
 

 

 
 
 
 
 
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) 
หน่วยงาน: ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2557   

 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่รายงาน 3 สิงหาคม 2558 



 

ค าน า 

 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  ได้ด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ                 
มำอย่ำงต่อเนื ่อง ปฏิบัต ิตำมนโนบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ            
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นสถำบันจัดอยู่ในกลุ่ม  ข สถำบันที่เน้นกำรผลิตบัณฑิต           
ระดับปริญญำตรี มีภำรกิจที่จะต้องปฏิบัติ 4 ประกำร คือ กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรให้บริกำร          
ทำงวิชำกำรแก่สังคมและ กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน         
ได้จัดท ำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่สอดคล้องกับระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ         
ของมหำวิทยำลัยด้ำนกำรผลิตบัณฑิต  เพ่ือให้หน่วยงำนมีกำรปรับปรุงกำรท ำงำน  อันจะส่งผลให้กำรปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมพันธกิจมีประสิทธิภำพและมีคุณภำพเป็นไปตำมมำตรฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำร                
กำรอุดมศึกษำ 

ในปีกำรศึกษำ 2557 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน รับกำรตรวจประเมินภำยใต้
องค์ประกอบคุณภำพ 1 องค์ประกอบ 2 ตัวบ่งชี้  คือ องค์ประกอบที่  5  กำรบริหำรจัดกำร ตัวบ่งชี้ที่ 5.1       
กำรบริหำรของหน่วยงำนสนับสนุนเพ่ือกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ และเอกลักษณ์ของ
หน่วยงำนสนับสนุน และตัวบ่งชี้ที่ 5.2 บริกำรแบบกัลยำณมิตร  (ตัวบ่งชี้พัฒนำ)   

               กำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนในกำรประเมินตนเอง ใช้เกณฑ์กำรประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำนระดับ
คณะ/ส ำนัก  ตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย ซึ ่งเป็นเกณฑ์ที ่ปรับมำจำก เกณฑ์กำรประเมินของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  

 
 
 

(รองศำสตรำจำรย์ ดร.มำนะ  ขำวเมฆ) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 

  หน้า 
ค าน า  ก 
สารบัญ  ข 
สารบัญตาราง ค 
บทสรุปผูบ้ริหาร ง 
 1. ข้อมูลทั่วไป ง 
 2. สรุปผลกำรประเมนิตนเองรำยองค์ประกอบ จ 
 3. สรุปผลกำรวิเครำะห์ จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง/จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง  

    /วิธีปฏิบัตทิี่ดี/นวัตกรรม 
จ 

ส่วนที่ 1 ส่วนน า   1 
 1. ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับหน่วยงำน 1 
     1.1 ชื่อหน่วยงำน 1 
     1.2 ที่ตั้ง 1 
     1.3 ประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ 1 
     1.4 ปรัชญำ อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 2 
     1.5 นโยบำยกำรประกันคุณภำพ 3 
     1.6 โครงสร้ำงส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 4 
     1.7 โครงสร้ำงกำรบริหำร 4 
     1.8 รำยชื่อผู้บริหำรชุดปัจจุบัน 5 
     1.9 รำยชื่อคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ                                             5 
     1.10 บุคลำกร 6 
 2. งบประมำณ  

3. ข้อเสนอแนะ แนวทำงเสริมจำกผลกำรประเมินจำกผลประเมนิคุณภำพกำรศึกษำภำยใน   
    วงรอบปีกำรศึกษำ  2555 

7 
8 

ส่วนที่ 2 รายงานผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ประจ าปีการศึกษา 2557   9 
 องค์ประกอบที่ 5  กำรบริหำรจัดกำร 9 
 -  ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 กำรบริหำรของหน่วยงำนสนับสนุนเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ  

   และเอกลักษณ์ของหน่วยงำนสนับสนุน 
9 

 -  ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 บริกำรแบบกัลยำณมิตร   (ตัวบ่งชี้พัฒนำ) 18 
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 20 
ภาคผนวก 21 
 ค ำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมกำรประจ ำส่วนรำชกำร 22 
 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 23 
 ค ำสั่งแต่งตัง้ผู้ก ำกับดูแลและผู้รบัผิดชอบตัวบง่ชี้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  

ส ำนักสง่เสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
25 

 ค ำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ ส ำนกัส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบยีน 28 
 
 



 

สารบัญตาราง 
 
ตารางที ่  หน้า 

1.1 จ ำนวนบุคลำกร ปีกำรศึกษำ 2557 จ ำแนกตำมประเภท  6 
1.2 จ ำนวนบุคลำกร ปีกำรศึกษำ 2557 จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ  6 
1.3 รำยชื่อบุคลำกรจ ำแนกตำมต ำแหน่งงำน 6 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

1. ข้อมูลทั่วไป  
 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีปรัชญำในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ คือ “บริกำรดี 
วิชำกำรเด่น เน้นเทคโนโลยี” มีวิสัยทัศน์ที่เป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำน คือ“ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ 
งำนทะเบียนเป็นหน่วยงำนชั้นน ำที่สนับสนุนส่งเสริมด้ำนวิชำกำรเพ่ือมหำวิทยำลัยก้ำวสู่อำเซียน” และ   
มีกำรก ำหนดอัตลักษณ์ของหน่วยงำน คือ “บริกำรแบบกัลยำณมิตร”                               

 พันธกิจของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 1. พัฒนำและส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และส่งเสริมวิชำกำร 
 2. พัฒนำและส่งเสริมศักยภำพคณำจำรย์ และบุคลำกรตำมสมรรถนะ 
 3. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือบริหำรจัดกำรด้ำนวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 
 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  มีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนในรูปคณะกรรมกำร          
มีผู้อ ำนวยกำรส ำนัก เป็นหัวหน้ำส่วนรำชกำร มีรองผู้อ ำนวยกำร 3 ฝ่ำย คือ ฝ่ำยบริหำร  ฝ่ำยวิชำกำร 
และฝ่ำยทะเบียนและประมวลผล โดยมีหัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร เป็นผู้รับภำระหน้ำที่ก ำกับดูแล
บุคลำกรทุกกลุม่งำนภำยในส 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 17 คน มีวุฒิทำงกำรศึกษำ ปริญญำตรี 14 คน 
และปริญญำโท 3 คน  
 กำรพัฒนำหน่วยงำน โดยกำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรยกย่องผลงำน กำรมีส่วนร่วมกำรยอมรับ      
ซึ่งกันและกัน กำรเปิดโอกำสให้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ ยึดถือควำมดี  มีประสิทธิภำพในกำรท ำงำน       
เน้นผู้มำรับบริกำร (นักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกร และบุคคลทั่วไป) เป็นส ำคัญไปจนถึง กำรสร้ำง     
ควำมเข้ำใจในประเด็นเป้ำหมำยตัวบ่งชี้ ที่บ่งบอกจุดมุ่งหมำยหรือควำมส ำเร็จของหน่วยงำน โดยระบบ
กำรถ่ำยทอดตัวบ่งชี้จำกหน่วยงำนสู่บุคคล ทุกตัวบ่งชี้ที่ก ำหนดต้องน ำสู่ตัวบ่งชี้ระดับบุคคล เพ่ือก ำหนด
ทิศทำงกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรให้สอดรับกับเป้ำหมำยของหน่วยงำน 
 มีกำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล โปร่งใส ตรวจสอบได้ มุ่งพัฒนำระบบรำชกำรให้ทันสมัย 
ลดขั้นตอนที่ยุ่งยำกและไม่จ ำเป็น พร้อมให้มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดกำรข้อมูลและ      
จัดกำรควำมรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล สร้ำงจิตส ำนึกของบุคลำกรในหน่วยงำนทุกระดับ      
ให้ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบร่วมกันในกำรพัฒนำโดยด ำเนินงำนตำมระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำมำอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือผลงำนตำมพันธกิจมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล 
 มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยในของส ำนัก โดย 1 องค์ประกอบคุณภำพ 2 ตัวบ่งชี้ 
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ในปีกำรศึกษำ  2557                
มีกำรพัฒนำตัวบ่งชี้ตำมอัตลักษณ์ของหน่วยงำน คือ ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 บริกำรแบบกัลยำณมิตร 
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จ 
 

2. สรุปผลการประเมินตนเองรายองค์ประกอบ  
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์  

ได้ด ำเนินกำรประเมินตนเองตำมตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพ 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 5         กำร
บริหำรจัดกำร ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 กำรบริหำรของหน่วยงำนสนับสนุนเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ 
และเอกลักษณ์ของหน่วยงำนสนับสนุน และตัวบ่งชี้ที่ 5.2 บริกำรแบบกัลยำณมิตร (ตัวบ่งชี้พัฒนำ)  พบว่ำ
ผลกำรประเมินตนเอง ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของ สกอ. จ ำนวน 2 ตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับดีมำก (คะแนนเฉลี่ย 5) 
ดังตำรำง 

 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย  

(ตัวบ่งชี้ของสกอ.) 
ผลการประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 1  - - 
องค์ประกอบท่ี 2  - - 
องค์ประกอบท่ี 3 - - 
องค์ประกอบท่ี 4  - - 
องค์ประกอบท่ี 5 ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 
                     ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 

5 
5 

ระดับดีมาก 
ระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองคป์ระกอบ  5 ระดับดีมาก 

 
3. สรุปผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง/จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
 

  องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ   
  ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การบริหารของหน่วยงานสนับสนุนเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
และเอกลักษณ์ของหน่วยงานสนับสนุน 
 จุดแข็ง 
 1. ผู้บริหำรส ำนักยึดหลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน สนับสนุนส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วม   
ในกำรบริหำรงำน  และร่วมแสดงควำมคิดเห็นเพ่ือพัฒนำกำรท ำงำนร่วมกัน  มีกำรติดตำมผล                    
กำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยร่วมกัน 
 2. บุคลำกรในส ำนักงำนและกลุ่มเป้ำหมำยในกำรจัดกำรควำมรู้ให้ควำมร่วมมือกำรปฏิบัติงำน       
ในโครงกำรต่ำง ๆ อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนำหน่วยงำนและมหำวิทยำลัยสู่องค์กร  
แห่งกำรเรียนรู้ 
 3. บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรระบุกิจกรรมที่เป็นควำมเสี่ยงของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ       
งำนทะเบียนพร้อมทั้งเสนอแนวทำงในกำรจัดกิจกรรมเพ่ือลดควำมเสี่ยง และให้ควำมร่วมมือด ำเนินกำร
ตำมกิจกรรมที่เป็นแนวทำงในกำรลดควำมเสี่ยง 
 4.  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีกำรจัดท ำรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบ 
มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้ผู้บริหำรทรำบ เพ่ือวิเครำะห์และพิจำรณำกำรใช้งบประมำณให้มี
ประสิทธิภำพ 
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 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 1. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นเพ่ือตอบสนองกำรแข่งขัน        
ด้ำนงำนบริกำร 
 2. พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือรองรับระบบงำนที่มีกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำ
 3. ควรมีกำรพิจำรณำปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบกับงำนตำมภำรกิจทั้งจำกภำยในและภำยนอก
หน่วยงำนเพ่ือกำรวำงแผนในกำรป้องกันหรือบรรเทำควำมรุนแรงของปัญหำ ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ตำมสภำพกำรจริงในปัจจุบัน อย่ำงต่อเนื่อง 
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ส่วนที ่ 1 ส่วนน ำ 
 

1.  ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหน่วยงำน   

 1.1  ชื่อหน่วยงำน 
   ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 

 1.2  ที่ตั้ง 
  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  ตั้งอยู่ที่  ชั้น 2 อำคำร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์  เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 48 
ต ำบลคลองหนึ่ ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี  13180 หมำยเลขโทรศัพท์  02-5293-598                
หมำยเลขโทรสำร 02-5293-598  กด 33 
 

1.3 ประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์  มีชื่อตำมพระนำมสมเด็จ               
พระรำชปิตุจฉำ เจ้ำฟ้ำวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีรำชสิรินธร ซึ่งท่ำนได้เล็งเห็นควำมส ำคัญ          
ของกำรศึกษำ จึงได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยำลงกรณ์ เมื่อวันที่  4  มิถุนำยน 2475                      
ซึ่งมีส ำนักงำนทะเบียนและวัดผลเป็นหน่วยงำนในกำรประสำนงำนกำรเรียนกำรสอนและประเมินผล
กำรศึกษำ  
  ต่อมำวันที่  1  ตุลำคม 2513 ได้รับกำรสถำปนำเป็นวิทยำลัย จึงได้เปลี่ ยนชื่อมำเป็น    
วิทยำลัยครูเพชรบุรีวิทยำลงกรณ์ จึงได้เริ่มมีส ำนักส่งเสริมวิชำกำรเกิดขึ้น ท ำหน้ำที่ ประสำนงำน
กำรเรียนกำรสอน งำนวิชำกำร และมีฝ่ำยทะเบียนและวัดผล ท ำหน้ำที ่เพิ่มจำก กำรประมวลผล    
อย่ำงเดียว มำท ำหน้ำที่ประสำนงำนด้ำนกำรเรียนกำรสอนด้วย  
  เมื่อวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2535 ได้รับพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ โปรดกระหม่อมพระรำชทำน      
นำมเป็นสถำบันรำชภัฏ จึงได้รวมส ำนักส่งเสริมวิชำกำรกับฝ่ำยทะเบียนและวัดผล เข้ำเป็นหน่วยงำน
เดียวกันโดยใช้ชื่อว่ำ “ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร”  
  วันที่ 10 มิถุนำยน 2547 มีกำรจัดตั้งมหำวิทยำลัยรำชภัฏขึ้นแทนสถำบันรำชภัฏจึงมีกำรแบ่ง
ส่วนรำชกำร  ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร จึงใช้ชื่อ
ว่ำ“ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน” ตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2548 เป็นต้นมำ  
  กำรแบ่งส่วนรำชกำรในส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน      
ตำมประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำร       
ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธำนี พ.ศ. 2549  กำรแบ่งส่วน
รำชกำรระดับงำน ประกอบด้วย  
 1. งำนบริหำรทั่วไป   

-  กำรอ ำนวยกำรทั่วไป กำรประสำนงำนศูนย์กำรศึกษำ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ   
กำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ และกำรจัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศ 

 
 



รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจ าปีการศึกษา 2557 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 

 2. งำนมำตรฐำนหลักสูตร 
-   กำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดท ำแผนกำรเรียน กำรจัดตำรำงสอนตำรำงสอบกำรจัดหมู่

เรียนพิเศษ และกำรตรวจสอบหลักสูตร 
 3. งำนพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

-   กำรสนับสนุนผลงำนวิชำกำร กำรศึกษำดูงำนและกำรศึกษำต่อกำรส่งเสริมกำรปฏิรูป   
กำรเรียนรู้ และกำรประสำนงำนด้ำนกำรสหกิจศึกษำ 
 4. งำนทะเบียนและประมวลผล 

-  กำรทะเบียนนักศึกษำ กำรตรวจสอบผลกำรเรียน กำรวัดผลกำรศึกษำกำรบันทึก    
ผลกำรเรียน กำรพิจำรณำกำรเทียบโอน และกำรตรวจสอบคุณวุฒิ 
 5. งำนวิเทศสัมพันธ์ 

-  กำรประสำนควำมสัมพันธ์กับสถำบันต่ำงประเทศ กำรจัดระบบสำรสนเทศกำรจัดหำทุน
ต่ำงประเทศ และกำรประสำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับต่ำงประเทศ 

หมำยเหตุ : กำรบริหำรงำนวิ เทศสัมพันธ์  แยกออกจำกส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ            
งำนทะเบียน 

 
 1.4 ปรัชญำ อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์  

 

 ปรัชญำ 
  “บริกำรดี วิชำกำรเด่น เน้นเทคโนโลยี” 
 

 อัตลักษณ์ (Identity) ของหน่วยงำน 
 “บริกำรแบบกัลยำณมิตร” 
 

 วิสัยทัศน์ 
 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เป็นหน่วยงำนชั้นน ำที่สนับสนุนด้ำนวิชำกำรเพ่ือ
มหำวิทยำลัยก้ำวสู่อำเซียน 
 

 พันธกิจ 
 1. พัฒนำและส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรส่งเสริมวิชำกำร 
 2. พัฒนำและส่งเสริมศักยภำพอำจำรย์ และบุคลำกรตำมสมรรถนะ 
 3. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือบริหำรจัดกำรด้ำนวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน ให้มีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
 2. เพ่ือส่งเสริมคณำจำรย์และบุคลำกร ให้ได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำร ให้มีคุณวุฒิ/ต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรสูงขึ้น 
 3. เพ่ือสนับสนุนกำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตร ให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร 
 4. เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำนวิชำกำรของคณะ มีคุณภำพและมำตรฐำนเดียวกัน 
 5. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำรงำนด้ำนวิชำกำรและงำนทะเบียน 
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 1.5 นโยบำยกำรประกันคุณภำพ 
  นโยบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

  เพ่ือยกระดับคุณภำพของกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำระบบกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพ
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  จึงก ำหนดนโยบำยกำรประกันคุณภำพไว้ดังนี้ 
  1. ให้ควำมส ำคัญกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงต่อเนื่องและถือเป็นส่วนหนึ่งของกำรปฏิบัติงำน 

2. จัดท ำมำตรฐำนและเกณฑ์กำรประเมิน เพ่ือกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพของงำนในแต่ละ   
กลุ่มงำนให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของมหำวิทยำลัยรำชภัฏว ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์          
จังหวัดปทุมธำนี และมำตรฐำนสำกล 
 3. จัดให้มีกำรด ำเนินกำร ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรด ำเนินกำรของทุกกลุ่มงำน 
ภำยใต้กรอบและมำตรฐำนที่ก ำหนด เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้บริหำรหน่วยงำนน ำไปใช้ในกำรพัฒนำระบบ         
กำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรมีควำมรู้เกี่ยวกับระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ตลอดจนตระหนักถึงบทบำทหน้ำที่ของแต่ละฝ่ำยที่มีส่วนสร้ำงคุณภำพให้เกิดขึ้น 

5. สนับสนุนให้บุคลำกรของส ำนักฯ มีส่วนร่วมในกำรสร้ำงระบบกำรประกันคุณภำพมีกำรติดตำม
และประเมินผล และน ำระบบกำรประกันคุณภำพสู่กำรปฏิบัติ 

6. ผู้ บริหำรต้องน ำข้อมูลที่ ได้ จำกรำยงำนสรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึ กษำ                       
ของคณะกรรมกำรผู้ตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ไปใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำและปรับปรุง
ระบบกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
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 1.6 โครงสร้ำงส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.7 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
รองศำสตรำจำรย์ ดร.มำนะ  ขำวเมฆ 

 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทะเบียน 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์คชินทร์  โกกนทุำภรณ ์

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิวัฒน์  ชนินำทศิรกิุล 

 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
อำจำรย์ ดร.สุภณดิำ  พัฒธร 

หัวหน้ำส ำนกังำนผู้อ ำนวยกำร 
นำงกนกพร  สณัห์ฤทัย 

กลุ่มงำน 
บริหำรท่ัวไปและประกันคุณภำพ 

บุคลำกร 
1. นำงพิชญำภรณ์  เพิ่มเติม 
2. นำงสำวมำนิดำ ปำมทุำ 
3. นำยฉัตรชัย  กำส ี

 
 

กลุ่มงำน 
มำตรฐำนหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน 

บุคลำกร 
1. นำงสำวพวงเพชร  พลทอง 
2. นำงสำวฐิติกำนต์  จิตรจำ 
3. นำงสำวกลอยทิพย์  ทิศเป็ง 
4. นำงสำวสุมำล ี ธรรมนิธำ 
5. นำยวำทิต  ทองมำก 
6. นำงสำวภำวณิี  จรีะดิษฐ ์
7. นำงสำวจำรุวรรณ  ค ำเงนิ 
8. นำงสำวภำริศำ  ส ำเนียงหงส ์
9. นำยสรำวุฒิ  คณะขำม 

กลุ่มงำน 
ทะเบียนและประมวลผล 

บุคลำกร 
1. นำงสำวจนิดำ  ไกรเดช 
2. นำงสำวสุดำพร นอ้ยทรง 
3. นำงปรำณี  พงษ์ธนะ 
4. นำงรัชฎำพร  ยอดศร ี

กลุ่มงำน 
บริหำรท่ัวไปและประกันคุณภำพ 

1. งำนบริหำรทั่วไป 
2. งำนบุคลำกร 
3. งำนสำรบรรณ 
4. งำนกำรเงนิและพัสด ุ
5. งำนกำรประชุม 
6. งำนแผนงำนและงบประมำณ 
7. งำนประสำนศูนย์ให้กำรศึกษำ 
8. งำนเว็บไซต์และข้อมูลสำรสนเทศ
นักศกึษำ 
9. งำนประกันคณุภำพ 

กลุ่มงำน 
มำตรฐำนหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน 

1. งำนหลักสตูร 
2. งำนรับสมัครนกัศกึษำและคัดเลือกนกัศกึษำ

ใหม่ 
3. งำนตำรำงสอนและตำรำงสอบ 
4. งำนอำจำรย์ผู้สอนและอำจำรย์พิเศษ 
5. งำนอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
6. งำนสหกจิศึกษำและฝกึประสบกำรณ์ 
7. งำนวำรสำรวไลยอลงกรณ ์
8. งำนพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำร 

 

กลุ่มงำน 
ทะเบียนและประมวลผล 

1. งำนเอกสำรหลักฐำนทำงกำรศกึษำ 
2. งำนลงทะเบียน 
3. งำนประมวลผลกำรศกึษำ 
4. งำนอนุมัติผลกำรศึกษำและปริญญำ 
5. งำนออกเอกสำรหลักฐำนกำรศกึษำ 
6. งำนพระรำชทำนปริญญำบัตร 
7. งำนวุฒิบัตรและเกียรติบัตร 
8. งำนตรวจสอบวุฒ ิ

ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทะเบียน รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 

หัวหน้ำส ำนกังำนผู้อ ำนวยกำร 
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 1.8 รำยช่ือผู้บริหำรชุดปัจจุบัน 
  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 
 

 1.9 รำยช่ือคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ 
  1. รองศำสตรำจำรย์ ดร.มำนะ  ขำวเมฆ  ประธำนกรรมกำร 
   2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิวัฒน์  ชินนำทศิริกุล กรรมกำร 
   3. อำจำรย์ ดร.สุภณิดำ  พัฒธร   กรรมกำร 
   4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์คชินทร์  โกกนุทำภรณ์ กรรมกำร 
   5. รองศำสตรำจำรย์ ดร.กรินทร์  กำญทนำนนท์ กรรมกำร (กรรมกำรภำยนอก) 
   6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุธี  พรรหำญ  กรรมกำร (กรรมกำรภำยนอก) 
   7. นำยวิกรม  ปิติสุข    กรรมกำร (ผู้ใช้บัณฑิต) 
   8. อำจำรย์ ดร.ปิยะวรรณ  เลิศพำนิช  กรรมกำร (ผู้ใช้บริกำรตำมพันธกิจ) 
   9. นำงสำวอำซู  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  พงษ์ธนะ   กรรมกำร 
   20. นำยทองสุข  โคกสลุด   กรรมกำร 
   21. นำยฉัตรชัย  กำสี    กรรมกำร 
   22. นำงสำวจำรุวรรณ  ค ำเงิน   กรรมกำร 
   23. นำงสำวภำริศำ  ส ำเนียงหงส์  กรรมกำร 
   24.  นำยสรำวุฒิ  คณะขำม   กรรมกำร 
   25. นำงกนกพร  สัณห์ฤทัย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   26. นำงสำวมำนิดำ ปำมุทำ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   27. นำงพิชญำภรณ์  เพิ่มเติม   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
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 1.10 บุคลำกร   
 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนมีบุคลำกร จ ำนวน 21 คน จ ำแนกเป็นอำจำรย์  
ข้ำรำชกำรพลเรือน ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนมหำวิทยำลัย พนักงำนรำชกำร และพนักงำนประจ ำ        
ตำมสัญญำจ้ำง ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 1.1 จ ำนวนบุคลำกร ปีกำรศึกษำ 2557 จ ำแนกตำมประเภท   
 

 ประเภทบุคลำกร/จ ำนวน 
 ต ำแหน่งทำงวิชำกำร ข้ำรำชกำร

พลเรือน 
ลูกจ้ำง
ประจ ำ 

พนักงำน
มหำวิทยำลยั 

พนักงำน
รำชกำร 

พนักงำน
ประจ ำตำม
สัญญำจ้ำง 

 อำจำรย ์ ผศ. รศ. ศ. 

 1 2 1 - 1 4 7 3 2 
รวม 4 1 4 7 3 2 
คิดเป็นร้อยละ 19.05 4.76 19.05 33.33 14.29 9.52 

 
ตำรำงท่ี 1.2  จ ำนวนบุคลำกร ปีกำรศึกษำ 2557 จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ   

วุฒิกำรศึกษำ 
ประเภทบุคลำกร/จ ำนวน 

รวม 
คิดเป็น
ร้อยละ อำจำรย ์ ข้ำรำชกำร

พลเรือน 
ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

พนักงำน 
มหำวิทยำลยั 

พนักงำน
รำชกำร 

พนักงำนประจ ำ
ตำมสญัญำจ้ำง 

ปริญญำเอก 2 - - - -  2 9.52 
ปริญญำโท 2 1 - 1 1  5 23.81 
ปริญญำตรี - - 3 7 2 2 14 66.67 
ต่ ำกว่ำปริญญำ
ตร ี

- - - - -  - - 

 

ตำรำงท่ี 1.3 รำยชื่อบุคลำกรจ ำแนกตำมต ำแหน่งงำน 
ล ำดับท่ี ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 

1 รองศำสตรำจำรย์ ดร.มำนะ  ขำวมฆ ผู้อ ำนวยกำร 
2 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิวัฒน์  ชินนำทศิริกุล 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  ยอดศร ี นักวิชำกำรศึกษำ 
9 นำงสำวสุมำลี  ธรรมนิธำ นักวิชำกำรศึกษำ 
10 นำยวำทิต  ทองมำก นักวิชำกำรศึกษำ 
11 นำงสำวกลอยทิพย์  ทิศเป็ง นักวิชำกำรศึกษำ 
12 นำงสำวภำริศำ  ส ำเนียงหงษ์ นักวิชำกำรศึกษำ 
13 นำยสรำวุฒิ  คณะขำม นักวิชำกำรศึกษำ 
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ล ำดับท่ี ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 
14 นำยฉัตรชัย  กำสี นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์
15 นำงสำวภำวิณี  จีระดิษฐ์ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
16 นำงสำวมำนิดำ ปำมุทำ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
17 นำงสำวจำรุวรรณ  ค ำเงิน เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
18 นำงสำวสุดำพร น้อยทรง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
19 นำงสำวจินดำ  ไกรเดช พนักงำนกำรศึกษำ 
20 นำงปรำณี  พงษ์ธนะ พนักงำนกำรศึกษำ 
21 นำงพิชญำภรณ์  เพิ่มเติม พนักงำนธุรกำร 

 
2.  งบประมำณ   

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้รับกำรจัดสรรงบ
ประมำณ เพ่ือใช้ในกำรบริหำรงำนตำมพันธกิจ  รวมทั้งสิ้น 34,718,361.61 บำท (สำมสิบสี่ล้ำนเจ็ดแสน
หนึ่งหมื่นแปดพันสำมร้อยหกสิบเอ็ดบำทหกสิบเอ็ดสตำงค์) โดยแยกเป็น 2 ส่วน คืองบประมำณที่ส ำนัก
ได้รับกำรจัดสรรและงบประมำณกลำง  ดังนี้  

งบประมำณท่ีส ำนักได้รับกำรจัดสรร 
งบประมำณ 

รำยกำร 
งบแผ่นดิน งบ กศ.ปช. งบ บ.กศ. รวม 

งบด ำเนนิงำน     
- ค่ำตอบแทน ใชส้อย วัสด ุ - 4,050,000 - 4,050,000 
- ค่ำสำธำรณูปโภค - 25,000 - 25,000 
- คชจ.ประกันคุณภำพฯ  25,000  25,000 
- กองทุนพัฒนำบุคลำกร  150,000  150,000 

รวม - 4,250,000 - 4,250,000 
(สี่ล้ำนสองแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) 

 

งบประมำณกลำง 
งบประมำณ 

รำยกำร 
งบแผ่นดิน งบ กศ.ปช. งบ บ.กศ. รวม 

งบด ำเนนิงำน 
- ค่ำตอบแทนกำรสอน  - 17,678,361.61 11,000,000 28,678,361.61 
งบรำยจำ่ยอื่น 
- พัฒนำหลักสูตร - - 450,000 450,000 
- ทุนกำรศึกษำนักศึกษำ - 1,340,000 - 1,340,000 

รวม - 19,018,361.61 11,450,000 30,468,361.61 
(สำมสิบล้ำนสี่แสนหกหมื่นแปดพันสำมร้อยหกสิบเอ็ดบำทหกสิบเอ็ดสตำงค์) 
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3.    ข้อเสนอแนะ แนวทำงเสริมจำกผลกำรประเมินจำกผลประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน   
      วงรอบปีกำรศึกษำ  2556 

 1. ในกำรเขียนเกณฑ์กำรประเมิน ควรเขียนให้ตรงกับเกณฑ์ของ สกอ. 
 2. ให้ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เป็นหน่วยงำนในกำรวำงระบบและกลไก  
  รวมทั้งก ำกับ และควบคุมให้ปฏิบัติตำมพันธกิจ ของส ำนักฯ ที่เกี่ยวข้องกับของ สกอ. และ สมศ. 
 3. บุคลำกรในส ำนักงำนควรท ำควำมเข้ำใจในกฎ ระเบียบ ที่เก่ียวข้องกับกำรประกันคุณภำพ 
  ในปัจจุบันและอนำคตอันใกล้ 
 4. กำรจัดท ำคู่มือเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในระดับหลักสูตร/สำขำวิชำ ที่เน้นคุณภำพและมำตรฐำนบัณฑิต    
      ในระดับสำกล และรองรับเกณฑ์กำรประเมินในปีกำรศึกษำ 2557 
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนำคุณภำพงำนวิจัยให้สอดรับกับดัชนีบ่งชี้ฯ 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ประจ าปีการศึกษา 2557   

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  การบริหารของหน่วยงานสนับสนุนเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ และเอกลักษณ์ของหน่วยงาน
สนับสนุน 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้:  
1) รศ.ดร.มานะ  ขาวเมฆ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
1) ผศ.วิวัฒน์  ชินนาทศิริกุล 
2) ผศ.คชินทร์ โกกนุทาภรณ์ 
3) อ.ดร.สุภณิดา พัฒธร 
4) นางกนกพร สัณห์ฤทัย 

โทรศัพท์ : 091-873-1881 โทรศัพท์ : 097-247-4434 
E-mail : mana@vru.ac.th E-mail : nongja_12@hotmail.com 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อ เกณฑ ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการ

วิเคราะห์ SWOT โดยเช่ือมโยง
กับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและ
สอดคล้องกั บวิสั ยทั ศน์ ของ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัย รวมทั้ง
สอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของหน่วยงาน และ
พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
และแผนปฏิบัติการประจ าปี    
ตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผล
ตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์ และเสนอผู้บริหาร
หน่วยงานและผู้บริหารระดับ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์   (เอกสาร 
5.1.1(1)) และมีการประชุมคณะกรรมการจัดท า
แผนกลยุทธ์ (เอกสาร 5.1.1(2)) โดยมีการวิเคราะห์ 
SWOT และเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน
และสอดคล้ องกั บวิ สั ยทั ศน์ ของหน่ วยงาน 
มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของหน่วยงาน และจัดท าแผนกลยุทธ์
ของส านัก (เอกสาร 5.1.1(3)) 
 

2. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณขึ้น 
(เอกสาร 5.1.1(4)) โดยคณะกรรมมีหน้าที่จัดท า
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ให้สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
(เอกสาร 5.1.1(4) - 5.1.4(6)) 
 

3. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 2558 โดยมีโครงการ งบประมาณ และ
มีตัวบ่งช้ี เป้าหมาย ของแผนปฏิบัติราชการตาม
พันธกิจและวิสัยทัศน์ของส านักอย่างชัดเจน 
(เอกสาร 5.1.1(7)) และมีการเสนอแผนปฏิบัติ
ราชการในที่ประชุมส านัก เพื่อพิจารณาร่วมกัน 
(เอกสาร 5.1.1 (8)) และจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ (เอกสาร 5.1.1 (9)) 

5.1.1(1) ค าสั่งที่ 1675/2556 ลงวันที่ 3 ก.ย. 
56 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกล
ยุทธ์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
5.1.1(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
จั ดท าแผนกลยุทธ์ เพื่ อพิ จารณาและ
วิเคราะห์ SWOT ของส านัก 
5.1.1 (3) แผนกลยุทธ์ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ป ี2556-2560 
5.1.1(4) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
การเงินและงบประมาณ ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
5.1.1(5) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารการเงินและงบประมาณ 
5.1.1 (6) แผนกลยุทธ์ทางการเงินส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปี 2556 - 
2560 
5.1.1(7) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
5.1.1(8) รายงานการประชุม ส านักส่งเสริม
วิชาการ และงานทะเบียน ครั้งที่ 5/2557 
วันที่ 17 กันยายน 2557  
5.1.1 (9) แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 
2558 
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ข้อ เกณฑ ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
4. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้เสนอ
แผนปฏิบัติ ราชการต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (เอกสาร 5.1.1 (10)) 
 

5. ส านักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้
รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ
ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยมีผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายทุกโครงการใช้งบประมาณไปร้อยละ 
97.28 (5.1.1(11)) 

5.1.1(10) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลั ยครั้ งที่  11/2557      
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 
5.1.1(11) บันทึกรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการของ
ส านัก รอบ 12 เดือนปีงบประมาณ 2557 
และรายงานความก้าวหน้ าการด าเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 3 เดือน 6 
เดือน และ 9 เดือน 

2 ด าเนินการน าข้อมูลทางการเงินไป
ใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและ
วิเคราะห์สถานะทางการเงิน และ
ความมั่นคงของหน่วยงานอย่าง
ต่ อเนื่ อง และจั ดท ารายงาน
ทางการเงิ นอย่ างเป็ นระบบ 
รายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน 
และมหาวิทยาลัย รวมถึงติดตาม
ผลการใช้ เงิ นให้ เป็ นไปตาม
เป้ าหมาย และน าข้ อมู ลจาก
รายงานไปใช้ในการวางแผนการ
ตัดสินใจ 

1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ
ของส านัก เพื่ อด าเนินงานบริหารการเงินและ
งบประมาณของส านัก (เอกสาร 5.1.2(1)) มีการน า
ข้อมูลสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ 2557 (เอกสาร 5.1.2(2)) มาใช้ในการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย เพื่อพิจารณาและวิเคราะห์
จัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับโครงการและ
กิจกรรมตามพั นธกิจของส านั ก ในปี  2558 
(เอกสาร5.1.2(3))  เพื่ อให้ สอดคล้ องกั บ
งบประมาณที่ ได้ รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 
(เอกสาร 5.1.2(4))  และทบทวนและจัดสรรการใช้
จ่ายงบประมาณตามหมวดเงิน จัดท าแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี งบประมาณ 2558 
(เอกสาร 5.1.2(5))   
 

2. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ 
โดยท าจัดรายงานสรุปการเบิกใช้งบประมาณ 
(เอกสาร 5.1.2(6)) และรายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (เอกสาร 
5.1.2(7)) เสนอต่อคณะกรรมการบริหารการเงิน
และงบประมาณส านักและมหาวิทยาลัยทุก 3 
เดือน (เอกสาร 5.1.2(8) -  5.1.2(9)) 
 

3. มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารการเงิน
และงบประมาณของส านักเพื่อน าเสนอรายงานสรุป
การเบิกใช้งบประมาณ และรายงานความก้าวหน้า
การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ เพื่อ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย วิเคราะห์สถานะทางการเงิน 
และติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
รวมถึงพิจารณาวางแผนการใช้งบประมาณคงเหลือ
ให้เหมาะสมต่อการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมที่
ยังไม่ได้ด าเนินการ (เอกสาร 5.1.2(9)) 
 

5.1.2(1) ค าสั่ง ที่ 2409/2556 เรื่อง แต่งตั้ง
คณ ะกรรมการบริ หารการเงินและ
งบประมาณ ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 
5.1.2(2)  สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 
5.1.2(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารการเงินและงบประมาณครั้ งที่ 
1/2558 วันที่ 24 ตุลาคม 2557 
5.1.2(4) เอกสารแสดงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
5.1.2(5) แผนการใช้จ่ ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
5.1.2(6) รายงานการเบิกใช้งบประมาณ 
แผ่นดิน งบรายได้  (กศ.ปช.และ บกศ.)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 3 
เดือน  รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน 
5.1.2(7)รายงานความก้าวหน้าการด าเนิน
โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการรอบ 3 
เดือน  รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน 
5 .1 .2 (8 ) บั น ทึ ก ข้ อค วาม  ที่  ศ ธ 
0551.11/049  บันทึกข้อความ ที่  ศธ 
0551.11/204 และบันทึกข้อความ ที่ ศธ 
0551.11/536 
5.1.2(9) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารการเงินและงบประมาณ ครั้ งที่ 
2/2558 วันที่ 26 ธ.ค. 2557 ครั้งที ่3/2558 
วันที่ 27 มีนาคม 2558 และครั้งที่ 4/2558 
วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 
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ข้อ เกณฑ ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 

3 ด าเนิ นงานตามแผนบริ หาร        
ความเสี่ ยงที่ เป็ นผลจากการ
วิเคราะห์  และระบุปัจจัยเสี่ยง      
ที่ เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือ
ปั จจัยที่ ไม่สามารถควบคุมได้        
ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธ
กิจของหน่วยงาน  เพื่อให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 
 
 

1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ค าสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ที่ 2458/2557 ลงวันที่ 12 
ธั น ว าค ม  2557 (เอ ก ส าร  5.3.1 (1)) โด ย
ประกอบด้วยผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนเป็นประธานและ มีตัวแทนฝ่าย
ต่างๆ  ในส านักส่งเสริมวิชาการเป็นกรรมการ  โดยมี
หน้าที่จัดท าคู่มือบริหารความเสี่ยง วิเคราะห์และ
ระบุปัจจัยความเสี่ยง ติดตาม การด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ ยง ก าหนดแนวทางและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง 
และการแต่ งตั้ งคณะกรรมการติ ดตามและ
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง(เอกสาร 5.3.1 
(2)) 
 

2. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงประชุ ม 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่  4/2557         
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 (เอกสาร 5.1.3 (3))  เพื่อ  
2.1 ก าหนดนโยบายบริหาร ความเสี่ยง  
2.2 ระบุความเสี่ยง  
2.3 จัดท าคู่มือบริหารความเสี่ยง (เอกสาร 5.1.3 (4)) 
2.4 การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง  ระเบียบ
วาระที่ 4.4 (เอกสาร 5.1.3 (3))   
2.5 แผนการจัดการความเสี่ยง (เอกสาร 5.1.3 (5)) 
 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายงานผลการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง และแผนจัดการความเสี่ยง ต่อ 
ส านกังานอธิการบดี (เอกสาร 5.1.3 (6)) 
 

4. คณะกรรมการบริหารความเสียงจัดท ารายงาน
การประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบรายงาน ปย.2) (เอกสาร 5.1.3 (7)) 
 

5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหาร
ความเสี่ยง ตรวจสอบแบบรายงานตรวจแบบรายงาน 
ปย 2 สรุปผลการด าเนินกิจกรรมในการจัดการ
ความเสี่ยง เพื่อรายงานการติดตามและรายงาน (Risk 
monitoring) โดยการติดตามผลประกอบด้วย ความ
เสี่ ยง กิจกรรมที่ ควบคุม ผลลัพธ์ของการท า
กิจกรรม ระยะเวลา ด าเนินการ ความคืบหน้า 
ปัญหาและอุปสรรค (เอกสาร 5.1.3 (8)) 
 

6. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหาร
ความเสี่ยงรายงานผลการประเมินผลและปรับปรุง
การควบคุมภายในต่อคณะกรรมการประจ าส่วน

5.1.3 (1) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ท่ี  2458/2557 ลงวั นที่  12 
ธันวาคม 2557 
5.1.3 (2) ค าสั่งส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบี ยน 002/2557 ลงวันที่  12 
ธันวาคม 2557 
5.1.3 (3) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 
26 ธันวาคม  2557 
5.1.3 (4)  คู่มือบริหารความเสียง 
5.1.3 (5) แผนการจัดการบริหารความเสี่ยง 
5.1.3 (6) บั นทึ กข้ อความ ที่  862/2557 
วันที่ 29 ธันวาคม 2557 
5.1.3 (7) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
รบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 1/2558 เมื่อวัน
พุธที่ 14 มกราคม 2558 
5.1.3 (8) ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2558 
เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม  2558  
5.1.3 (9) รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
ประจ าส่วนราชการ ส านักส่งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบียน  
 5.1.3 (10) รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
ประกันคุณภาพ  ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 
5.1.3 (11) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง ครั้งที่ 
2/2558 เมื่อวันที่พุธที่ 19 สิงหาคม 2558 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจ าปกีารศึกษา 2557 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 
 

ข้อ เกณฑ ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
รายการ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
(เอกสาร 5.1.3 (9)) และคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(เอกสาร 5.1.3 (10)) มี ข้ อเสนอแนะในการ
ด าเนิ นการบริ การความ เสี ยงต่ อคณ ะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อน าไปใช้ในการ
วางแผน การด าเนินการบริการความเสี่ยงต่อไป 
(เอกสาร 5.1.3 (10)) 
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงน าข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประกันคุณภาพ ส านักส่งเสริม
วิชาการ ด าเนินการปรับปรุง เพื่อวางแผนการ
ด าเนินการบริหารความเสี่ยงในปีการศึกษา 2558  
(เอกสาร 5.1.3 (11)) 

4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
อย่ างครบถ้วนทั้ ง 10 ประการ      
ที่อธิบายผลการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน 
 
 

ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นเครื่องมือ
ในการบริหาร ตามหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมให้ใช้หลักธรรมาภิ
บาลทั่วทั้งองค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาลทั้ง 
10 ข้อ คือ 

 

1) หลักประสิทธิผล ส านักมีการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติ ราชการที่ ก าหนดไว้โดย
ค านึงถึง Input และ Output  ซึ่งเป็นไปตาม
แผน เป้าหมายและตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการตามภารกิจที่ก าหนด 
หลักประหยัดและคุมค่า (เอกสาร 5.1.4(1) - 
5.1.4(2))  
 

2) หลักประสิทธิภาพ มีการน าระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ ได้แก่ มี
โปรแกรมซอฟแวร์ส าเร็จรูประบบจัดการช้ัน
เรียน(เอกสาร 5.1.4 (3) ส าหรับเป็นฐานข้อมูล
งานทะเบียนและงานจัดการเรียนการสอน  มี
คู่มือการปฏิบัติงาน (เอกสาร 5.1.4 (4)) และมี
คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอ ต่อการใช้งานพร้อมให้
สืบค้นความรู้ผ่าน ระบบ internet ผู้รับบริการ
สามารถติดต่อผู้บริหารและบริการต่างๆของ
ส านักผ่านช่องทางต่างๆและสื่อเทคโนโลยี 
(เอกสาร 5.1.4 (5))  
 

3) หลักการตอบสนอง มีการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารที่หลากหลายช่องทาง มีการรับสมัคร
นักศึ กษาหลากหลายวิธี  เพื่ อตอบสนอง
นโยบายการจัดการศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย  ในเรื่องเวลาในการให้บริการ มีการ

5.1.4(1)  แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร
ปีงบประมาณ 2558  
5.1.4 (2) รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ 
5.1.4(3) เอกสารคู่มือการใช้โปรแกรม 
ระบบจัดการช้ันเรียน  
5.1.4(4) คู่ มื อการปฏิบัติ งาน ส านั ก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
5.1.4(5) Print out เว็บไซต์ของส านัก 
แสดงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
และสายตรงผู้บริหาร การประเมินผล
การสอนของอาจารย์ ระบบ CMS และ
งานต่างๆ  ของส านัก 
5.1.4(6) แบบ มรว. 15 ค าร้ องขอ
หนังสือรับรอง  
5.1.4(7) แบบมรว.16 ค าร้ องขอใบ
รายงานผลการเรียน 
5.1.4(8) คู่มือการรับสมัครนักศึกษา ทั้ง
ภาคปกติและภาคพิเศษ 
5.1.5(9) แผนพับรับสมัครศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี 
5.1.4(10) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
วิชาการ 
5.1.4(11) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาผลงานวิชาการ ต ารา 
5.1.4(12) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
5.1.4(13) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
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ข้อ เกณฑ ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ก าหนดเวลาในการให้บริการที่ ชัดเจน เช่น 
แบบ มรว. 15 ค าร้องขอหนั งสื อรับรอง 
เอกสาร 5.1.4(6)) และ แบบมรว.16 ค าร้องขอ
ใบรายงานผลการเรียน เอกสาร 5.1.4(7)) มี
การระบุเวลายืนค าร้อง และ เวลารับ และ
ช่องทางการให้บริการ มีช่องทางในการรับ
สมัครเป็นนักศึกษาหลายช่องทางเช่น การรับ
สมัครเป็นนักศึกษา ออนไลน์ การรับสมัคร
ตรงที่มหาวิทยาลัย และรับสมัครเป็นนักศึกษา
ตามโรงเรียนเป้าหมายโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(เอกสาร 5.1.4(8)) , (เอกสาร 5.1.4(9)) 
 

4) หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหารของส านักได้รับ
การแต่งตั้ ง เป็นกรรมการหรือคณะท างาน ใน
กิจการของมหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
อย่างต่อเนื่ อง (เอกสาร 5.1.4(10), 5.1.4(11), 
5.1.4(12))  
 

5) หลั กความโปร่ งใส ผู้ บริ หารได้ มี การ
ประเมินผลงานของบุคลากรโดยใช้หลักความ
โปร่งใส มีการพิจารณาผลงานร่วมกันระหว่างผู้
ประเมินและผู้ถูกประเมินโดยเปิดเผยผลการ
ประเมินให้ทราบและเสนอแนะแนวทางร่วมกัน
ในการพัฒนางานของส านัก มีการด าเนินงานที่
สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน (เอกสาร 
5.1.4(13), 5.1.4(14)) 
 

6) หลักการมีส่วนร่วม มีการบริหารงานและ
ก ากับการด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการ  
มีการแบ่งงานตามโครงสร้างการบริหารของ
หน่วยงาน และมีการแต่งตั้งบุคลากรร่วม เป็น
คณะกรรมการ และคณะท างานต่างๆ เช่น 
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เสี่ ย ง 
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
(เอกสาร 5.1.4(15) -  5.1.4(16)) 
 

7) หลักการกระจายอ านาจ มีการแต่งตั้งรอง
ผู้อ านวยการส านักและมอบหมายงานในความ
รับผิดชอบของผู้อ านวยการให้รองผู้อ านวยการ
ส านกั (เอกสาร 5.1.4(17) – 5.1.4 (18)) 
8) หลักนิติธรรม มีการบริหารงานโดยถือปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎระเบี ยบ ข้อบั งคั บของ
มหาวิทยาลัย (เอกสาร 5.1.4(19) - 5.1.4(20))  
 

9) หลักความเสมอภาค มีการมอบหมายให้
บุคลากรรับผิดชอบงานตามภารกิจโดยยึดหลัก 

ประเมินผลงานของบุคลากร 
5.1.4(14) คู่ มื อ ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร
ปฏิ บั ติ งาน ของข้ าราชการ สั งกั ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ 
5.1.4(15) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 
5.1.4(16) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
5.1.4(17) ค าสั่งแต่งตั้งรองผู้อ านวยการ 
5.1.4(18) หนังสือมอบหมายงาน 
5.1.4(19) คู่ มื อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ 
5.1.4(20) เอกสารประกอบ การอบรม
พนักงานมหาวิทยาลัยความรู้ด้ าน
ระเบียบ กฎหมาย 
5.1.4(21) รายงานการประชุมบุคลากร
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
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ข้อ เกณฑ ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ความเสมอภาค ให้บุคลากรทุกคนแสดงความ
คิดเห็นต่อการด าเนินงานต่างๆของส านัก 
(เอกสาร 5.1.4(21)) 
10) หลักมุ่งมั่นฉันทามติ มีการประชุมบุคลากร
เพื่อรับฟัง ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและมีมติ
ร่วมกันเพื่อด าเนินงาน/กิจกรรมของส านัก 
(เอกสาร 5.1.4(21)) 

5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้
ทั้ งที่ มี อยู่ ในตั วบุ คคล ทั กษะ   
ของผู้มีประสบการณ์ ตรง และ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็น
ความรู้ ครอบคลุ มพั นธกิ จ          
ของหน่วยงานจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 

1. ส านั กส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบี ยน
ด าเนินการบริหารจัดการความรู้ โดยแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการประกอบด้ วย ผู้ อ านวยการ         
รองผู้อ านวยการ และบุคลากรทุกฝ่าย (เอกสาร 
5.1.5 (1))  
2. ส านักได้ด าเนินการทบทวนและจัดท าแผนการ
จัดการความรู้ประจ าปีการศึกษา 2557 โดยจัด
ประชุมบุคลากรส านัก เพื่อทบทวนความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการความรู้ คัดเลือกและ
ก าหนดขอบเขตของการจัดการความรู้ และได้ระบุ
เป็นความรู้ที่ต้องการทราบ คือ “การรับสมัคร
นักศึกษาระดับปริญญาตรี”  (เอกสาร 5.1.5 (2) - 
5.1.5 (4))  
3. ส านักได้จัดท าแผนและเป้าหมายในการจัดการ
ความรู้ปีการศึกษา 2557 ให้สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์  ที่  1 ของส านั ก เรื่ อง ส่ งเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพ กลยุ ทธ์ที่  1.1ส่ งเสริ ม 
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาคปกติและ
ภาคพิเศษ และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
ที่  3 การพัฒนาระบบการบริหาร บริการ และ
วิชาการ กลยุทธ์ที่  3.1 พัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบงานวิชาการและงานทะเบียน (เอกสาร 5.1.5 
(5))  
4. ส านักมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายบุคคลที่จะ
ได้รับการพัฒนาความรู้เรื่องการรับสมัครนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี (เอกสาร 5.1.5 (6)) 
5. จัดโครงการต่าง ๆ  เพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้
ได้รับการพัฒนาความรู้ 

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  “การรับสมัคร
นักศึกษาระดับปริญญาตรี” (เอกสาร 5.1.5 (7))  

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  “การรับสมัคร
นักศึกษาระดับปริญญาตรี” (เอกสาร 5.1.5 (8))  
6. มีการรวบรวมความรูเ้รื่องการรบัสมัครนักศึกษา
ระดับปรญิญาตรี และจดัเก็บอย่างเป็นระบบโดย

5.1.5 (1)  ค าสั่งที่ 076/2557 
5.1.5 (2)  บันทึกเชิญประชุมระดม        
ความคิดเห็นเลือกองค์ความรู้ 
5.1.5 (3)  เอกสารลงนามการประชุม 
5.1.5 (4)  รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2557 
วันที่ 10 กันยายน 2557  ซึ่งมีวาระการก าหนด 
KM ของส านักดังนี้ 
        ก าหนดขอบเขตของ KM คือ         
“การรับสมัครนักศึกษาระดับปรญิญาตรี”  
5.1.5 (5) แผนการจัดการความรู้เรื่องการรับ
สมัครนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี
5.1.5 (6)  แผนการจัดการความรู้เรื่องการ
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
5.1.5 (7)  รายงานผลการรายงานผล        
การด าเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
“การรับสมัครนักศึกษา ครั้งที่ 1” วันที่ 19 
กันยายน 2557)  
5.1.5 (8)  รายงานผลการรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การ
รับสมัครนั กศึกษา ครั้ งที่  2” วันที่  30 
กันยายน 2557)  
5.1.5 (9) คู่มือการสมัครศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ แบบ
ออนไลน ์
5.1.5 (10) Print out เว็บไซตส์ านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนแสดงข้อมูล KM 
5.1.5 (11) ใบลงนามการรับคู่มือการรับ
สมัครนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี
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ข้อ เกณฑ ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลกัษณ์อักษร โดยจัดท าคู่มือ 
“คู่มือการสมัครศึกษาตอ่ระดบัปริญญาตรภีาคปกติ 
แบบออนไลน”์ (เอกสาร 5.1.5(9)) เผยแพร่คู่มือ 
“การรบัสมัครนักศกึษาปรญิญาตร”ี ในเว็บไซต์
ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน (เอกสาร 
5.1.5(10)) แจกคู่มือการรบัสมัครให้กบั
กลุม่เปา้หมายในการจดัการความรู้(เอกสาร5.1.5(11)) 

6 การก ากั บติ ดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนการบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากร 
 
 
 

1. มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ส านัก ปีการศึกษา 2556 ต่อที่ประชุมส านัก 
(เอกสาร 5.1.6(1)) 
 

2. ผู้บริหารจัดท าแผนบริหารส านักโดยน าข้อมูล
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
ข้ อเสนอแนะต่ างๆ จากการประชุ มสภา
มหาวิทยาลัยมาจัดท าแผนบริหารส านัก(เอกสาร 
5.1.6 (1)  และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนแผนพัฒนาบุคลากรของส านัก (เอกสาร 5.1.6 
(2) เพื่อให้การส่งเสริมพัฒนาผู้บริหารบุคลากรมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น(เอกสาร 5.1.6 (3)  มีการเสนอ
แผนพัฒนาบุคลากรต่อที่ประชุมส านัก เพื่อให้มี
ส่วนร่วมในการพิจารณา(เอกสาร 5.1.6 (4)  

 

3.. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ส านักและแผนพัฒนาบุคลากร  โดยรายงานผลในที่
ประชุมส านักและรายงานต่อคณะกรรมการประจ า
ส่วนราชการ (เอกสาร 5.1.6(5) - 5.1.6(8) 

5.1.6(1) รายงานการประชุมส านัก ครั้งที่ 
6/2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 
5.1.6(2) แผนบริหารส านัก ปีการศึกษา 
2557 
5.1.6(3) ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 2548/2557 
เรื่ อง แต่ งตั้ งคณ ะกรรมการจั ดท า
แผนพัฒนาบุคลากร ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน สั่ง ณ วันที่ 22 ธันวาคม 
2557 
5.1.6(4) แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 
2558 ส านั กส่ งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
5.1.6(5) รายงานการประชุมส านัก ครั้งที่ 
1/2559 เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2558 
5.1.6 (6) รายงานการประชุมส านัก ครั้งที่ 
3/2558 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 
5.1.6(7) รายงานสรุปการด าเนินงานตามแผน
บริหารส านัก ปีการศึกษา 2557 
5.1.6(8) รายงานสรุปการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 
5.1.6(9) รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
ประจ าส่วนราชการ 

7 ด าเนิ นงานด้ านการประกั น
คุณภาพการศึกษาภายในตาม
ระบบและกลไกที่ เหมาะสมและ
สอดคล้ องกั บพั นธกิ จและ
พัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับ
ให้การด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่ งของการ
บริหารงานหน่วยงานตามปกติที่
ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบคุ ณภาพ และ       
การประเมินคุณภาพ 

1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้อง
กับนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
(เอกสาร5.1.7(1))   มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีการจัดท าคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของส านัก ปีการศึกษา 
2557 (เอกสาร5.1.7(2)) มีการจัดท าค าสั่งเพื่อ
มอบหมายหน้าที่และการมีส่วนร่วมในงานประกัน
คุณภาพ (เอกสาร 5.1.7(3), 5.1.7(4) มีการน าผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึ กษา 2556 (เอกสาร 5.1.7(5)) เสนอ
คณะกรรมการบริหารส านักเพื่อรายงานผลและ
วิเคราะห์การด าเนินงาน (เอกสาร 5.1.7(6)) โดย

5.1.7(1) นโยบายการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย 
5.1.7(2) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2557 ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
5.1.7(3) ค าสั่ง ที่ 697/2558 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
5.1.7(4) ค าสั่ง ที่ 694/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้
ก ากับดูแลและผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
5.1.7(5) รายงานสรุปผลการตรวจประเมิน
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ข้อ เกณฑ ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพจากข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน เสนอที่ประชุมส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน วันที่ 17 กันยายน 2557 (เอกสาร 
5.1.7(7)) เพื่อจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพฉบับ
สมบูรณ์ (เอกสาร 5.1.7(8))  และมีการปรับปรุง
และพัฒนางานในส่วนต่าง ๆ  ตามข้อเสนอแนะ 
(เอกสาร 5.1.7(9))  ดังนี ้
    1) มีการวางระบบและกลไกในการรับสมัคร
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี  (เอกสาร 5.1.7(10)) 
    2) การจัดท าคู่มือสหกิจศึกษา (นานาชาติ) เพื่อ
เป็นแนวปฏิบัติ  ที่ เน้นคุณภาพและมาตรฐาน
บัณฑิต ในระดับสากล (เอกสาร 5.1.7(11)) 
    3) แก้ไขเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ให้ตรงตามเกณฑ์ของ สกอ. ในรายงาน      
การประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2556 และ
ในรายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 
2557 (เอกสาร 5.1.7(12), 5.1.7(13)) 
    4) มีการประชุมเพื่อแจ้งเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2557 ให้บุคลากรในส านักงานทราบ เพื่อท าความ
เข้าใจในกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพในปัจจุบัน (เอกสาร 5.1.7(14)) 
 

2. ส านั กส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบี ยน   
สนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มีความรู้
และท าความเข้าใจในงานประกันคุณภาพโดยน า
ข้อมูล เข้าที่ประชุมส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน (เอกสาร 5.1.7(15) - 5.1.7(18)) และส่ง
บุคลากรเข้าร่วมประชุม/อบรมกับมหาวิทยาลัย 
(เอกสาร 5.1.7(19))  
 

3. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการน า
ระบบการประกันคุณภาพมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการท างาน โดยเริ่มจากการวางแผนการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2558  (เอกสาร 5.1.7(20)  และมีการ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ รอบ 3 เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน แสดง
การใช้จ่ายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและ
งบประมาณของส านัก (เอกสาร 5.1.7(21)) และ
เสนอมหาวิทยาลัย (เอกสาร 5.1.7(22)) เพื่อ
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงเพื่อ

คุณภาพการศึ กษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2556 ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 
5.1.7(6) รายงานการประชุมส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน วันที่ 7 กรกฎาคม 
2557 รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 
5.1.7(7)  รายงานการประชุมส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน วันที่ 17 กันยายน 
2557 พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพ 
5.1.7(8) แผนพัฒนาคุณภาพจากผลการ
ประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในวงรอบปี
การศึกษา 2556 ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 
5.1.7(9) รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในวงรอบปีการศึกษา 
2556 
5.1.7(10) คู่มือการรับสมัครนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี 
5.1.7(11) คู่มือสหกิจศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 
5.1.7(12) รายงานการประเมินตนเอง 
ประจ าปี 2556  
5.1.7(13) รายงานการประเมินตนเอง 
ประจ าปี 2557 
5.1.7(14) รายงานการประชุมส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน วันที่ 12 มีนาคม 
2558 แจ้งเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 
5.1.7(15) รายงานการประชุมส านักส่งเสริม
วิ ชาการและงานทะเบี ยน วั นที่  7 
กรกฎาคม 2557 รายงานผลการประเมิน
การประกันคุณภาพ  ปีการศึกษา 2556 
5.1.7 (16) รายงานการประชุมส านั ก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 12 
มีนาคม 2558 แจ้ งเกณฑ์ การประกัน
คุณภาพการศึ กษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2557 และพิจารณาก าหนด
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี 
5.1.7(17)  รายงานการประชุมส านักส่งเสรมิ
วิชาการและงานทะเบียน วันที่ 8 มิถุนายน 
2558 รายงานผลการประเมินตนเอง รอบ 9 เดือน 
5.1.7(18) รายงานการประชุมส านักส่งเสริม
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ข้อ เกณฑ ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
พัฒนาให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย และมีการ
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง (เอกสาร 5.1.7(23))      
มีการรายงานผลการประเมินตนเองรอบ 12 เดือน
ให้ คณะกรรมการประจ าส่ วนราชการ และ
คณะกรรมการประกันคุณภาพของส านักพิจารณา
และให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการด าเนินงาน 
(เอกสาร 5.1.7(24) – 5.1.7 (25))  

วิชาการและงานทะเบียน วันที่ 28 
กรกฎาคม 2558 รายงานผลการประเมิน
ตนเอง รอบ 12 เดือน 
5.1.7(19) บันทึกข้อความและค าสั่งให้เข้า
ร่วมประชุมเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย 
5.1.7(20) แผนปฏิบั ติ ราชการประจ าปี
งบประมาณ 2558 ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 
5.1.7(21) คณะกรรมการบริหารการเงินและ
งบประมาณของส านัก ครั้งที่ 1/2558 – 4/2558 
5.1.7(22) บั นทึ กข้ อความ ส่ งรายงาน
ความก้ าวหน้ าการด าเนิ นโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 รอบ 3 เดือน  6 เดือน และ 9 เดือน 
5.1.7(23) รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
ประจ าส่วนราชการ ส านักส่งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบียน  
5.1.7(24) รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
ประกันคุณภาพ  ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมายปี 2557 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีผลการด าเนินการ 5 ข้อ 7 ข้อ 5  บรรล ุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 บริการแบบกัลยาณมิตร   (ตัวบ่งชี้พัฒนา)  
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้:  
1) รศ.ดร.มานะ  ขาวเมฆ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
1) ผศ.วิวัฒน์  ชินนาทศิริกุล 
2) ผศ.คชินทร์ โกกนุทาภรณ์ 
3) อ.ดร.สุภณิดา พัฒธร 
4) นางกนกพร สัณห์ฤทัย 

โทรศัพท์ : 091-873-1881 โทรศัพท์ : 097-247-4434 
E-mail : mana@vru.ac.th E-mail : nongja_12@hotmail.com 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมการผลิตบัณฑิต           
การพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร ให้บริการด้านวิชาการและงานทะเบียนตลอดจนบริหารจัดการประสานงาน        
ด้านวิชาการกับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา  ประชาชนทั่วไปและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
มุ่งเน้นการบริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ  เกิดทัศนคติที่ดีต่อการรับบริการ และมีความพึงพอใจสูงสุด       
อันจะน าไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กร 
   การบริการแบบกัลยาณมิตร หมายถึง การให้ความช่วยเหลือหรือการด าเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ อ่ืน
ประดุจเป็นเพื่อนสนิท โดยมีหลักการให้บริการดังนี้ 
   1. บริการด้วยความเต็มใจ (จิตบริการ)  เป็นการให้บริการด้วยอาการยิ้มแย้มแจ่มใส กระตือรือร้น สะดวกและเป็น
กันเอง 
   2. บริการด้วยวาจาสุภาพ เป็นการให้บริการด้วยค าพูดที่สุภาพ น้ าเสียงที่พูดชัดเจน เป็นมิตร   
  3. บริการอย่างผู้มีปัญญา   เป็นการให้บริการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว อธิบายในสิ่งที่ผู้มารับบริการไม่รู้ ได้ด้วย
ความชัดเจน และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม 
  4. บริการแบบผู้แนะน าที่ดี  เป็นการแนะน าบริการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ท าให้เกิดความ
พึงพอใจต่อผู้รับบริการ 
   5. บริการด้วยความอดทน เป็นการรับฟังค าติชม การซักถามซ้ า ๆ หรือ บ่อย ๆ และอดทนต่อค าพูดและ
อารมณ์ฉุนเฉียวของผู้รับบริการ โดยไม่เกิดอารมณ์คล้อยตาม   
  6. บริการอย่างผู้รู้ การที่ผู้ให้บริการสามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อน ให้เข้าใจ โดยเกิดจากความรู้ ความเข้าใจ 
ในงานที่ให้บริการอย่างลึกซึ้ง และรวดเร็ว 
  7. บริการเสมอภาค ให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกคนด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันตามล าดับก่อน – หลัง 
  
เกณฑ์มาตรฐาน  
 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านการให้บริการ 
 2. มีการวางแผนการด าเนินงานด้านการให้บริการ 
 3. มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานด้านการให้บริการ และจัดท ารายงานสรุปผลความพึงพอใจ 
  ในการให้บริการ เสนอต่อที่ประชุมส านัก 
 4. มีผลคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่ต่ ากว่า 3.51 ในทุกด้าน    
 5. น าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ และมีการสนับสนุนส่งเสริม 
  ให้เกิดการบริการแบบกัลยาณมิตรอย่างต่อเนื่อง  
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เกณฑ์การประเมิน  
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
  
ผลการด าเนินงาน   
ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
1.  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน                  
ด้านการให้บริการ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (เอกสาร 5.2.1(1)) มีการ
ก าหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีการให้บริการแบบกัลยาณมิตร (เอกสาร 5.2.1(2)) และมีการ
วางแผนการด าเนินงานการให้บริการโดยก าหนดแนวคิด ความหมาย การบริการแบบ
กัลยาณมิตร และช่องทางการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการแบบกัลยาณมิตร          
ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านการให้บริการ (เอกสาร 5.2.1(3)  
2.  มีการจัดท ารายงานสรุปผลความพึงพอใจในการให้บริการ ประจ าปีการศึกษา 2557  มี
ผลคะแนนเฉลี่ยแต่ละด้าน ดังนี้  
    1) ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ 4.84 คะแนน 
    2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ตามอัตลักษณ์ “บริการแบบกัลยาณมิตร”) 4.82 คะแนน 
    3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.83 คะแนน 
    รวมผลคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เฉลี่ยทั้งสามด้าน 4.83 คะแนน
(เอกสาร 5.2.1(4)) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านการให้บริการส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รอบ 12 เดือน เพื่อเป็นการก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานด้านการให้บริการ และน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการ (เอกสาร 5.2.1(5)) 
3.  มีการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการบริการแบบกัลยาณมิตรอย่างต่อเนื่อง โดยการ
มอบของรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับคะแนนการประเมินความพึงพอใจรายบุคคลสูงสุด        
ในการประชุมส านัก เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 (เอกสาร5.2.1(6)) 
 

5.2.1(1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ด าเนินงาน
ดา้นการให้บริการส านกัส่งเสรมิวิชาการและ
งานทะเบยีน  
5.2.1(2) ค าสั่งแต่งตั้งผู้ก ากับดูแลและ
ผู้รับผดิชอบตัวบ่งช้ีการประกันคณุภาพ
การศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบยีน 
5.2.1(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนนิงานดา้นการให้บรกิารส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบยีน วนัที่ 2 เมษายน 2558 
5.2.1(4) รายงานสรุปผลความพึงพอใจ 
ในการใหบ้ริการ ประจ าปกีารศึกษา 2557  
ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน  
5.2.1(5) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนนิงานดา้นการให้บรกิารส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบยีน วนัที่ 24 กรกฎาคม 
2558 
5.2.1(6) รายงานการประชุม ส านกัส่งเสรมิ
วิชาการและงานทะเบยีน วนัที่ 28 กรกฎาคม 
2558 

 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมายปี 2557 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีผลการด าเนินงาน 4 ข้อ 5 5 บรรล ุ
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ประจ าปีการศึกษา 2557 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ  
 จากผลการด าเนินงานของ ส านกั/สถาบนั ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน
และอิงเกณฑ์การประเมินตามที ่สกอ. ก าหนด ในรอบปีการศึกษา 2557 ผลการประเมินสรุปได้ดังนี ้
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที ่5.1 การบริหารของ
หน่วยงานสนับสนุนเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธต์ามพันธกิจ และ
เอกลักษณ์ของหน่วยงานสนับสนุน 

5 ข้อ 7 ข้อ (1,2,3,4,5,6 และ 7) 
       

บรรลุ
เป้าหมาย 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที ่5.2 บริการแบบ
กัลยาณมิตร  (ตัวบ่งช้ีพัฒนา) 

4 ข้อ  5 ข้อ (1,2,3,4 และ 5) บรรลุ
เป้าหมาย 

5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ เฉลี่ยรวม 5 คะแนน 

ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน  

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
คะแนนประเมนิเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
I P O คะแนนเฉลี่ย 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 5.1 
5.2 

 5.1 (7) 
5.2 (5) 

 5 
5 

ระดับคณุภาพ 5 
ระดับคณุภาพ 5 

รวม      5 
ผลการประเมิน      ระดับคุณภาพดีมาก 

 

ผลการประเมิน  
0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดมีาก 

ตาราง 3 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  
จุดเด่น 
- บุคลากรทุกฝ่ายในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีส่วนรว่ม ร่วมมือร่วมใจด าเนินการงานดา้นประกันคณุภาพ  
ทุกขั้นตอน 
โอกาสในการพัฒนา 
- เสริมสร้างระบบประกนัคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานยิง่ขึ้น 
- ส่งเสริมให้บุคลากรได้พฒันาอย่างต่อเนื่อง 
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