำย
โครงกำรอบรม 
7.2.2 (2)  โครงกำรอบรม
เชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำ
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เกณฑ์ข้อที่  ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

2.2 จัดโครงกำรต่ำง ๆ เพ่ือพัฒนำกลุ่มเป้ำหมำยให้
ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ได้แก่ 

- กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 (เอกสำร 7.2.2 (2)  โครงกำร 
พัฒนำศักยภำพอำจำรย์ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 วันที่ 
10-12 ตุลำคม 2555 และ ค ำสั่งไปรำชกำร ) 

- โครงกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งวิชำกำร ปีงบประมำณ 
2556-2558 (เอกสำร 7.2.2 (3)  โครงกำรกำรเข้ำสู่
ต ำแหน่งวิชำกำรปีงบประมำณ 2556- 2558,                 
7.2.2 (4) ประกำศ เรื่อง กำรจ่ำยเงินสนับสนุนกำร
เข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร พ.ศ. 2555, 7.2.2 (5) 
ประกำศแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษำ) 
 

ศักยภำพอำจำรย์ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2555 วันที่  
10-12 ตุลำคม 2555 และ 
ค ำสั่งที ่1930/2555 
7.2.2 (3)  โครงกำรกำร
เข้ำสู่ต ำแหน่งวิชำกำร
ปีงบประมำณ 2556- 2558  
7.2.2 (4) ประกำศ เรื่อง 
กำรจ่ำยเงินสนับสนุนกำร
เข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
พ.ศ. 2555 
7.2.2 (5) ประกำศแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษำ 

3 3.1 ส ำนักมีกำรแสวงหำควำมรู้โดยเชิญวิทยำกรที่มี
ควำมรู้ด้ำนกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำรมำถ่ำยทอด
ควำมรู้และไปเข้ำร่วมโครงกำรต่ำง ๆ เพ่ือพัฒนำ
ควำมรู้ให้แก่บุคลำกรภำยในและภำยนอกส ำนัก ได้แก่ 

- กำรจัดเวทีเสวนำระหว่ำงเลขำ กพต. และ 
เจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลงำนต ำแหน่งทำงวิชำกำรของ 
มหำวิทยำลัย ในวันที่ 20 สิงหำคม 2555 (เอกสำร
7.2.3 (1) รำยงำนสรุปผลกำรจัดเวทีเสวนำ วันที่ 20 
สิงหำคม 2555  และรำยชื่อผู้เข้ำร่วมเสวนำ) 

- กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำศักยภำพ
อำจำรย์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 (เอกสำร 7.2.3 (2) 
จดหมำยเชิญเป็นวิทยำกร) 

- โครงกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งวิชำกำร ปีงบประมำณ 
2556-2558 (เอกสำร 7.2.3 (3) ประกำศแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษำ) 

 
3.2 ส ำนักได้มีกำรน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรแลกเปลี่ยน
จำกผู้มีควำมรู้ มำสังเครำะห์ร่วมกันโดยกำรร่วมกำร

7.2.3 (1)  รำยงำน
สรุปผลกำรจัดเวทีเสวนำใน
วันที ่20 สิงหำคม 2555 
และ รำยชื่อผู้เข้ำร่วม
เสวนำ 
7.2.3 (2)  จดหมำยเชิญ
วิทยำกร 
7.2.3 (3)  ประกำศ
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่
ปรึกษำ 
7.2.3 (4)  รำยงำนกำร
ประชุม ครั้งที่ 2/2555 
วันที่ 25 กันยำยน 2555  
และครั้งที่ 3/2555 วันที่ 
27 พฤศจิกำยน 2555   
7.2.3 (5)  รำยงำนสรุปผล
กำรด ำเนินโครงกำร อบรม
เชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำ

http://acad.vru.ac.th/pdf-handbook/pakad0.pdf
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จัดท ำรูปแบบ (Template) และตรวจสอบควำมรู้นั้น 
(เอกสำร 7.2.3 (4)  รำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 2 และ
ครั้งที่ 3)  
 
3.3 ส ำนักได้จัดให้มีกำรเผยแพร่ควำมรู้ที่รวบรวมและ
สังเครำะห์ข้ึนเผยแพร่ให้กับอำจำรย์ในมหำวิทยำลัย
โดยกำรจัดโครงกำร  

- กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำศักยภำพ
อำจำรย์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 (เอกสำร 7.2.3 (5)  
รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร อบรมเชิง
ปฏิบัติกำรกำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย์ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2555 วันที่ 10 -12 ตุลำคม 2555 และ
รำยชื่อผู้เข้ำร่วมอบรม) 

ศักยภำพอำจำรย์ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2555 วันที่ 10-
12 ตุลำคม 2555 และ
รำยชื่อผู้เข้ำร่วมอบรม 
 

4 4.1 ส ำนักได้มีกำรรวบรวมควำมรู้ที่ได้ผ่ำนกำร
สังเครำะห์และปรับปรุงจำกกำรแสวงหำควำมรู้เรื่อง
กำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำรโดย 

- ปรับปรุงคู่มือกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
(เอกสำร 7.2.4 (1) คู่มือกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำง
วิชำกำร) 

- จัดท ำรูปแบบ (Template) กำรเขียนผลงำนทำง
วิชำกำร ในรูปแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) และเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของ สสว.  (เอกสำร 7.2.4 (2) CD ประกอบ 
กำรอบรมวันที่ 10 – 12 ตุลำคม 2555 และ  
Print Out Website) 
 
4.2 ส ำนักได้เผยแพร่ควำมรู้เรื่องกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำง
วิชำกำร (เอกสำร 7.2.4 (3)  ใบลงนำมกำรรับคู่มือ
เอกสำร และ CD ประกอบกำรอบรมวันที่ 10 -12 
ตุลำคม 2557 และ เอกสำรสรุปประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรง
ต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และ

7.2.4 (1)  คู่มือกำรเข้ำสู่
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
7.2.4 (2)  CD ประกอบ 
กำรอบรมวันที่ 10 – 12 
ตุลำคม 2555 และ Print 
Out Website 
7.2.4 (3)  ใบลงนำมกำร
รับเอกสำรและ CD 
ประกอบกำรอบรมวันที่ 
10 – 12 ตุลำคม 2555 
และ ใบลงนำมกำรรับ
เอกสำรสรุปประกำศ 
ก.พ.อ. (ฉบับที่ 6 และ 10) 
ในกำรอบรม วันที่  
13– 15 ตุลำคม 2556 
7.2.4 (4)  บันทึก
ข้อควำมจัดส่ง ประกำศ  
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ศำสตรำจำรย์ (ฉบับที่ 6 และ 10)) 
 
4.3 ส ำนักได้เผยแพร่ประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีกำรพิจำรณำแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงต ำแหน่ง
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และ
ศำสตรำจำรย์ (ฉบับที่ 6 และ 10) พ.ศ. 2555/2556 

(เอกสำร 7.2.4 (4)  บันทึกข้อควำมจัดส่ง ประกำศ, 
7.2.4 (5)  ใบลงนำมกำรรับประกำศ) 
 
4.4 ส ำนักเผยแพร่รูปแบบ (Template) บันทึก
ข้อควำมกำรยื่นขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรและ 
เอกสำรแสดงทิศทำงกำรศึกษำหรือวิจัยของผลงำน
ทำงวิชำกำร (เอกสำร 7.2.4 (6)  บันทึกข้อควำมจัดส่ง
รูปแบบ (Template) บันทึกข้อควำมกำรยื่นขอก ำหนด
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรและ เอกสำรแสดงทิศทำง
กำรศึกษำหรือวิจัยของผลงำนทำงวิชำกำร, 7.2.4 (7)  
ใบลงนำมกำรรับบันทึกข้อควำมจัดส่ง รูปแบบ 
(Template) บันทึกข้อควำมกำรยื่นขอก ำหนด
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรและ เอกสำรแสดงทิศทำง
กำรศึกษำหรือวิจัยของผลงำนทำงวิชำกำร  
  
4.5 ส ำนักได้เผยแพร่ควำมรู้เรื่องกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำง
วิชำกำรโดยประกำศในเว็บไซต์ของส ำนัก (เอกสำร 
7.2.4 (8) Print Out Website ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียนแสดงข้อมูล KM) 

7.2.4 (5)  ใบลงนำมกำร
รับประกำศ 
7.2.4 (6)  บันทึกข้อควำม
จัดส่งรูปแบบ (Template) 
บันทึกข้อควำมกำรยื่นขอ
ก ำหนดต ำแหน่งทำง
วิชำกำรและ เอกสำรแสดง
ทิศทำงกำรศึกษำหรือวิจัย
ของผลงำนทำงวิชำกำร  
7.2.4 (7)  ใบลงนำมกำร
รับบันทึกข้อควำมจัดส่ง 
รูปแบบ (Template) 
บันทึกข้อควำมกำรยื่นขอ
ก ำหนดต ำแหน่งทำง
วิชำกำรและ เอกสำรแสดง
ทิศทำงกำรศึกษำหรือวิจัย
ของผลงำนทำงวิชำกำร  
7.2.4 (8)  Print Out 
Website ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน
แสดงข้อมูล KM 

5 5.1 จำกกำรเผยแพร่ควำมรู้ต่อกลุ่มเป้ำหมำยพบว่ำมี
กำรน ำควำมรู้ดังกล่ำวไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง ได้แก่ 
     - กำรน ำรูปแบบ (Template) ผลงำนทำงวิชำกำร 
ไปใช้เพื่อขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร (เอกสำร  
7.2.5(1)  เอกสำรประกอบกำรสอนและผลงำนทำง
วิชำกำรของอำจำรย์ที่ขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร,  

7.2.5 (1)  เอกสำร
ประกอบกำรสอนและ
ผลงำนทำงวิชำกำรของ
อำจำรย์ที่ขอก ำหนด
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
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7.2.5 (2) รำยงำนสรุปผลควำมพึงพอใจโครงกำรเข้ำสู่
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร, 7.2.5 (3) บันทึกข้อควำม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรใช้ Template กำรเขียนผลงำน
ทำงวิชำกำรของอำจำรย์ในมหำวิทยำลัย) 
     - กำรน ำรูปแบบบันทึกข้อควำมกำรยื่นขอก ำหนด
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรทิศทำงกำรศึกษำหรือวิจัยของ
ผลงำนทำงวิชำกำร (เอกสำร 7.2.5(4) บันทึกข้อควำม
กำรยื่นขอก ำหนดต ำแหน่งและเอกสำรแสดงทิศทำง
กำรศึกษำหรือวิจัยของผลงำนทำงวิชำกำร) 

7.2.5 (2)  รำยงำน
สรุปผลควำมพึงพอใจ
โครงกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 
7.2.5 (3)  บันทึก
ข้อควำมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กำรใช้ Template กำร
เขียนผลงำนทำงวิชำกำร
ของอำจำรย์ใน
มหำวิทยำลัย 
7.2.5 (4) บันทึกข้อควำม
กำรยื่นขอก ำหนดต ำแหน่ง
และเอกสำรแสดงทิศทำง
กำรศึกษำหรือวิจัยของ
ผลงำนทำงวิชำกำร 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
จุดแข็ง 

 บุคลำกรในส ำนักงำนและกลุ่มเป้ำหมำยในกำรจัดกำรควำมรู้ให้ควำมร่วมมือปฏิบัติงำนใน
โครงกำรต่ำง ๆ อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนำหน่วยงำนและมหำวิทยำลัยสู่องค์กร
แห่งกำรเรียนรู้ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 ก ำหนดให้เป็นแผนกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในทุก ๆ ปี เพ่ือรวบรวมเป็นแหล่งเรียนรู้
ของหน่วยงำนและของมหำวิทยำลัยต่อไป 
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ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : รองศำสตรำจำรย์ ดร.มำนะ ขำวเมฆ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  
อำจำรย์ ดร.สุภณิดำ  พัฒธร 
      
   

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน :  
1. นำงสำวฐิติกำนต์  จิตรจำ 
2. นำงสำวพวงเพชร  พลทอง 
3. นำงสำวกลอยทิพย์  ทิศเป็ง 
4. นำงสำวภำวิณี  จีระดิษฐ์ 
5. นำงสำวสุมำลี  ธรรมนิธำ 
6. นำยวำทิต  ทองมำก 
7. นำงสำวจำรุวรรณ  ค ำเงิน 

โทรศัพท์ : 086-0466-761 โทรศัพท์ : 089-8958-542 
E-mail : supanida@vru.ac.th E-mail : kungnat@hotmail.com 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน :    
 1. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีผู้บริหำรของ

หน่วยงำนและตัวแทนร่วมเป็นคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนตำมพันธกิจหลักของหน่วยงำน  

 2. มีกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงอย่ำงน้อย 3 ด้ำน 

ตำมบริบทของหน่วยงำน จำกตัวอยำ่งต่อไปนี้  

  -  ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำร

สถำนที)่   

  -  ควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงำน 

  -  ควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 

  -  ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน เช่น ควำมเสี่ยงของกระบวนกำรบริหำรหลักสูตร 

กำรบริหำรงำนวิจัย ระบบงำน ระบบประกันคุณภำพ 

  -  ควำมเสี่ยงด้ำนบุคลำกรและควำมเสี่ยงด้ำนธรรมำภิบำล โดยเฉพำะจรรยำบรรณของ

อำจำรย์และบุคลำกร     

  -  ควำมเสี่ยงจำกเหตุกำรณ์ภำยนอก 

 3. มีกำรประเมินโอกำส และผลกระทบของควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมเสี่ยงที่ได้จำก      

กำรวิเครำะห์ในข้อ 2   

 4. มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่มีระดับควำมเสี่ยงสูง และด ำเนินกำรตำมแผน   

 5. มีกำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน และรำยงำนต่อผู้บริหำรและ

สภำมหำวิทยำลัยเพ่ือพิจำรณำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 6. มีกำรน ำผลกำรประเมิน และข้อเสนอแนะจำกสภำมหำวิทยำลัยไปใช้ในกำรปรับแผน

หรือวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในรอบปีถัดไป   

หมายเหตุ 

 คะแนนกำรประเมินจะเท่ำกับ 0 หำกพบว่ำเกิดเหตุกำรณ์ร้ำยแรงขึ้นภำยในสถำบันใน

รอบปีกำรประเมินที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและควำมปลอดภัยของนักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกร หรือ

ต่อชื่อเสียงภำพลักษณ์ หรือต่อควำมมั่นคงทำงกำรเงินของสถำบัน อันเนื่องมำจำกควำมบกพร่องของ
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สถำบันในกำรควบคุม หรือจัดกำรกับควำมเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภำพเพียงพอ โดยมี

หลักฐำนประกอบที่ชัดเจน  
 

ตัวอย่ำงควำมเสี่ยงร้ำยแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น 
1. มีกำรเสียชีวิตและถูกท ำร้ำยร่ำงกำยและจิตใจอย่ำงรุนแรงของนักศึกษำ คณำจำรย์ 

บุคลำกรภำยในสถำบัน ทั้งๆที่อยู่ในวิสัยที่สถำบันสำมำรถป้องกัน หรือลดผลกระทบในเหตุกำรณ์ที่
เกิดขึ้นได้ แต่ไม่พบแผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงหรือไม่พบควำมพยำยำมของสถำบันในกำรระงับ
เหตุกำรณ์ดังกล่ำว 

2. สถำบันหรือหน่วยงำนเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภำพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมำจำกปัจจัย
ต่ำงๆเช่น คณำจำรย์ นักวิจัยหรือบุคลำกรขำดจริยธรรม จรรยำบรรณ กำรไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำน
หรือกฎกระทรวง และเกิดเป็นข่ำวปรำกฏให้เห็นตำมสื่อต่ำงๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ข่ำว Online เป็นต้น 

3. สถำบันหรือหน่วยงำนขำดสภำพคล่องในด้ำนกำรเงินจนท ำให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่
สำมำรถปฏิบัติตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำได้ส่งผลกระทบต่อนักศึกษำปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่ำงรุนแรง 

 

**หำกมีคณะใดคณะหนึ่งได้คะแนนกำรประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว สถำบันก็จะได้คะแนนกำร
ประเมินเป็นศูนย์ (0) ด้วยเช่นกัน 

กำรไม่เข้ำข่ำยที่ท ำให้ผลกำรประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่ 
1. สถำบันมีกำรวิเครำะห์และจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับเพ่ือ

ลดผลกระทบส ำหรับควำมเสี่ยงที่ท ำให้เกิดเรื่องร้ำยแรงดังกล่ำวไว้ล่วงหน้ำ และด ำเนินกำรตำมแผน 
2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือกำรบริหำรจัดกำร (กำรควบคุมหรือกำรป้องกัน)ของสถำบัน 
3. เหตุกำรณ์ร้ำยแรงดังกล่ำวมีควำมรุนแรงที่ลดน้อยลงมำกจำกแผนรองรับผลกระทบที่ได้

ก ำหนดไว้ล่วงหน้ำ 
 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  
3 หรือ 4  ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
6 ข้อ 

 
การประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย การประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ จ ำนวน 6  ข้อ 

(ข้อ1- ข้อ6 ) 
5 คะแนน บรรลุเป้ำหมำย 
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ผลการด าเนินงาน : 
 

เกณฑ์ข้อที่  ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 
1 1.1 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนได้แต่งตั้ง

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ค ำสั่งมหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ที ่2259/2555 (เอกสำร7.4.1.(1) 
ค ำสั่งที่ 2259/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง) โดยประกอบด้วยผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนเป็นประธำน และมี
ตัวแทนฝ่ำยต่ำงๆ ในส ำนักเป็นกรรมกำร โดยมีหน้ำที่
จัดท ำคู่มือบริหำรควำมเสี่ยง วิเครำะห์และระบุปัจจัย
ควำมเสี่ยง  ติดตำมกำรด ำเนินงำน ตำมแผนบริหำร
ควำมเสี่ยง ก ำหนดแนวทำงและข้อเสนอแนะในกำร
ปรับปรุงแผนบริหำรควำมเสี่ยง 

 

1.2 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2555 เพ่ือ
ก ำหนดนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง ในระเบียบวำระที่ 
4.1 โดยมีนโยบำยกำรบริกำรควำมเสี่ยงดังนี้ 
     1) มีกำรก ำหนดกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
เป็นระบบมำตรฐำนเดียวกันกับมหำวิทยำลัย 
     2) มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักอย่ำงต่อเนื่อง 
     3) มีกำรติดตำมประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ทบทวน ปรับปรุงอย่ำงสม่ ำเสมอ 
     4) มีกำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์อย่ำงทั่วถึง
เรื่องควำมเสี่ยงให้กับผู้บริหำร และบุคลำกรภำยใน
ส ำนักงำน ให้มีควำมเข้ำใจ และตระหนักถึง
ควำมส ำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำน 
     5) มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นกิจกรรมของกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำน 
     6) มีกำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงตำมสภำวะ
เศรษฐกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

7.4.1 (1)  ค ำสั่งที่ 
2259/2555  
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง 
7.4.1 (2)  รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง ครั้งที่ 
1/2555 เมื่อวันที่ 14 
พฤศจิกำยน 2555 
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เกณฑ์ข้อที่  ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

     7) มีกำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงแบบ
กัลยำณมิตร (เอกสำร 7.4.1.(2) รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ครั้งที่ 1/2555 เมื่อ
วันที่ 14 พฤศจิกำยน 2555) 

2 2.1 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้มีกำรระบุ
ควำมเสี่ยงโดยใช้วิธีกำรระดมสมอง จำกกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ครั้งที่ 1/2555 เมื่อ
วันที่ 14 พฤศจิกำยน 2555 ระเบียบวำระท่ี 4.2 
(เอกสำร 7.4.2.(1) รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 14 
พฤศจิกำยน 2555)โดยระบุควำมเสี่ยงจ ำนวน 4 ด้ำน 
คือ  
     1) ด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำรสถำนที่) 
    2) ด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
    3) ด้ำนกำรปฏิบัติงำน 
    4) ด้ำนภัยธรรมชำติ  
ส่วนควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์หรือกลยุทธ์ และ 
ควำมเสีย่งด้ำนบุคลำกรและควำมเสี่ยงด้ำนธรรมำภบิำล  
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงวิเครำะห์แล้วยังไม่พบ
ควำมเสี่ยง ดังเอกสำร ระบุควำมเสี่ยง (เอกสำร
7.4.2.(2) ตำรำงระบุควำมเสี่ยง) 
 
2.2 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจัดท ำคู่มือกำร
บริหำรควำมเสี่ยง (เอกสำร 7.4.2.(3) คู่มือกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง) 

7.4.2 (1) รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง ครั้งที่ 
1/2555 เมื่อวันที่ 14 
พฤศจิกำยน 2555 
7.4.2.(2)  ตำรำงระบุ
ควำมเสี่ยง 
7.4.2 (3) คู่มือกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง 

3 3.1 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ได้มีกำรประเมิน
และวิเครำะห์ควำมเสี่ยง ในกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยงครั้งที่ 2/2555 วันพุธที่ 13 ธันวำคม 
2555 ระเบียบวำระท่ี 4.1 (เอกสำร 7.4.3.(1) 
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

7.4.3 (1) รำยงำน  
กำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง ครั้งที่ 
2/2555 เมื่อวันพุธที่ 13 
ธันวำคม 2555 
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เกณฑ์ข้อที่  ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวำคม 2555) 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงสรุประดับควำมเสี่ยง
ที่มีคะแนนสูง 3 ด้ำน ดังนี้ 
    1) ด้ำนทรัพยำกร (เทคโนโลยีสำรสนเทศ) ระดับ
ควำมเสี่ยงสูง   
       ควำมเสี่ยง คือ ระบบจัดกำรข้อมูลกำรจอง
รำยวิชำและระบบงำนทะเบียนยังไม่สมบูรณ์   
      ปัจจัยเสี่ยง คือ อำจำรย์ผู้สอนแก้ผลกำรเรียน I 
นักศึกษำสำมำรถ  ตรวจสอบผลกำรเรียนได้ โดย 

ผลกำรเรียนนั้นยังไม่ถึงฝ่ำยทะเบียน 
     2) ด้ำนนโยบำยกฎหมำยระเบียบข้อบังคับ ระดับ
ควำมเสี่ยงสูง   
       ควำมเสี่ยง คือ อำจำรย์ที่ปรึกษำและนักศึกษำมี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องกฎระเบียบยังไม่เพียงพอ
ต่อกำรปฏิบัติงำน   
       ปัจจัยเสี่ยง คือ นักศึกษำจองรำยวิชำผิดพลำด 
    3) ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ระดับควำมเสี่ยงสูง 
        3.1) ควำมเสี่ยง คือ ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำไม่มำ
เรียนในวันเปิดภำคกำรศึกษำ   
             ปัจจัยเสี่ยง คือ รำยชื่อนักศึกษำแต่ละหมู่เรียน 
ไม่ตรงกับจ ำนวนนักศึกษำที่มำเรียนจริง 
        3.2) ควำมเสี่ยง คือ ขำดกระบวนกำรเรียน 
กำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง   
             ปัจจัยเสี่ยง คือ อำจำรย์น ำผลงำนวิจัยมำใช้
ในกำรเรียนกำรสอนน้อย (เอกสำร 7.4.3.(2) ตำรำง
กำรประเมินและวิเครำะห์ควำมเสี่ยง) 
 
3.2 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง จัดเรียงล ำดับ
ควำมเสียงที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ คือ  
     1) ระบบจัดกำรข้อมูลกำรจองรำยวิชำและ
ระบบงำนทะเบียน 

7.4.3.(2) ตำรำงกำร
ประเมินและวิเครำะห์
ควำมเสี่ยง 
7.4.3.(3) ตำรำงเรียง 
ล ำดับควำมส ำคัญของ
ควำมเสี่ยง 
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     2) อำจำรย์ที่ปรึกษำและนักศึกษำมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจในเรื่อง กฏระเบียบยังไม่เพียงพอต่อกำร
ปฏิบัติงำน 
     3) ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำไม่มำเรียนในวันเปิด 
ภำคกำรศึกษำ 
     4) ขำดกระบวนกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง
(เอกสำร 7.4.3.(3) ตำรำงเรียง ล ำดับควำมส ำคัญของ
ควำมเสี่ยง)  
 

4 4.1 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้วิเครำะห์ 
รวบรวมกิจกรรมควบคุมควำมเสี่ยงที่แต่ละฝ่ำย
รับผิดชอบ จำกกำรประชุมฝ่ำยโดยวิธีกำรระดมสมอง 
แล้วก ำหนดกิจกรรมควบคุมควำมเสี่ยง ในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงครั้งที่ 3/2555 วันพุธ
ที ่19 มกรำคม 2556  ระเบียบวำระท่ี 4.1 (เอกสำร
7.4.4.(1) รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงครั้งที่ 3/2555 วันพุธที่ 19 มกรำคม 2556   
 และ 7.4.4 (2) ตำรำงก ำหนดกิจกรรมควบคุมควำม
เสี่ยง) 
 
4.2 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้วิเครำะห์
กิจกรรมควบคุมควำมเสีย่งที่ควรจะมี ในแตล่ะควำมเสี่ยง 
โดยให้ฝ่ำยที่เก่ียวข้องประชุมฝ่ำย โดยระดมสมอง 
ศึกษำควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และกิจกรรมควบคุม แล้ว
น ำผลกำรศึกษำมำเขียนแผนกำรด ำเนินกำรจัดกำร 
ควำมเสีย่ง ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ครั้งที่ 3/2555 ระเบียบวำระที่ 4.2 (เอกสำร 7.4.4.(1) 
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ครั้งที่ 3/2555 วันพุธที่ 19 มกรำคม 2556 และ 7.4.4 (3) 
แผนกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมเสี่ยง) 
 

7.4.4.(1) รำยงำน  
กำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยงครั้งที่ 
3/2555 วันพุธที่ 19 
มกรำคม 2556   
7.4.4.(2) ตำรำงก ำหนด
กิจกรรมควบคุมควำมเสี่ยง 
7.4.4.(3) แผนกำร 
ด ำเนินงำนกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง 
7.4.4(4) รำยงำนกำร
ประเมินผลและกำร
ปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
(แบบรำยงำน ปย.2)        
7.4.4.(5) ค ำสั่ง ที่ 
004/2555 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง 
 
7.4.4.(6) บันทึกข้อควำม 
พิเศษ/2555 เรื่อง ส่ง
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4.3 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงสรุปกิจกรรมที่ใช้
ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงเพ่ือให้คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่งพิจำรณำแผนกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
แล้วจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลและกำรปรับปรุง 

กำรควบคุมภำยใน (แบบรำยงำน ปย.2) เพ่ือให้แต่ละฝ่ำย
ด ำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมกิจกรรมและ
ระยะเวลำที่ก ำหนดไว้  ในกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยงครั้งที่ 3/2555 ระเบียบวำระที่ 4.3 
(เอกสำร 7.4.4.(1) รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยงครั้งที่ 3/2555 วันพุธที่ 19 มกรำคม 
2556 และ7.4.4(4) รำยงำนกำรประเมินผลและกำร
ปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน (แบบรำยงำน ปย.2) ) 
 

4.4 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงพิจำรณำรำยชื่อ
คณะกรรมกำรเพ่ือติดตำมและประเมินผลกำรบริหำร
ควำมเสีย่ง ตำมรำยงำนกำรประเมินผลและกำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน (แบบรำยงำน ปย.2) โดยที่ประชุม
มีมติให้ใช้คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล 
กำรบริหำรควำมเสี่ยงเดิมตำมค ำสั่ง ที่ 004/2555 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ลงวันที่ 21 
มีนำคม 2555 (เอกสำร 7.4.4.(5) ค ำสั่ง ที่004/2555 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำร
บริหำรควำมเสี่ยง) 
 
4.7 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้จัดส่งแผน 
กำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยงและรำยงำนกำร
ประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน เพ่ือให้
แต่ละฝ่ำยด ำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมกิจกรรม
และระยะเวลำที่ก ำหนด (เอกสำร 7.4.4 (6) บันทึก
ข้อควำม พิเศษ/2555 เรื่อง ส่งแผนกำรด ำเนินกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง) 

แผนกำรด ำเนินกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง 
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5 5.1 คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงสรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรมในกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง เพื่อรำยงำนกำรติดตำมและรำยงำน  

(Risk Monitoring) โดยกำรติดตำมผลประกอบด้วย 
ควำมเสี่ยง กิจกรรมที่ควบคุม ผลลัพธ์ของกำรท ำ
กิจกรรม ระยะเวลำ ด ำเนินกำร ควำมคืบหน้ำ ปัญหำ
และอุปสรรค ในกำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง ครั้งที่ 1/2556 วัน
พุธ ที่ 13 กุมภำพันธ์ 2556  (เอกสำร 7.4.5 (1) 
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำม และ
ประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงครั้งท่ี 1/2556 วันพุธ 
ที ่13 กุมภำพันธ์ 2556 และ 7.4.5 (2) ตำรำงสรุป
รำยงำนผลกำรติดตำมประเมินผลกำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน)  
 
5.2 คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรมในกำร
จัดกำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ในกำรประชุมครั้งที่ 4/2556 วันพุธที่ 13 มีนำคม 
2556 (เอกสำร 7.4.5 (3) รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ในกำรประชุมครั้งที่ 
4/2556 วันพุธที่ 13 มีนำคม 2556) 
 
5.3 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้รำยงำน ระบุ
ควำมเสี่ยง ต่อส ำนักงำนอธิกำรบดี เพ่ือเสนอต่อ 
สภำมหำวิทยำลัยต่อไป โดยท ำบันทึกข้อควำม ที่ สสว.
049/2556 เรื่อง ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 
(เอกสำร 7.4.5.(4) บันทึกข้อควำม ที่ สสว.049/2556  
วันที่ 23 มกรำคม 2556 เรื่อง ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบ
บริหำรควำมเสี่ยง) 
 

7.4.5 (1) รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำร
ติดตำม และประเมินผล
กำรบริหำรควำมเสี่ยงครั้ง
ที่ 1/2556 วันพุธ ที่ 13 
กุมภำพันธ์ 2556          
7.4.5 (2) ตำรำงสรุป
รำยงำนผลกำรติดตำม
ประเมินผลกำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน 
7.4.5 (3) รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง ในกำร
ประชุมครั้งที่ 4/2556 วัน
พุธที่ 13 มีนำคม 2556 
7.4.5 (4) บันทึกข้อควำม 
ที่ สสว.049/2556  วันที่ 
23 มกรำคม 2556 เรื่อง 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบ
บริหำรควำมเสี่ยง  
7.4.5.(5) บันทึกข้อควำม 
ที่ สสว.108/2556วันที่ 20 
กุมภำพันธ์ 2556 เรื่อง ตัว
บ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหำร
ควำมเสี่ยง  
7.4.5.(6) บันทึกข้อควำม 
ที่ สสว.207/2556วันที่ 3 
เมษำยน 2556 เรื่อง  
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบ
บริหำรควำมเสี่ยง  
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5.4 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้รำยงำน 
แผนกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ต่อ
ส ำนักงำนอธิกำรบดี เพ่ือเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัย
ต่อไป โดยท ำบันทึกข้อควำม ที่ สสว.108/2556  เรื่อง 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง (เอกสำร 
7.4.5.(5) บันทึกข้อควำม ที่ สสว.108/2556วันที่ 20 
กุมภำพันธ์ 2556 เรื่อง ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหำร
ควำมเสี่ยง) 
 
5.5  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้รำยงำนกำร
ประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน และ
สรุปรำยงำนผลกำรติดตำมประเมินผลและกำร
ปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน ต่อส ำนักงำนอธิกำรบดี 
เพ่ือเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัยต่อไป โดยท ำบันทึก
ข้อควำม ที่ สสว.207/2556  เรื่อง ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 
ระบบบริหำรควำมเสี่ยง (เอกสำร 7.4.5.(6) บันทึก
ข้อควำม ที่ สสว.207/2556วันที่ 3 เมษำยน 2556 
เรื่อง ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง) 

6 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงประชุมพิจำรณำ
ข้อเสนอแนะจำกรำยงำนกำรประเมินผลและกำร
ปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน (แบบติดตำม ปย.2) โดย
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำร 
ควำมเสี่ยง ข้อเสนอแนะจำกข้อเสนอแนะจำก 
สภำมหำวิทยำลัย ตำมรำยงำนกำรประชุมสภำ
มหำวิทยำลัย ครั้งที่ 5 / 2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 
พฤษภำคม 2556 (เอกสำร 7.4.6.(1) รำยงำนกำร
ประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 5 /2556 วัน
พฤหัสบดีที่ 2 พฤษภำคม 2556) เพ่ือก ำหนดแผน
ปรับปรุงแผนบริหำรควำมเสี่ยงประจ ำปีกำรศึกษำ 
2555 ในรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงครั้งท่ี 4/2556 ในวันพุธ ที่ 22 พฤษภำคม 

7.4.6 (1) รำยงำนกำร
ประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
ครั้งที่ 5 /2556 วัน
พฤหัสบดีที่ 2 พฤษภำคม 
2556 
7.4.6.(2) รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยงครั้งที่ 
4/2556 ในวันพุธ ที่ 22 
พฤษภำคม 2556 
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2556 (เอกสำร 7.4.6.(2) รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงครั้งที่ 4/2556 ในวัน
พุธ ที่ 22 พฤษภำคม 2556) 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
จุดแข็ง 
 1. บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรระบุกิจกรรมที่เป็นควำมเสี่ยงของส ำนักส่งเสริมวิชำกำร และ
งำนทะเบียนพร้อมทั้งเสนอแนวทำงในกำรจัดกิจกรรมเพ่ือลดควำมเสี่ยง 
 2. บุคลำกรให้ควำมร่วมมือด ำเนินกำรตำมกิจกรรมที่เป็นแนวทำงในกำรลดควำมเสี่ยง 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

  ควรมีกำรพิจำรณำปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบกับงำนตำมภำรกิจทั้งจำกภำยในและภำยนอก
หน่วยงำนเพ่ือกำรวำงแผนในกำรป้องกันหรือบรรเทำควำมรุนแรงของปัญหำ ให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงตำมสภำพกำรจริง 

 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : รองศำสตรำจำรย์ ดร.มำนะ ขำวเมฆ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์คชินทร์  โกกนุทำภรณ์ 
      
   

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน :  
1. นำงรัชฎำพร ยอดศรี  
2. นำงสำวจินดำ ไกรเดช 
3. นำงปรำณี พงษ์ธนะ 
4. นำยทองสุข โคกสลุด 

โทรศัพท์ : 085-0628-963 โทรศัพท์ : 087-8185-940 
E-mail : notkg@hotmail.com E-mail : Phonsingr@hotmail.com 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน :     
 1. มีแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำน 

 2. มีหลักเกณฑ์กำรจัดสรร และกำรวำงแผนกำรใช้เงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส

ตรวจสอบได้ 

 3. มีงบประมำณประจ ำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรในแต่ละพันธกิจและกำรพัฒนำ

หน่วยงำนและบุคลำกร   

4. มีกำรจัดท ำรำยงำน กำรใช้งบประมำณอย่ำงเป็นระบบ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำร บริหำร 

ส ำนัก อย่ำงน้อยปีละ 2 ครัง้ 

 5. มีกำรน ำข้อมูลกำรใช้งบประมำณ ไปใช้ในกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินกำรด ำเนิน

โครงกำร และกิจกำรของหน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

 6.  มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ท ำหน้ำที่ ตรวจ ติดตำมกำรใช้ งบประมำณ 

ให้เป็นไปตำมระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 

 7. คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักมีกำรติดตำมผลกำรใช้งบประมำณให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย 

และน ำข้อมูลจำกรำยงำนทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจ 

 
หมายเหตุ :  แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน เป็นแผนระยะยำวที่ระบุที่มำและใช้ไปของทรัพยำกรทำง
กำรเงินของสถำบันที่สำมำรถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถำบันให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ แผนกลยุทธ์
ทำงกำรเงินจะสอดรับกับแผนกลยุทธ์ของสถำบัน สถำบันควรประเมินควำมต้องกำรของทรัพยำกรที่
ต้องจัดหำส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์และประเมินมูลค่ำของทรัพยำกรออกมำเป็นเงินทุนที่
ต้องกำรใช้ ซึ่งจะเป็นควำมต้องกำรเงินทุนในระยะยำวเท่ำกับเวลำที่สถำบันใช้ในกำรด ำเนินกำรให้กล
ยุทธ์นั้นบังเกิดผลจำกนั้นจึงจะก ำหนดให้เห็นอย่ำงชัดเจนถึงที่มำของเงินทุนที่ต้องกำรใช้ว่ำสำมำรถ
จัดหำได้จำกแหล่งเงินทุนใด เช่น รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ งบประมำณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุน
จำกรัฐบำล เงินทุนสะสมของหน่วยงำน เงินบริจำคจำกหน่วยงำนภำยนอกหรือศิษย์เก่ำ หรือสถำบัน
จะต้องมีกำรระดมทุนด้วยวิธีกำรอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม เช่น กำรแปลงทรัพย์สินทำงปัญญำเป็นมูลค่ำ 
รวมทั้งมีวิธีวิเครำะห์ต้นทุนของกำรด ำเนินงำนอีกด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในกำรผลิตบัณฑิตในแต่ละ
หลักสูตร โดยที่ระยะเวลำของแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินจะเท่ำกับแผนกลยุทธ์ของสถำบัน  
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เกณฑ์การประเมิน  :     

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

4 หรือ 5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

6  ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

7 ข้อ 
 
การประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย การประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ จ ำนวน 7 ข้อ 

(ข้อ 1- ข้อ 7 ) 
5 คะแนน บรรลุเป้ำหมำย 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 

เกณฑ์ข้อที่  ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 
1 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีกำรจัดท ำ

แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินทีส่อดคล้องกับพันธกิจของ
ส ำนัก สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ปี 2553-2557 และ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 2555 ของส ำนัก  โดยมี
กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรกำรเงินและ
งบประมำณ และประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือทบทวน
กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน ปีงบประมำณ พ.ศ.
2551-2555 ในกำรประชุม ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 21 
มกรำคม 2554 ด ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรร่วมกัน
วิเครำะห์ SWOT ด้ำนกำรเงิน และพิจำรณำยุทธศำสตร์ 
ด้ำนกำรเงิน แนวทำงจัดหำทรัพยำกรทำงด้ำนกำรเงิน 
กำรจัดท ำรำยงำนกำรประมำณกำรรำยรับ-รำยจ่ำย 
และกำรจัดท ำรำยงำนฐำนะทำงกำรเงิน ท ำให้มีแผน
กลยุทธ์ทำงกำรเงิน ฉบับปี งบประมำณ พ.ศ. 2553-
2557 ซึ่งผ่ำนกำรพิจำรณำจำกกรรมกำรบริหำรส ำนัก 
เมื่อวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2555 และในปีงบประมำณ 
2555 มีกำรทบทวนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553-2557 ส ำนักส่งเสริม

8.1.1(1) ค ำสั่งที ่
1296/2553 และ
330/2555 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรบริหำร
กำรเงินและงบประมำณ 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียน 
8.1.1 (2) รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรกำรเงินและ
งบประมำณ  ครั้งที่ 
1/2554 วันที่ 21 มกรำคม 
2554  
8.1.1(3) ครั้งที่ 1/2555 
วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2555 
8.1.1(4) แผนกลยุทธ์ทำง
กำรเงิน ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2553-2557 ส ำนัก
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เกณฑ์ข้อที่  ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

วิชำกำรและงำนทะเบียน คณะกรรมกำรมีมติให้ใช้
แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินฉบับเดิม (เอกสำร 8.1.1(1) 
ค ำสั่งที่ 1296/2553 และ 330/2555 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ ส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน, 8.1.1(2) รำยงำน
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรกำรเงินและ
งบประมำณ ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 21 มกรำคม 2554, 
8.1.1(3) รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
กำรเงินและงบประมำณ ครั้งที่ 1/2555 วนัที่ 27 
กุมภำพันธ์ 2555, 8.1.1(4) แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553-2557 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน, 8.1.1(5) แผนกลยุทธ์ ปี 2553 -
2557 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน, 
8.1.1(6) แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 2555 ส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน)     

ส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน 
8.1.1(5) แผนกลยุทธ์ ปี 
2553-2557 ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน 
8.1.1(6) แผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปี 2555 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียน 

2 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้รับกำร
จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยจำกมหำวิทยำลัยโดยกำร
ท ำค ำขอจัดตั้งงบประมำณเสนอต่อกองนโยบำยและแผน 
(เอกสำร 8.1.2 (1) บันทึกข้อควำมที่ กผ.ว73/2554 
เรื่อง จัดท ำค ำขอต้ังงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2555, 8.1.2 (2) บันทึกข้อควำมที่ 
175/2554 วันที่ 28 มิถุนำยน 2554 เรื่อง ขอส่งค ำขอ
จัดตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2555) และได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ ตำม
หลักเกณฑ์กำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 
2555 ตำมพันธกิจของหน่วยงำน (เอกสำร 8.1.2(3) 
หลักเกณฑ์กำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปี
งบประมำณ 2555 ให้แก่หลักสูตร หน่วยงำน) แบ่ง
ออกเป็นงบประมำณแผ่นดินและงบประมำณรำยได้ 
(งบ กศ.ปช.และ บ.กศ.) (เอกสำร 8.1.2 (4) บันทึก
ข้อควำมที่ กผ.ว137/2554 เรื่อง กำรจัดท ำแผน 

8.1.2 (1) บันทึกข้อควำม
ที ่กผ.ว73/2554 เรื่อง 
จัดท ำค ำขอตั้งงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2555 
8.1.2 (2) บันทึกข้อควำม
ที่ 175/2554 วันที่ 28 
มิถุนำยน 2554 เรื่อง ขอ
ส่งค ำขอจัดตั้งงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2555 
8.1.2(3) หลักเกณฑ์กำร
จัดสรรงบประมำณ
ประจ ำปีงบประมำณ 
2555 ให้แก่หลักสูตร 
หน่วยงำน 
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เกณฑ์ข้อที่  ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

ปฏิบัติรำชประจ ำปี 2555 และงบประมำณจัดสรร 
ปีงบประมำณ 2555 แจ้งรำยละเอียดกำรจัดสรร
งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2555) เมื่อได้รับ
งบประมำณมำแล้วส ำนักจึงประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรกำรเงินและงบประมำณเพ่ือพิจำรณำ
หลักเกณฑ์ในกำรจัดสรรงบประมำณให้เหมำะสมกับ
โครงกำรและกิจกรรมตำมพันธกิจ (เอกสำร 8.1.2 (5) 
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรกำรเงินและ
งบประมำณ ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 
2555 ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจำรณำ 3.2 
เรื่องแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 
2555 และกำรทบทวนหลักเกณฑ์กำรจัดสรร
งบประมำณตำมหมวดเงิน) และจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2555 (เอกสำร 
 8.1.2(6) แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี
งบประมำณ 2555) 

8.1.2 (4) บันทึกข้อควำม
ที่ กผ.ว137/2554 เรื่อง 
กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำช
ประจ ำปี 2555 และ
งบประมำณจัดสรร 
ปีงบประมำณ 2555 แจ้ง
รำยละเอียดกำรจัดสรร
งบประมำณ ประจ ำปี
งบประมำณ 2555 
8.1.2 (5) รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรกำรเงินและ
งบประมำณ ครั้งที่ 
1/2555 วันที่ 27 
กุมภำพันธ์ 2555 
8.1.2(6) แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ ประจ ำปี
งบประมำณ 2555 

3 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีกำรจัดสรร
งบประมำณท่ีมีควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีที่ก ำหนดไว้ในแต่ละปี โดยมีโครงกำรและ
กิจกรรมเพ่ือพัฒนำงำนของส ำนักและพัฒนำบุคลำกร
(เอกสำร 8.1.3 (1) แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ 2555, 8.1.3 (2) แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2555) เมื่อ
วิเครำะห์ตำมพันธกิจของส ำนัก  งบประมำณในแต่ละ
พันธกิจมีควำมเพียงพอ เมื่อวิเครำะห์ตำมแผนพัฒนำ
บุคลำกร งบประมำณประจ ำปีมีควำมเพียงพอ เมื่อ
พิจำรณำงบประมำณโดยภำพรวม ประกอบกับ
นโยบำยในกำรบริหำรจัดกำรภำยใต้งบประมำณท่ี
ได้รับกำรจัดสรร  วิเครำะห์ได้ว่ำงบประมำณมีควำม

8.1.3 (1) แผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ 2555 
8.1.3 (2) แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ ประจ ำปี
งบประมำณ 2555 
8.1.3 (3) เอกสำรแสดง
กำรวิเครำะห์งบประมำณ 
ที่ได้รับกำรจัดสรร 
ประจ ำปีงบประมำณ 
2554-2555 
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เพียงพอส ำหรับกำรบริหำรจัดกำร (เอกสำร 8.1.3 (3) 
เอกสำรแสดงกำรวิเครำะห์งบประมำณที่ได้รับกำร
จัดสรร ประจ ำปีงบประมำณ 2554-2555) 

4 มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบโดย
จัดท ำรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปีงบประมำณ 
2555 รำยไตรมำส เสนอต่อผู้บริหำรของส ำนักและ
เสนอต่อมหำวิทยำลัยปีละ 4 ครั้ง เพื่อน ำเสนอ
มหำวิทยำลัยตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยต่อไป 
(เอกสำร 8.1.4 (1) รำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ปีงบประมำณ 2555 ไตรมำสที่ 1- ไตรมำสที่ 4) 

8.1.4(1) รำยงำนกำรใช้
จ่ำยงบประมำณ
ปีงบประมำณ 2555  
ไตรมำสที่ 1- ไตรมำสที่ 4 

5 มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรใช้เงินเพ่ือให้ผู้บริหำรทรำบว่ำ 
มีงบประมำณเหลือจ่ำยในแต่ละแผนงำน โครงกำร/
กิจกรรมเท่ำไร (เอกสำร 8.1.5 (1) รำยงำนกำรใช้
งบประมำณ ปีงบประมำณ 2555 ไตรมำสที่ 1 – 
ไตรมำสที่ 4) มีกำรรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำม
โครงกำรและกิจกรรม ต่อคณะกรรมกำร บริหำรกำรเงิน
และงบประมำณของส ำนัก เมื่อสิ้นไตรมำสที่ 2 เพ่ือให้
รับทรำบสถำนกำรณ์ทำงกำรเงินของส ำนัก และ
ร่วมกันพิจำรณำแผนกำรด ำเนินงำนและแผนกำรใช้
จำ่ยในอนำคต (เอกสำร 8.1.5(2) รำยงำนกำรใช้
งบประมำณของโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลำคม 2554-31 มีนำคม 2555) ท ำ
ให้มีกำรปรับกิจกรรม และงบประมำณให้เหมำะสมกับ
กิจกรรมและระยะเวลำกำรด ำเนินงำน (เอกสำร 
8.1.5(3) รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
กำรเงินและงบประมำณ ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 3 
เมษำยน 2555, 8.1.5(4) บันทึกข้อควำม ที่ 
284/2555 วันที่ 16 พฤษภำคม 2555 เรื่อง ขอ
ยกเลิก กิจกรรมอบรมควำมรู้ในกำรจัดท ำผลงำน
วิชำกำร ในปีงบประมำณ 2555, 8.1.5(5) แบบสรุป
รำยละเอียดงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 

8.1.5(1) รำยงำนกำรใช้
จ่ำยงบประมำณ 
ปีงบประมำณ 2555  
ไตรมำสที่ 1-ไตรมำสที่ 4 
8.1.5(2) รำยงำนกำรใช้
งบประมำณของโครงกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลำคม 
2554-31 มีนำคม 2555)  
8.1.5(3) รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรกำรเงินและ
งบประมำณ ครัง้ที ่2/2555 
วันที่ 3 เมษำยน 2555 
8.1.5(4) บันทึกข้อควำม 
ที่ 284/2555 วันที่ 16 
พฤษภำคม 2555 เรื่อง 
ขอยกเลิก กิจกรรมอบรม
ควำมรู้ในกำรจัดท ำผลงำน
วิชำกำร ในปีงบประมำณ 
2555 
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(ปรับตำมผลกำรทบทวนแผนงบประมำณ วันที่ 3 
เมษำยน 2555)) มีกำรวิเครำะห์และสรุปค่ำใช้จ่ำยเพื่อ
ประมำณกำรรำยรับรำยจ่ำยในอนำคต (เอกสำร  
8.1.5 (6) รำยงำนค่ำใช้จ่ำยในรอบปีงบประมำณ 2554-
2555 เพ่ือประมำณกำรของบประมำณ ปีงบประมำณ 
2556)   

8.1.5(5) แบบสรุป
รำยละเอียดงบประมำณ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
(ปรับตำมผลกำรทบทวน
แผนงบประมำณ วันที่ 3 
เมษำยน 2555) 
8.1.5 (6) รำยงำนค่ำใช้จ่ำย
ในรอบปีงบประมำณ 
2554-2555 เพ่ือประมำณ
กำรของบประมำณ 
ปีงบประมำณ 2556   

6 มีกำรด ำเนินกำรทำงกำรเงินและงบประมำณ โดยผ่ำน
กำรตรวจสอบจำกผู้บริหำรระดับสูงและผู้มีหน้ำที่
ตรวจสอบทุกรำยกำร (เอกสำร 8.1.6 (1) ค ำสั่งที่ 
181/2555 และ ค ำสั่งที่ 397/2555 เรื่องแต่งตั้ง
เจ้ำหน้ำที่พัสดุ คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ/จ้ำง และ
ตรวจสภำพครุภัณฑ์, 8.1.6 (2) ส ำเนำเอกสำรซื้อ-จ้ำง 
แสดงกำรตรวจสอบตำมระเบียบและกฎเกณฑ์ที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด) และมีกำรตรวจสอบครุภัณฑ์ที่
จัดซื้อโดยกำรใช้งบประมำณ พ.ศ. 2555 จำก
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในของมหำวิทยำลัย ในวันที่ 
15 มกรำคม 2556 (เอกสำร 8.1.6 (3) แบบส ำรวจ
ครุภัณฑ์ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน วันที่ 
15 มกรำคม 2556)  

8.1.6(1)ค ำสั่งที1่81/2555 
และ ค ำสั่งที่ 397/2555 
เรื่อง แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
คณะกรรมกำรตรวจรับ
พัสดุ/จ้ำง และตรวจสภำพ
ครุภัณฑ์ 
8.1.6 (2) ส ำเนำเอกสำร
ซ้ือ-จ้ำง แสดงกำร
ตรวจสอบตำมระเบียบ
และกฎเกณฑ์ที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด 
8.1.6 (3) แบบส ำรวจ
ครุภัณฑ์ ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน 
วันที่ 15 มกรำคม 2556 

7 มีกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินที่ผู้บริหำรสำมำรถ
ติดตำมกำรใช้เงิน น ำไปใช้ในกำรตัดสินใจและ
วิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงิน โดยกำรใช้โปรแกรม  
3 มิติ ในกำรควบคุมกำรใช้จ่ำยงบประมำณโดยมีกำร
รำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณโดยละเอียด (เอกสำร 

8.1.7 (1) เอกสำรคู่มือ
กำรใช้ โปรแกรม 3 มิติ 
Department System  
8.1.7(2) เอกสำร
งบประมำณท่ีได้รับ 
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8.1.7 (1) เอกสำรคู่มือกำรใช้ โปรแกรม 3 มต ิ
Department System,8.1.7(2) เอกสำรงบประมำณ 
ที่ได้รับกำรจัดสรร/กำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ปีงบประมำณ 2555 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน) มีกำรรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ปีงบประมำณ 2555รำยไตรมำส เสนอต่อผู้บริหำร 
(เอกสำร 8.1.7 (3) รำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ไตร
มำสที่ 1 – ไตรมำสที ่4) มีกำรติดตำมกำรใช้จ่ำย
งบประมำณโดยประชุมคณะกรรมกำรบริหำรกำรเงิน
และงบประมำณ เพ่ือรำยงำนผลกำรใช้จำ่ยงบประมำณ 
อย่ำงต่อเนื่อง (เอกสำร 8.1.7 (4) รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ ครั้งที่
1/2555 วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2554, ครั้งที่ 2/2555
วันที่ 3 เมษำยน 2555, ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 29 
มิถุนำยน 2555) มีกำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณเพ่ือให้ผู้บริหำรสำมำรถน ำไปวำงแผนใน
กำรของบประมำณในปีต่อไป (เอกสำร 8.1.7 (5) 
รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปีงบประมำณ 
2554-2555 เพ่ือประมำณกำรของบประมำณ 
ปีงบประมำณ 2556) มีกำรรำยงำนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักและมีกำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รอบ 12 เดือน 
แสดงกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมประเด็นยุทธศำสตร์  
ตำรำงประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ และรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร  เสนอต่อผู้บริหำร
และมหำวิทยำลัยเพ่ือน ำข้อมูลไปใช้ในกำรวำงแผนด้ำน
งบประมำณต่อไป(เอกสำร 8.1.7(6) บันทึกข้อควำม 
ที่ 568/2555 วันที่ 15 กันยำยน 2555 เรื่อง รำยงำน
กำรใช้จ่ำยงบประมำณส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555, 8.1.7(7) บันทึก
ข้อควำม ที่ 627/2555 วันที่ 5 ตุลำคม 2555 เรื่อง  

กำรจัดสรร/กำรใช้จ่ำย
งบประมำณ ปีงบประมำณ 
2555 ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน
8.1.7 (3) รำยงำนกำรใช้
จ่ำยงบประมำณ 
ปีงบประมำณ 2555  
ไตรมำสที่ 1 – ไตรมำสที ่4 
8.1.7 (4) รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรกำรเงินและ
งบประมำณ ครั้งที่1/2555 
วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 
2554, ครั้งที่ 2/2555วันที่ 
3 เมษำยน 2555, ครั้งที่ 
3/2555 วันที่ 29 
มิถุนำยน 2555  
8.1.7 (5) รำยงำนผลกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณ 
ปีงบประมำณ 2554-2555 
เพ่ือประมำณกำรขอ
งบประมำณ ปีงบประมำณ 
2556 
8.1.7(6) บันทึกข้อควำม 
ที่ 568/2555 วันที่ 15 
กันยำยน 2555 เรื่อง 
รำยงำนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
 



-53- 

 
เกณฑ์ข้อที่  ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

ส่งรำยงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ 2555 (รอบ 12 เดือน) ) 

8.1.7(7) บันทึกข้อควำม 
ที่ 627/2555 วันที่ 5 
ตุลำคม 2555 เรื่อง ส่ง
รำยงำนตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ 2555 (รอบ 
12 เดือน) 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
จุดแข็ง 

 1. ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกมหำวิทยำลัย
เพียงพอต่อกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ 

 2. มีกำรใช้โปรแกรม ระบบ 3 มิติ ท ำให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
 3. มีกระบวนกำรในกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ผู้มีหน้ำที่เกี่ยวข้องควรศึกษำระเบียบและแนวปฏิบัติ ต่ำง ๆ ด้ำนกำรเงินและงบประมำณ
อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้องตำมระบบงำนที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตำมนโยบำย
กระทรวงกำรคลังและแนวปฏิบัติของมหำวิทยำลัย  

 
 ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : รองศำสตรำจำรย์ ดร.มำนะ  ขำวเมฆ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิวัฒน์  ชนินำทศิริกุล
      
   

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน :  
1. นำงสำววีร์สุดำ  พรหมประดิษฐ์ 
2.  นำงพิชญำภรณ์  เพ่ิมเติม 
3.  นำงกนกพร  สัณห์ฤทัย 
4.  นำยฉัตรชัย  กำสี 

โทรศัพท์ : 089-2228-080 โทรศัพท์ : 089-2118-345 
E-mail : wchinnat@hotmail.com E-mail : arngkan@hotmail.com 
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องค์ประกอบที่ 9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน    
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน :   
 1. มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่เหมำะสมและสอดคล้องกับ  

พันธกิจและพัฒนำกำรของหน่วยงำน และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 

 2. มีกำรก ำหนดนโยบำยและให้ควำมส ำคัญเรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

โดยคณะกรรมกำรระดับนโยบำยและผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน 

 3. มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตำมอัตลักษณ์ของหน่วยงำน 

 4. มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย  

1) กำรควบคุม ติดตำมกำรด ำเนินงำน และประเมินคุณภำพ 2) กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำน

ประเมินคุณภำพเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำตำม

ก ำหนดเวลำ โดยเป็นรำยงำนที่มีข้อมูลครบถ้วนตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำก ำหนด

ใน CHE QA Online และ 3) กำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพไปท ำแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

ของหน่วยงำน  

 5. มีกำรน ำผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในมำปรับปรุงกำรท ำงำน และส่งผลให้มี   

กำรพัฒนำผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

 6. มีระบบสำรสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในครบทั้ง 9 

องค์ประกอบคุณภำพ 

 7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยเฉพำะนักศึกษำ 

ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริกำรตำมพันธกิจของหน่วยงำน 

 8. มีเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระหว่ำงหน่วยงำน

ภำยในหรือหน่วยงำนภำยนอก และมีกิจกรรมร่วมกัน 

 9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองำนวิจัยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่หน่วยงำนพัฒนำขึ้น 

และเผยแพร่ให้หน่วยงำนอื่นสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์  
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เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร 

1  ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 
2 หรือ 3   ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร         
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
7  หรือ 8 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร     
9 ข้อ 

 
การประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย การประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
8 ข้อ จ ำนวน 9 ข้อ 

(ข้อ 1- ข้อ 9 ) 
5 คะแนน บรรลุเป้ำหมำย 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 

เกณฑ์ข้อที่  ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 
1 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนมีกำรด ำเนินงำน 

ประกันคุณภำพกำรศึกษำที่สอดคล้องกับนโยบำยกำร
ประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัย มีระบบและกลไก
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน โดยมีกำรจัดท ำ
คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของส ำนัก (เอกสำร 
9.1.1 (1) คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
ปีกำรศึกษำ 2555 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน) มีกำรจัดท ำค ำสั่งเพ่ือมอบหมำยหน้ำที่และ
กำรมีส่วนร่วมในงำนประกันคุณภำพ (เอกสำร 
9.1.1(2) ค ำสั่งที่ 2336/2555 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน, 9.1.1(3) ค ำสั่งที่ 
2337/2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้ก ำกับดูแลและผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน ,9.1.1(4) ค ำสั่งที่ 
2645/2555 เรื่องแต่งตั้งผู้ก ำกับดูแลและผู้รับผิดชอบตัว
บ่งชี้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน(ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม 9.1.3)) มี
กำรให้ควำมรู้และท ำควำมเข้ำใจในงำนประกัน

9.1.1 (1) คู่มือกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
ปีกำรศึกษำ 2555 ส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน 
9.1.1 (2) ค ำสั่งที่ 
2336/2555 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน 
9.1.1(3) ค ำสั่งที่
2337/2555 เรื่อง แต่งตั้ง
ผู้ก ำกับดูแลและ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้กำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียน  
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เกณฑ์ข้อที่  ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

คุณภำพโดยน ำเข้ำท่ีประชุมส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียนและส่งบุคลำกรเข้ำร่วมประชุม/อบรมกับ
มหำวิทยำลัย (เอกสำร 9.1.1(5) รำยงำนกำรประชุม
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ครั้งที่ 6/2555 
วันที่ 13 กรกฎำคม 2555 มีกำรรำยงำนผลกำร
ประเมินกำรประกันคุณภำพ ปีกำรศึกษำ 2554,  
9.1.1 (6) รำยงำนกำรประชุมส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน ครั้งที่ 8/2555 วันที่ 7 กันยำยน 
2555 มีกำรพิจำรณำแผนพัฒนำคุณภำพ, 9.1.1 (7) 
รำยงำนกำรประชุมส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน ครั้งที่ 10/2555 วันที่ 5 ตุลำคม 2555 มีกำร
พิจำรณำกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้, 9.1.1 (8) 
รำยงำนกำรประชุมส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 4 มกรำคม 2556 มีกำร
พิจำรณำกำรก ำหนดอัตลักษณ์ของหน่วยงำน,  
9.1.1 (9) บันทึกข้อควำมและค ำสั่งให้เข้ำร่วมประชุม
เกี่ยวกับงำนประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัย) มีกำร
น ำระบบกำรประกันคุณภำพมำใช้เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนกำรท ำงำน โดยเริ่มจำกกำรวำงแผน  
กำรด ำเนินกำรตำมแผน กำรตรวจสอบ ประเมินผล
และกำรปรับปรุงเพ่ือพัฒนำให้กำรด ำเนินงำนบรรลุ
เป้ำหมำย และมีกำรพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง (เอกสำร 
9.1.1(10) แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 
2555 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน,  
9.1.1 (11) บันทึกข้อควำม ที่ 627/2555 วันที่ 5 
ตุลำคม 2555 เรื่อง ส่งรำยงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ 2555 (รอบ 12 เดือน) มีกำร
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รอบ 12 
เดือน แสดงกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมประเด็นยุทธศำสตร์  
ตำรำงประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ และรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร,   

9.1.1(4) ค ำสั่งที่ 
2645/2555 เรื่องแต่งตั้ง 
ผู้ก ำกับดูแลและ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้กำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียน(ตัวบ่งชี้
เพ่ิมเติม 9.1.3) 
9.1.1 (5) รำยงำนกำร
ประชุมส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน 
ครั้งที่ 6/2555 วันที่ 13 
กรกฎำคม 2555 มีกำร
รำยงำนผลกำรประเมิน
กำรประกันคุณภำพ  
ปีกำรศึกษำ 2554 
9.1.1 (6) รำยงำนกำร
ประชุมส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน 
ครั้งที่ 8/2555 วันที่ 7 
กันยำยน 2555 มีกำร
พิจำรณำแผนพัฒนำ
คุณภำพ 
9.1.1 (7) รำยงำนกำร
ประชุมส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน 
ครั้งที่ 10/2555 วันที่ 5 
ตุลำคม 2555 มีกำร
พิจำรณำกำรก ำหนด
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
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เกณฑ์ข้อที่  ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

9.1.1(12) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำ
งำนสหกิจศึกษำและกำรฝึกประสบกำรวิชำชีพตำม
แนวสหกิจศึกษำ วันที่  18 กรกฎำคม 2555 

9.1.1 (8) รำยงำนกำร
ประชุมส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน 
ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 4 
มกรำคม 2556 มีกำร
พิจำรณำกำรก ำหนด 
อัตลักษณ์ของหน่วยงำน 
9.1.1 (9) บันทึกข้อควำม
และค ำสั่งให้เข้ำร่วม
ประชุมเกี่ยวกับงำน
ประกันคุณภำพของ
มหำวิทยำลัย 
9.1.1(10) แผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ 2555 ส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน 
9.1.1 (11) บันทึก
ข้อควำม ที่ 627/2555 
วันที่ 5 ตุลำคม 2555 
เรื่อง ส่งรำยงำนตำม
แผนปฏิบัติรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ 
2555 (รอบ 12 เดือน)  
9.1.1(12) รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำ
งำนสหกิจศึกษำและกำร
ฝึกประสบกำรวิชำชีพตำม
แนวสหกิจศึกษำ วันที่ 18
กรกฎำคม 2555 
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2 ผู้บริหำรสูงสุดของส ำนักให้ควำมส ำคัญ เรื่องกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  มีกำรก ำหนด
นโยบำยกำรประกันคุณภำพไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร
อย่ำงชัดเจน มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ก ำหนด
มำตรฐำนตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพที่
เหมำะสม  โดยเกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมกำรจำกภำยในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยนอกส ำนักและมีข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนำงำน
ประกันคุณภำพของส ำนัก โดยผู้อ ำนำยกำรส ำนักให้
นโยบำยกำรท ำงำนในกำรประชุม เมื่อวันที่ 5 ตุลำคม 
2555 และวันที่ 4 มกรำคม 2555 เรื่อง นโยบำยและ
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ข้อควำมว่ำ งำนประกัน
คุณภำพถือเป็นภำรกิจประจ ำที่จะต้องด ำเนินกำรและ 
หน่วยงำนจะก ำหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ด ำเนินกำรตำมตัวบ่งชี้คุณภำพภำยใน และภำยนอก 
และน ำตัวบ่งชี้ตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนกระจำยลง
สู่ตัวบุคคล เป็นสิ่งที่บุคลำกรส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียนยึดเป็นแนวปฏิบัติมำอย่ำงต่อเนื่อง 
(เอกสำร 9.1.2(1) รำยงำนกำรประชุมส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 5 
ตุลำคม 2554, 9.1.2(2) รำยงำนกำรประชุมส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 
4 มกรำคม 2555, 9.1.2 (3) เอกสำรกำรก ำหนด
นโยบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ในคู่มือกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2555 หน้ำ 4, 
9.1.2 (4) บันทึกข้อควำมท่ี สสว.089/2556 วันที่ 13 
กุมภำพันธ์ 2556 เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์พิจำรณำ
กำรก ำหนดตัวบ่งชี้ตำมอัตลักษณ์ขอหน่วยงำน) มีกำร
จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน และคู่มือกำรด ำเนินงำนเพ่ือ
ก ำกับกำรด ำเนินงำนสู่กำรปฏิบัติงำนที่เป็นรูปธรรม
เพ่ือส่งผลต่อคุณภำพของผลงำน (เอกสำร 9.1.2 (5) 

9.1.2(1) รำยงำนกำร
ประชุมส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน 
ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 5 
ตุลำคม 2554 
9.1.2(2) รำยงำนกำร
ประชุมส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน 
ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 4 
มกรำคม 2555 
9.1.2 (3) เอกสำรกำร
ก ำหนดนโยบำยกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ในคู่มือกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ  
ปีกำรศึกษำ 2555 หน้ำ 4 
9.1.2 (4) บันทึกข้อควำม
ที่ สสว.089/2556 วันที่ 
13 กุมภำพันธ์ 2556 เรื่อง 
ขอควำมอนุเครำะห์
พิจำรณำกำรก ำหนดตัว
บ่งชี้ตำมอัตลักษณ์ของ
หน่วยงำน 
9.1.2 (5) คู่มือกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียน 
9.1.2 (6) คู่มือกำร
ด ำเนินงำน ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน 
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คู่มือกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน, 9.1.2 (6) คู่มือกำร
ด ำเนินงำน ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน)    

3 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนมีกำรก ำหนด
ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตำมอัตลักษณ์ เพ่ือน ำไปสู่กำรปรับปรุง
และพัฒนำงำนบริกำร โดยมีกำรประชุมบุคลำกรเพ่ือ
พิจำรณำกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ตำมอัตลักษณ์ของ
หน่วยงำน ในกำรประชุมส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียน ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 4 มกรำคม 2556
ท ำให้มีตัวบ่งชี้ตำมอัตลักษณ์ คือ ตัวบ่งชี้ 9.1.3 
“บริกำรแบบกัลยำณมิตร” ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญำ
ของส ำนัก“บริกำรดี วิชำกำรเด่น เน้นเทคโนโลยี”และ
สอดคล้องกับค่ำนิยมหลักของมหำวิทยำลัย (เอกสำร 
9.1.3(1) รำยงำนกำรประชุมส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและ
งำนทะเบียน ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 4 มกรำคม 2556 , 
9.1.3(2) เอกสำรแสดงกำรก ำหนดปรัชญำของส ำนัก, 
9.1.3(3) เอกสำรแสดงค่ำนิยมหลักของมหำวิทยำลัย) 
มีกำรจัดท ำค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ พร้อมแบบประเมิน โดย
แต่งตั้งผู้ก ำกับดูแลและรับผิดชอบตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
รองผู้อ ำนวยกำร หวัหนำ้ส ำนักงำนและหวัหน้ำกลุ่มงำน 
เพ่ือด ำเนินกำรตัวบ่งชี้ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 
(เอกสำร 9.1.3(4) ค ำสั่งที่ 2645/2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้
ก ำกับดูแลและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบยีน) มีกำร
พิจำรณำกำรก ำหนดตัวบ่งชี้และแบบประเมินควำมพึง
พอใจโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (เอกสำร 9.1.3(5) บันทึกข้อควำม 
ที่ สสว.089/2556 วนัที่ 13 กุมภำพันธ์ 2556 เรื่อง  
ขอควำมอนุเครำะห์พิจำรณำกำรก ำหนดตวับ่งชี้ตำม 
อัตลักษณ์ของหน่วยงำน, 9.1.3(6) เอกสำรแสดงกำร
ก ำหนดตัวบ่งชี้ตำมอัตลักษณ์) มีกำรน ำตัวบ่งชี้ตำม 
อัตลักษณ์ของหน่วยงำนเสนอกรรมกำรบริหำร

9.1.3(1) รำยงำนกำร
ประชุมส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน 
ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 4 
มกรำคม 2556 
9.1.3(2) เอกสำรแสดง
กำรก ำหนดปรัชญำของ
ส ำนัก 
9.1.3(3) เอกสำรแสดง
ค่ำนิยมหลักของ
มหำวิทยำลัย 
9.1.3(4) ค ำสั่งที่ 
2645/2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้
ก ำกับดูแลและผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน 
9.1.3(5) บันทึกข้อควำม ที่ 
สสว.089/2556 วันที ่13 
กุมภำพันธ์ 2556 เรื่อง ขอ
ควำมอนุเครำะห์พิจำรณำ
กำรก ำหนดตวับ่งชี้ตำม 
อัตลักษณ์ของหน่วยงำน 
9.1.3(6) เอกสำรแสดงกำร
ก ำหนดตัวบ่งชี้ตำม 
อัตลักษณ์ 
9.1.3(7) รำยงำนกำรประชุม 
คณะกรรมกำรบริหำร
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มหำวิทยำลัยเพ่ือพิจำณำ คณะกรรมกำรบรหิำร
มหำวิทยำลัยเหน็ชอบกำรก ำหนดตัวบ่งชีต้ำมอัตลักษณ์
ของหน่วยงำน และเสนอแนะใหม้ีกำรปรับข้อควำม
คุณสมบัติของผู้ให้บริกำรแบบกัลยำณมิตรให้อ่ำนแลว้
เข้ำใจง่ำย ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบยีน
ด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะ (เอกสำร 9.1.3(7) รำยงำน
กำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 
3/2556 วันที่ 14 มีนำคม 2556 ระเบียบวำระที่ 5 เรื่อง
เสนอเพ่ือพิจำรณำ ข้อ 5.2 กำรก ำหนดตัวบ่งชี้ตำมอัต
ลักษณ์ของหน่วยงำน และเอกสำรที่ปรับแก้ตำม
ข้อเสนอแนะ)  ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถำมส ำรวจ
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร โดยใช้ค่ำเฉลีย่ของคะแนน
กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรด้ำนเจ้ำหน้ำที่
ผู้ให้บริกำร(ตำมอัตลักษณ์ “บรกิำรแบบกัลยำมิตร”) น ำ
ผลกำรประเมินไปใช้ปรับปรุงงำนบริกำรของส ำนัก แต่ไม่
น ำไปคิดคะแนนรวมกับตวับ่งชีข้อง สกอ. (เอกสำร 
9.1.3(8) เอกสำรแบบสอบถำมส ำรวจควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร, 9.1.3(9) รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึง
พอใจของผู้รับบริกำร ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและ 
งำนทะเบียน)  

มหำวิทยำลัย ครั้งที่ 3/2556 
วันที่ 14 มีนำคม 2556 
ระเบียบวำระที่ 5 เรื่องเสนอ
เพ่ือพิจำรณำ ข้อ 5.2 กำร
ก ำหนดตัวบ่งชี้ตำม 
อัตลักษณ์ของหน่วยงำน
และเอกสำรที่ปรบัแก้ตำม
ข้อเสนอแนะ) 
9.1.3(8) เอกสำร
แบบสอบถำมส ำรวจควำม
พึงพอใจของผู้รับบริกำร 
9.1.3(9) รำยงำนผลกำร
ประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน 

4 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนด ำเนินกำรด้ำน
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในที่สมบูรณ์ครบถ้วน โดยมีกำร
ก ำหนดกำรควบคุมคุณภำพ กำรติดตำมกำรด ำเนินงำน 
และกำรประกันคุณภำพ โดยมีรำยละเอียดเกี่ยวกับ
แผนกำรด ำเนินงำน บัญชีตัวบ่งชี้ภำพรวม เป้ำหมำย
กำรด ำเนินงำน รำยละเอียดของตัวบ่งชี้ทุกตัว มี
ค ำอธิบำยควำมหมำย เกณฑ์มำตรฐำน เกณฑ์กำรให้
คะแนน ค ำแนะน ำ แนวทำง กำรด ำเนินงำนหรือ 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดเก็บเอกสำรอย่ำงชัดเจน
(เอกสำร 9.1.4 (1) คู่มือกำรประกันคุณภำพ

9.1.4 (1) คู่มือกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 2555 ส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน 
9.1.4 (2) คู่มือกำร
ด ำเนินงำนส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน 
9.1.4 (3) คู่มือกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 2555  หน้ำ 
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กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2555 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน) ส ำนักน ำระบบ PDCA มำใช้ในกำร
ด ำเนินงำนด้ำนระบบคุณภำพและกำรปรับปรุงระบบ
และกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มีกำร
วำงแผนก่อนกำรปฏิบัติงำน (เอกสำร 9.1.4(2) คู่มือ
กำรด ำเนินงำนส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน, 
9.1.4 (3) คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
ปีกำรศึกษำ 2555  หน้ำ 15-17 ตำรำงแสดงแผนงำน
กำรจัดกระบวนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน, 
9.1.4 (4) ปฏิทินวิชำกำร ปีกำรศึกษำ 2555 ส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน) มีกำรด ำเนินงำน
ตำมแผน (เอกสำร 9.1.4 (5) รำยงำนประจ ำปี 2555  
ส ำนักเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน) มีกำรติดตำม
กำรด ำเนินงำน โดยกำรประชุมบุคลำกรส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน (เอกสำร 9.1.4 (6) รำยงำน
กำรประชุมส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ครั้ง
ที่ 6/2555 วันที่ 13 กรกฎำคม 2555, 9.1.4 (7) รำยงำน
กำรประชุมส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ครั้ง
ที่ 10/2555 วันที่ 5 ตุลำคม 2555) มีกำรจัดท ำรำยงำน
ประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพเสนอต่อ
มหำวิทยำลัยตำมระยะเวลำที่ก ำหนด (เอกสำร 
9.1.4(8) บันทึกข้อควำมท่ี 327/2556 เรื่อง ส่ง
รำยงำนกำรประเมินตนเอง(SAR) ปีกำรศึกษำ 2555 
และก ำหนดกำรของมหำวิทยำลัย, 9.1.4 (9) รำยงำน
กำรประเมินตนเองปีกำรศึกษำ 2555 ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน) และมีกำรน ำผลกำร
ประเมินคุณภำพในปีกำรศึกษำ 2554 ไปจัดท ำ
แผนพัฒนำคุณภำพ (เอกสำร 9.1.4 (10) รำยงำน
สรุปผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียน, 9.1.4 (11) แผนพัฒนำคุณภำพจำก 

15-17 ตำรำงแสดง
แผนงำนกำรจัด
กระบวนกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
9.1.4 (4) ปฏิทินวิชำกำร  
ปีกำรศึกษำ 2555 ส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน 
9.1.4 (5) รำยงำน
ประจ ำปี 2555  ส ำนัก
เสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน 
9.1.4 (6) รำยงำนกำร
ประชุมส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรละงำนทะเบียน 
ครั้งที่ 6/2555 วันที่ 13 
กรกฎำคม 2555 
9.1.4 (7) รำยงำนกำร
ประชุมส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรละงำนทะเบียน 
ครั้งที่ 10/2555 วันที่ 5 
ตุลำคม 2555 
9.1.4 (8) บันทึกข้อควำม
ที่ 327/2556 เรื่อง ส่ง
รำยงำนกำรประเมินตนเอง 
(SAR) ปีกำรศึกษำ 2555 
และก ำหนดกำรของ
มหำวิทยำลัย 
9.1.4 (9) รำยงำนกำร
ประเมินตนเอง (SAR) 
ปีกำรศึกษำ 2555 ส ำนัก
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ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน วงรอบ 
ปีกำรศึกษำ 2555) 

ส่งเสริมวิชำกำรและ 
งำนทะเบียน 
9.1.4 (10) รำยงำน
สรุปผลกำรตรวจประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 
9.1.4 (11) แผนพัฒนำ
คุณภำพ จำกผลกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน วงรอบปีกำรศึกษำ 
2554 ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน 

5 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนน ำผลกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มำปรับปรุงและ
พัฒนำกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง (เอกสำร 9.1.5 (1) 
รำยงำนสรุปผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน) มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
คุณภำพ โดยน ำผลกำรปฏิบัติงำน ในปีกำรศึกษำ 
2554 เสนอคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักและ
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ เพ่ือรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน และได้รับข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนำงำน 
(เอกสำร 9.1.5 (2) รำยงำนกำรประชุมส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน ครั้งที่ 6/2555 วันที่ 13 
กรกฎำคม 2555, 9.1.5(3) รำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 
9/2555 วันที่ 7 กันยำยน 2555) มีกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำคุณภำพจำกข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร 
(เอกสำร 9.1.5 (4) แผนพัฒนำคุณภำพ จำกผลกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน วงรอบปีกำรศึกษำ 
2554 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน) และมี
กำรปรับปรุงและพัฒนำงำนในส่วนต่ำงๆตำม

9.1.5 (1) รำยงำนสรุปผล
กำรตรวจประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2554 ส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและ 
งำนทะเบียน 
9.1.5 (2) รำยงำนกำร
ประชุมส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน 
ครั้งที่ 6/2555 วันที่ 13 
กรกฎำคม 2555 
9.1.5(3) รำยงำนกำร
ประชุม ครั้งที่ 9/2555 
วันที่ 7 กันยำยน 2555 
9.1.5 (4) แผนพัฒนำ
คุณภำพ จำกผลกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน วงรอบปีกำรศึกษำ 
2554 ส ำนักส่งเสริม
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ข้อเสนอแนะ (เอกสำร 9.1.5 (5) รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพ จำกผลกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน วงรอบปีกำรศึกษำ 
2554 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน) ดังนี้  
     1) มีกำรน ำผลกำรด ำเนินงำนจำกกำรปฏิบัติงำนตำม
แผนที่บรรลุเป้ำหมำยมำอธิบำยในหลักประสิทธิภำพ 
(เอกสำร 9.1.5 (6)  เอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1.6 หลักประสิทธิภำพ) 
     2) มีกำรปรับปรุงแบบประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรตำมข้อเสนอแนะ  (เอกสำร 9.1.5 (7)  
แบบประเมินฉบับใหม่ และ แบบประเมินฉบับเก่ำ และ
รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน) 
     3) มีกำรระบุวิธีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง โดยวิธีกำร
ระดมสมอง (เอกสำร 9.1.5(8) รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ครั้งที่ 1/2555 เมื่อ
วันที่ 14 พฤศจิกำยน 2555 ระเบียบวำระท่ี 4.2 
     4) มีกำรรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงเสนอต่อ
ส ำนักงำนอธิกำรบดี เพ่ือเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัย ตำม
นโยบำยมหำวิทยำลัย (เอกสำร 9.1.5 (9) บันทึก
ข้อควำม ที่ สสว.207/2556  เรื่อง ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 
ระบบบริหำรควำมเสี่ยง รำยงำนกำรประเมินผลและ
กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน และสรุปรำยงำนผล
กำรติดตำมประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน) 

 5) มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ตำมอัตลักษณ์ของ
หน่วยงำน (เอกสำร 9.1.5(10) เอกสำรแสดงกำร
ก ำหนดตัวบ่งชี้ตำมอัตลักษณ์ “บริกำรแบบ
กัลยำณมิตร”) 

6) มีกำรน ำแผนพัฒนำคุณภำพไปรวมไว้ใน
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 2555 ส ำนักส่งเสริม

วิชำกำรและงำนทะเบียน 
9.1.5 (5) รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ
คุณภำพ จำกผลกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในวงรอบปีกำรศึกษำ 
2554 
9.1.5 (6)  เอกสำรรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำน ตัวบ่งชี้
ที่ 7.1.6 หลักประสิทธิภำพ 
9.1.5 (7)  แบบประเมิน
ฉบับใหม่ และแบบประเมิน
ฉบับเก่ำ และรำยงำนผล
กำรประเมินควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำร ส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน 
9.1.5(8) รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง ครั้งที่ 
1/2555 เมื่อวันที่ 14 
พฤศจิกำยน 2555 
ระเบียบวำระท่ี 4.2 
9.1.5 (9) บันทึกข้อควำม 
ที่ สสว.207/2556  เรื่อง 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบ
บริหำรควำมเสี่ยง  
9.1.5(10) เอกสำรแสดง
กำรก ำหนดตัวบ่งชี้ตำม 
อัตลักษณ์ “บริกำรแบบ
กัลยำณมิตร” 



-64- 

 
เกณฑ์ข้อที่  ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

วิชำกำรและงำนทะเบียน (เอกสำร 9.1.5(11) 
แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี 2555 ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน) 

7) มีกำรก ำหนดงำนที่จะพัฒนำให้มีแนวปฏิบัติที่ดี 
คืองำน “สนับสนุนกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร” 
(เอกสำร 9.1.5(12) รำยงำนกำรประชุมส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 4 
มกรำคม 2556, 9.1.5(13) คู่มือกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำง
วิชำกำร และรูปแบบ (Template) กำรเขียนผลงำน
ทำงวิชำกำร ในรูปแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) และ
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน ) กำรปรับปรุงกำรท ำงำนตำมข้อเสนอแนะ
จำกผลกำรประเมินท ำให้ผลกำรด ำเนินงำนในปี
กำรศึกษำ 2555 บรรลุเป้ำหมำยและมีคะแนนผลกำร
ประเมินตนเองเพ่ิมข้ึน 

9.1.5(11) แผนปฏิบัติ
รำชกำร ประจ ำปี 2555 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียน 
9.1.5(12) รำยงำนกำร
ประชุมส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน 
ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 4 
มกรำคม 2556 
9.1.5(13) คู่มือกำรเข้ำสู่
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร และ
รูปแบบ (Template) กำร
เขียนผลงำนทำงวิชำกำร 
ในรูปแผ่นบันทึกข้อมูล 
(CD) และเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของ ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน 

6 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนมีระบบ
ฐำนข้อมูลและสำรสนเทศที่สนับสนุนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำโดยใช้ร่วมกับมหำวิทยำลัย มีกำร
พัฒนำเวปไซต์ของส ำนักให้มีควำมทันสมัย เพ่ือใช้
ร่วมกันทั้งระดับบุคคล ระดับหน่วยงำน และระดับ
มหำวิทยำลัย  ด้ำนข้อมูลพ้ืนฐำน มีส ำนักมำตรฐำน
และจัดกำรคุณภำพเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลซึ่งรวบรวม
จำกส่วนกลำง ซึ่งเป็นข้อมูลสนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ครบ 
9 องค์ประกอบคุณภำพ รวมถึงเป็นระบบที่สำมำรถ
เชื่อมต่อกับหน่วยงำนภำยนอกท่ีเกี่ยวข้องกับงำน
ประกันคุณภำพ เช่น สกอ. สมศ. กพร. (เอกสำร  
9.1.6 (1)  Print Out เวปไซต์ ของมหำวิทยำลยั, 
9.1.6 (2) Print Out เวปไซต์ ของส ำนักส่งเสริม

9.1.6 (1)  Print Out  
เวปไซต์ ของมหำวิทยำลัย 
9.1.6 (2) Print Out  
เวปไซต์ ของส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน 
9.1.6 (3) Print Out  
เวปไซต์ ของส ำนัก
มำตรฐำนและจัดกำร
คุณภำพ 
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วิชำกำรและงำนทะเบียน, 9.1.6 (3) Print Out  
เวปไซต์ ของส ำนักมำตรฐำนและจัดกำรคุณภำพ) 

7 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ให้นักศึกษำ 
คณำจำรย์ บุคลำกรของหน่วยงำนเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กระบวนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  และเปิดโอกำส
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพำะผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้รับบริกำรตำมพันธกิจเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรประกัน
คุณภำพ ในรูปแบบของกำรร่วมเป็นคณะกรรมกำร
หรือคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพของหน่วยงำนโดย
เชิญคณำจำรย์จำกคณะต่ำงๆร่วมพิจำรณำผลกำร
ด ำเนินงำน (เอกสำร 9.1.7 (1) ค ำสั่งที่ 2336/2555 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน, 9.1.7(2) 
ค ำสั่งที่ 957/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะ วิทยำลัย 
และระดับหน่วยงำนสนับสนุนเทียบเท่ำคณะ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2555) มีกำรร่วมก ำหนดตัวบ่งชี้ โดยเชิญ
ผู้รับบริกำรตำมพันธกิจ อำจำรย์ ดร.สุเทพ บุญซ้อน  
รองอธิกำรบดี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในกำรพิจำรณำกำร
ก ำหนดตัวบ่งชี้ตำมอัตลักษณ์ของหน่วยงำน (เอกสำร 
9.1.7 (3) บันทึกข้อควำม ที่ สสว.089/2556 วันที่ 13 
กุมภำพันธ์ 2556 เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์พิจำรณำกำร
ก ำหนดตัวบ่งชี้ตำมอัตลักษณ์ของหน่วยงำน)  และเปิด
โอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพำะผู้รับบริกำร  
ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
โดยกำรให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำน 
โดย มีแบบสอบถำมส ำรวจควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร (เอกสำร 9.1.7(4) รำยงำนกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน) และให้คณำจำรย์แต่ละคณะแจ้ง
ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับหลักสูตร 

9.1.7 (1) ค ำสั่งที่ 
2336/2555 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและ 
งำนทะเบียน 
9.1.7(2) ค ำสั่งที่ 
957/2556 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ระดับคณะ 
วิทยำลัย และระดับ
หน่วยงำนสนับสนุน
เทียบเท่ำคณะ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2555 
9.1.7 (3) บันทึกข้อควำม 
ที่ สสว.089/2556 วนัที่ 13 
กุมภำพันธ์ 2556 เรื่อง ขอ
ควำมอนุเครำะห์พิจำรณำ
กำรก ำหนดตวับ่งชี้ตำม 
อัตลักษณ์ของหน่วยงำน 
9.1.7(4) รำยงำนกำร
ประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน 
9.1.7 (5) โครงกำรอบรม
สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร 
เรื่อง กำรน ำแผนกลยุทธ์
กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย 
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วันที่ 14-15 พฤษภำคม 2556 กิจกรรมกำรระดม
สมอง เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดี ปัญหำ อุปสรรค 
กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ TQF (เอกสำร 9.1.7 (5) 
โครงกำรอบรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรน ำ 
แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2556-2560 
ลงสู่หลักสูตร, 9.1.7(6) เอกสำรแสดงผลกำรระดมสมอง 
ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนตำม TQF ของ
กลุ่มที่ 1- กลุ่มท่ี 10  )   

พ.ศ. 2556-2560 ลงสู่
หลักสูตร 
9.1.7(6) เอกสำรแสดงผล
กำรระดมสมอง ปัญหำ
และอุปสรรคในกำร
ด ำเนินงำนตำม TQF ของ
กลุ่มท่ี 1- กลุ่มท่ี 10   

8 มหำวิทยำลัยมีนโยบำยให้ทุกหน่วยงำนมีกำรสร้ำง
เครือข่ำยภำยในเพ่ือกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำร
ประกันคุณภำพและมีกิจกรรมร่วมกันอย่ำงต่อเนื่อง 
(เอกสำร 9.1.8 (1) ค ำสั่งที่ 2196/2555 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท ำงำนเครือข่ำยภำยในกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำมหำวิทยำลัย  ปีกำรศึกษำ 2555,9.1.8(2) 
บันทึกข้อควำมที่ ว1/2556 วันที่ 7 มกรำคม 2556 
เรื่อง ขอเชิญประชุม คณะท ำงำนเครือข่ำยกำรประกัน
คุณภำพภำยใน, 9.1.8 (3) รำยงำนกำรประชุม 
เครือข่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ 
ผู้ปฏิบัติวไลยอลงกรณ์ ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 16 
มกรำคม 2556, 9.1.8(4) บันทกึข้อควำมที่ ว24/2556 
วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2556 เรื่อง ขอเชิญประชุม 
คณะท ำงำนเครือข่ำยกำรประกันคุณภำพภำยใน, 
9.1.8(5) รำยงำนกำรประชุม เครือข่ำยประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับผู้ปฏิบัติวไลยอลงกรณ์ 
ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2556) มีกำรสร้ำง
เครือข่ำยระหว่ำงหน่วยงำน กับส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ โดยท ำ
ข้อตกลง “ด้ำนกำรประกันคุณภำพหลักสูตร ตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
TQF” และด้ำนอ่ืน ๆ ตำมข้อตกลง และมีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนำงำนร่วมกัน (เอกสำร 

9.1.8(1) ค ำสั่งที่ 
2196/2555 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท ำงำนเครือข่ำย
ภำยในกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำมหำวิทยำลัย   
ปีกำรศึกษำ 2555 
9.1.8(2) บันทึกข้อควำม
ที่ ว1/2556 วันที่ 7 
มกรำคม 2556 เรื่อง ขอ
เชิญประชุม คณะท ำงำน
เครือข่ำยกำรประกัน
คุณภำพภำยใน 
9.1.8 (3) รำยงำนกำร
ประชุม เครือข่ำยประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ระดับผู้ปฏิบัติวไลยอลงกรณ์ 
ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 16 
มกรำคม 2556 
9.1.8(4) บันทึกข้อควำม
ที่ ว24/2556 วันที่ 11 
กุมภำพันธ์ 2556 เรื่อง ขอ
เชิญประชุม คณะท ำงำน
เครือข่ำยกำรประกัน
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9.1.8 (6) บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร 
ด้ำนกำรประกันคุณภำพหลักสูตร ตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ TQF ระหว่ำงส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ กับ มหำวิทยำลัยรำชัฏบุรีรัมย์, 
9.1.8 (7) หนังสือรำชกำร ที่ ศธ 0551.11/พิเศษ 098 
วันที่ 12 พฤษภำคม 2556 เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์
แนวปฏิบัติกำรส ำเร็จกำรศึกษำ (จำก สสว.มรภ. 
วไลยอลงกรณ)์, 9.1.8(8) หนังสือรำชกำร ที่ ศธ 
0545.10/พิเศษ วันที่ 30 พฤษภำคม 2556 เรื่อง  
ขอส่งแนวปฏิบัติกำรส ำเร็จกำรศึกษำ (จำก สสว.มรภ.
บุรีรัมย์)) มีกำรสร้ำงเครือข่ำยโดยท ำบันทึกตกลงควำม
ร่วมมือทำงด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
กับส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏกำญจนบุรี ในวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2556 
(เอกสำร 9.1.8(9) บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำง
วิชำกำรด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ระหว่ำง ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน กับ 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัย
รำชภัฏกำญจนบุรี,9.1.8(10) สำรวไลยอลงกรณ์ ปีที่ 
12 ฉบับที่ 2 หน้ำ 3 แสดงภำพถ่ำยกิจกรรม MOU 
กับ สสว.มรภ.กำญจนบุรี) และมีกำรสร้ำงเครือข่ำย
ทำงวิชำกำรในประเทศ คือเครือข่ำยระบบทะเบียน
และประมวลผลกำรศึกษำ มีกำรส่งบุคลำกรเข้ำร่วม
สัมมนำเพ่ือแลกเปลีย่นประสบกำรณ์ รับองค์ควำมรู้ใหม่ 
และร่วมกันหำแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนที่ดี (เอกสำร 
9.1.8 (11) หนังสือที่ ศธ 571400/ว2152 วันที่ 3 
เมษำยน 2555 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้ำร่วมโครงกำร
สัมมนำเครือข่ำยระบบทะเบียนและประมวลผล 
กำรศึกษำทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 (มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์) 
9.1.8(12) ค ำสั่งที่ 2058/2555 เรื่อง ให้อำจำรย์และ

คุณภำพภำยใน 
9.1.8(5) รำยงำนกำร
ประชุม เครือข่ำยประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ระดับผู้ปฏิบัติวไลยอลงกรณ์ 
ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 20 
กุมภำพันธ์ 2556 
9.1.8 (6) บันทึกข้อตกลง
ควำมร่วมมือทำงวิชำกำร 
ด้ำนกำรประกันคุณภำพ
หลักสูตร ตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
TQF ระหว่ำงส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ กับ 
มหำวิทยำลัยรำชัฏบุรีรัมย์ 
9.1.8 (7) หนังสือรำชกำร 
ที่ ศธ 0551.11/พิเศษ 
098 วันที่ 12 พฤษภำคม 
2556 เรื่อง ขอควำม
อนุเครำะห์แนวปฏิบัติกำร
ส ำเร็จกำรศึกษำ (จำก สสว.
มรภ.วไลยอลงกรณ)์ 
9.1.8(8) หนังสือรำชกำร 
ที่ ศธ 0545.10/พิเศษ 
วันที่ 30 พฤษภำคม 2556 
เรื่อง ขอส่งแนวปฏิบัติกำร
ส ำเร็จกำรศึกษำ (จำก 
สสว.มรภ.บุรีรัมย์) 
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บุคลำกรไปรำชกำร โครงกำรสัมมนำเครือข่ำยระบบ
ทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำทั่วประเทศ ครั้งที่ 
7 วันที่ 24-27 ตุลำคม 2555) 

9.1.8(9) บันทึกข้อตกลง
ควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
ด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ระหว่ำง 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียน กับ ส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและ 
งำนทะเบียน มหำวิทยำลัย
รำชภัฏกำญจนบุรี 
9.1.8(10) สำรวไลย
อลงกรณ์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 
หน้ำ 3 แสดงภำพถ่ำย
กิจกรรม MOU กับ สสว.
มรภ.กำญจนบุรี 
9.1.8 (11) หนังสือที่ ศธ 
571400/ว2152 วันที่ 3 
เมษำยน 2555 เรื่อง ขอ
เรียนเชิญเข้ำร่วมโครงกำร
สัมมนำเครือข่ำยระบบ
ทะเบียนและประมวลผล
กำรศึกษำทั่วประเทศ ครั้ง
ที ่7 (มหำวิทยำลัยวลัย
ลักษณ์ 
9.1.8(12) ค ำสั่งที่ 
2058/2555 เรื่อง ให้
อำจำรย์และบุคลำกรไป
รำชกำร โครงกำรสัมมนำ
เครือข่ำยระบบทะเบียน
และประมวลผลกำรศึกษำ
ทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 วันที่ 
24-27 ตุลำคม 2555 
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9 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีกำรประชุม
เพ่ือก ำหนดงำนที่จะพัฒนำให้มีแนวปฏิบัติที่ดี คืองำน 
“สนับสนุนกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร”  
(เอกสำร 9.1.9(1) รำยงำนกำรประชุมส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 4 
มกรำคม 2556) และมีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ 
รวบรวมควำมรู้ เผยแพร่ควำมรู้และแนวปฏิบัติเพื่อให้
คณำจำรย์ หน่วยงำนอื่นและสำธำรณชนน ำไปใช้
ประโยชน์ โดยมีกำรปรับปรุงและจัดท ำคู่มือกำรเขียน
ผลงำนทำงวิชำกำรเพ่ือเป็นกำรสนับสนุนให้คณำจำรย์
สำมำรถท ำผลงำนทำงวิชำกำรได้ตรงตำมเกณฑ์ผลงำน
ทำงวิชำกำรของผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ใน
คู่มือมีกำรอธิบำยขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินกำรเพ่ือขอ
ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรไว้อย่ำงชัดเจน (เอกสำร 
9.1.9(2) คู่มือกำรเขียนผลงำนทำงวิชำกำร ส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 2555) มีกำร
จัดท ำรูปแบบกำรเขียนผลงำนทำงวิชำกำ(Template) 
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของส ำนัก (เอกสำร 9.1.9(3)  
Print Out Website ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน เรื่อง กำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร) 
จำกกำรเผยแพร่แนวปฏิบัติในกำรจัดท ำผลงำนทำง
วิชำกำรพบว่ำมกีำรศึกษำแนวปฏิบัติและมีกำรน ำ
รูปแบบ (Template) ผลงำนทำงวิชำกำร ไปใช้เพ่ือ
ด ำเนินกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรและมีข้อมูล
ป้อนกลับจำกผู้ใช้มำยังส ำนักเพ่ือกำรพัฒนำงำนให้มี
คุณภำพยิ่งขึ้น (เอกสำร 9.1.9(4) เอกสำรประกอบ 
กำรสอนและผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ที่ขอ
ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร, 9.1.9(5) รำยงำน
สรุปผลควำมพึงพอใจโครงกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำง
วิชำกำร, 9.1.9 (6) บันทึกข้อควำมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

9.1.9(1) รำยงำนกำร
ประชุมส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน 
ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 4 
มกรำคม 2556 
9.1.9(2) คู่มือกำรเขียน
ผลงำนทำงวิชำกำร ส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
2555 
9.1.9(3) Print Out 
Website ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน 
เรื่อง กำรขอก ำหนด
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
9.1.9(4) เอกสำร
ประกอบกำรสอนและ
ผลงำนทำงวิชำกำรของ
อำจำรย์ที่ขอก ำหนด
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
9.1.9(5) รำยงำนสรุปผล
ควำมพึงพอใจโครงกำรเข้ำ
สู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
9.1.9(6) บันทึกข้อควำม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรใช้ 
Template กำรเขียน
ผลงำนทำงวิชำกำรของ
อำจำรย์ในมหำวิทยำลัย 
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กำรใช้ Template กำรเขียนผลงำนทำงวิชำกำรของ
อำจำรย์ในมหำวิทยำลัย) 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
จุดแข็ง 
 1. ผู้บริหำรระดับสูงและผู้บริหำรทุกระดับของหน่วยงำนให้ควำมส ำคัญกับระบบงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีกำรติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำระบบงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
 2. บุคลำกรทุกกลุ่มงำนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ ท ำให้กำรด ำเนินงำน
บรรลุเป้ำหมำย  
 3. มีงบประมำณสนับสนุนกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพอย่ำงเพียงพอ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ควรมีกำรจัดอบรมให้ควำมรู้เรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่บุคลำกรทุกคน เพ่ือ
สร้ำงควำมเข้ำใจกำรประกันคุณภำพตำมพันธกิจของหน่วยงำน ซ่ึงจะส่งผลให้กระบวนกำรและผลกำร
ด ำเนินงำนมีคุณภำพยิ่งขึ้น 
 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : รองศำสตรำจำรย์ ดร.มำนะ  ขำวเมฆ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิวัฒน์  ชนินำทศิริกุล
     
   

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน :  
1.  นำงสำววีร์สุดำ  พรหมประดิษฐ์ 
2.  นำงพิชญำภรณ์  เพ่ิมเติม 
3.  นำงกนกพร  สัณห์ฤทัย 
4.  นำยฉัตรชัย  กำสี 

โทรศัพท์ : 089-2228-080 โทรศัพท์ : 089-2118-345 
E-mail : wchinnat@hotmail.com E-mail : arngkan@hotmail.com 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1.3 บริการแบบกัลยาณมิตร    
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์หรือผลผลิต  
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนเป็นหน่วยงำนที่สนับสนุน
และส่งเสริมกำรผลิตบัณฑิต กำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย์และบุคลำกร ให้บริกำรด้ำนวิชำกำรและงำนทะเบียน
ตลอดจนบริหำรจัดกำรประสำนงำนด้ำนวิชำกำรกับอำจำรย์ บุคลำกร นักศึกษำ  ประชำชนทั่วไปและ
หน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย มุ่งเน้นกำรบริกำรเพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรเกิดควำม
ประทับใจ  เกิดทัศนคติที่ดีต่อกำรรับบริกำร และมีควำมพึงพอใจสูงสุด  อันจะน ำไปสู่ภำพลักษณ์ที่ดี
กับองค์กร 
   การบริการ (Service) หมำยถึง กระบวนกำรของกำรปฏิบัติเพ่ือกำรอ ำนวยควำมสะดวก 
และตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร อันเป็นกำรกระท ำที่เกิดจำกจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยควำม
ปรำรถนำดี ช่วยเหลือ เกื้อกูล เอื้ออำทร มีน้ ำใจไมตรี ให้ควำมเป็นธรรมและเสมอภำค  
   กัลยาณมิตร  หมำยถึง มิตรแท้ เพื่อนแท้ เพื่อนที่คอยช่วยเหลือเพื่อนอย่ำงจริงใจโดย
ไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นมิตรที่หวังดี มีสิ่งดีๆ ให้กันด้วยควำมจริงใจ 
   คุณสมบัติของผู้ให้บริการแบบกัลยาณมิตร ตำมอัตลักษณ์ของหน่วยงำน (อ้ำงอิงจำก 
หลักกัลยำณธรรม 7 ประกำร) 
   1. เต็มใจให้บริการ  เป็นบุคคลที่เห็นแล้วสบำยใจ  ชวนให้อยำกเข้ำไปปรึกษำ  ดูแลเอำใจใส่
กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริกำร 
   2. เป็นกันเอง ใช้วาจาสุภาพ เป็นผู้ที่ประพฤติตนสมควรแก่ฐำนะ ให้เกิดควำมรู้สึกอบอุ่นใจ
เป็นที่พ่ึงใจและปลอดภัย เป็นกันเอง ใช้วำจำสุภำพ 
  3. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม  เป็นบุคคลที่มีควำมรู้และภูมิปัญญำ
แท้จริง ทั้งเป็นผู้ฝึกอบรม และปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ ควรเอำอย่ำง ท ำให้ระลึกและเอ่ยอ้ำงด้วย
ซำบซึ้งภูมิใจสำมำรถแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำได้อย่ำงเหมำะสม 
  4. สามารถพูดโน้มน้าวหรือแนะน าให้ท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นบุคคลที่รู้จักพูดชี้แจงให้เข้ำใจ
มีควำมสำมำรถพูดโน้มน้ำวให้ท ำตำมในสิ ่งที ่ด ี รู ้ว ่ำเมื ่อไหร่ควรพูดอะไรอย่ำงไร คอยให้
ค ำแนะน ำ ว่ำกล่ำวตักเตือน เป็นที่ปรึกษำทีดี่ 
   5. อดทนต่อถ้อยค า เป็นบุคคลที่พร้อมจะรับฟังค ำปรึกษำซักถำม ค ำเสนอแนะ
วิพำกษ์วิจำรณ์ อดทน ฟังได้ไม่เบื่อ ไม่ฉุนเฉียว 
  6. สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อน เป็นผู้ที่สำมำรถอธิบำยเรื่องยุ่งยำกซับซ้อน ให้เข้ำใจ

และให้เรียนรู้เรื่องรำวที่ลึกซึ้งยิ่งข้ึนไป 

  7. ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ เป็นบุคคลที่ไม่แนะน ำในเรื่องเหลวไหลหรือชักจูงไปทำง
เสื่อมเสีย ให้ค ำแนะน ำท่ีเป็นประโยชน์ 



-72- 

 
การประเมิน 

  ประเมินโดยใช้แบบสอบถำมส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ

งำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์  

 

เกณฑ์การประเมิน  

  ใช้ค่ำเฉลี่ยของคะแนนกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 

(ตำมอัตลักษณ์ “บริกำรแบบกัลยำณมิตร”) มีผลกำรประเมินในภำพรวมไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนน

เต็ม 5 

 

ผลการด าเนินงาน 
 กำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำร ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  ในครั้งนี้ เริ่ม
ด ำเนินกำรตั้งแต่วันที่ 16 มีนำคม 2556 - วันที่ 31 พฤษภำคม 2556 มีผู้ตอบแบบสอบถำมซึ่งจัดบริกำรไว้
หน้ำเคำน์เตอร์ จ ำนวน 184 คน มีกำรกรอกข้อมูลสมบูรณ์ จ ำนวน 161 ฉบับ  ผลกำรประเมิน ดังนี้ 
 

ประเด็นการส ารวจความพึงพอใจ 
ผลกำรประเมิน 
คะแนนเต็ม 5 

 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ตามอัตลักษณ์ “บริการแบบกัลยาณมิตร”) 
1. ดูแลเอำใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริกำร 4.10 
2. วำงตนได้อย่ำงเหมำะสม เป็นกันเอง ใช้วำจำสุภำพ  4.18 
3. สำมำรถแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ ได้อย่ำงเหมำะสม 4.19 
4. ให้ค ำแนะน ำ ตอบข้อซักถำมถูกต้อง น่ำเชื่อถือ  4.18 
5. รับฟังปัญหำหรือข้อซักถำมของผู้รับบริกำรอย่ำงเต็มใจ 4.29 
6. สำมำรถอธิบำยเรื่องยุ่งยำกซับซ้อนให้เข้ำใจได้ 4.18 
7. ปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศของมหำวิทยำลัย และให้
ค ำแนะน ำท่ีเป็นประโยชน์ 

4.16 

ค่ำเฉลี่ยคะแนนประเมิน 4.17 
 
ผลการประเมิน 

 ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจกำรบริกำรแบบกัลยำณมิตร อยู่ในระดับมำก  โดยมีผลกำร 
ประเมินเท่ำกับ 4.17 คะแนน 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
จุดแข็ง 
 เจ้ำหน้ำที่สำมำรถปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที ่ที่ได้รับมอบหมำยและมีควำมเป็นกัลยำณมิตร
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ควรเพ่ิมควำมเป็นกัลยำณมิตร  เรื่อง กำรดูแลเอำใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริกำร  
 
รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
9.1.3 (1) รำยงำนกำรประชุมส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 4 

มกรำคม 2556 
9.1.3 (2) เอกสำรแสดงกำรก ำหนดปรัชญำของส ำนัก 
9.1.3 (3) เอกสำรแสดงค่ำนิยมหลักของมหำวิทยำลัย 
9.1.3 (4) ค ำสั่งที่ 2645/2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้ก ำกับดูแลและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้กำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน 
9.1.3 (5) บันทึกข้อควำม ที่ สสว.089/2556 วันที ่13 กุมภำพันธ์ 2556 เรื่อง ขอควำม

อนุเครำะห์พิจำรณำกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ตำมอัตลักษณ์ของหน่วยงำน 
9.1.3 (6) เอกสำรแสดงกำรก ำหนดตวับ่งชี้ตำมอัตลักษณ์ 
9.1.3 (7) รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครัง้ที่ 3/2556 วนัที่ 14 

มีนำคม 2556 ระเบียบวำระที่ 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจำรณำ ข้อ 5.2 กำรก ำหนด 
ตัวบ่งชี้ตำมอัตลักษณ์ของหน่วยงำน และเอกสำรแสดงกำรปรบัแก้ตำมข้อเสนอแนะ 

9.1.3 (8) เอกสำรแบบสอบถำมส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
9.1.3 (9) รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและ

งำนทะเบียน 
 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : รองศำสตรำจำรย์ ดร.มำนะ  ขำวเมฆ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิวัฒน์  ชนินำทศิริกุล 
อำจำรย์ ดร.สุภณิดำ  พัฒธร     
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์คชนิทร์  โกกนุทำภรณ์
   

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน :  
1.  นำงสำววีร์สุดำ  พรหมประดิษฐ์ 
2.  นำงกนกพร  สัณห์ฤทัย 
3.  นำงสำวจินดำ  ไกรเดช 
4.  นำงสำวพวงเพชร  พลทอง 

โทรศัพท์ : 089-2228-080 โทรศัพท์ : 089-2118-345 
E-mail : wchinnat@hotmail.com E-mail : arngkan@hotmail.com 
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บทท่ี 3 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 กำรพิจำรณำผลกำรประเมินคุณภำพของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีกำร
ด ำเนินงำนตำมระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 4 องค์ประกอบ และมีผลกำรด ำเนินงำน
ตำมตัวบ่งชี้ที่ก ำหนดของมหำวิทยำลัย จ ำนวน 6 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลกำรประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 
5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รำยละเอียดดังตำรำงที่ 3.1   
 
ตารางท่ี 3.1 ตำรำงแสดงผลกำรประเมินจ ำแนกจ ำนวนองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของ สกอ. 6 ตัวบ่งชี้  

องค์ประกอบที่  
 

จ ำนวนตัวบ่งชี ้
(1) 

ค่ำเฉลี่ย 
(2) 

ผลกำรประเมิน 
 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และ
แผนกำรด ำเนินกำร 

1 5 ระดับดีมำก 

องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 3 5 ระดับดีมำก 
องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ  1 5 ระดับดีมำก 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 1 5 ระดับดมีำก 

รวมคะแนนเฉลี่ย  4 องค์ประกอบ 6  ตัวบ่งชี้ สกอ.  6 5.00 ระดับดีมำก 
 
หมำยเหตุ: กำรค ำนวณแบบถ่วงน้ ำหนัก  =  
การตัดสินผลการประเมิน 
 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผลการประเมิน 
คะแนน 0.00 – 1.50       กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนน 1.51 – 2.50       กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง 
คะแนน 2.51 – 3.50       กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 
คะแนน 3.51 – 4.50       กำรด ำเนินงำนระดับดี 
คะแนน 4.51 – 5.00       กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

 
 
 

  ผลรวม (1)x(2)  

          6 
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การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ.  
 
ตารางท่ี 3.2 ตำรำง ส 1  ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ ตำมองค์ประกอบคุณภำพ  
ประเภทสถำบันกลุ่ม ข สถำบันที่เน้นระดับปริญญำตรี 

ตัวบ่งชี้คุณภำพ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมิน 
(ตำมเกณฑ์ สกอ.) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 7 ข้อ 8 ข้อ 5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 6 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 6 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 8 ข้อ 9 ข้อ 5 คะแนน 

ค่ำเฉลี่ย 4  องค์ประกอบ 6 ตัวบ่งชี้  ตำมเกณฑ์ สกอ. 5 คะแนน 
หมายเหตุ : คิดจำกคะแนนรวมแล้วหำรด้วยจ ำนวนตัวบ่งชี้ 
 
ตารางท่ี 3.3 ตำรำง ส 2 ผลกำรประเมินตนเองตำมองค์ประกอบคุณภำพ 
ประเภทสถำบันกลุ่ม ข สถำบันที่เน้นระดับปริญญำตรี 

องค์ประกอบ  
 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย  
ผลกำรประเมิน ปัจจัยน ำเข้ำ  

(Input) 
กระบวนกำร  
(Process) 

ผลผลิต 
(Output) 

รวม  

องค์ประกอบที่ 1 - 1.1(5) - 5 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

องค์ประกอบที่ 7  
- 

7.1(5)+7.2(5) 
+7.4(5) =15 

- 5 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

องค์ประกอบที่ 8  - 8.1(5) - 5 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

องค์ประกอบที่ 9 - 9.1(5) - 5 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ทุกองค์ประกอบ 

- 5 -  กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

ผลกำรประเมิน - ระดับดีมำก -   

หมายเหตุ: กำรแสดงผลในตำรำง คือ ตัวบ่งชี้(คะแนน) 
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ตารางท่ี 3.4 ตำรำง ส 3 ผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ 
ประเภทสถำบันกลุ่ม ข สถำบันที่เน้นระดับปริญญำตรี 

มำตรฐำนอุดมศึกษำ 
คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย  

ผลกำรประเมิน ปัจจัยน ำเข้ำ  
(Input) 

กระบวนกำร  
(Process) 

ผลผลิต 
(Output) 

รวม  

1. มำตรฐำนด้ำน
คุณภำพบัณฑิต 

- - - -  

2. มำตรฐำนด้ำน
บริหำรจัดกำร
อุดมศึกษำ 
ก. มำตรฐำนด้ำน 
ธรรมำภิบำลของ 
กำรอุดมศึกษำ 

- 
1.1(5) +7.1(5) 
+7.4(5) +8.1(5) 

+9.1(5)= 25 
- 5 

กำรด ำเนินงำน
ระดับดมีำก 

ข. มำตรฐำนด้ำน 
พันธกิจของกำรบริหำร 
กำรอุดมศึกษำ 

- - - - - 

3. มำตรฐำนด้ำน 
กำรสร้ำงและพัฒนำ
สังคมฐำนควำมรู้และ
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

- 7.2(5) - 5 
กำรด ำเนินงำน
ระดับดมีำก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ทุกมำตรฐำน 

- 5 - - 
กำรด ำเนินงำน
ระดับดมีำก 

ผลกำรประเมิน - ระดับดมีำก - -  

หมายเหตุ: กำรแสดงผลในตำรำง คือ ตัวบ่งชี้(คะแนน) 
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ตารางท่ี 3.5 ตำรำง ส 4 ผลกำรประเมินตนเองมุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
ประเภทสถำบันกลุ่ม ข สถำบันที่เน้นระดับปริญญำตรี 

มุมมองด้ำนบริหำร
จัดกำร 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย  
ผลกำรประเมิน ปัจจัยน ำเข้ำ  

(Input) 
กระบวนกำร  
(Process) 

ผลผลิต 
(Output) 

รวม  

ด้ำนนักศึกษำและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- - - - - 

ด้ำนกระบวนกำร
ภำยใน 
 

- 
1.1(5) +7.1(5)+ 
7.4(5)+9.1(5)  
= 20 

- 5 
กำรด ำเนินงำน 
ระดับดมีำก 

ด้ำนกำรเงิน  
- 

8.1(5) - 5 
กำรด ำเนินงำน 
ระดับดมีำก 

ด้ำนบุคลำกรกำร
เรียนรู้และนวัตกรรม 

- 7.2(5) - 5 
กำรด ำเนินงำน 
ระดับดมีำก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ทุกมำตรฐำน 

- 5 - - 
กำรด ำเนินงำน 
ระดับดมีำก 

ผลกำรประเมิน - ระดับดมีำก - -  

หมายเหตุ: กำรแสดงผลในตำรำง คือ ตัวบ่งชี้(คะแนน) 
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ตารางท่ี 3.6 ตำรำง ส 5 ผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ 
ประเภทสถำบันกลุ่ม ข สถำบันที่เน้นระดับปริญญำตรี 

มำตรฐำน
สถำบันอุดมศึกษำ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย  
ผลกำรประเมิน ปัจจัยน ำเข้ำ  

(Input) 
กระบวนกำร  
(Process) 

ผลผลิต 
(Output) 

รวม  

1.มำตรฐำนด้ำนศักยภำพและควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ 

(1) ด้ำนกำยภำพ - - - - - 

(2) ด้ำนวิชำกำร - - - - - 

(3) ด้ำนกำรเงิน - 8.1(5) - 5 กำรด ำเนินงำน 
ระดับดมีำก 

(4) ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร - 

1.1(5)+7.1(5)+ 
7.2(5)+7.4(5)
+9.1(5)= 25 

- 5 
กำรด ำเนินงำน 
ระดับดมีำก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของมำตรฐำนที่ 1 

- 5 - - 
กำรด ำเนินงำน 
ระดับดมีำก 

2. มำตรฐำนด้ำนกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจของสถำบันอุดมศึกษำ 

(1) ด้ำนกำรผลิต
บัณฑิต 

- - - - - 

(2) ด้ำนกำรวิจัย - - - - - 

(3) ด้ำนกำร
ให้บริกำรทำง
วิชำกำรแก่สังคม 

- - - - - 

(4) ด้ำนกำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - - - - 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของมำตรฐำนที่ 2 

- - - - - 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ทุกมำตรฐำน 

- 5 - - 
กำรด ำเนินงำน 
ระดับดมีำก 

ผลกำรประเมิน - ระดับดมีำก - -  

หมายเหตุ: กำรแสดงผลในตำรำง คือ ตัวบ่งชี้(คะแนน) 
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3.2  ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 กำรพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
สำมำรถวิเครำะห์จุดแข็ง แนวทำงเสริม จุดอ่อนและข้อเสนอแนะในกำรแก้ไข ในแต่ละองค์ประกอบ
สรุปได้ดังนี้ 
  
 องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 
 จุดแข็ง  
 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีกำรพิจำรณำร่วมกันในกำรก ำหนดแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติรำชกำร  และผ่ำนควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำรส ำนัก  มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบดูแลตัวบ่งชี้ 
ตำมแผนกลยุทธ์  มีกำรก ำกับ ติดตำม เก็บข้อมูล และรำยงำนผลอย่ำงต่อเนื่อง จึงท ำให้สำมำรถ
ติดตำม ก ำกับผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดข้ึนและสำมำรถปรับแผนได้อย่ำงเหมำะสม 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  ด ำเนินกำรตำมระบบกลไกลกำรพัฒนำแผนและส่งเสริมให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
 องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารจัดการ 
 จุดแข็ง 
  1. ผู้บริหำรส ำนักยึดหลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน สนับสนุนส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมในกำรบริหำรงำน  และร่วมแสดงควำมคิดเห็นเพื่อพัฒนำกำรท ำงำนร่วมกัน  มีกำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยร่วมกัน 

 2. บุคลำกรในส ำนักงำนและกลุ่มเป้ำหมำยในกำรจัดกำรควำมรู้ให้ควำมร่วมมือปฏิบัติงำน
ในโครงกำรต่ำง ๆ อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนำหน่วยงำนและมหำวิทยำลัยสู่องค์กร
แห่งกำรเรียนรู้ 
 3. บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรระบุกิจกรรมที่เป็นควำมเสี่ยงของส ำนักส่งเสริมวิชำกำร และ
งำนทะเบียนพร้อมทั้งเสนอแนวทำงในกำรจัดกิจกรรมเพ่ือลดควำมเสี่ยง 

 4. บุคลำกรให้ควำมร่วมมือด ำเนินกำรตำมกิจกรรมที่เป็นแนวทำงในกำรลดควำมเสี่ยง 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 1. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นเพ่ือตอบสนองกำรแข่งขัน
ด้ำนงำนบริกำร 

 2. พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือรองรับระบบงำนที่มีกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำ
 3. ก ำหนดตัวบ่งชี้ 7.2 อยู่ในแผนกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในทุก ๆ ปี เพ่ือรวบรวม
เป็นแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงำนและของมหำวิทยำลัยต่อไป 
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  4. ควรมีกำรพิจำรณำปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบกับงำนตำมภำรกิจทั้งจำกภำยในและ

ภำยนอกหน่วยงำนเพ่ือกำรวำงแผนในกำรป้องกันหรือบรรเทำควำมรุนแรงของปัญหำ ให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงตำมสภำพกำรจริง 

 
 องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 จุดแข็ง 

 1. ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกมหำวิทยำลัย
เพียงพอต่อกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ 

 2. มีกำรใช้โปรแกรม ระบบ 3 มิติ ท ำให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
 3. มีกระบวนกำรในกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ผู้มีหน้ำที่เกี่ยวข้องควรศึกษำระเบียบและแนวปฏิบัติ ต่ำง ๆ ด้ำนกำรเงินและงบประมำณ
อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้องตำมระบบงำนที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตำมนโยบำย
กระทรวงกำรคลังและแนวปฏิบัติของมหำวิทยำลัย  
 องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 จุดแข็ง 
 1. ผู้บริหำรระดับสูงและผู้บริหำรทุกระดับของส ำนักให้ควำมส ำคัญกับระบบงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ มีกำรติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำระบบงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
 2. บุคลำกรทุกกลุ่มงำนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ ท ำให้กำรด ำเนินงำน
บรรลุเป้ำหมำย  
 3. มีงบประมำณสนับสนุนกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพอย่ำงเพียงพอ 
 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ควรมีกำรจัดอบรมให้ควำมรู้เรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่บุคลำกรทุกคน เพ่ือ
สร้ำงควำมเข้ำใจกำรประกันคุณภำพตำมพันธกิจของหน่วยงำน ซึ่งจะส่งผลให้กระบวนกำรและผลกำร
ด ำเนินงำนมีคุณภำพยิ่งขึ้น 
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บทท่ี 4 
เอกสารหลักฐานอ้างองิ 

 
เอกสารหลักฐานอ้างอิงตามรายองค์ประกอบ 
 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ตัวบ่งช้ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
1.1.1 (1) ค ำสั่งที่ 2286/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 
1.1.1 (2) ภำพถ่ำยป้ำยแสดงข้อควำมปรัชญำ และวิสัยทัศน์ ของส ำนัก 
1.1.1 (3) ตัวอย่ำง Print Out  เว็บไซต์ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  
1.1.1 (4) รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ 
1.1.1 (5) แผนกลยุทธ์ ปี 2555-2559 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
1.1.2 (1) รำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2555 เพ่ือชี้แจง 

ท ำควำมเข้ำใจแผนกลยุทธ์ 
1.1.2 (2) เอกสำรแผนกลยุทธ์ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
1.1.3 (1) แผนที่กลยุทธ์ (Strategic Map) 
1.1.3 (2) แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2555 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ 

งำนทะเบียน   
1.1.4 (1)  แผนกลยุทธ์ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน แสดงกำรก ำหนดตัวบ่งชี้

และเป้ำหมำย  
1.1.4 (2) แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี งบประมำณ 2555 แสดงกำรก ำหนด  ตัวบ่งชี้และ

เป้ำหมำย โครงกำรตำมแผน 
1.1.5 (1) ปฏิทินวิชำกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 
1.1.5 (2) คู่มือกำรด ำเนินงำน ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
1.1.5 (3) รำยงำนประจ ำปี 2555 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
1.1.6 (1) บันทึกข้อควำมเรื่องแจ้งมติคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 7/2555 

วันที่ 25 กรกฎำคม 2555 
1.1.6 (2) บันทึกข้อควำมเรื่องแจ้งมติคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 10/2555 

วันที่ 13 ตุลำคม 2555 
1.1.7 (1) บันทึกข้อควำม เรื่อง ส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
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1.1.7 (2) บันทึกข้อควำมเรื่องแจ้งมติคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 1/2556 

เมื่อวันที่ 14 มกรำคม 2556 
1.1.8 (1) รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในปีกำรศึกษำ 2554  ในตัวบ่งชี้

ที่ 1.1 
1.1.8 (2) แผนกลยุทธ์ ปี 2555-2559 ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งช้ี 7.1 ภาวะผูน้ าของผู้อ านวยการและผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน 
7.1.1 (1) ค ำสั่งแต่งตั้งผู้อ ำนวยกำรส ำนัก และค ำสั่งแต่งตั้งรองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
7.1.1 (2) หนังสือมอบงำนให้รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน และ

ค ำสั่ง สสว.ที ่001/2554 
7.1.1 (3) ประกำศมหำวิทยำลัย เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี พ.ศ. 2549 แสดงให้
ทรำบภำรกิจของส ำนัก 

7.1.1 (4) แผนพัฒนำมหำวิทยำลัย ปี พ.ศ. 2553-2556 
7.1.1 (5) Print Out เว็บไซต์ ของส ำนัก 
7.1.4 (6) แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
7.1.2 (1) แผนกลยุทธ์ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  
7.1.2 (2) แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2555 
7.1.2 (3) รำยงำนกำรประชุมของ สสว. ในแต่ละเดือน 
7.1.2 (4) บันทึกข้อควำมแจ้งกำรน ำระบบสำรสนเทศมำใช้งำน 
7.1.2 (5) เอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
7.1.2 (6) Print Out เว็บไซต์ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
7.1.3 (1) รำยงำนกำรประชุม สสว. ครั้งที่ 9/2555 วันที่ 10 กันยำยน 2555,  

ครั้งที่ 10/2555 วันที่ 5 ตุลำคม 2555, ครั้งที่ 11/2555 วันที่ 16 พฤศจิกำยน 
2555   

7.1.3 (2) แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน แบบ ปม. 1- ปม.4 
7.1.4 (1) เว็บไซต์ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  
7.1.4 (2) ภำพถ่ำยตู้รับผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ขอรับบริกำร 
7.1.4 (3) เอกสำร/ค ำสั่งมอบหมำยงำน ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  
7.1.4 (4) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
7.1.4 (5) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์  
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7.1.4 (6) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ 
7.1.4 (7) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
7.1.4 (8) ค ำสั่งแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่พัสดุ คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ/จ้ำงและตรวจสภำพ

ครุภัณฑ์ 
7.1.4 (9) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง     
7.1.5 (1) คู่มือกำรปฏิบัติงำน ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
7.1.5 (2) ค ำสั่งให้บุคลำกรเข้ำร่วมอบรม/สัมมนำ 
7.1.6 (1) รำยงำนประจ ำปี 2555 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
7.1.6 (2) เอกสำรคู่มือกำรใช้งำนระบบจัดกำรชั้นเรียน 
7.1.6 (3) คู่มือกำรปฏิบัติงำน ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
7.1.6 (4) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2555 

รอบ 12 เดือน)   
7.1.6 (5) Print Out เว็บไซต์ ของส ำนักแสดงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร และแผ่นพับ 

ประชำสัมพันธ์กำรรับสมัคร กำรประเมินผลโดยผู้รับบริกำร 
7.1.6 (6) คู่มือกำรรับสมัครนักศึกษำ ทั้งภำคปกติและภำคพิเศษ  
7.1.6 (7) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรวิชำกำร 
7.1.6 (8) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร พิจำรณำผลงำนวิชำกำร ต ำรำ 
7.1.6 (9) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลงำนของคณบดี/ มหำวิทยำลัย 
7.1.6 (10) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลงำนของบุคลำกร 
7.1.6 (11) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
7.1.6 (12) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
7.1.6 (13) ค ำสั่งแต่งตั้งรองผู้อ ำนวยกำร 
7.1.6 (14) ค ำสั่งแต่งตั้งหัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร/ค ำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำ 

กลุ่มงำน 
7.1.6 (15) แบบ ปม.4 ผู้บริหำรมีควำมโปร่งใสในกำรประเมินผลงำนและแจ้งให้ผู้รับกำร

ประเมินทรำบ 
7.1.6 (16) เอกสำรประกอบกำรอบรมพนักงำนมหำวิทยำลัยควำมรู้ด้ำนระเบียบ กฎหมำย 
7.1.6 (17) คู่มือประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำร สังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
7.1.6 (18) หนังสือมอบหมำยงำน 
7.1.6 (19) รำยงำนกำรประชุมส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เดือนละ 1 ครั้ง 
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7.1.7 (1) คู่มือประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัย 
7.1.7 (2) ประกำศมหำวิทยำลัย เรื่อง รำยชื่อผู้มีผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนอยู่ใน

ระดับ ดีเด่น ดีมำก 
7.1.7 (3) แผนกำรปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  
7.1.7 (4) แผนบริหำรส ำนัก 
7.1.7 (5) รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนัก 
ตัวบ่งช้ี 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ 
7.2.1 (1) ค ำสั่งที ่2162/ 2554 แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ 
7.2.1 (2) ค ำสั่งที ่2670/ 2555 แต่งตั้งคณะกรรม กำรจัดกำรควำมรู้(เพ่ิมเติม)) 
7.2.1 (3) บันทึกเชิญประชุมระดมควำมคิดเห็นเลือกองค์ควำมรู้ 
7.2.1 (4) เอกสำรลงนำมกำรประชุม 
7.2.1 (5) รำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 25 กรกฎำคม 2555  ซึ่งมีวำระกำร

ก ำหนด KM ของส ำนัก 
7.2.1(6) แผนกำรจัดกำรควำมรู้เรื่องกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
7.2.2 (1) สรุปเป้ำหมำยโครงกำรอบรม 
7.2.2 (2) โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย์ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 

วันที่ 10 -12 ตุลำคม 2555 และ ค ำสั่งที ่1930/2555 
7.2.2 (3) โครงกำรกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งวิชำกำรปีงบประมำณ 2556 - 2558 
7.2.2 (4) ประกำศ เรื่อง กำรจ่ำยเงินสนับสนุนกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร พ.ศ. 2555 
7.2.2 (5) ประกำศแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษำ 
7.2.3 (1) รำยงำนสรุปผลกำรจัดเวทีเสวนำในวันที่ 20 สิงหำคม 2555 และ รำยชื่อ

ผู้เข้ำร่วมเสวนำ 
7.2.3 (2) จดหมำยเชิญวิทยำกร 
7.2.3 (3) ประกำศแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษำ 
7.2.3 (4) รำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 25 กันยำยน 2555  และครั้งที่ 

3/2555 วันที่ 27 พฤศจิกำยน 2555   
7.2.3 (5) รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำศักยภำพ

อำจำรย์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 วันที่ 10 - 12ตุลำคม 2555 และรำยชื่อ
ผู้เข้ำร่วมอบรม 

7.2.4 (1) คู่มือกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
7.2.4 (2) CD ประกอบกำรอบรมวันที่ 10 - 12 ตุลำคม 2555 และ Print Out Website 

http://acad.vru.ac.th/pdf-handbook/pakad0.pdf
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7.2.4 (3) ใบลงนำมกำรรับเอกสำรและ CD ประกอบกำรอบรมวันที่ 10 – 12 ตุลำคม 

2555 และ ใบลงนำมกำรรับเอกสำรสรุปประกำศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ 6 และ 10) 
ในกำรอบรม วันที่ 13– 15 ตุลำคม 2556 

7.2.4 (4) บันทึกข้อควำมจัดส่ง ประกำศ 
7.2.4 (5) ใบลงนำมกำรรับ ประกำศ 
7.2.4 (6) บันทึกข้อควำมจัดส่งรูปแบบ (Template) บันทึกข้อควำมกำรยื่นขอก ำหนด

ต ำแหน่งทำงวิชำกำรและ เอกสำรแสดงทิศทำงกำรศึกษำหรือวิจัยของผลงำน
ทำงวิชำกำร  

7.2.4(7) ใบลงนำมกำรรับบันทึกข้อควำมจัดส่ง รูปแบบ (Template) บันทึกข้อควำม
กำรยื่นขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรและ เอกสำรแสดงทิศทำงกำรศึกษำหรือ
วิจัยของผลงำนทำงวิชำกำร 

7.2.4(8) Print Out Website ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนแสดงข้อมูล KM 
7.2.5 (1) เอกสำรประกอบกำรสอนและผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ที่ขอก ำหนด

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
7.2.5 (2) รำยงำนสรุปผลควำมพึงพอใจโครงกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
7.2.5 (3) บันทึกข้อควำมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรใช้ Template กำรเขียนผลงำนทำง

วิชำกำรของอำจำรย์ในมหำวิทยำลัย 
7.2.5 (4) บันทึกข้อควำมกำรยื่นขอก ำหนดต ำแหน่งทำงและเอกสำรแสดงทิศทำง

กำรศึกษำหรือวิจัยของผลงำนทำงวิชำกำร 
ตัวบ่งช้ี 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
7.4.1 (1) ค ำสั่งที่ 2259/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
7.4.1 (2) รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 

14 พฤศจิกำยน 2555 
7.4.2 (1) รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 

14 พฤศจิกำยน 2555 
7.4.2 (2) ตำรำงระบุควำมเสี่ยง 
7.4.2 (3) คู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
7.4.3 (1) รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันพุธ

ที่ 13 ธันวำคม 2555 
7.4.3 (2) ตำรำงกำรประเมินและวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
7.4.3 (3) ตำรำงเรียงล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง 
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7.4.4 (1) รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงครั้งที่ 3/2555 วันพุธที่ 19 

มกรำคม 2556   
7.4.4 (2) ตำรำงก ำหนดกิจกรรมควบคุมควำมเสี่ยง 
7.4.4 (3) แผนกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
7.4.4 (4) รำยงำนกำรประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน (แบบรำยงำน ปย.2)        
7.4.4 (5) ค ำสั่ง ที่ 004/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำร

บริหำรควำมเสี่ยง 
7.4.4 (6)  บันทึกข้อควำม พิเศษ/2555 เรื่อง ส่งแผนกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
7.4.5 (1) รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรควำม

เสี่ยงครั้งท่ี 1/2556 วันพุธ ที่ 13 กุมภำพันธ์ 2556          
7.4.5 (2) ตำรำงสรุปรำยงำนผลกำรติดตำมประเมินผลกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
7.4.5 (3) รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ในกำรประชุมครั้งที่ 

4/2556 วันพุธที่ 13 มีนำคม 2556 
7.4.5 (4) บันทึกข้อควำม ที่ สสว.049/2556  วันที่ 23 มกรำคม 2556 เรื่อง ตัวบ่งชี้ที่ 

7.4 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง  
7.4.5 (5) บันทึกข้อควำม ที่ สสว.108/2556วันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2556 เรื่อง ตัวบ่งชี้ที่ 

7.4 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง  
7.4.5 (6) บันทึกข้อควำม ที่ สสว.207/2556วันที่ 3 เมษำยน 2556 เรื่อง ตัวบ่งชี้ ที่ 7.4 

ระบบบริหำรควำมเสี่ยง  
7.4.6 (1) รำยงำนกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 5 /2556 วันพฤหัสบดีที่ 2 

พฤษภำคม 2556 
7.4.6 (2) รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงครั้งท่ี 4/2556 ในวันพุธ ที่ 

22 พฤษภำคม 2556 
องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งช้ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
8.1.1 (1) ค ำสั่งที่ 1296/2553 และ330/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรกำรเงิน

และงบประมำณ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
8.1.1 (2) รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ  ครั้งที่ 

1/2554 วันที่ 21 มกรำคม 2554  
8.1.1 (3) รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ ครั้งที่ 

1/2555 วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2555 
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8.1.1 (4) แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553-2557 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร

และงำนทะเบียน 
8.1.1 (5) แผนกลยุทธ์ ปี 2553-2557 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
8.1.1 (6) แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 2555 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
8.1.2 (1) บันทึกข้อควำมที่ กผ.ว73/2554 เรื่อง จัดท ำค ำขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
8.1.2 (2) บันทึกข้อควำมที่ 175/2554 วันที่ 28 มิถุนำยน 2554 เรื่อง ขอส่งค ำขอจัดตั้ง

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
8.1.2 (3) หลักเกณฑ์กำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 2555 ให้แก่หลักสูตร 

หน่วยงำน 
8.1.2 (4) บันทึกข้อควำมที่ กผ.ว137/2554 เรื่อง กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชประจ ำปี 

2555 และงบประมำณจัดสรร ปีงบประมำณ 2555 แจ้งรำยละเอียดกำรจัดสรร
งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2555 

8.1.2 (5) รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ ครั้งที่ 
1/2555 วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2555 

8.1.2 (6) แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2555 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน 

8.1.3 (1) แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2555 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน 

8.1.3 (2) แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2555 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน 

8.1.3 (3) เอกสำรแสดงกำรวิเครำะห์งบประมำณ ที่ได้รับกำรจัดสรร ประจ ำปีงบประมำณ 
2554-2555 

8.1.4 (1) รำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณปีงบประมำณ 2555 ไตรมำสที่ 1- ไตรมำสที่ 4 
8.1.5 (1) รำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปีงบประมำณ 2555 ไตรมำสที่ 1-ไตรมำสที่ 4 
8.1.5 (2) รำยงำนกำรใช้งบประมำณของโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 รอบ 6 

เดือน (1 ตุลำคม 2554-31 มีนำคม 2555)  
8.1.5 (3) รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ ครั้งที่ 

2/2555 วันที่ 3 เมษำยน 2555 
8.1.5 (4) บันทึกข้อควำม ที่ 284/2555 วันที่ 16 พฤษภำคม 2555 เรื่อง ขอยกเลิก 

กิจกรรมอบรมควำมรู้ในกำรจัดท ำผลงำนวิชำกำร ในปีงบประมำณ 2555 
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8.1.5 (5) แบบสรุปรำยละเอียดงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 (ปรับตำมผลกำร

ทบทวนแผนงบประมำณ วันที่ 3 เมษำยน 2555) 
8.1.5 (6) รำยงำนค่ำใช้จ่ำยในรอบปีงบประมำณ 2554-2555 เพ่ือประมำณกำรขอ

งบประมำณ ปีงบประมำณ 2556   
8.1.6 (1) ค ำสั่งที1่81/2555 และ ค ำสั่งที่ 397/2555 เรื่อง แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่พัสดุ 

คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ/จ้ำง และตรวจสภำพครุภัณฑ์ 
8.1.6 (2) ส ำเนำเอกสำรซื้อ-จ้ำง แสดงกำรตรวจสอบตำมระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ี

มหำวิทยำลัยก ำหนด 
8.1.6 (3) แบบส ำรวจครุภัณฑ์ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน วันที่ 15 มกรำคม 

2556 
8.1.7 (1) เอกสำรคู่มือกำรใช้ โปรแกรม 3 มิติ Department System 
8.1.7 (2) เอกสำรงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร/กำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปีงบประมำณ 

2555 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
8.1.7 (3) รำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ปีงบประมำณ 2555 ไตรมำสที่ 1 – ไตรมำสที ่4 
8.1.7 (4) รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ ครั้งที่

1/2555 วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2554, ครั้งที่ 2/2555วันที่ 3 เมษำยน 2555, 
ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 29 มิถุนำยน 2555  

8.1.7 (5) รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปีงบประมำณ 2554-2555 เพ่ือประมำณกำร
ของบประมำณ ปีงบประมำณ 2556 

8.1.7 (6) บันทึกข้อควำม ที่ 568/2555 วันที่ 15 กันยำยน 2555 เรื่อง รำยงำนกำรใช้
จ่ำยงบประมำณส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2555 

8.1.7 (7) บันทึกข้อควำม ที่ 627/2555 วันที่ 5 ตุลำคม 2555 เรื่อง ส่งรำยงำนตำม
แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2555 (รอบ 12 เดือน) 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งช้ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
9.1.1 (1) คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  

ปีกำรศึกษำ 2555 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
9.1.1 (2) ค ำสั่งที่ 2336/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
9.1.1 (3) ค ำสั่งที2่337/2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้ก ำกับดูแลและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้กำร
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ประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  
9.1.1 (4) ค ำสั่งที่ 2645/2555 เรื่องแต่งตั้งผู้ก ำกับดูแลและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้กำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน(ตวับ่งชี้เพ่ิมเติม 9.1.3) 
9.1.1 (5) รำยงำนกำรประชุมส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ครั้งที่ 6/2555 วันที่ 

13 กรกฎำคม 2555 มีกำรรำยงำนผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพ  
ปีกำรศึกษำ 2554 

9.1.1 (6) รำยงำนกำรประชุมส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน ครั้งที่ 8/2555 วันที่ 7 
กันยำยน 2555 มีกำรพิจำรณำแผนพัฒนำคุณภำพ 

9.1.1 (7) รำยงำนกำรประชุมส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน ครั้งที่ 10/2555 วันที่ 5 
ตุลำคม 2555 มีกำรพิจำรณำกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

9.1.1 (8) รำยงำนกำรประชุมส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 4 
มกรำคม 2556 มีกำรพิจำรณำกำรก ำหนดอัตลักษณ์ของหน่วยงำน 

9.1.1 (9) บันทึกข้อควำมและค ำสั่งให้เข้ำร่วมประชุมเก่ียวกับงำนประกันคุณภำพของ
มหำวิทยำลัย 

9.1.1 (10) แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2555 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน 

9.1.1 (11) บันทึกข้อควำม ที่ 627/2555 วันที่ 5 ตุลำคม 2555 เรื่อง ส่งรำยงำนตำม
แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2555 (รอบ 12 เดือน) 

9.1.1 (12) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำงำนสหกิจศึกษำและกำรฝึกประสบ
กำรวิชำชีพตำมแนวสหกิจศึกษำ วันที่  18 กรกฎำคม 2555 

9.1.2 (1) รำยงำนกำรประชุมส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 
5 ตุลำคม 2554 

9.1.2 (2) รำยงำนกำรประชุมส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 
4 มกรำคม 2555 

9.1.2 (3) เอกสำรกำรก ำหนดนโยบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ในคู่มือกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2555 หน้ำ 4 

9.1.2 (4) บันทึกข้อควำมที่ สสว.089/2556 วันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2556 เรื่อง ขอควำม
อนุเครำะห์พิจำรณำกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ตำมอัตลักษณ์ขอหน่วยงำน 

9.1.2 (5) คู่มือกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
9.1.2 (6) คู่มือกำรด ำเนินงำน ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
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9.1.3 (1) รำยงำนกำรประชุมส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 4 

มกรำคม 2556 
9.1.3 (2) เอกสำรแสดงกำรก ำหนดปรัชญำของส ำนัก 
9.1.3 (3) เอกสำรแสดงค่ำนิยมหลักของมหำวิทยำลัย 
9.1.3 (4) ค ำสั่งที่ 2645/2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้ก ำกับดูแลและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้กำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน 
9.1.3 (5) บันทึกข้อควำม ที่ สสว.089/2556 วันที ่13 กุมภำพันธ์ 2556 เรื่อง ขอควำม

อนุเครำะห์พิจำรณำกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ตำมอัตลักษณ์ของหน่วยงำน 
9.1.3 (6) เอกสำรแสดงกำรก ำหนดตวับ่งชี้ตำมอัตลักษณ์ 
9.1.3 (7) รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครัง้ที่ 3/2556 วนัที่ 14 

มีนำคม 2556 ระเบียบวำระที่ 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจำรณำ ข้อ 5.2 กำรก ำหนดตวับ่งชี้
ตำมอัตลักษณ์ของหน่วยงำน 

9.1.3 (8) เอกสำรแบบสอบถำมส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
9.1.3 (9) รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและ 

งำนทะเบียน 
9.1.4 (1) คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2555 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร

และงำนทะเบียน 
9.1.4 (2) คู่มือกำรด ำเนินงำนส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
9.1.4 (3) คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2555  หน้ำ 15-17 ตำรำง

แสดงแผนงำนกำรจัดกระบวนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
9.1.4 (4) ปฏิทินวิชำกำร ปีกำรศึกษำ 2555 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
9.1.4 (5) รำยงำนประจ ำปี 2555  ส ำนักเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
9.1.4 (6) รำยงำนกำรประชุมส ำนักส่งเสริมวิชำกำรละงำนทะเบียน ครั้งที่ 6/2555 วันที่ 13 

กรกฎำคม 2555 
9.1.4 (7) รำยงำนกำรประชุมส ำนักส่งเสริมวิชำกำรละงำนทะเบียน ครั้งที่ 10/2555 วันที่ 5 

ตุลำคม 2555 
9.1.4 (8) บันทึกข้อควำมที่ 327/2556 เรื่อง ส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR)  

ปีกำรศึกษำ 2555 และก ำหนดกำรของมหำวิทยำลัย 
9.1.4 (9) รำยงำนกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2555 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ 

งำนทะเบียน 
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9.1.4 (10) รำยงำนสรุปผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2554 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
9.1.4 (11) แผนพัฒนำคุณภำพ จำกผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน วงรอบปี

กำรศึกษำ 2554 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
9.1.5 (1) รำยงำนสรุปผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2554 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
9.1.5 (2) รำยงำนกำรประชุมส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ครั้งที่ 6/2555 วันที่ 

13 กรกฎำคม 2555 
9.1.5 (3) รำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 9/2555 วันที่ 7 กันยำยน 2555 
9.1.5 (4) 
 

แผนพัฒนำคุณภำพ จำกผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน วงรอบปี
กำรศึกษำ 2554 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

9.1.5 (5) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพ จำกผลกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน วงรอบปีกำรศึกษำ 2554 

9.1.5 (6) เอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ตัวบ่งชี้ที่ 7.1.6 หลักประสิทธิภำพ 
9.1.5 (7) แบบประเมินฉบับใหม่ และ แบบประเมินฉบับเก่ำ และรำยงำนผลกำรประเมิน

ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
9.1.5 (8) รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงครั้งท่ี 1/2555 เมื่อวันที่ 14 

พฤศจิกำยน 2555 ระเบียบวำระท่ี 4.2 
9.1.5 (9) บันทึกข้อควำม ที่ สสว.207/2556  เรื่อง ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง  
9.1.5 (10) เอกสำรแสดงกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ตำมอัตลักษณ์ “บริกำรแบบกัลยำณมิตร” 
9.1.5 (11) แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี 2555 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
9.1.5 (12) รำยงำนกำรประชุมส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 

4 มกรำคม 2556 
9.1.5 (13) คู่มือกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร และรูปแบบ (Template) กำรเขียนผลงำน

ทำงวิชำกำร ในรูปแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) และเผยแพร่ในเวปไซต)์ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียนในเวปไซตข์อง 

9.1.6 (1) Print Out เวปไซต์ ของมหำวิทยำลัย 
9.1.6 (2) Print Out เวปไซต์ ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
9.1.6 (3) Print Out เวปไซต์ ของส ำนักมำตรฐำนและจัดกำรคุณภำพ 
9.1.7 (1) ค ำสั่งที่ 2336/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
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9.1.7 (2) ค ำสั่งที่ 957/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยใน ระดับคณะ วิทยำลัย และระดับหน่วยงำนสนับสนุนเทียบเท่ำคณะ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 

9.1.7 (3) บันทึกข้อควำม ที่ สสว.089/2556 วันที ่13 กุมภำพันธ์ 2556 เรื่อง ขอควำม
อนุเครำะห์พิจำรณำกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ตำมอัตลักษณ์ของหน่วยงำน 

9.1.7 (4) รำยงำนกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียน 

9.1.7 (5) โครงกำรอบรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรน ำแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัย พ.ศ. 2556-2560 ลงสู่หลักสูตร 

9.1.7 (6) เอกสำรแสดงผลกำรระดมสมอง ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนตำม 
TQF ของกลุ่มที่ 1- กลุ่มท่ี 10   

9.1.8 (1) ค ำสั่งที่ 2196/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนเครือข่ำยภำยในกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำมหำวิทยำลัย  ปีกำรศึกษำ 2555 

9.1.8 (2) บันทึกข้อควำมที่ ว1/2556 วันที่ 7 มกรำคม 2556 เรื่อง ขอเชิญประชุม 
คณะท ำงำนเครือข่ำยกำรประกันคุณภำพภำยใน 

9.1.8 (3) รำยงำนกำรประชุม เครือข่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับผู้ปฏิบัติ 
วไลยอลงกรณ์ ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 16 มกรำคม 2556 

9.1.8 (4) บันทึกข้อควำมที่ ว24/2556 วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2556 เรื่อง ขอเชิญประชุม 
คณะท ำงำนเครือข่ำยกำรประกันคุณภำพภำยใน 

9.1.8 (5) รำยงำนกำรประชุม เครือข่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับผู้ปฏิบัติ 
วไลยอลงกรณ์ ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2556 

9.1.8 (6) บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ด้ำนกำรประกันคุณภำพหลักสูตร ตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ TQF ระหว่ำงส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ กับ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏบุรีรัมย ์

9.1.8 (7) หนังสือรำชกำร ที่ ศธ 0551.11/พิเศษ 098 วันที่ 12 พฤษภำคม 2556 เรื่อง 
ขอควำมอนุเครำะห์แนวปฏิบัติกำรส ำเร็จกำรศึกษำ(จำก สสว.มรภ.วไลยอลงกรณ)์ 

9.1.8 (8) หนังสือรำชกำร ที่ ศธ 0545.10/พิเศษ วันที่ 30 พฤษภำคม 2556 เรื่อง ขอส่ง
แนวปฏิบัติกำรส ำเร็จกำรศึกษำ (จำก สสว.มรภ.บุรีรัมย์) 

9.1.8 (9) บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ระหว่ำง ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน กับ ส ำนักส่งเสริม



-95- 

 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

วิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี 
9.1.8 (10) สำรวไลยอลงกรณ์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 หน้ำ 3 แสดงภำพถ่ำยกิจกรรม MOU กับ 

สสว.มรภ.กำญจนบุรี 
9.1.8 (11) หนังสือที่ ศธ 571400/ว2152 วันที่ 3 เมษำยน 2555 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้ำ

ร่วมโครงกำรสัมมนำเครือข่ำยระบบทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำทั่ว
ประเทศ ครั้งที ่7 (มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์) 

9.1.8 (12) ค ำสั่งที่ 2058/2555 เรื่อง ให้อำจำรย์และบุคลำกรไปรำชกำร โครงกำรสัมมนำ
เครือข่ำยระบบทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำท่ัวประเทศ ครั้งที่ 7 วันที่ 
24-27 ตุลำคม 2555 

9.1.9 (1) รำยงำนกำรประชุมส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 
4 มกรำคม 2556 

9.1.9 (2) คู่มือกำรเขียนผลงำนทำงวิชำกำร ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 2555 

9.1.9 (3) Print Out Website ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เรื่อง กำรขอ
ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

9.1.9 (4) เอกสำรประกอบกำรสอนและผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ที่ขอก ำหนด
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

9.1.9 (5) รำยงำนสรุปผลควำมพึงพอใจโครงกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
9.1.9 (6) บันทึกข้อควำมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรใช้ Template กำรเขียนผลงำนทำง

วิชำกำรของอำจำรย์ในมหำวิทยำลัย 
ตัวบ่งช้ี 9.1.3 การบริการแบบกัลยาณมิตร 
9.1.3 (1) รำยงำนกำรประชุมส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 4 

มกรำคม 2556 
9.1.3 (2) เอกสำรแสดงกำรก ำหนดปรัชญำของส ำนัก 
9.1.3 (3) เอกสำรแสดงค่ำนิยมหลักของมหำวิทยำลัย 
9.1.3 (4) ค ำสั่งที่ 2645/2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้ก ำกับดูแลและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้กำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน 
9.1.3 (5) บันทึกข้อควำม ที่ สสว.089/2556 วันที ่13 กุมภำพันธ์ 2556 เรื่อง ขอควำม

อนุเครำะห์พิจำรณำกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ตำมอัตลักษณ์ของหน่วยงำน 
9.1.3 (6) เอกสำรแสดงกำรก ำหนดตวับ่งชี้ตำมอัตลักษณ์ 
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9.1.3 (7) รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครัง้ที่ 3/2556 วนัที่ 14 

มีนำคม 2556 ระเบียบวำระที่ 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจำรณำ ข้อ 5.2 กำรก ำหนดตวับ่งชี้
ตำมอัตลักษณ์ของหน่วยงำน 

9.1.3 (8) เอกสำรแบบสอบถำมส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
9.1.3 (9) รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและ 

งำนทะเบียน 
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