รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR)
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

วันที่รายงาน 17 กรกฎาคม 2560

คานา
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้ดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำมำอย่ำงต่อเนื่อง
ปฏิบ ัติต ำมนโนบำยกำรประกัน คุณ ภำพกำรศึก ษำของมหำวิท ยำลัย รำชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นสถำบันจัดอยู่ในกลุ่ม ข สถำบันที่เน้นกำรผลิตบัณฑิต ระดับปริญ ญำตรี มีภำรกิจที่จะต้อง
ปฏิบัติ 4 ประกำร คือ กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรให้บริกำร ทำงวิชำกำรแก่สังคมและกำรทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒ นธรรม ส ำนั ก ส่ งเสริ มวิช ำกำรและงำนทะเบี ยน ได้จัดท ำระบบกำรประกั นคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่
สอดคล้องกับระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิ ท ยำลั ย ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต เพื่อให้หน่วยงำนมีกำร
ปรับปรุงกำรทำงำน อันจะส่งผลให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพันธกิจมีประสิทธิภำพและมีคุณภำพเป็นไปตำมมำตรฐำน
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
ในปี ก ำรศึ ก ษำ 2559 ส ำนั ก ส่ งเสริ ม วิ ช ำกำรและงำนทะเบี ย น รั บ กำรตรวจประเมิ น ภำยใต้
องค์ประกอบคุณภำพ 2 องค์ประกอบ รวม 4 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็นตัวบ่งชี้กลำง และตัวบ่งชี้เฉพำะ ดังนี้
ตัวบ่งชี้กลาง ประกอบด้วย
องค์ประกอบที่ 1 กำรบริหำรและกำรจัดกำร จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กำรบริหำรของสำนัก/สถำบัน เพื่อกำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ
ตั วบ่ งชี้ ที่ 1.2 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนิ นโครงกำรตำมวัตถุประสงค์ ของ
โครงกำร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรของหน่วยงำน
ตัวบ่งชี้เฉพาะ ประกอบด้วย
องค์ประกอบที่ 2 กำรดำเนินงำนตำมภำรกิจเฉพำะของหน่วยงำนสนับสนุน จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ สสว. 2.1 ระบบกำรจัดกำรงำนทะเบียน
กำรสรุปผลกำรดำเนินงำนในกำรประเมินตนเอง ใช้เกณฑ์กำรประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำนระดับคณะ/
ส ำนั ก ตำมนโยบำยของมหำวิท ยำลัย ซึ ่ง เป็น เกณฑ์ที ่ป รับ มำจำก เกณฑ์ ก ำรประเมิ น ของส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

ลงนำม ……………………..………………………….ผู้อำนวยกำร
(อำจำรย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก)

สารบัญ
คานา
สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 ส่วนนา
1. ชื่อหน่วยงำน ทีต่ ั้ง และประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ
2. ปรัชญำ ปณิธำน เป้ำหมำย นโยบำย และวัตถุประสงค์
3. โครงสร้ำงองค์กร และโครงสร้ำงกำรบริหำร
4. รำยชื่อผู้บริหำร คณะกรรมกำรบริหำรหน่วยงำน
5. จำนวนบุคลำกร
6. ข้อมูลพื้นฐำนโดยย่อเกี่ยวกับงบประมำณ
7. อัตลักษณ์ของหน่วยงำน
8. ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีที่ผ่ำนมำ
ส่วนที่ 2

ผลการประเมินตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 กำรบริหำรและกำรจัดกำร
องค์ประกอบที่ 2 กำรดำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำนสนับสนุน

ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ผลกำรประเมินตนเองรำยตัวบ่งชี้ตำมองค์ประกอบคุณภำพ ระดับหน่วยงำนสนับสนุน
วิเครำะห์คุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหน่วยงำนสนับสนุน
รำยงำนผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ
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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
ข้อมูลทั่วไป
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีปรัชญำในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ คือ “บริกำรดี วิชำกำรเด่น
เน้นเทคโนโลยี” มีวิสัยทัศน์ที่เป็นแนวทำงกำรดำเนินงำน คือ “สำนักส่งเสริมวิชำกำรและ งำนทะเบียนเป็น
หน่วยงำนชั้นนำที่สนับสนุนส่งเสริมด้ำนวิชำกำรเพื่อมหำวิทยำลัยก้ำวสู่อำเซียน” และมีกำรกำหนดอัตลักษณ์
ของหน่วยงำน คือ “บริกำรแบบกัลยำณมิตร”
พันธกิจของสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
1. พัฒนำและส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และส่งเสริมวิชำกำร
2. พัฒนำและส่งเสริมศักยภำพคณำจำรย์ และบุคลำกรตำมสมรรถนะ
3. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อบริหำรจัดกำรด้ำนวิชำกำรและงำนทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนในรูปคณะกรรมกำรมีผู้อำนวยกำร
สำนัก เป็นหัวหน้ำส่วนรำชกำร มีรองผู้อำนวยกำร 3 ฝ่ำย คือ ฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยวิชำกำร และฝ่ำยทะเบียนและ
ประมวลผล โดยมีหัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร เป็นผู้รับภำระหน้ำที่กำกับดูแลบุคลำกรทุกกลุ่มงำนภำยใน
สำนัก
ส ำนั กส่ งเสริ ม วิช ำกำรและงำนทะเบียน มีบุคลำกรสำยวิช ำกำร จำนวน 4 คน โดยจำแนก เป็ น
ข้ำรำชกำร จำนวน 2 คน พนักงำนมหำวิทยำลัย จำนวน 2 คน มีวุฒิทำงกำรศึกษำ ปริญญำโท 3 คน ปริญญำ
เอก 1 คน มีผู้ดำรงตำแหน่ งทำงวิช ำกำร อำจำรย์ 2 คน และผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์ 2 คน มีบุคลำกรสำย
สนับสนุน จำนวน 16 คน มีวุฒิทำงกำรศึกษำ ปริญญำตรี 14 คน และปริญญำโท 3 คน
กำรพัฒนำหน่วยงำน โดยกำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรยกย่องผลงำน กำรมีส่วนร่วมกำรยอมรับซึ่งกันและ
กัน กำรเปิดโอกำสให้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ ยึดถือควำมดี มีประสิทธิภำพในกำรทำงำน เน้นผู้มำรับบริกำร
(นักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกร และบุคคลทั่วไป) เป็นสำคัญไปจนถึง กำรสร้ำงควำมเข้ำใจในประเด็นเป้ำหมำย
ตัวบ่งชี้ ที่บ่งบอกจุดมุ่งหมำยหรือควำมสำเร็จของหน่วยงำน โดยระบบกำรถ่ำยทอดตัวบ่งชี้จำกหน่วยงำนสู่
บุคคล ทุกตัวบ่งชี้ที่กำหนดต้องนำสู่ตัวบ่งชี้ระดับบุคคล เพื่อกำหนดทิศทำงกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรให้สอด
รับกับเป้ำหมำยของหน่วยงำน
มีกำรบริหำรงำนด้วยหลั กธรรมำภิบำล โปร่งใส ตรวจสอบได้ มุ่งพัฒนำระบบรำชกำรให้ ทันสมัย
ลดขั้นตอนที่ยุ่งยำกและไม่จำเป็น พร้อมให้มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดกำรข้อมูลและจัดกำรควำมรู้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล สร้ำงจิตสำนึกของบุ คลำกรในหน่วยงำนทุกระดับให้ตระหนักถึงควำม
รั บ ผิ ดชอบร่ ว มกัน ในกำรพัฒ นำโดยดำเนิ นงำนตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำมำอย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อผลงำนตำมพันธกิจมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล
มี ร ะบบและกลไกกำรประกั น คุ ณ ภำพภำยในของส ำนั ก 2 องค์ ป ระกอบคุ ณ ภำพ 4 ตั ว บ่ ง ชี้
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ในปีกำรศึกษำ 2559

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน
องค์ประกอบ
จำนวนตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1
3
องค์ประกอบที่ 2
1
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้

คะแนนประเมินเฉลี่ย
3.70
5
4.02

ระดับคุณภำพ
ระดับคุณภำพ ดี
ระดับคุณภำพ ดีมำก
ระดับคุณภำพ ดี

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR ) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่วนที่ 1 ส่วนนา
1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
1.1 ชื่อหน่วยงาน
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
1.2 ที่ตั้ง
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อำคำร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 48
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 13180 หมำยเลขโทรศัพท์ 02-5293-598
หมำยเลขโทรสำร 02-5293-598 กด 33
1.3 ประวัติความเป็นมา
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ มีชื่อตำมพระนำมสมเด็จพระรำชปิตุจฉำ เจ้ำฟ้ำว
ไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีรำชสิรินธร ซึ่งท่ำนได้เล็งเห็นควำมสำคัญของกำรศึกษำ จึงได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัด
ครูเพชรบุ รีวิทยำลงกรณ์ เมื่ อวันที่ 4 มิ ถุนำยน 2475 ซึ่ งมีสำนักงำนทะเบียนและวัดผลเป็ นหน่วยงำนในกำร
ประสำนงำนกำรเรียนกำรสอนและประเมินผลกำรศึกษำ
ต่อมำวันที่ 1 ตุลำคม 2513 ได้รับกำรสถำปนำเป็นวิทยำลัย จึงได้เปลี่ยนชื่อมำเป็น วิท ยำลัย ครู
เพชรบุรีวิท ยำลงกรณ์ จึงได้เ ริ่ม มีสำนัก ส่งเสริม วิช ำกำรเกิด ขึ้น ทำหน้ำ ที่ ประสำนงำนกำรเรียนกำรสอน
งำนวิช ำกำร และมีฝ ่ำ ยทะเบีย นและวัด ผล ท ำหน้ำ ที ่เ พิ ่ม จำกกำรประมวลผลอย่ ำงเดี ย ว มำท ำหน้ ำ ที่
ประสำนงำนด้ำนกำรเรียนกำรสอนด้วย
เมื่อวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2535 ได้รับพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ โปรดกระหม่อมพระรำชทำนนำมเป็น
สถำบันรำชภัฏ จึงได้รวมสำนักส่งเสริมวิชำกำรกับฝ่ำยทะเบียนและวัดผล เข้ำเป็นหน่วยงำนเดียวกันโดยใช้ชื่อว่ำ
“สำนักส่งเสริมวิชำกำร”
วันที่ 10 มิถุนำยน 2547 มีกำรจัดตั้งมหำวิทยำลัยรำชภัฏขึ้นแทนสถำบันรำชภัฏจึงมีกำรแบ่งส่วน
รำชกำร ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สำนักส่งเสริมวิชำกำร จึงใช้ชื่อว่ำ“สำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน” ตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2548 เป็นต้นมำ
กำรแบ่งส่วนรำชกำรในสำนักงำนผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนตำมประกำศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชู ป ถั ม ภ์ จั ง หวั ด ปทุ ม ธำนี พ.ศ. 2549 กำรแบ่ ง ส่ ว นรำชกำรระดั บ งำน
ประกอบด้วย
1. งำนบริหำรทั่วไป
- กำรอำนวยกำรทั่วไป กำรประสำนงำนศูนย์กำรศึกษำ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรรับ
สมัครนักศึกษำใหม่ และกำรจัดทำระบบข้อมูลสำรสนเทศ
2. งำนมำตรฐำนหลักสูตร
- กำรพัฒ นำหลักสูตร กำรจัดทำแผนกำรเรียน กำรจัดตำรำงสอนตำรำงสอบกำรจัดหมู่เรียน
พิเศษ และกำรตรวจสอบหลักสูตร
1
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3. งำนพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
- กำรสนับสนุนผลงำนวิชำกำร กำรศึกษำดูงำนและกำรศึกษำต่อกำรส่งเสริมกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้
และกำรประสำนงำนด้ำนกำรสหกิจศึกษำ
4. งำนทะเบียนและประมวลผล
- กำรทะเบีย นนักศึกษำ กำรตรวจสอบผลกำรเรียน กำรวัดผลกำรศึกษำกำรบันทึก ผลกำร
เรียน กำรพิจำรณำกำรเทียบโอน และกำรตรวจสอบคุณวุฒิ
2. ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมาย นโยบาย และวัตถุประสงค์
2.1 ปรัชญา
“บริกำรดี วิชำกำรเด่น เน้นเทคโนโลยี”
2.2 วิสัยทัศน์
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เป็นหน่วยงำนชั้นนำที่สนับสนุนด้ำนวิชำกำรเพื่อ
มหำวิทยำลัยก้ำวสู่อำเซียน
2.3 พันธกิจ
2.4.1 พัฒนำและส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรส่งเสริมวิชำกำร
2.4.2 พัฒนำและส่งเสริมศักยภำพอำจำรย์ และบุคลำกรตำมสมรรถนะ
2.4.3 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อบริหำรจัดกำรด้ำนวิชำกำรและงำนทะเบียน
2.4 วัตถุประสงค์
2.5.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน ให้มีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน
2.5.2 เพื่อส่งเสริมคณำจำรย์และบุคลำกร ให้ได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำร ให้มีคุณวุฒิ/ตำแหน่ง
ทำงวิชำกำรสูงขึ้น
2.5.3 เพื่อสนับสนุนกำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตร ให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร
2.5.4 เพื่อให้กำรดำเนินงำนด้ำนวิชำกำรของคณะ มีคุณภำพและมำตรฐำนเดียวกัน
2.5.5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรงำนด้ำนวิชำกำรและงำนทะเบียน
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3. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
3.1 โครงสร้างองค์กร
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร

รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

รองผู้อานวยการฝ่ายทะเบียน

หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไปและประกันคุณภาพ
1. งำนบริหำรทั่วไป
2. งำนบุคลำกร
3. งำนสำรบรรณ
4. งำนกำรเงินและพัสดุ
5. งำนกำรประชุม
6. งำนแผนงำนและงบประมำณ
7. งำนประสำนศูนย์ให้กำรศึกษำ
8. งำนเว็บไซต์และข้อมูลสำรสนเทศนักศึกษำ
9. งำนประกันคุณภำพ

กลุ่มงาน
มาตรฐานหลักสูตรและการเรียนการสอน
1. งำนหลักสูตร
2. งำนรับสมัครนักศึกษำและคัดเลือกนักศึกษำใหม่
3. งำนตำรำงสอนและตำรำงสอบ
4. งำนอำจำรย์ผู้สอนและอำจำรย์พิเศษ
5. งำนอำจำรย์ที่ปรึกษำ
6. งำนสหกิจศึกษำและฝึกประสบกำรณ์
7. งำนวำรสำรวไลยอลงกรณ์
8. งำนพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำร

กลุ่มงาน
ทะเบียนและประมวลผล
1. งำนเอกสำรหลักฐำนทำงกำรศึกษำ
2. งำนลงทะเบียน
3. งำนประมวลผลกำรศึกษำ
4. งำนอนุมัติผลกำรศึกษำและปริญญำ
5. งำนออกเอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำ
6. งำนพระรำชทำนปริญญำบัตร
7. งำนวุฒิบัตรและเกียรติบัตร
8. งำนตรวจสอบวุฒิ

3.2 โครงสร้างการบริหาร
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อำจำรย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิวัฒน์ ชินนำทศิรกิ ุล

รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
อำจำรย์วัสส์พร จิโรจพันธุ์

รองผู้อานวยการฝ่ายทะเบียน
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์คชินทร์ โกกนุทำภรณ์

หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
นำงกนกพร สัณห์ฤทัย

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไปและประกันคุณภาพ
บุคลำกร
1. นำงพิชญำภรณ์ เพิ่มเติม
2. นำงสำวมำนิดำ ปำมุทำ
3. นำยฉัตรชัย กำสี
4. นำยไพฑูรย์ มุงเพีย

กลุ่มงาน
มาตรฐานหลักสูตรและการเรียนการสอน
บุคลำกร
1. นำงสำวพวงเพชร พลทอง
2. นำงสำวฐิติกำนต์ จิตรจำ
3. นำงสำวกลอยทิพย์ ทิศเป็ง
4. นำงสำวสุมำลี ธรรมนิธำ
5. นำยวำทิต ทองมำก
6. นำงสำวภำวิณี จีระดิษฐ์
7. นำงรัชพร 3คุตตะสิงคี
8. นำงสำวอุบลวรรณ ศรีอนันต์

1.
2.
3.
4.

กลุ่มงาน
ทะเบียนและประมวลผล
บุคลำกร
นำงรัชฎำพร ยอดศรี
นำงสำวสุดำพร น้อยทรง
นำงปรำณี พงษ์ธนะ
นำงสำววิจิตรำ จันทะเรือง
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4. รายชื่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประกันคุณภาพหน่วยงาน
4.1 รายชื่อผู้บริหาร
4.1.1 อำจำรย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก
ผูอ้ ำนวยกำร
4.1.2 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิวัฒน์ ชินนำทศิริกุล
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำร
4.1.3 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์คชินทร์ โกกนุทำภรณ์
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยทะเบียนและประมวลผล
4.1.4 นำงกนกพร สัณห์ฤทัย
หัวหน้ำสำนักงำน
4.2 คณะกรรมการประกันคุณภาพ
4.2.1 อำจำรย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก
ประธำนกรรมกำร
4.2.2 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิวัฒน์ ชินนำทศิริกุล
กรรมกำร
4.2.3 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์คชินทร์ โกกนุทำภรณ์
กรรมกำร
4.2.4 อำจำรย์วัสส์พร จิโรจพันธุ์
กรรมกำร
4.2.5 นำงสำวฐิติกำนต์ จิตรจำ
กรรมกำร
4.2.6 นำงสำวพวงเพชร พลทอง
กรรมกำร
4.2.7 นำงรัชฎำพร ยอดศรี
กรรมกำร
4.2.8 นำงสำววิจิตรำ จันทะเรือง
กรรมกำร
4.2.9 นำยวำทิต ทองมำก
กรรมกำร
4.2.10 นำงสำวกลอยทิพย์ ทิศเป็ง
กรรมกำร
4.2.11 นำงสำวภำวิณี จีระดิษฐ์
กรรมกำร
4.2.12 นำงสำวสุมำลี ธรรมนิธำ
กรรมกำร
4.2.13 นำงปรำณี พงษ์ธนะ
กรรมกำร
4.2.14 นำงสำวสุดำพร น้อยทรง
กรรมกำร
4.2.15 นำยฉัตรชัย กำสี
กรรมกำร
4.2.16 นำงรัชพร คุตตะสิงคี
กรรมกำร
4.2.17 นำงสำวอุบลวรรณ ศรีอนันต์
กรรมกำร
4.2.18 นำงกนกพร สัณห์ฤทัย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
4.2.19 นำงสำวมำนิดำ ปำมุทำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
4.2.20 นำงพิชญำภรณ์ เพิ่มเติม
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
5. จานวนบุคลากร
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนมีบุคลำกร จำนวน 21 คน จำแนกเป็นอำจำรย์ ข้ำรำชกำรพล
เรือน ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนมหำวิทยำลัย พนักงำนรำชกำร และพนักงำนประจำตำมสัญญำจ้ำง ดังนี้
ประเภทบุคลากร

จานวน

ข้ำรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ
พนักงำนมหำวิทยำลัย
พนักงำนรำชกำร
พนักงำนประจำตำมสัญญำจ้ำง
รวม

3
2
11
3
2
21

วุฒิการศึกษา
ตาแหน่งทางวิชาการ
ต่ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย์ ผศ. รศ. ศ.
2
1
1
1
2
8
3
1
1
2
1
2
14
6
1
2
2
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6. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อใช้ใน
กำรบริหำรงำนตำมพันธกิจ รวมทั้งสิ้น 50,378,300 บำท (ห้ำสิบล้ำนสำมแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสำมร้อยบำทถ้วน)
โดยแยกเป็น 2 ส่วน คืองบประมำณที่สำนักได้รับกำรจัดสรร และงบประมำณกลำง ดังนี้
งบประมาณทีส่ านักได้รบั การจัดสรร
งบประมาณ
งบแผ่นดิน
รายการ
งบดำเนินงำน
- ค่ำตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
2,000,000
- ค่ำสำธำรณูปโภค
- คชจ.ประกันคุณภำพฯ
- งบพัฒนำบุคลำกร
3,500
งบกองทุนพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกร
- ค่ำตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
รวม
2,003,500

งบ กศ.ปช.

งบ บ.กศ.
1,241,000
25,000
15,000
150,000

รวม
3,241,000
25,000
15,000
153,500

1,836,000
1,836,000
1,836,000
1,431,000
5,270,500
(ห้ำล้ำนสองแสนเจ็ดหมื่นห้ำร้อยบำทถ้วน)

งบประมาณกลาง
งบประมำณ
รำยกำร
งบดำเนินงำน
- ค่ำตอบแทนกำรสอน
งบรำยจ่ำยอื่น
- พัฒนำหลักสูตร
- ทุนกำรศึกษำนักศึกษำ
- พัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
รวม

งบแผ่นดิน

งบ กศ.ปช.

-

10,391,200

งบ บ.กศ.

รวม

31,146,600 41,537,800

770,000
770,000
2,500,000
2,500,000
300,000
300,000
13,961,200
31,146,600 45,107,800
(สี่สิบห้ำล้ำนหนึ่งแสนเจ็ดพันแปดร้อยบำทถ้วน)

7. อัตลักษณ์ของหน่วยงาน
“บริกำรแบบกัลยำณมิตร”

5
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8. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
1. ควรปรับแก้กำรเขียนผลกำรดำเนิ นงำน ข้อ 3
ตั วบ่ งชี้ ที่ 1.1 ให้ เห็ น กระบวนกำรแปลงแผนกล
ยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติกำรประจำปีครบตำมพันธกิจ
ของหน่วยงำน
2. ควรปรับกำรเขียนผลกำรดำเนินงำนข้อ 5 ตัวบ่งชี้
ที่ 1.1 ให้เห็นผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
ประจำปี
3. ให้ปรับกำรเขียนผลกำรดำเนินงำนข้อ 6 ตัว
บ่งชี้ที่ 1.1 ให้เห็นขั้นตอนกำรรำยงำนผลต่อคณะ
กรรมกำรบริหำรหน่วยงำนและคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัยและปรับแก้เพิ่มหลักฐำน
บันทึกส่งกองนโยบำยและแผน
4. ให้ปรับกำรเขียนผลกำรดำเนินงำนข้อ 7 และข้อ
8 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ให้เห็นขั้นตอนกำรรำยงำนผลต่อ
คณะกรรมกำรบริหำรหน่วยงำนและคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัยและปรับแก้เพิ่มหลักฐำนบันทึก
ส่งกองนโยบำยและแผน
5. กำรเขียนโครงกำรควรปรับวัตถุประสงค์
โครงกำรให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดควำมสำเร็จของ
โครงกำร
6. ควรปรับกำรเขียนเอกสำรหลักฐำนในผล
กำรดำเนินงำนในข้อ 7 ให้เป็นแบบประเมินผล
กำรบริหำรงำนของผู้บริหำรและสรุปผล
กำรประเมินผลกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร
7. 1.เพิ่มหลักฐำนบันทึกกำรประชุมในกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในข้อ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
8.ให้ ป รั บ กำรเขี ย น SAR ใหม่ โ ดยให้ เ พิ่ ม เติ ม
หั ว ข้ อ ประเด็ น ที่ จั ด กำรควำมรู้ มี วิ ธี ก ำรก ำกั บ
ติดตำมอย่ำงไร เพิ่มหลักฐำนแบบประเมินควำม
พึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก ำรต่ อ กำรให้ บ ริ ก ำรของ
หน่ ว ยงำน และเขี ย นผลกำรด ำเนิ น กำรโดยให้
อธิบำยกระบวนกำรที่ทำให้เกิดองค์ควำมรู้ ข้อ 5
9. ให้ เรี ย งล ำดั บ ควำมเสี่ ย งใหม่ ให้ เป็ น ไปตำม
ระดั บ ของควำมเสี่ ย งจำกสู ง ไปต่ ำ ในผลกำร
ดำเนินงำนในข้อ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

การดาเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. ปรับแก้กำรเขียนผลกำรดำเนินงำนในรำยงำนผลกำร
ประเมินตนเอง (SAR) อธิบำยรำยละเอียดกระบวนกำร
แปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติกำรประจำปีครบตำม
พันธกิจของหน่วยงำน
2. ปรับกำรเขียนผลกำรดำเนินงำนในรำยงำนผลกำร
ประเมินตนเอง (SAR) ข้อ 5 อธิบำยผลกำรดำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรประจำปี
3. ปรับกำรเขียนผลกำรดำเนินงำนในรำยงำนผลกำร
ประเมินตนเอง (SAR) ข้อ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 อธิบำยขั้นตอน
กำรรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบริหำรหน่วยงำนและ
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยและปรับแก้เพิ่ม
หลักฐำนบันทึกส่งกองนโยบำยและแผน
4. ปรับกำรเขียนผลกำรดำเนินงำนในรำยงำนผลกำร
ประเมินตนเอง (SAR) ข้อ 7 และข้อ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
อธิบำยขั้นตอนกำรรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบริหำร
หน่วยงำนและคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยและเพิ่ม
หลักฐำนบันทึกส่งกองนโยบำยและแผน
5. ปรับกำรเขียนโครงกำรในปีงบประมำณ 2560
วัตถุประสงค์โครงกำรให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จของโครงกำร
6. ปรับกำรเขียนเอกสำรหลักฐำนในผลกำรดำเนินงำน
รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (SAR) ข้อ 7 ให้เป็นแบบ
ประเมินผลกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรและสรุปผลกำร
ประเมินผลกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร
7. เพิ่มหลักฐำนบันทึกกำรประชุมในกำรแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ในรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (SAR) ตัวบ่งชี้ที่ 2.2. ข้อ 3
8.ให้ปรับกำรเขียน SAR ตัวบ่งชี้ที่ 2.2. เพิ่มเติมหัวข้อ
ประเด็นที่จัดกำรควำมรู้ มีวิธีกำรกำกับติดตำมอย่ำงไร
เพิ่มหลักฐำนแบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
ต่ อ กำรให้ บ ริ ก ำรของหน่ ว ยงำน และเขี ย นผลกำร
ดำเนิน กำรโดยให้ อธิบ ำยกระบวนกำรที่ ทำให้ เกิดองค์
ควำมรู้ ข้อ 5
9. ในรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (SAR) ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ผลกำรดำเนินงำนในข้อ 4 เรียงลำดับควำมเสี่ยงใหม่ ให้
เป็นไปตำมระดับของควำมเสี่ยงจำกสูงไปต่ำ
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
10. ควรมีข้ อเสนอแนะของผู้ บ ริ ห ำรหน่ ว ยงำน
และกรรมกำรควำมเสี่ ยงใส่ในผลกำรดำเนินงำน
ในข้อ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
11. ให้เพิ่มเอกสำรหลักฐำนบันทึกกำรประชุมที่
ได้ มี ก ำรชื่ น ชมบุ ค ลำกรในที่ ป ระชุ ม ในกำร
ปฏิบั ติงำนดีเด่น ในผลกำรดำเนิ น งำนข้อ 3 ตัว
บ่งชี้ที่ 2.4
12. ให้ เขียนผลกำรดำเนิ นงำนใหม่ ว่ำได้มีกำรให้
ควำมรู้ ด้ ำนจรรยำบรรณแก่ บุ คลำกรในเรื่ องอะไร
อย่ำงไร ในผลกำรดำเนินงำนข้อ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4

การดาเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
10. ในรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (SAR) ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ผลกำรดำเนินงำนในข้อ 5 เพิ่มข้อเสนอแนะของผู้บริหำร
หน่วยงำนและกรรมกำรควำมเสี่ยง
11. ในรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (SAR) ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ผลกำรด ำเนิ น งำนในข้ อ 3 ให้ เพิ่ ม เอกสำรหลั ก ฐำน
บันทึกกำรประชุมที่ได้มีกำรชื่นชมบุคลำกรในที่ประชุม
ในกำรปฏิบัติงำนดีเด่น
12. ในรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (SAR) ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ผลกำรด ำเนิ น งำนในข้ อ 5 ปรั บ กำรเขี ย นผลกำร
ดำเนินงำนใหม่ ว่ำได้มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณแก่
บุคลำกรในเรื่องอะไร อย่ำงไร
13. ในรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (SAR) ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ผล
กำรดำเนินงำนในข้อ 2 ให้เพิ่มหลักฐำนคู่มือประกันคุณภำพ
14. ในปีกำรศึกษำ 2559 สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียนจะดำเนินกำรจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
กำกับติดตำมระบบและกลไกสนับสนุนกำรพัฒ นำและ
บริหำรหลักสูตร โดยระบุบทบำทหน้ำที่เพื่อให้บุคลำกร
ดำเนินกำรได้ถูกต้องบรรลุวัตถุประสงค์

13. ให้เพิ่มหลักฐำนคู่มือประกันคุณภำพ ในผลกำร
ดำเนินงำนข้อ 2 ตัวบ่งชี้ 4.1
14. ให้เขียนผลกำรดำเนินงำนให้เห็นระบบและกลไก
ในกำรสนั บสนุ นกำรเปิ ดหลักสู ตรใหม่และปรับปรุง
หลั กสู ตรตำมแนวทำงปฏิ บั ติ ที่ ก ำหนดโดย
คณ ะกรรมกำรกำรอุ ดมศึ กษำ ค ำสั่ งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมกำรสนั บสนุ นกำรเปิ ดหลั กสู ตรใหม่และ
ปรับปรุงหลักสูตร ควรมีบุคลำกรของสำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียนและอำจำรย์ประจำหลักสูตร
15. ให้ เพิ่ ม เติ ม เอกสำรหลั ก ฐำนโดยใช้ บั น ทึ ก 15. สำนักส่ งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนจะต้องมีกำร
ข้อควำมแจ้งหลักสูตร ในผลกำรดำเนินงำนข้อ 3 ติดตำมอย่ำงเป็นรูปธรรม จัดทำหน้งสือแจ้งคณะ/สำขำ ให้
ตัวบ่งชี้ที่ สสว.5.1
ด ำเนิ นกำรตำมกรอบมำตรฐำนกำรอุ ดมศึ กษำแห่ งชำติ
ตำมที่ สกอ. กำหนด
14. ให้เพิ่มหลักฐำนคำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรสนับสนุน 15. ในปีกำรศึกษำ 2559 ดำเนินกำรจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
กำรเปิดหลักสูตรใหม่ เปิดหลักสูตรและปิดหลักสูตร คณะกรรมกำรกำกับติดตำมระบบและกลไกสนับสนุน
และให้ ระบุ หน้ำที่ของผู้ รับผิดชอบตำมคำสั่งในผล กำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร โดยระบุบทบำทหน้ำที่
กำรดำเนินงำนข้อ 4 ตัวบ่งชี้ที่ สสว.5.1
เพื่อให้บุคลำกรดำเนินกำรได้ถูกต้องบรรลุวัตถุประสงค์
16. ให้เพิ่มหลักฐำนคำสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมกำร 16. ในรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (SAR) ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในผลกำรดำเนินงำนข้อ 1 ตัวบ่งชี้ ผลกำรดำเนินงำนในข้อ 1 ให้ เพิ่มหลั กฐำนคำสั่งแต่งตั้ง
ที่ สสว.5.2
คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
17. ให้ อธิบ ำยขั้นตอนกำรดำเนิ น งำนในผลกำร 17. ในรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (SAR) ตัวบ่งชี้ที่ 5.3
ดำเนินงำนเพิ่มเติม ในผลกำรดำเนินงำนข้อ 1 ตัว ผลกำรดำเนินงำนในข้อ 1 อธิบำยขั้นตอนกำรดำเนินงำน
บ่งชี้ที่ สสว.5.3
ในผลกำรดำเนินงำนเพิ่มเติม
18. ให้เขียนผลกำรดำเนินงำนข้อ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 18. ในรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (SAR) ตัวบ่งชี้ที่ 5.3
ใหม่ ว่ ำ ได้ มี ก ำรน ำผลจำกข้ อ 4 มำพั ฒ นำ ผลกำรดำเนินงำนในข้อ 5 ให้อธิบำยว่ำได้มีกำรนำผลจำก
ปรับปรุงอย่ำงไร
ข้อ 4 มำพัฒนำปรับปรุงอย่ำงไร
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
การดาเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
19. คำอธิบำยตัวบ่งชี้และเกณฑ์มำตรฐำนระบุแค่ 19. เสนอสำนักมำตรฐำนและจัดกำรคุณภำพ ปรับแก้
กำรรั บ นั ก ศึ ก ษำ ซึ่ ง ไม่ ค รอบคลุ ม กำรส่ ง เสริ ม ค ำอธิ บ ำยตั ว บ่ งชี้ แ ละเกณฑ์ ม ำตรฐำน ตั วบ่ งชี้ ที่ 5.3
พัฒนำนักศึกษำตำมตัวบ่งชี้ที่ 5.3
เนื่องจำกระบุแค่กำรรับนักศึกษำ ซึ่งไม่ครอบคลุม กำร
ส่งเสริมพัฒนำนักศึกษำ
20. ควรมี ก ำรติ ด ตำมกระบวนกำรระบบและ 20. มี ก ำรติ ด ตำมกระบวนกำรระบบและกลไกกำร
กลไกกำรจั ด กำรงำน ท ะเบี ยน นั กศึ ก ษ ำที่ จั ด กำรงำนทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษำที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก ระดั บ
ครอบคลุมทุกระดับกำรศึกษำ
กำรศึกษำ
21. ในรำยงำนกำรประชุมที่น ำมำเป็ น หลั กฐำน 21. กำรจดรำยงำนกำรประชุ ม คณะกรรมกำรสภำ
ในผลกำรด ำเนิ น งำนข้อ 2 ตั ว บ่ งชี้ ที่ สสว.5.4 วิชำกำร ต้องมีรำยละเอียดในเรื่องที่นำเสนอที่ประชุมให้
ระบบกำรจั ด กำรงำนทะเบี ย น ต้ อ งมี ก ำรจด ชัดเจน
รำยงำนกำรประชุมให้เห็นรำยละเอียดในเรื่องที่
นำเสนอที่ประชุมให้ชัดเจน
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารของสานัก/สถาบัน เพื่อกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คชินทร์ โกกนุทาภรณ์
อาจารย์วัสส์พร จิโรจพันธุ์

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :
โทรศัพท์ : 02-529-3598 ต่อ 10
E-mail : manida@vru.ac.th

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
นางกนกพร สัณห์ฤทัย
นางพิชญาภรณ์ เพิม่ เติม
นางรัชฎาพร ยอดศรี
นางปราณี พงษ์ธนะ
นางสาวฐิติกานต์ จิตรจา
นางสาวกลอยทิพย์ ทิศเป็ง
นางสาวพวงเพชร พลทอง
นางสาวสุมาลี ธรรมนิธา
นางสาวอุบลวรรณ ศรีอนันต์
นางรัชพร คุตตะสิงคี
นางสาวภาวิณี จีระดิษฐ์
นางสาวมานิดา ปามุทา
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม :
โทรศัพท์ : 02-529-3598 ต่อ 10
E-mail : manida@vru.ac.th

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ผลดาเนินงาน
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 ข้อ 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและพัฒนาไปสู่แผนปฏิบัติ
การประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการวิเคราะห์ SWOT เพื่อจัดทา 1.1.1 (1) บั นทึ กการประชุ มจั ดท าแผนกลยุ ทธ์
แผนกลยุทธ์ ปี 2560-2564 ของสานัก (เอกสาร 1.1.1(1))และแผนกลยุทธ์ สานัก ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 22 ก.ย.2559
ของสานักมีการเชื่อมโยงกับวิสั ยทัศน์ของหน่วยงาน และมีการวิเคราะห์ให้ 1.1.1(2) แผนกลยุทธ์สานักส่งเสริมวิชาการและงาน
เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (เอกสาร 1.1.1(2)-(3)) สานักมี ทะเบียน พ.ศ.2560-2564
การพัฒนาแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติโดยจัดทาเป็นแผนปฏิบัติการประจาปี 1.1.1(3) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2560-2564
งบประมาณ 2560 มี จ านวน 9 โครงการหลั ก 10 ตั ว ชี้ วั ด (เอกสาร 1.1.1(4) แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
1.1.1(4)) และเสนอต่อคณะกรรมการ บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา พ.ศ. 2560 สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อนุ มัติ ในการประชุ มครั้งที่ 11/2559 เมื่อ วัน ที่ 10 พ.ย. 2559 (เอกสาร 1.1.1(5) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
1.1.1(5))
มหาวิทยาลัย (ก.บ.)ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 10 พ.ย.
2559
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ผลดาเนินงาน
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 ข้อ 2. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายนอกหรือปัจจัยที่
ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
1. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 1.1.2(1) ค าสั่ ง มห าวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลย
ความเสี่ ยง คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ที่ 435/2560 เรื่อง อล งก รณ์ ที่ 435/2560 เรื่ อ งแ ต่ งตั้ ง
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง 1.1.2(1) โดยประกอบด้ ว ย คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง สั่ง ณ วันที่
ผู้อ านวยการส านั กส่ งเสริม วิชาการและงานทะเบี ย นเป็ น ประธานและมี 19 กุมภาพันธ์ 2560
ตัวแทนฝ่ายต่างๆ ภายในสานักส่งเสริมวิชาการเป็นกรรมการ โดยมีหน้าที่ 1 .1 .2 (2 ) ค า สั่ งส า นั ก ส่ งเส ริ ม วิ ช า ก า ร
จัดทาคู่มือบริหารความเสี่ยง วิเคราะห์และระบุปัจจัยความเสี่ยง ติดตาม และงานทะเบียน ที่ 001/2560 สั่ง ณ วันที่ 15
การดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง กาหนดแนวทางและข้อเสนอแนะ กุมภาพันธ์ 2560
ในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมิ น ผลการบริ ห ารความเสี่ ย ง 1.1.2(2) มี ห น้ า ที่ ติ ด ตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความเสียง
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2560 วันวันพุธ ที่ 1 มีนาคม 1.1.2(3) รายงานการประชุ ม คณะกรรมการ
2560 (เอกสาร 1.1.2(3)) เพื่อกาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ในวาระที่ บริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 1 มีนาคม
4.1 ระบุความเสี่ยง ในวาระที่ 4.2 โดยการประชุมฝ่ายต่างๆ ใช้วิธีการระดม 2560
สมองเพื่อวิเคราะห์ความเสียงได้ผล (เอกสาร 1.1.2(4)) ดังนี้
1.1.2(4) ตารางระบุ ความเสี่ย ง ส านั กส่ งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
ความเสียง
ปัจจัยเสี่ยง
เว็ บ ไซต์ ร ะบบงานทะเบี ย น จานวนฐานข้อมูลงานทะเบียนมีจานวน 1.1.2(5) คู่มือบริหารความเสี่ยง
ล่าช้า
มาก
รายได้จากการจัดการศึ กษา 1. จานวนนักศึกษาลดลง
ลดลง
2. นักศึกษาจ่ายค่าลงทะเบียนไม่เป็นไป
ตามกาหนด
นักศึกษาไม่สาเร็จการศึกษา 1. นักศึกษาไม่เข้าใจโครงสร้างหลักสูตร
ตามกาหนดเวลา
2. อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนล่าช้า
3. อาจารย์ ที่ ปรึ กษาไม่ เข้ าใจโครงสร้ าง
หลักสูตร
มีการระบุความเสี่ยงเป็นด้านดังนี้
1. ด้านทรัพยากร ความเสี่ยงคือ เว็บไซต์ระบบงานทะเบียนล่าช้า (ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) และ รายได้จาการจัดการศึกษาลดลง (การเงิน)
2. ด้ า นนโยบาย กฎหมาย ระเบี ย บ ขอบั ง คั บ ความเสี ย งคื อ
นักศึกษาไม่สาเร็จการศึกษาตามกาหนด (นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาไม่
เข้าใจโครงสร้างหลักสูตร)
3. ด้านปฏิบัติการ ความเสียงคือ นักศึกษาไม่สาเร็จการศึกษาตาม
กาหนด (อาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการเรียนตามระยะเวลาที่กาหนด)
คณะกรรมการบริการความเสี่ยงได้จัดทาคู่มือบริหารความเสี่ยง (เอกสาร
1.1..2(5)) ในระเบี ย บวาระที่ 4.3 และก าหนดแผนด าเนิ น การบริห าร
ความเสี่ยง ในระเบียบวาระที่ 4.4
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง ประชุ มคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง 1.1.2(6) รายงานการประชุ ม คณะกรรมการ
ครั้งที่ 2/2560 วันพุ ธที่ 1 มีนาคม 2560 (เอกสาร 1.1.2(6)) เพื่ อประเมิน และ บริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 1 มีนาคม
วิเคราะห์ความเสี่ยง โดยให้ฝ่ายที่เกี่ยงข้องกับความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ระดมสมอง 2560
วิเคราะห์ โอกาสที่จะเกิดขึ้น และผลกระทบ/ความรุ่นแรงที่จะเกิดขึ้นสรุประดับ 1.1.2 (7) ตารางการประเมิ นและวิเคราะห์ ความ
ความเสี่ยงที่มีคะแนนสูงดังนี้
เสี่ยง
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ผลดาเนินงาน
ความเสียงด้านทรัพยากร
ความเสี่ยง คือ เว็บไซต์ระบบงานทะเบียนล่าช้า
ปัจจัยเสี่ยง คือ จานวนฐานข้อมูลงานทะเบียนมีจานวนมาก
ความเสี่ยง คือ รายได้จากการจัดการศึกษาลดลง
ปัจจัยเสี่ยง คือ จานวนนักศึกษาลดลง
ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ความเสี่ยง คือ นักศึกษาไม่สาเร็จการศึกษาตามกาหนด
ปัจจัยเสี่ยง คือ อาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการเรียนตามระยะเวลาที่กาหนด
โดยจัดทาเป็นตารางการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง (เอกสาร 1.1.2(8))
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประชุมคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง ครั้งที่ 3/2560 วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 (เอกสาร 1.1.2(9)) ทบทวน
การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้
วิเคราะห์ รวบรวมกิ จกรรมควบคุ มความเสี่ ยงที่ แต่ ละฝ่ ายรับผิ ดชอบ โดย
วิธีการระดมสมอง แล้วกาหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ในระเบียบวาระที่
4.1 ตามตารางการกาหนดกิจกรรมควบคุมวามเสี่ยง (เอกสาร 1.1.2(10))
คณะการมการบริหารความเสี่ ยงวิเคราะห์ กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
กาหนดผู้ รับผิ ดชอบในกิ จกรรมควบคุมความเสี่ยง แล้ วนามาเขียนแผนการ
ดาเนิ นการจั ดการความเสี่ ยง (ระเบี ยบวาระที่ 4.2) ตามแผนการด าเนิ นการ
จัดการความเสี่ยง (เอกสาร 1.1.2(10))
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ยง จั ดท ารายงานการประเมิ นผล
และการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบรายงาน ปย.2) (เอกสาร 1.1.2(11))
เพื่ อให้แต่ละฝ่ายด าเนิ นการจั ดการความเสี่ยงตามกิ จกรรมและระยะเวลาที่
กาหนด (ระเบียบวาระที่ 4.3)
4. คณะกรรมการติ ดตามและประเมิ น ผลการบริ ห ารความเสี่ ยง ประชุ ม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 1/2560 วันพุธ
ที่ 11 เมษายน 2560 (1.1.2(12)) สรุปผลการดาเนินกิจกรรมในการจัดการความ
เสี่ ยง เพื่ อติ ดตามและรายงาน โดยการติ ดตามผลประกอบด้ วย ความเสี่ ยง
กิจกรรมทั้งควบคุม ผลลัพธ์ของการทากิจกรรม ระยะเวลา ความคืบหน้า ปัญหา
และอุปสรรค์ มีผลการดาเนินการตามแบบรายงานผลการติดตามประเมินผลและ
การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (เอกสาร 1.1.2(13)) โดยความเสี่ยง
ความเสี่ยง

ผลการ
ผลกระทบ
หมายเหตุ
ดาเนินการ
จานวนนักศึกษา
เสร็จตาม ความเสี่ยง นักศึกษาใหม่ปี 2559
ใหม่ลดลง
กาหนด
ลดลง
จานวน 1921
นักศึกษาใหม่ปี 2560
จานวน 1968
จานวนข้อมูลงาน
ยังไม่
ความเสี่ยง อยู่ระหว่างการอนุมัติจาก
ทะเบียนมีจานวนมาก ดาเนินการ เท่าเดิม
มหาวิทยาลัย
อาจารย์ผู้สอนไม่
เสร็จตาม
ความเสี่ยง ร้อยละของผู้ส่งผลการเรียนตรง
ส่งผลการเรียนตาม กาหนด
ลดลง
ตามกาหนด ภาคการศึกษาที่
ระยะเวลาที่กาหนด
1/2559 คิดเป็นร้อยละ 71.35
และภาคการศึกษา 2/2559
คิดเป็นร้อยละ 90.06
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1.1.2(8) รายงานการประชุ ม คณะกรรมการ
บริ ห ารความเสี่ ย ง ครั้ งที่ 3 วั น ที่ 22 มี น าคม
2560
1.1.2(9) ตารางการก าหนดกิ จ กรรมควบคุ ม
ความเสี่ยง
1.1.2(10) แผนการดาเนินการจัดการความเสี่ยง
1.1.2(11) แบบรายงาน ปย.2

1.1.2(12) รายงานการประชุ ม คณะกรรมการ
ติด ตามและประเมิ น ผลการบริห ารความเสี่ ย ง
ครั้งที่ 1 /2560 วันพุธที่ 19 เมษายน 2560
1.1.2(13) แ บ บ ราย งาน ผ ล ก ารติ ด ต าม
ประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR ) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผลดาเนินงาน
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลการบริ ห ารความเสี่ ย ง
รายงานผลการติ ด ตามประเมิ น ผลและการปรับ ปรุงการควบคุ ม ภายใน
ต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
5. คณะกรรมการติ ดตามและประเมิน ผลการบริห ารความเสี่ ยงรายงาน 1.1.2(14) รายงานการประชุม คณะกรรมการ
ผลการติ ด ตามประเมิ น ผลและการปรั บ ปรุ ง การควบคุ ม ภายใน ต่ อ ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสานักส่งเสริม
คณะกรรมการประกั น คุณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ส านั ก ส่ งเสริ มวิชาการ วิ ช าการและงานทะเบี ย น การประชุ ม ครั้ ง ที่
และงานทะเบียน การประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 14 ก.ค. 2560 โดยมี 2/2559 วันที่ 14 ก.ค. 2560
ข้อเสนอแนะ (เอกสาร (1.1.2(14))
1) ความเสี่ยงเรื่องจานวนนักศึกษาใหม่ลดลง
ให้ ด าเนิ น การความเสี่ ย งในหั ว ข้ อ นี้ ต่ อ ไปในปี ก ารศึ ก ษา 2561
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนวิธีการรับสมั ครอาจจะมีผลต่อการรับนักศึกษา
ใหม่
2) ปัจจัยความเสี่ยง จานวนข้อมูลงานทะเบียนมีจานวนมาก
มหาวิทยาลัยยังไม่อนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างคอมพิวเตอร์แม่ค่ายเพื่อเก็บ
ข้อมูลในฐานข้อมูลงานทะเบียน จึงให้ทาหัวข้อความเสี่ยงนี้ต่อไปเพื่อเร่งรัด
แสดงความจาเป็นให้เห็นถึงความจาเป็นที่ต้องมีคอมพิวเตอร์แม่ค่าย
3) ปัจจัยความเสี่ยง อาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการเรียนตามระยะเวลาที่
กาหนด
ให้ทาความเสี่ยงนี้ต่อไปในปีการศึกษา 2560 โดยเน้นกระบวนการ
ติดตามผลการเรียนเพื่อให้ร้อยละของอาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนมากขึ้น
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลการบริ ห ารความเสี่ ย ง จะน า
ข้ อ เสนอแนะไปรายงานต่ อ คณะกรรมการบริห ารความเสี่ ย งของส านั ก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนต่อไป
 ข้อ 3. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน
ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหาร ทั้ง 10 ข้อ คือ
1.1.3(1) สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
1) หลักประสิทธิผล สานักมีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ ราชการปีงบประมาณ 2559
ราชการในปี ที่ ผ่านมา ซึ่ ง เป็ น ไปตามแผน เป้ าหมายและตั วชี้วั ดผลการ 1.1.3 (2) รายงานผลการด าเนิ น งานต าม
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมากกว่าร้อยละ 80 สาหรับในปีปัจจุบัน แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560 ไตร
มีการประเมินและรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการเป็น มาสที่ 3
รายไตรมาส (เอกสาร 1.1.3(1), 1.1.3(2))
1.1.3 (3) เอกสารคู่ มือ การใช้โปรแกรม ระบบ
2) หลักประสิทธิภาพ มีการนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน ให้เกิด จัดการชั้นเรียน
ประสิทธิภาพ ได้แก่ มีโปรแกรมซอฟแวร์สาเร็จรูประบบจัดการ ชั้นเรียน 1.1.3 (4) คู่มือการการปฏิบัติงาน สานักส่งเสริม
(เอกสาร 1.1.3(3) สาหรับเป็นฐานข้อมูลงานทะเบียนและงานจัดการเรียน วิชาการและงานทะเบียน
การสอน มีคู่มือการปฏิบัติงาน (เอกสาร 1.1.3(4)) และมีคอมพิวเตอร์ที่ 1.1.3 (5) Print out เว็ บ ไซต์ ข องส านั ก แสดง
เพียงพอ ต่อการใช้งานพร้อมให้สืบค้นความรู้ผ่าน ระบบ internet
การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร และแผ่ น พั บ
3) หลักการตอบสนอง มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายช่องทาง ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารรั บ -สมั ค รและสายตรง
เช่น มีเว็บไซต์สายตรงผู้บริหาร ผู้รับบริการสามารถติดต่อผู้บริหารและ ผู้บริหาร การประเมินผลการสอนของอาจารย์
บริ ก ารต่ า งๆของส านั ก ผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆและสื่ อ เทคโนโลยี (เอกสาร ระบบ CMS และงานต่ างๆ ของส านั กส่ งเสริม
1.1.3(5)) มี ก ารบริก ารรับ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาหลากหลายวิธี เพื่ อ ตอบสนอง วิชาการและงานทะเบียน
นโยบายการจั ด การศึ ก ษา และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย (เอกสาร 1.1.3(6), 1.1.3 (6) คู่ มื อ การรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษา ทั้ งภาค
1.1.3(7))
ปกติและภาคพิเศษ
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ผลดาเนินงาน
4) หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหารของสานักได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
หรือคณะทางาน ในกิจการของมหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์อย่าง
ต่อเนื่อง (เอกสาร 1.1.3 (8), 1.1.3 (9))
5) หลักความโปร่งใส ผู้บริหารได้มีการประเมินผลงานของบุคลากรโดยใช้
หลักความโปร่งใส มีการพิจารณาผลงานร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้ถูก
ประเมินโดยเปิดเผยผลการประเมินให้ทราบและเสนอแนะแนวทางร่วมกัน
ในการพั ฒ นางานของสานั ก มีการดาเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ทุ ก
ขั้นตอน (เอกสาร 1.1.3 (10))
6) หลักการมีส่วนร่วม มีการบริหารงานและกากับการดาเนินงานในรูปของ
คณะกรรมการ มีก ารแบ่ งงานตามโครงสร้างการบริห ารของหน่วยงาน
และมีการแต่งตั้งบุคลากรร่วม เป็นคณะกรรมการ และคณะทางานต่างๆ
เช่ น คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา (เอกสาร 1.1.3 (11), 1.1.3 (12))
7) หลั ก การกระจายอ านาจ มี ก ารแต่ งตั้ งรองผู้ อ านวยการส านั ก และ
มอบหมายงานในความรับ ผิด ชอบของผู้ อานวยการให้ รองผู้อ านวยการ
สานัก (เอกสาร 1.1.3 (13))
8) หลักนิติธรรม มีการบริหารงานโดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย (เอกสาร 1.1.3 (14), 1.1.3 (15), 1.1.3 (16))
9) หลักความเสมอภาค มีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบงานตาม
ภารกิจโดยยึดหลัก ความเสมอภาค ให้บุคลากรทุกคนแสดงความคิดเห็นต่อ
การดาเนินงานต่างๆของสานัก (เอกสาร 1.1.3 (17))
10) หลักมุ่งมั่นฉันทามติ มีการประชุมบุคลากรเพื่อรับฟัง ความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะและมีมติร่วมกันเพื่อดาเนินงาน/กิจกรรมของสานัก (เอกสาร
1.1.3 (18))

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1.1.3 (7) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ
1.1.3 (8) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ผลงานวิชาการ ตารา
1.1.3 (9) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
1.1.3 (10) ค า สั่ งแ ต่ งตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ประเมินผลงานของบุคลากร
1.1.3 (11) คาสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการบริห าร
ความเสี่ยง
1.1.3 (12) คาสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการประกั น
คุณภาพการศึกษา
1.1.3 (13) ค าสั่ งแต่ งตั้ งรองผู้ อ านวยการและ
คาสั่งมอบหมายงานให้รองผู้อานวยการ
1.1.3 (14) คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย์
1.1.3 (15) เอกสารประกอบ การอบรมพนักงาน
มหาวิทยาลัยความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย
1.1.3 (16) คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ
ข้ า ราชการ สั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลย
อลงกรณ์ ฯ
1.1.3 (17) คาสั่งสานักส่งเสริ มวิชาการและงาน
ทะเบี ย นที่ 001/2554 เพิ่ ม เติ ม ที่ 003/2559
เรื่ อ ง มอบหมายงานให้ บุ ค ลากรของส านั ก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1.1.3 (18) รายงานการประชุ ม บุ ค ลากรส านั ก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 ข้อ 4 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตาม
ประเด็นความรู้อย่างน้อย 1 ด้าน และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง
ส านั ก ส่ งเสริ ม วิชาการและงานทะเบี ย นมี ก ารด าเนิ น การบริห ารจั ด การ 1.1.4 (1) คาสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ความรู้ โ ดยแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ ประกอบด้ ว ย ผู้ อ านวยการ รอง การจัดการความรู้ สานักส่งเสริมวิชาการและ
ผู้อานวยการ และบุคลากรทุกฝ่าย (เอกสาร 1.1.4 (1)) มีการดาเนินการ งานทะเบียน คาสั่งที่ 333/2560
ทบทวน และจัดทาแผนการจัดการความรู้ โดยจัดประชุมบุคลากรของสานัก 1.1.4 (2) บันทึกเชิญประชุมระดม
เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการความรู้ คัดเลือก ความคิดเห็นเลือกองค์ความรู้
และกาหนดขอบเขตของการจัดการความรู้ และได้ระบุเป็นความรู้ที่ต้องการ 1.1.4 (3) เอกสารลงนามการประชุม
ทราบ คือ “การใช้โปรแกรมระบบงานทะเบียนของสานักส่งเสริมวิชาการ 1.1.4 (4) รายงานการประชุ ม คณะกรรมการ
และงานทะเบียน” (เอกสาร 1.1.4 (2), 1.1.4 (3), 1.1.4 (4)) มีการจัดทา การจั ดการความรู้ ส านั ก ส่งเสริม วิชาการและ
แผนและเป้าหมายในการจัดการความรู้ปีการศึกษา 2559 (เอกสาร 1.1.4 งานทะเบียน
(5)) มีการรวบรวมความรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรมระบบงานทะเบี ยนของ 1.1.4 (5) แผนการจัดการความรู้
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (เอกสาร 1.1.4 (6)) เผยแพร่คู่มือ 1.1.4 (6) คู่มือการใช้โปรแกรมระบบงานทะเบียน
การใช้ โปรแกรมระบบงานทะเบี ย นของส านั ก ส่ งเสริม วิ ชาการและงาน ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ทะเบียน (เอกสาร 1.1.4 (7)) แจกคู่มือการใช้โปรแกรมระบบงานทะเบียน 1.1.4 (7) Print out เว็บไซต์สานักเพื่อแสดง
ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (เอกสาร 1.1.4 (8))
ข้อมูลการจัดการความรู้
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ผลดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1.1.4 (8) ใบลงนามการรับคู่มือการใช้โปรแกรม
ระบบงานทะเบี ยนของส านั ก ส่ งเสริ ม วิชาการ
และงานทะเบียน
 ข้อ 5. กากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากร ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2560 โดยมีการวิเคราะห์กรอบอัตรา
กาลังทีต่ ้องการปี 2558-2561 อัตราการเข้า-ออก ความต้องการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากร และความพึงพอใจต่อหน่วยงานของบุคลากร (เอกสาร 1.1.5(1)(2) มีการกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงานและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารสานัก ในการ
ประชุม ผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2560 (เอกสาร 1.1.5(3) และ
สรุปผลการดาเนินงานบริหารและพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2560 สรุปว่า
1. บุคลากรของสานักมีความพึงพอใจต่อการบริหารและการปฏิบัติงาน
มากกว่าร้อยละ 80 2. ผูบ้ ริหารและบุคลากรได้รบั การอบรม ประชุม พัฒนา
ศึกษาดูงาน ร้อยละ 100 ของจานวนผูบ้ ริหารและบุคลากร((เอกสาร 1.1.5(4))

1.1.5(1) ค าสั่ ง ที่ 001/2559 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการจัดทาแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559
1.1.5(2)แผนบริ ห ารและพั ฒ นาบุ ค ลากร
ส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น
ประจาปีงบประมาณ 2560
1.1.5(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสานัก ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 6 ก.ค.60
1.1.5(4) สรุปผลการดาเนินงานบริหารและ
พัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2560 สานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 ข้อ 6. ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ พันธกิจและ
พัฒ นาการของหน่วยงานที่ได้ปรับ ให้ มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณ ภาพเป็นส่วนหนึ่ งของการบริหารงานหน่วยงาน
ตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
สานักส่งเสริม วิชาการและงานทะเบียนมีการดาเนินงานประกัน คุณ ภาพ 1.1.6(1) คู่ มื อการประกั นคุ ณ ภาพการศึ กษา ปี
การศึ ก ษาภายในที่ ส อดคล้ อ งที่ เหมาะสมและสอดคล้ องกั บ พั น ธกิ จของ การศึ กษา 2559 ส านั กส่ งเสริ มวิ ชาการและงาน
หน่วยงาน โดยมีการจัดทาคู่มือการประกันคุณ ภาพการศึกษาของสานัก ทะเบียน
(เอกสาร 1.1.6(1)) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณ ภาพการศึกษา 1.1 .6(2 ) ค า สั่ ง ที่ 2 3 1 2 /2 5 5 9 แ ต่ งตั้ ง
ภายใน ประจาปีการศึกษา 2559 สานั กส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(เอกสาร 1.1.6(2)) แต่ งตั้ งผู้ ก ากั บดู แลและผู้ รั บผิ ดชอบตั วบ่ งชี้ การประกั น ประจาปีการศึกษา 2559
คุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อมอบหมายหน้าที่ 1.1.6(3) ค าสั่ ง ที่ 378/2560 แต่ งตั้ งผู้ ก ากั บ
และการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพ (เอกสาร 1.1.6(3)) มีการควบคุม ดูแลและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
การดาเนินงานงานประกันคุ ณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแผน การศึกษาภายใน สานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สานักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน
ทะเบียน ประจาปีการศึกษา 2559 (เอกสาร 1.1.6 (4)) มีการรายงานผล 1.1.6(4) แผนด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพ
การประเมิ น ตนเอง ประจ าภาคการศึ ก ษาที่ 1/2559 และ 2/2559 การศึก ษาภายใน ส านั ก ส่งเสริม วิชาการและ
ต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สานักส่งเสริมวิชาการ งานทะเบียน ประจาปีการศึกษา 2559
และงานทะเบียน (เอกสาร 1.1.6 (5) และ 1.1.6 (6)) และมีการประเมิน 1.1.6 (5) รายงานการประชุม กรรมการประกัน
คุณภาพโดยได้เชิญผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน คุณภาพการศึกษาภายใน สานักส่งเสริมวิชาการ
มาเป็ น คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ส านั ก ส่ งเสริ ม และงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2559
วิชาการและงานทะเบียน ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ (เอกสาร 1.1.6 (7)) 1.1.6 (6) รายงานการประชุม กรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ครั้งที่ 2/2559
1.1.6 (7) ค าสั่ งที่ 1204/2560 เรื่ อ งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
6 ข้อ

6 ข้อ

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
นางสาวภาวิณี จีระดิษฐ์
นางสาวมานิดา ปามุทา
นางสาวอุบลวรรณ ศรีอนันต์
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม :
โทรศัพท์ : 02-529-3598 ต่อ 10
E-mail : manida@vru.ac.th

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :
โทรศัพท์ : 02-529-3598 ต่อ 10
E-mail : manida@vru.ac.th

เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงค่าร้อยละความสาเร็จของการดาเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการเป็น
คะแนนระหว่าง 0-5 และกาหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100
ผลการดาเนินงาน
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีแผนการดาเนินงานโครงการตลอดปีงบประมาณ 2560 จานวน 9
โครงการหลัก ได้มีโครงการที่ดาเนินการและบรรลุเป้าหมายจานวน 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาระบบการจัดการ
และโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน
วิธีการคานวณ
1.คานวณค่าร้อยละความสาเร็จของการดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมตามสูตร
2
9

x 100 = ร้อยละ 22

2.แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบคะแนนเต็ม 5
22
100

x

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 80

ร้อยละ 22
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5 = 1.1 คะแนน

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

1.1 คะแนน

ไม่บรรลุเป้าหมาย
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :
โทรศัพท์ : 02-529-3598 ต่อ 10
E-mail : manida@vru.ac.th

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
นายฉัตรชัย กาสี
นายวาทิต ทองมาก
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม :
โทรศัพท์ : 02-529-3598 ต่อ 10
E-mail : manida@vru.ac.th

เกณฑ์การประเมิน ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ (0.00-5.00) และเทียบการให้
คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
0.00 – 1.50
1.51-2.50
2.51-3.50
3.51-4.50
4.51-5.00
ผลการดาเนินงาน
การสารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในครั้งนี้เริ่มดาเนินการตั้ งแต่
วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 มีผู้ตอบรับแบบสอบถามซึ่งจัดบริการไว้หน้าเคาน์เตอร์ และประเมิน
ความพึงพอใจออนไลน์ รวมจานวน 115 คน มีผลการประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ประเด็นการสารวจความพึงพอใจ
คะแนนเต็ม 5
1.ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ
1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีความเหมาะสม
4.68
1.2 มีการให้บริการตามลาดับ ก่อน-หลัง
4.95
1.3 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
4.95
2.ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ตามอัตลักษณ์ “บริการแบบกัลยาณมิตร”)
2.1 ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
4.95
2.2 วางตนได้อย่างเหมาะสม เป็นกันเอง ใช้วาจาสุภาพ
4.94
2.3 สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ได้อย่างเหมาะสม
4.94
2.4 ให้คาแนะนา ตอบข้อซักถามถูกต้อง น่าเชื่อถือ
4.95
2.5 รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้ให้รับบริการอย่างเต็มใจ
4.94
2.6 สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจได้
4.94
2.7 ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย และให้คาแนะนาที่
4.95
เป็นประโยชน์
3.ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
16
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3.1 การจัดสิ่งอานวยความสะดวก เช่น แบบฟอร์มต่างเครื่องคอมพิวเตอร์
3.2 การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆใน web site
3.3 สถานที่ให้บริการสะอาด ติดต่อสะดวก
ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ค่าเฉลี่ย มากกว่า
4.92
4.51
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4.95
4.94
4.96
4.92

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ
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องค์ประกอบที่ 2 การดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน
(สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
ตัวบ่งชี้ที่ สสว. 2.1 ระบบการจัดการงานทะเบียน
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คชินทร์ โกกนุทาภรณ์
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :
โทรศัพท์ : 02-529-3598 ต่อ 24
E-mail :

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
นางสาววิจิตรา จันทะเรือง
นางสาวสุดาพร น้อยทรง
นางสาวมานิดา ปามุทา
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม :
โทรศัพท์ : 02-529-3598 ต่อ 24
E-mail : wijitra@vru.ac.th

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ผลดาเนินงาน
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 ข้อ 1. มีระบบและกลไกการจัดการงานทะเบียนนักศึกษาที่ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา และดาเนินการตามระบบ
ที่กาหนด
1. ส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย นมี ระบบการจั ด การงาน สสว.2.1.1(1) โครงสร้างสานักส่งเสริมวิชาการ
ทะเบี ยนของนั กศึกษา โดยมี ระบบงานแบ่ งออกเป็น 3 กลุ่ มงานคือ และงานทะเบียน
กลุ่มงานบริหารทั่วไปและประกันคุณภาพ กลุ่มงานหลักสูตรและการ สสว.2.1.1(2) คู่มือนักศึกษาระดับปริญ ญาตรี
เรียนการสอน และกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล (เอกสาร สสว. ปีการศึกษา 2559
2.1.1(1)) ที่สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
- ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ วไลย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ว่าด้วยการจัด
ปริญ ญาตรี พ.ศ.2557 โดยมี การจัดการขั้น ตอนการด าเนินงานตาม การศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริญ ญาและปริญ ญาตรี
แบบฟอร์มคาร้องสาหรับนักศึกษา มรว.01 - มรว.22 สาหรับนักศึกษา พ.ศ.2557
ระดับปริญญาตรี (เอกสาร สสว.2.1.1(2)) และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
- แบบฟอร์มคาร้อง มรว.01 - มรว.22
ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ว่าด้วยการจัดการศึกษา สสว.2.1.1(3) คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2557 โดยมีการจัดการขั้นตอนการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2558
ตามแบบฟอร์มคาร้อง มรว.บ.1- มรว.บ16 สาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
- ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ วไลย
(เอกสาร สสว.2.1.1(3)) และมีกลไกการจัดการโดยมอบหมายงานให้บุคลากร อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ว่าด้วยการจัด
ดาเนินการตามภาระหน้าที่ครบทุกขั้นตอน (เอกสาร สสว.2.1.1(4))
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2557
- แบบฟอร์มคาร้อง มรว.บ.1- มรว.บ16
สสว.2.1.1(4) คาสั่งสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบี ย นที่ 003/2559 เรื่อ ง มอบหมาย
งานให้บุคลากรของสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนสั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559
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ผลดาเนินงาน
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 ข้อ 2. มีการบันทึกข้อมูลทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและมีการคิดจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
(Full Time Equivalent Student: FTES) รายงานต่อคณะกรรมการวิชาการอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดทาข้อมูลจานวนนักศึกษา สสว.2.1.2(1) รายงานการประชุมกรรมการ
เต็ ม เวลาเที ย บเท่ า (FTES) (เอกสาร สสว.2.1.2(1)),(เอกสาร สสว. วิชาการครั้งที่ 3/2560
2.1.2(2))
สสว.2.1.2(2) รายงานการประชุมกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 7/2560
 ข้อ 3. มีการจัดทารายงานสถิตินักศึกษาทุกระดับประจาปีการศึกษา นาเสนอคณะกรรมการวิชาการ อย่างน้อย 1
ครั้ง ต่อภาคการศึกษา
ส านั กส่ งเสริ มวิ ช าการและงานทะเบี ยนได้ มี การจั ด ท าสถิ ติ จ านวน สสว.2.1.3(1) รายงานการประชุมกรรมการ
นั ก ศึ ก ษาคงอยู่ และจ านวนผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาประจ าปี การศึ กษา วิชาการครั้งที่ 3/2560
1/2559 (เอกสาร สสว.2.1.3(1)) และปีการศึกษา 2/2559 (เอกสาร สสว. สสว.2.1.3(2) รายงานการประชุมกรรมการ
2.1.3(2))
วิชาการครั้งที่ 7/2560
 ข้อ 4. มีการจัดทารายงานวิเคราะห์อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาและอัตราการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแสดง
ข้อมูล 5 ปี ย้อนหลัง นับจากปีที่รับประเมิน และรายงานต่อคณะกรรมการวิชาการ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มีการจัดทาข้อมูลอัตราการคง สสว.2.1.4(1) รายงานการประชุมกรรมการ
อยู่ของนักศึกษาแต่ละชั้นปี แสดงข้อมูล 5 ปี ย้อนหลัง (เอกสาร สสว. วิชาการครั้งที่ 3/2560
2.1.4(1)),(เอกสาร สสว.2.1.4(2))
สสว.2.1.4(2) รายงานการประชุมกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 7/2560
 ข้อ 5. มีการส่งข้อมูลตามข้อ 2-4 ให้สานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพตามระยะเวลาที่กาหนดเพื่อเผยแพร่ให้
หลักสูตร คณะ/วิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปใช้ในการประกันคุณภาพ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้รายงานข้อมูลจานวนนักศึกษา สสว.5.4.5(1) ข้อมู ล เว็ บ ไชต์ ส านั กมาตรฐาน
เต็มเวลาเที ยบเท่ า (FTES) ข้ อมู ลสถิติ จ านวนนั กศึกษาคงอยู่ จ านวน และจัดการคุณภาพ
นักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดและจานวนผู้สาเร็จการศึกษาและข้อมูลอัตรา http://qa.vru.ac.th/passqa.html
การคงอยู่ของนักศึกษาแต่ละชั้นปีแสดงข้อมูล 5 ปี ย้อนหลังโดยเผยแพร่ สสว.5.4.5(2) บันทึกข้อความที่ ศธ 0551.11/047 ลง
ข้อมูลผ่านเว็บไชต์ สานั กมาตรฐานและจัดการคุณภาพ (เอกสาร สสว. วันที่ 22 มกราคม 2560
2.1.5(1))
สสว.5.4.5(3) บันทึกข้อความที่ ศธ 0551.11/404 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2560
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
4 ข้อ

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

5 ข้อ

5 คะแนน

บรรลุ
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
จากผลการด าเนิ น งานของส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น เมื่ อ ประเมิ น โดยใช้ เกณฑ์ ม าตรฐาน
ตามที่กาหนด ในรอบปีการศึกษา 2559 ผลการประเมินคุณภพการศึกษาภายในสรุปได้ดังนี้
ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับหน่วยงานสนับสนุน
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
เป้า
คะแนนการ
เป้าหมาย
องค์ประกอบคุณภาพ
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
หมาย
ประเมิน
(%หรือสัดส่วน)
ตัวหาร
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1
6
6 ข้อ
บรรลุ
5 คะแนน
2
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.2
4
= ร้อยละ 22
ไม่บรรลุ
1.1 คะแนน
9
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
4.51
4.92
บรรลุ
5 คะแนน
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 1 3.70 คะแนน
องค์ประกอบที่ 2 การดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชีท้ ี่ สสว. 2.1
4
5 ข้อ
บรรลุ
5 คะแนน
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 2 5 คะแนน
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 4.02 คะแนน
ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน
จานวน
คะแนนเฉลี่ย
องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้ (รายองค์ประกอบ)
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
3
3.70
และแผนดาเนินการ
องค์ประกอบที่ 2 การดาเนินงานตามภารกิจของ
1
5
หน่วยงานสนับสนุน
รวม
4
4.02
ผลการประเมิน
ดี

ผลการประเมิน
ระดับคุณภาพ ดี
ระดับคุณภาพ ดีมาก
ระดับคุณภาพ ดี

ผลการประเมิน
0.00-1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51-3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก
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ตาราง 3 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนาภาพรวม
จุดเด่นและแนวทางเสริม

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
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