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วันที่รายงาน 17  กรกฎาคม 2560 



ค าน า 
 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  ได้ด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำมำอย่ำงต่อเนื่อง 
ปฏิบัติตำมนโนบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นสถำบันจัดอยู่ในกลุ่ม  ข สถำบันที่เน้นกำรผลิตบัณฑิต ระดับปริญญำตรี มีภำรกิจที่จะต้อง
ปฏิบัติ 4 ประกำร คือ กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรให้บริกำร ทำงวิชำกำรแก่สังคมและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้จัดท ำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่
สอดคล้องกับระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยด้ำนกำรผลิตบัณฑิต  เพ่ือให้หน่วยงำนมีกำร
ปรับปรุงกำรท ำงำน  อันจะส่งผลให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพันธกิจมีประสิทธิภำพและมีคุณภำพเป็นไปตำมมำตรฐำน
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

ในปีกำรศึกษำ 2559 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน รับกำรตรวจประเมินภำยใต้
องค์ประกอบคุณภำพ 2 องค์ประกอบ รวม 4 ตัวบ่งชี้  แบ่งเปน็ตัวบ่งชี้กลำง และตัวบ่งชี้เฉพำะ ดังนี้ 

ตัวบ่งช้ีกลาง  ประกอบด้วย 
องค์ประกอบที่ 1 กำรบริหำรและกำรจัดกำร จ ำนวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 
                      ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กำรบริหำรของส ำนัก/สถำบัน เพ่ือก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ 
      ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินโครงกำรตำมวัตถุประสงค์ของ

โครงกำร 
                      ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรของหน่วยงำน 
 
ตัวบ่งชี้เฉพาะ ประกอบด้วย 
องค์ประกอบที่ 2 กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจเฉพำะของหน่วยงำนสนับสนุน จ ำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
      ตัวบ่งชี้ สสว. 2.1 ระบบกำรจัดกำรงำนทะเบียน 
 
กำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนในกำรประเมินตนเอง ใช้เกณฑ์กำรประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำนระดับคณะ/

ส ำนัก  ตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย ซึ ่งเป ็น เกณฑ์ที ่ปรับมำจำก เกณฑ์กำรประเมินของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

 
 
 
 

ลงนำม ……………………..………………………….ผู้อ ำนวยกำร         
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
  
ข้อมูลทั่วไป  
 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีปรัชญำในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ คือ “บริกำรดี วิชำกำรเด่น 
เน้นเทคโนโลยี” มีวิสัยทัศน์ที่เป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำน คือ“ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ งำนทะเบียนเป็น
หน่วยงำนชั้นน ำที่สนับสนุนส่งเสริมด้ำนวิชำกำรเพ่ือมหำวิทยำลัยก้ำวสู่อำเซียน” และมีกำรก ำหนดอัตลักษณ์
ของหน่วยงำน คือ “บริกำรแบบกัลยำณมิตร”                               

 พันธกิจของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 1. พัฒนำและส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และส่งเสริมวิชำกำร 
 2. พัฒนำและส่งเสริมศักยภำพคณำจำรย์ และบุคลำกรตำมสมรรถนะ 
 3. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือบริหำรจัดกำรด้ำนวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 
 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  มีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนในรูปคณะกรรมกำรมีผู้อ ำนวยกำร
ส ำนัก เป็นหัวหน้ำส่วนรำชกำร มีรองผู้อ ำนวยกำร 3 ฝ่ำย คือ ฝ่ำยบริหำร  ฝ่ำยวิชำกำร และฝ่ำยทะเบียนและ
ประมวลผล โดยมีหัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร เป็นผู้รับภำระหน้ำที่ก ำกับดูแลบุคลำกรทุกกลุ่มงำนภำยใน
ส ำนัก 
 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีบุคลำกรสำยวิชำกำร จ ำนวน 4 คน โดยจ ำแนก เป็น
ข้ำรำชกำร จ ำนวน 2 คน พนักงำนมหำวิทยำลัย จ ำนวน 2 คน มีวุฒิทำงกำรศึกษำ ปริญญำโท 3 คน ปริญญำ
เอก  1 คน มีผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร อำจำรย์ 2 คน และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 2 คน  มีบุคลำกรสำย
สนับสนุน จ ำนวน 16 คน มีวุฒิทำงกำรศึกษำ ปริญญำตรี 14 คน และปริญญำโท 3 คน  
 กำรพัฒนำหน่วยงำน โดยกำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรยกย่องผลงำน กำรมีส่วนร่วมกำรยอมรับซึ่งกันและ
กัน กำรเปิดโอกำสให้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ ยึดถือควำมดี  มีประสิทธิภำพในกำรท ำงำน  เน้นผู้มำรับบริกำร 
(นักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกร และบุคคลทั่วไป) เป็นส ำคัญไปจนถึง กำรสร้ำงควำมเข้ำใจในประเด็นเป้ำหมำย
ตัวบ่งชี้ ที่บ่งบอกจุดมุ่งหมำยหรือควำมส ำเร็จของหน่วยงำน โดยระบบกำรถ่ำยทอดตัวบ่งชี้จำกหน่วยงำนสู่
บุคคล ทุกตัวบ่งชี้ที่ก ำหนดต้องน ำสู่ตัวบ่งชี้ระดับบุคคล เพ่ือก ำหนดทิศทำงกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรให้สอด
รับกับเป้ำหมำยของหน่วยงำน 
 มีกำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล โปร่งใส ตรวจสอบได้ มุ่งพัฒนำระบบรำชกำรให้ทันสมัย        
ลดขั้นตอนที่ยุ่งยำกและไม่จ ำเป็น พร้อมให้มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดกำรข้อมูลและจัดกำรควำมรู้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล สร้ำงจิตส ำนึกของบุคลำกรในหน่วยงำนทุกระดับให้ตระหนักถึงควำม
รับผิดชอบร่วมกันในกำรพัฒนำโดยด ำเนินงำนตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำมำอย่ำงต่อเนื่อง          
เพ่ือผลงำนตำมพันธกิจมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล 
 มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยในของส ำนัก  2 องค์ประกอบคุณภำพ 4 ตัวบ่งชี้              
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ในปีกำรศึกษำ 2559                  
 
 
 
 



สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน  

องค์ประกอบ จ ำนวนตัวบ่งช้ี คะแนนประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภำพ 

องค์ประกอบที่ 1 3 3.70 ระดับคุณภำพ ดี 
องค์ประกอบที่ 2  1 5 ระดับคุณภำพ ดีมำก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้  4.02 ระดับคุณภำพ ดี 
 
 



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

1 
 

ส่วนที่ 1 ส่วนน า 
 

1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
     1.1 ชื่อหน่วยงาน 

      ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 

1.2 ที่ตั้ง 
     ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  ตั้งอยู่ที่  ชั้น 2 อำคำร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครนิทร์

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์  เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 48 
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำน ี13180 หมำยเลขโทรศัพท์ 02-5293-598                
หมำยเลขโทรสำร 02-5293-598  กด 33 
 

1.3 ประวัติความเป็นมา 
         มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ มีชื่อตำมพระนำมสมเด็จพระรำชปิตุจฉำ เจ้ำฟ้ำว
ไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีรำชสิรินธร ซึ่งท่ำนได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรศึกษำ จึงได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัด
ครูเพชรบุรีวิทยำลงกรณ์ เมื่อวันที่ 4  มิถุนำยน 2475 ซึ่งมีส ำนักงำนทะเบียนและวัดผลเป็นหน่วยงำนในกำร
ประสำนงำนกำรเรียนกำรสอนและประเมินผลกำรศึกษำ  
  ต่อมำวันที่ 1 ตุลำคม 2513 ได้รับกำรสถำปนำเป็นวิทยำลัย จึงได้เปลี่ยนชื่อมำเป็นวิทยำลัยครู
เพชรบุรีวิทยำลงกรณ์ จึงได้เริ่มมีส ำนักส่งเสริมวิชำกำรเกิดขึ้น ท ำหน้ำที่ ประสำนงำนกำรเรียนกำรสอน 
งำนวิชำกำร และมีฝ่ำยทะเบียนและวัดผล ท ำหน้ำที ่เพิ ่มจำกกำรประมวลผลอย่ำงเดียว มำท ำหน้ำที่
ประสำนงำนด้ำนกำรเรียนกำรสอนด้วย  
  เมื่อวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2535 ได้รับพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ โปรดกระหม่อมพระรำชทำนนำมเป็น
สถำบันรำชภัฏ จึงได้รวมส ำนักส่งเสริมวิชำกำรกับฝ่ำยทะเบียนและวัดผล เข้ำเป็นหน่วยงำนเดียวกันโดยใช้ชื่อว่ำ 
“ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร”  
  วันที่ 10 มิถุนำยน 2547 มีกำรจัดตั้งมหำวิทยำลัยรำชภัฏขึ้นแทนสถำบันรำชภัฏจึงมีกำรแบ่งส่วน
รำชกำร  ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร จึงใช้ชื่อว่ำ“ส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน” ตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2548 เป็นต้นมำ  
  กำรแบ่งส่วนรำชกำรในส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนตำมประกำศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏว
ไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธำนี พ.ศ. 2549  กำรแบ่งส่วนรำชกำรระดับงำน 
ประกอบด้วย  
 1. งำนบริหำรทั่วไป   

-  กำรอ ำนวยกำรทั่วไป กำรประสำนงำนศูนย์กำรศึกษำ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรรับ
สมัครนักศึกษำใหม่ และกำรจัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศ 
 2. งำนมำตรฐำนหลักสูตร 

-   กำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดท ำแผนกำรเรียน กำรจัดตำรำงสอนตำรำงสอบกำรจัดหมู่เรียน
พิเศษ และกำรตรวจสอบหลักสูตร 
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 3. งำนพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
-   กำรสนับสนุนผลงำนวิชำกำร กำรศึกษำดูงำนและกำรศึกษำต่อกำรส่งเสริมกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ 

และกำรประสำนงำนด้ำนกำรสหกิจศึกษำ 
 4. งำนทะเบียนและประมวลผล 

-  กำรทะเบียนนักศึกษำ กำรตรวจสอบผลกำรเรียน กำรวัดผลกำรศึกษำกำรบันทึกผลกำร
เรียน กำรพิจำรณำกำรเทียบโอน และกำรตรวจสอบคุณวุฒิ 

 
2. ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมาย นโยบาย และวัตถุประสงค์ 

2.1 ปรัชญา 
      “บริกำรดี วิชำกำรเด่น เน้นเทคโนโลยี” 
 

2.2 วิสัยทัศน์ 
      ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เป็นหน่วยงำนชั้นน ำที่สนับสนุนด้ำนวิชำกำรเพ่ือ
มหำวิทยำลัยก้ำวสู่อำเซียน  
 

2.3 พันธกิจ 
     2.4.1 พัฒนำและส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรส่งเสริมวิชำกำร 
     2.4.2 พัฒนำและส่งเสริมศักยภำพอำจำรย์ และบุคลำกรตำมสมรรถนะ 
     2.4.3 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือบริหำรจัดกำรด้ำนวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 

2.4 วัตถุประสงค์ 
     2.5.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน ให้มีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
     2.5.2 เพ่ือส่งเสริมคณำจำรย์และบุคลำกร ให้ได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำร ให้มีคุณวุฒิ/ต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรสูงขึ้น 
     2.5.3 เพื่อสนับสนุนกำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตร ให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร 
     2.5.4 เพื่อให้กำรด ำเนินงำนด้ำนวิชำกำรของคณะ มีคุณภำพและมำตรฐำนเดียวกัน 
     2.5.5 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำรงำนด้ำนวิชำกำรและงำนทะเบียน 
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3. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
3.1 โครงสร้างองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 โครงสร้างการบริหาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มงาน 
บริหารท่ัวไปและประกันคุณภาพ 

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

กลุ่มงาน 
มาตรฐานหลักสูตรและการเรียนการสอน 

1. งำนหลักสตูร 
2. งำนรับสมัครนกัศกึษำและคัดเลอืกนกัศกึษำใหม ่
3. งำนตำรำงสอนและตำรำงสอบ 
4. งำนอำจำรย์ผู้สอนและอำจำรย์พิเศษ 
5. งำนอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
6. งำนสหกจิศึกษำและฝกึประสบกำรณ์ 
7. งำนวำรสำรวไลยอลงกรณ ์
8. งำนพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำร 

 

กลุ่มงาน 
ทะเบียนและประมวลผล 

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

ผู้อ านวยการส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

รองผู้อ านวยการฝ่ายทะเบียน รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

หัวหน้าส านกังานผู้อ านวยการ 

กลุ่มงาน 
บริหารท่ัวไปและประกันคุณภาพ 

บุคลำกร 
1. นำงพิชญำภรณ์  เพิ่มเติม 
2. นำงสำวมำนิดำ ปำมทุำ 
3. นำยฉัตรชัย  กำส ี
4. นำยไพฑูรย์  มุงเพีย 

 

 

กลุ่มงาน 
มาตรฐานหลักสูตรและการเรียนการสอน 

บุคลำกร 
1. นำงสำวพวงเพชร  พลทอง 
2. นำงสำวฐิติกำนต์  จิตรจำ 
3. นำงสำวกลอยทิพย์  ทิศเป็ง 
4. นำงสำวสุมำล ี ธรรมนิธำ 
5. นำยวำทิต  ทองมำก 
6. นำงสำวภำวณิี  จรีะดิษฐ ์
7. นำงรัชพร  คุตตะสิงค ี
8. นำงสำวอุบลวรรณ  ศรีอนันต ์

 

กลุ่มงาน 
ทะเบียนและประมวลผล 

บุคลำกร 
1. นำงรัชฎำพร  ยอดศร ี
2. นำงสำวสุดำพร นอ้ยทรง 
3. นำงปรำณี  พงษ์ธนะ 
4. นำงสำววจิิตรำ  จนัทะเรอืง 

ผู้อ านวยการส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
อำจำรย์ ดร.ศศิธร  จันทมฤก 

 

หัวหน้าส านกังานผู้อ านวยการ 
นำงกนกพร  สณัห์ฤทัย 

รองผู้อ านวยการฝ่ายทะเบียน 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์คชินทร์  โกกนทุำภรณ ์

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิวัฒน์  ชนินำทศิรกิุล 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
อำจำรย์วัสสพ์ร  จิโรจพันธุ ์
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4. รายช่ือผู้บริหาร และคณะกรรมการประกันคุณภาพหน่วยงาน 
4.1 รายช่ือผู้บริหาร 

                 4.1.1  อำจำรย์ ดร.ศศิธร  จันทมฤก   ผูอ้ ำนวยกำร  
      4.1.2  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิวัฒน์  ชินนำทศิริกุล  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร  
      4.1.3  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์คชินทร์  โกกนุทำภรณ์ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทะเบียนและประมวลผล 
      4.1.4  นำงกนกพร  สัณหฤ์ทัย    หัวหน้ำส ำนักงำน  

 

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  จิโรจพันธ์ุ   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  จีระดิษฐ ์   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. จ านวนบุคลากร 
           ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนมีบุคลำกร จ ำนวน 21 คน จ ำแนกเป็นอำจำรย์  ข้ำรำชกำรพล
เรือน ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนมหำวิทยำลัย พนักงำนรำชกำร และพนักงำนประจ ำตำมสัญญำจ้ำง ดังนี้  
 

ประเภทบุคลากร จ านวน 
วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 

ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 
ข้ำรำชกำร 3   2 1 1 1   
ลูกจ้ำงประจ ำ 2  2       
พนักงำนมหำวิทยำลัย 11  8 3  1 1   
พนักงำนรำชกำร 3  2 1      
พนักงำนประจ ำตำมสัญญำจ้ำง 2  2       

รวม 21 - 14 6 1 2 2   
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6. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ  
            ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อใช้ใน
กำรบริหำรงำนตำมพันธกิจ  รวมทั้งสิ้น 50,378,300 บำท (ห้ำสิบล้ำนสำมแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสำมร้อยบำทถ้วน) 
โดยแยกเป็น 2 ส่วน คืองบประมำณที่ส ำนักได้รับกำรจัดสรร และงบประมำณกลำง  ดังนี้   
 
งบประมาณทีส่ านักได้รบัการจดัสรร 

งบประมาณ 
รายการ 

งบแผ่นดิน งบ กศ.ปช. งบ บ.กศ. รวม 

งบด ำเนนิงำน 
- ค่ำตอบแทน ใชส้อย วัสด ุ 2,000,000  1,241,000 3,241,000 
- ค่ำสำธำรณูปโภค   25,000 25,000 
- คชจ.ประกันคุณภำพฯ   15,000 15,000 
- งบพัฒนำบุคลำกร 3,500  150,000 153,500 
งบกองทุนพฒันำอำจำรย์และบคุลำกร 
- ค่ำตอบแทน ใชส้อย วัสด ุ  1,836,000  1,836,000 

รวม 2,003,500 1,836,000 1,431,000 5,270,500 
(ห้ำล้ำนสองแสนเจ็ดหมื่นห้ำร้อยบำทถ้วน) 

 
งบประมาณกลาง 

งบประมำณ 
รำยกำร 

งบแผ่นดิน งบ กศ.ปช. งบ บ.กศ. รวม 

งบด ำเนนิงำน 
- ค่ำตอบแทนกำรสอน  - 10,391,200 31,146,600 41,537,800 
งบรำยจำ่ยอื่น 
- พัฒนำหลักสูตร  770,000  770,000 
- ทุนกำรศึกษำนักศึกษำ  2,500,000  2,500,000 
- พัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน  300,000  300,000 

รวม  13,961,200 31,146,600 45,107,800 
(สี่สิบห้ำล้ำนหนึ่งแสนเจ็ดพนัแปดร้อยบำทถ้วน) 

 
7. อัตลักษณ์ของหน่วยงาน 

                 “บริกำรแบบกัลยำณมิตร”   
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8. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา  
 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. ควรปรับแก้กำรเขียนผลกำรด ำเนินงำน ข้อ 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ให้เห็นกระบวนกำรแปลงแผนกล
ยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีครบตำมพันธกิจ
ของหน่วยงำน    

1. ปรับแก้กำรเขียนผลกำรด ำเนินงำนในรำยงำนผลกำร
ประเมินตนเอง (SAR)  อธิบำยรำยละเอียดกระบวนกำร
แปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีครบตำม
พันธกิจของหน่วยงำน     

2. ควรปรับกำรเขียนผลกำรด ำเนินงำนข้อ 5 ตวับ่งชี้
ที่ 1.1 ให้เห็นผลกำรด ำเนนิงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี                          

2. ปรับกำรเขียนผลกำรด ำเนินงำนในรำยงำนผลกำร
ประเมินตนเอง (SAR) ข้อ 5 อธบิำยผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรประจ ำป ี                                   

3. ให้ปรับกำรเขียนผลกำรด ำเนินงำนข้อ 6 ตัว
บ่งชี้ที่ 1.1 ให้เห็นขั้นตอนกำรรำยงำนผลต่อคณะ
กรรมกำรบริหำรหน่วยงำนและคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัยและปรับแก้เพ่ิมหลักฐำน
บันทึกส่งกองนโยบำยและแผน 

3. ปรับกำรเขียนผลกำรด ำเนินงำนในรำยงำนผลกำร
ประเมินตนเอง (SAR) ข้อ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 อธิบำยขั้นตอน
กำรรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบริหำรหน่วยงำนและ
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยและปรับแก้เพ่ิม
หลักฐำนบันทึกส่งกองนโยบำยและแผน    

4. ให้ปรับกำรเขียนผลกำรด ำเนินงำนข้อ 7 และข้อ 
8 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ให้เห็นขั้นตอนกำรรำยงำนผลต่อ
คณะกรรมกำรบริหำรหนว่ยงำนและคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัยและปรับแก้เพ่ิมหลักฐำนบันทึก
ส่งกองนโยบำยและแผน     

4. ปรับกำรเขียนผลกำรด ำเนินงำนในรำยงำนผลกำร
ประเมินตนเอง (SAR) ข้อ 7 และข้อ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  
อธิบำยขั้นตอนกำรรำยงำนผลตอ่คณะกรรมกำรบริหำร
หน่วยงำนและคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยและเพ่ิม
หลักฐำนบันทึกส่งกองนโยบำยและแผน     

5. กำรเขียนโครงกำรควรปรับวัตถุประสงค์
โครงกำรให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของ
โครงกำร       

5. ปรับกำรเขียนโครงกำรในปีงบประมำณ 2560 
วัตถุประสงค์โครงกำรให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จของโครงกำร   

6. ควรปรับกำรเขียนเอกสำรหลักฐำนในผล          
กำรด ำเนินงำนในข้อ 7 ให้เป็นแบบประเมินผล        
กำรบริหำรงำนของผู้บริหำรและสรุปผล            
กำรประเมินผลกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร                                                                                      

6. ปรับกำรเขียนเอกสำรหลักฐำนในผลกำรด ำเนินงำน
รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (SAR) ข้อ 7 ให้เป็นแบบ
ประเมินผลกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรและสรุปผลกำร
ประเมินผลกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร                                                                                      

7. 1.เพิ่มหลักฐำนบันทึกกำรประชุมในกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ในข้อ 3  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2           

7. เพ่ิมหลักฐำนบันทึกกำรประชุมในกำรแลกเปลีย่นเรยีนรู้  
ในรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (SAR) ตัวบ่งชี้ที่ 2.2. ข้อ 3 

8.ให้ปรับกำรเขียน SAR ใหม่โดยให้ เพ่ิมเติม
หัวข้อประเด็นที่จัดกำรควำมรู้  มีวิธีกำรก ำกับ
ติดตำมอย่ำงไร เพ่ิมหลักฐำนแบบประเมินควำม
พึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรของ
หน่วยงำน และเขียนผลกำรด ำเนินกำรโดยให้
อธิบำยกระบวนกำรที่ท ำให้เกิดองค์ควำมรู้ ข้อ 5    

8.ให้ปรับกำรเขียน SAR  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2. เพ่ิมเติมหัวข้อ
ประเด็นที่จัดกำรควำมรู้ มีวิธีกำรก ำกับติดตำมอย่ำงไร 
เพ่ิมหลักฐำนแบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
ต่อกำรให้บริกำรของหน่วยงำน และเขียนผลกำร
ด ำเนินกำรโดยให้อธิบำยกระบวนกำรที่ท ำให้เกิดองค์
ควำมรู้ ข้อ 5   

9. ให้เรียงล ำดับควำมเสี่ยงใหม่ ให้ เป็นไปตำม
ระดับของควำมเสี่ยงจำกสูงไปต่ ำ ในผลกำร
ด ำเนินงำนในข้อ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3      

9. ในรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (SAR)  ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 
ผลกำรด ำเนินงำนในข้อ 4 เรียงล ำดับควำมเสี่ยงใหม่ ให้
เป็นไปตำมระดับของควำมเสี่ยงจำกสูงไปต่ ำ   



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

7 
 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
10. ควรมีข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหน่วยงำน
และกรรมกำรควำมเสี่ยงใส่ในผลกำรด ำเนินงำน
ในข้อ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 

10. ในรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (SAR)  ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 
ผลกำรด ำเนินงำนในข้อ 5 เพิ่มข้อเสนอแนะของผู้บริหำร
หน่วยงำนและกรรมกำรควำมเสี่ยง 

11. ให้เพ่ิมเอกสำรหลักฐำนบันทึกกำรประชุมที่
ได้ มี กำรชื่ นชมบุ คลำกรในที่ ป ระชุม ในกำร
ปฏิบัติงำนดีเด่น ในผลกำรด ำเนินงำนข้อ 3 ตัว
บ่งชี้ที่ 2.4 

11. ในรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (SAR)  ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 
ผลกำรด ำเนินงำนในข้อ 3 ให้ เพ่ิมเอกสำรหลักฐำน
บันทึกกำรประชุมที่ได้มีกำรชื่นชมบุคลำกรในที่ประชุม
ในกำรปฏิบัติงำนดีเด่น   

12. ให้เขียนผลกำรด ำเนินงำนใหม่ ว่ำได้มีกำรให้
ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณแก่บุคลำกรในเรื่องอะไร 
อย่ำงไร ในผลกำรด ำเนินงำนข้อ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 

12. ในรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (SAR)  ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 
ผลกำรด ำเนิ น งำน ในข้อ  5  ปรับกำรเขี ยนผลกำร
ด ำเนินงำนใหม่ ว่ำได้มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณแก่
บุคลำกรในเรื่องอะไร อย่ำงไร   

13. ให้เพ่ิมหลักฐำนคู่มือประกันคุณภำพ ในผลกำร
ด ำเนินงำนข้อ 2 ตัวบ่งชี้ 4.1                                   

13. ในรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (SAR)  ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ผล
กำรด ำเนินงำนในข้อ 2 ให้เพ่ิมหลักฐำนคู่มือประกันคุณภำพ                                     

14. ให้เขียนผลกำรด ำเนินงำนให้เห็นระบบและกลไก
ในกำรสนับสนุนกำรเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุง
หลั กสู ตรตำมแนวทำงปฏิ บั ติ ที่ ก ำหนดโดย
คณะกรรมกำรกำรอุ ดมศึ กษำ ค ำสั่ งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรเปิดหลักสูตรใหม่และ
ปรับปรุงหลักสูตร ควรมีบุคลำกรของส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียนและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร    

14. ในปีกำรศึกษำ 2559 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียนจะด ำเนินกำรจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ก ำกับติดตำมระบบและกลไกสนับสนุนกำรพัฒนำและ
บริหำรหลักสูตร โดยระบุบทบำทหน้ำที่เพ่ือให้บุคลำกร
ด ำเนินกำรได้ถูกต้องบรรลุวัตถุประสงค์    

15. ให้เพ่ิมเติมเอกสำรหลักฐำนโดยใช้บันทึก
ข้อควำมแจ้งหลักสูตร ในผลกำรด ำเนินงำนข้อ 3 
ตัวบ่งชี้ที่ สสว.5.1   

15. ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนจะต้องมีกำร
ติดตำมอย่ำงเป็นรูปธรรม จัดท ำหน้งสือแจ้งคณะ/สำขำ ให้
ด ำเนินกำรตำมกรอบมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำแห่งชำติ
ตำมที่ สกอ. ก ำหนด 

14. ให้เพ่ิมหลักฐำนค ำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรสนับสนุน
กำรเปิดหลักสูตรใหม่ เปิดหลักสูตรและปิดหลักสูตร 
และให้ระบุหน้ำที่ของผู้รับผิดชอบตำมค ำสั่งในผล
กำรด ำเนินงำนข้อ 4 ตัวบ่งชี้ที่ สสว.5.1   

15.  ในปีกำรศึกษำ 2559 ด ำเนินกำรจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรก ำกับติดตำมระบบและกลไกสนับสนุน
กำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร โดยระบุบทบำทหน้ำที่
เพ่ือให้บุคลำกรด ำเนินกำรได้ถูกต้องบรรลุวัตถุประสงค์   

16. ให้เพ่ิมหลักฐำนค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ในผลกำรด ำเนินงำนข้อ 1 ตัวบ่งชี้
ที่ สสว.5.2   

16. ในรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (SAR)  ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  
ผลกำรด ำเนินงำนในข้อ 1 ให้เพ่ิมหลักฐำนค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ   

17. ให้อธิบำยขั้นตอนกำรด ำเนินงำนในผลกำร
ด ำเนินงำนเพ่ิมเติม ในผลกำรด ำเนินงำนข้อ 1 ตัว
บ่งชี้ที่ สสว.5.3 

17. ในรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (SAR)  ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  
ผลกำรด ำเนินงำนในข้อ 1 อธิบำยขั้นตอนกำรด ำเนินงำน
ในผลกำรด ำเนินงำนเพิ่มเติม  

18. ให้เขียนผลกำรด ำเนินงำนข้อ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 
ใหม่  ว่ำได้มี กำรน ำผลจำกข้อ 4 มำพัฒ นำ
ปรับปรุงอย่ำงไร 

18. ในรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (SAR)  ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  
ผลกำรด ำเนินงำนในข้อ 5 ให้อธิบำยว่ำได้มีกำรน ำผลจำก
ข้อ 4 มำพัฒนำปรับปรุงอย่ำงไร 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
19. ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้และเกณฑ์มำตรฐำนระบุแค่
กำรรับนักศึกษำ ซึ่งไม่ครอบคลุมกำรส่งเสริม
พัฒนำนักศึกษำตำมตัวบ่งชี้ที่ 5.3  

19. เสนอส ำนักมำตรฐำนและจัดกำรคุณภำพ ปรับแก้
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้และเกณฑ์มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ที่  5.3  
เนื่องจำกระบุแค่กำรรับนักศึกษำ ซึ่งไม่ครอบคลุมกำร
ส่งเสริมพัฒนำนักศึกษำ 

20. ควรมีกำรติดตำมกระบวนกำรระบบและ
กล ไกกำรจั ดกำรงำน ทะเบี ยนนั กศึ กษ ำที่
ครอบคลุมทุกระดับกำรศึกษำ 

 20. มีกำรติดตำมกระบวนกำรระบบและกลไกกำร
จัดกำรงำนทะเบียนนักศึกษำที่ครอบคลุมทุกระดับ
กำรศึกษำ 

21. ในรำยงำนกำรประชุมที่น ำมำเป็นหลักฐำน  
ในผลกำรด ำเนินงำนข้อ 2  ตัวบ่งชี้ที่ สสว.5.4 
ระบบกำรจัดกำรงำนทะเบียน ต้องมีกำรจด
รำยงำนกำรประชุมให้เห็นรำยละเอียดในเรื่องที่
น ำเสนอท่ีประชุมให้ชัดเจน 

21. กำรจดรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรสภำ
วิชำกำร ต้องมีรำยละเอียดในเรื่องที่น ำเสนอที่ประชุมให้
ชัดเจน 

 



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

9 
 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ที ่1.1 การบริหารของส านัก/สถาบัน เพ่ือก ากับตดิตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้:  
ผศ.วิวัฒน์  ชินนาทศิริกุล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คชินทร์  โกกนุทาภรณ ์
อาจารย์วัสส์พร จโิรจพันธุ ์  
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
นางกนกพร  สัณห์ฤทัย  
นางพิชญาภรณ์  เพิม่เตมิ  
นางรัชฎาพร  ยอดศร ี  
นางปราณี  พงษ์ธนะ 
นางสาวฐิติกานต์  จิตรจา  
นางสาวกลอยทิพย์  ทิศเป็ง 
นางสาวพวงเพชร  พลทอง 
นางสาวสุมาลี  ธรรมนิธา  
นางสาวอุบลวรรณ ศรีอนันต ์
นางรัชพร  คุตตะสิงคี 
นางสาวภาวณิี  จีระดิษฐ์  
นางสาวมานิดา ปามุทา 

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

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 
6 ข้อ 

ผลการด าเนินงาน 

ผลด าเนนิงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 ข้อ 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและพัฒนาไปสู่แผนปฏิบัติ
การประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการวิเคราะห์ SWOT เพื่อจัดท า
แผนกลยุทธ์ ปี 2560-2564 ของส านัก (เอกสาร 1.1.1(1))และแผนกลยุทธ์
ของส านักมีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน และมีการวิเคราะห์ให้
เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (เอกสาร 1.1.1(2)-(3))  ส านักมี
การพัฒนาแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติโดยจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี 
งบประมาณ 2560 มีจ านวน 9 โครงการหลัก 10 ตัวช้ีวัด (เอกสาร 
1.1.1(4))  และเสนอต่อคณะกรรมการ บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติในการประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2559 (เอกสาร 
1.1.1(5)) 

1.1.1 (1) บันทึกการประชุมจัดท าแผนกลยุทธ์
ส านัก ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 22 ก.ย.2559 
1.1.1(2) แผนกลยุทธ์ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน พ.ศ.2560-2564 
1.1.1(3) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2560-2564 
1.1.1(4) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1.1.1(5) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.)ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 10 พ.ย.
2559 
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ผลด าเนนิงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 ข้อ 2. ด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยงท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจยัเสี่ยงท่ีเกิดจากภายนอกหรือปัจจัยที่
ไม่สามารถควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ที่ 435/2560 เรื่อง
แต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1.1.2(1) โดยประกอบด้วย
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานและมี
ตัวแทนฝ่ายต่างๆ ภายในส านักส่งเสริมวิชาการเป็นกรรมการ  โดยมีหน้าที่
จัดท าคู่มือบริหารความเสี่ยง วิเคราะห์และระบุปัจจัยความเสี่ยง ติดตาม 
การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ก าหนดแนวทางและข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 1.1.2(2) มีหน้าที่ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความเสียง 

1.1.2(1 ) ค าสั่ งมห าวิทยาลั ย ราชภั ฏ วไลย
อล งก รณ์     ที่  4 35 /2560  เรื่ อ งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง  สั่ง ณ วันที่  
19 กุมภาพันธ์ 2560  
1 .1 .2 (2 ) ค า สั่ ง ส า นั ก ส่ ง เส ริ ม วิ ช า ก า ร               
และงานทะเบียน ที่ 001/2560 สั่ง ณ วันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2560 

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2560 วันวันพุธ ที่ 1 มีนาคม 
2560 (เอกสาร 1.1.2(3)) เพื่อก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ในวาระที่ 
4.1 ระบุความเสี่ยง ในวาระที่ 4.2 โดยการประชุมฝ่ายต่างๆ ใช้วิธีการระดม
สมองเพื่อวิเคราะห์ความเสียงได้ผล (เอกสาร 1.1.2(4)) ดังนี้ 

ความเสยีง ปัจจัยเสี่ยง 
เว็บไซต์ระบบงานทะเบียน
ล่าช้า 

จ านวนฐานข้อมูลงานทะเบียนมีจ านวน
มาก 

รายได้จากการจัดการศึกษา
ลดลง 

1. จ านวนนักศึกษาลดลง 
2. นักศึกษาจ่ายค่าลงทะเบียนไม่เป็นไป
ตามก าหนด 

นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษา
ตามก าหนดเวลา 

1. นักศึกษาไม่เข้าใจโครงสร้างหลักสูตร 
2. อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนล่าช้า 
3. อาจารย์ที่ปรึกษาไม่ เข้าใจโครงสร้าง
หลักสูตร 

มีการระบุความเสี่ยงเป็นด้านดังน้ี 
1. ด้านทรัพยากร ความเสี่ยงคือ เว็บไซต์ระบบงานทะเบียนล่าช้า (ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) และ รายได้จาการจัดการศึกษาลดลง (การเงิน) 
2. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบั งคับ ความเสียงคือ 

นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนด (นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาไม่
เข้าใจโครงสร้างหลักสูตร) 

3. ด้านปฏิบัติการ ความเสียงคือ นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตาม
ก าหนด (อาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการเรียนตามระยะเวลาที่ก าหนด) 
คณะกรรมการบริการความเสี่ยงได้จัดท าคู่มือบริหารความเสี่ยง (เอกสาร 
1.1..2(5))  ในระเบียบวาระที่ 4.3  และก าหนดแผนด าเนินการบริหาร  
ความเสี่ยง ในระเบียบวาระที่ 4.4 

1.1.2(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 1 มีนาคม 
2560 
1.1.2(4) ตารางระบุความเสี่ยง ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน  
1.1.2(5) คู่มือบริหารความเสี่ยง 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง           
ครั้งที่ 2/2560 วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 (เอกสาร 1.1.2(6)) เพื่อประเมิน และ
วิเคราะห์ความเสี่ยง โดยให้ฝ่ายที่เกี่ยงข้องกับความเสี่ยงด้านต่าง ๆ  ระดมสมอง 
วิเคราะห์ โอกาสที่จะเกิดขึ้น และผลกระทบ/ความรุ่นแรงที่จะเกิดขึ้นสรุประดับ
ความเสี่ยงที่มีคะแนนสูงดังนี้  

1.1.2(6) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 1 มีนาคม 
2560  
1.1.2 (7) ตารางการประเมินและวิเคราะห์ความ
เสี่ยง   
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ผลด าเนนิงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ความเสียงด้านทรัพยากร  
             ความเสี่ยง คือ เว็บไซต์ระบบงานทะเบียนล่าช้า  
             ปัจจัยเสี่ยง คือ จ านวนฐานข้อมูลงานทะเบียนมีจ านวนมาก 
             ความเสี่ยง คือ รายได้จากการจัดการศึกษาลดลง 
             ปัจจัยเสี่ยง คือ จ านวนนักศึกษาลดลง  
ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
             ความเสี่ยง คือ นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนด 
             ปัจจัยเสี่ยง คือ อาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการเรียนตามระยะเวลาที่ก าหนด 
โดยจัดท าเป็นตารางการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง  (เอกสาร 1.1.2(8)) 
           คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประชุมคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง ครั้งที่ 3/2560 วันพุธท่ี 22 มีนาคม 2560 (เอกสาร 1.1.2(9))  ทบทวน
การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้
วิเคราะห์ รวบรวมกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงที่แต่ละฝ่ายรับผิดชอบ โดย
วิธีการระดมสมอง แล้วก าหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ในระเบียบวาระที่ 
4.1 ตามตารางการก าหนดกจิกรรมควบคุมวามเสี่ยง (เอกสาร 1.1.2(10))  
         คณะการมการบริหารความเสี่ยงวิเคราะห์กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ก าหนดผู้รับผิดชอบในกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง แล้วน ามาเขียนแผนการ
ด าเนินการจัดการความเสี่ยง (ระเบียบวาระที่ 4.2) ตามแผนการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง (เอกสาร 1.1.2(10)) 
             คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดท ารายงานการประเมินผล          
และการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบรายงาน ปย.2) (เอกสาร 1.1.2(11)) 
เพื่อให้แต่ละฝ่ายด าเนินการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมและระยะเวลาที่
ก าหนด (ระเบียบวาระที่ 4.3) 

1.1.2(8) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3 วันที่  22 มีนาคม 
2560  
1.1.2(9) ตารางการก าหนดกิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยง  
1.1.2(10) แผนการด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
1.1.2(11) แบบรายงาน ปย.2 
 

4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประชุม
คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 1/2560 วันพุธ
ที่ 11 เมษายน 2560 (1.1.2(12)) สรุปผลการด าเนินกิจกรรมในการจัดการความ
เสี่ยง เพื่อติดตามและรายงาน โดยการติดตามผลประกอบด้วย ความเสี่ยง 
กิจกรรมทั้งควบคุม ผลลัพธ์ของการท ากิจกรรม ระยะเวลา ความคืบหน้า ปัญหา
และอุปสรรค์ มีผลการด าเนินการตามแบบรายงานผลการติดตามประเมินผลและ
การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (เอกสาร 1.1.2(13)) โดยความเสี่ยง 

ความเสี่ยง ผลการ
ด าเนินการ 

ผลกระทบ หมายเหตุ 

จ านวนนักศึกษา 
ใหม่ลดลง 

เสร็จตาม
ก าหนด 

ความเสี่ยง
ลดลง 

นักศึกษาใหม่ปี 2559 
จ านวน 1921 
นักศึกษาใหม่ปี 2560 
จ านวน 1968 

จ านวนข้อมูลงาน
ทะเบียนมีจ านวนมาก 

ยังไม่
ด าเนินการ 

ความเสี่ยง
เท่าเดิม 

อยู่ระหว่างการอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัย 

อาจารย์ผู้สอนไม่
ส่งผลการเรยีนตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

เสร็จตาม
ก าหนด 

ความเสี่ยง
ลดลง 

ร้อยละของผู้ส่งผลการเรยีนตรง
ตามก าหนด ภาคการศึกษาท่ี 
1/2559 คิดเป็นร้อยละ 71.35 
และภาคการศึกษา 2/2559  
คิดเป็นร้อยละ 90.06 

1.1.2(12) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
ครั้งท่ี 1 /2560 วันพุธท่ี 19 เมษายน 2560 
1 .1 .2 (13 ) แ บ บ ราย งาน ผ ล ก ารติ ด ต าม
ประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
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ผลด าเนนิงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
           คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน         
ต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักส่งเสริมวิชาการ         
และงานทะเบียน  
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงรายงาน             
ผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ต่อ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักส่งเสริมวิชาการ         
และงานทะเบียน การประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 14 ก.ค. 2560 โดยมี
ข้อเสนอแนะ (เอกสาร (1.1.2(14)) 

1) ความเสี่ยงเรื่องจ านวนนักศึกษาใหม่ลดลง 
   ให้ด าเนินการความเสี่ยงในหัวข้อนี้ต่อไปในปีการศึกษา 2561 

เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนวิธีการรับสมัครอาจจะมีผลต่อการรับนักศึกษา
ใหม ่

2) ปัจจัยความเสี่ยง จ านวนข้อมูลงานทะเบียนมีจ านวนมาก 
    มหาวิทยาลัยยังไม่อนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างคอมพิวเตอร์แม่ค่ายเพื่อเก็บ

ข้อมูลในฐานข้อมูลงานทะเบียน จึงให้ท าหัวข้อความเสี่ยงนี้ต่อไปเพื่อเร่งรัด
แสดงความจ าเป็นให้เห็นถึงความจ าเป็นท่ีต้องมีคอมพิวเตอร์แม่ค่าย 

3) ปัจจัยความเสี่ยง อาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการเรียนตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

    ให้ท าความเสี่ยงนี้ต่อไปในปีการศึกษา 2560 โดยเน้นกระบวนการ
ติดตามผลการเรียนเพื่อให้ร้อยละของอาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนมากขึ้น   

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง จะน า
ข้อเสนอแนะไปรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนต่อไป  

1.1.2(14) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน การประชุมครั้งที่ 
2/2559 วันท่ี 14 ก.ค. 2560  

 ข้อ 3. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหาร ทั้ง 10 ข้อ คือ  
1) หลักประสิทธิผล ส านักมีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามแผน เป้าหมายและตัวช้ีวัดผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมากกว่าร้อยละ 80 ส าหรับในปีปัจจุบัน
มีการประเมินและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการเป็น
รายไตรมาส  (เอกสาร 1.1.3(1), 1.1.3(2))  
2) หลักประสิทธิภาพ มีการน าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน ให้เกิด
ประสิทธิภาพ ได้แก่ มีโปรแกรมซอฟแวร์ส าเร็จรูประบบจัดการ ช้ันเรียน 
(เอกสาร 1.1.3(3) ส าหรับเป็นฐานข้อมูลงานทะเบียนและงานจัดการเรียน
การสอน  มีคู่มือการปฏิบัติงาน (เอกสาร 1.1.3(4)) และมีคอมพิวเตอร์ที่
เพียงพอ ต่อการใช้งานพร้อมให้สืบค้นความรู้ผ่าน ระบบ internet  
3) หลักการตอบสนอง มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายช่องทาง 
เช่น มีเว็บไซต์สายตรงผู้บริหาร   ผู้รับบริการสามารถติดต่อผู้บริหารและ
บริการต่างๆของส านักผ่านช่องทางต่างๆและสื่อเทคโนโลยี ( เอกสาร 
1.1.3(5)) มีการบริการรับสมัครนักศึกษาหลากหลายวิธีเพื่อตอบสนอง
นโยบายการจัดการศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( เอกสาร 1.1.3(6), 
1.1.3(7))  

1.1.3(1) สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการปีงบประมาณ 2559 
1.1.3 (2 ) รายงานผลการด า เนิ น งานต าม
แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560  ไตร
มาสที่ 3 
1.1.3 (3) เอกสารคู่มือการใช้โปรแกรม ระบบ
จัดการช้ันเรียน 
1.1.3 (4) คู่มือการการปฏิบัติงาน ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
1.1.3 (5) Print out เว็บไซต์ของส านัก แสดง
การเผยแพร่ข้ อมู ลข่ าวสาร และแผ่นพั บ
ประชาสัมพันธ์การรับ -สมัครและสายตรง
ผู้บริหาร การประเมินผลการสอนของอาจารย์ 
ระบบ CMS และงานต่างๆ ของส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
1.1.3 (6) คู่มือการรับสมัครนักศึกษา ทั้งภาค
ปกติและภาคพิเศษ 
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4) หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหารของส านักได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
หรือคณะท างาน ในกิจการของมหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์อย่าง
ต่อเนื่อง (เอกสาร 1.1.3 (8), 1.1.3 (9))  
5) หลักความโปร่งใส ผู้บริหารได้มีการประเมินผลงานของบุคลากรโดยใช้
หลักความโปร่งใส มีการพิจารณาผลงานร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้ถูก
ประเมินโดยเปิดเผยผลการประเมินให้ทราบและเสนอแนะแนวทางร่วมกัน
ในการพัฒนางานของส านัก มีการด าเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ทุก
ขั้นตอน (เอกสาร 1.1.3 (10)) 
6) หลักการมีส่วนร่วม มีการบริหารงานและก ากับการด าเนินงานในรูปของ
คณะกรรมการ  มีการแบ่งงานตามโครงสร้างการบริหารของหน่วยงาน 
และมีการแต่งตั้งบุคลากรร่วม เป็นคณะกรรมการ และคณะท างานต่างๆ 
เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา (เอกสาร 1.1.3 (11), 1.1.3 (12)) 
7) หลักการกระจายอ านาจ มีการแต่งตั้งรองผู้อ านวยการส านักและ
มอบหมายงานในความรับผิดชอบของผู้อ านวยการให้รองผู้อ านวยการ
ส านัก (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 มีการมอบหมายให้บุคลากรรับผดิชอบงานตาม
ภารกิจโดยยดึหลัก ความเสมอภาค ให้บุคลากรทุกคนแสดงความคดิเห็นต่อ
การด าเนินงานต่างๆของส านัก (เอกสาร 1.1.3 (17)) 
10) หลักมุ่งมั่นฉันทามติ มีการประชุมบุคลากรเพื่อรับฟัง ความคดิเห็น 
ข้อเสนอแนะและมีมติร่วมกันเพื่อด าเนินงาน/กิจกรรมของส านัก (เอกสาร 
1.1.3 (18)) 

1.1.3 (7) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ 
1.1.3 (8) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ผลงานวิชาการ ต ารา 
1.1.3 (9) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย 
1.1.3 (10) ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ประเมินผลงานของบุคลากร 
1.1.3 (11) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 
1.1.3 (12) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา  
1.1.3 (13) ค าสั่งแต่งตั้งรองผู้อ านวยการและ
ค าสั่งมอบหมายงานให้รองผู้อ านวยการ 
1.1.3 (14) คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย์ 
1.1.3 (15) เอกสารประกอบ การอบรมพนักงาน
มหาวิทยาลัยความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย 
1.1.3 (16) คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ
ข้าราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ฯ 
1.1.3 (17) ค าสั่งส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนที่ 001/2554 เพิ่มเติมที่ 003/2559 
เรื่อง มอบหมายงานให้บุคลากรของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
1.1.3 (18) รายงานการประชุมบุคลากรส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 ข้อ 4 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตาม
ประเด็นความรู้อย่างน้อย 1 ด้าน และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการด าเนินการบริหารจัดการ
ความรู้ โดยแต่งตั้ งคณะกรรมการ  ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ รอง
ผู้อ านวยการ และบุคลากรทุกฝ่าย (เอกสาร 1.1.4 (1)) มีการด าเนินการ
ทบทวน และจัดท าแผนการจัดการความรู้ โดยจัดประชุมบุคลากรของส านัก 
เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการความรู้  คัดเลือก
และก าหนดขอบเขตของการจัดการความรู้ และได้ระบุเป็นความรู้ที่ต้องการ
ทราบ คือ “การใช้โปรแกรมระบบงานทะเบียนของส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน” (เอกสาร 1.1.4 (2), 1.1.4 (3), 1.1.4 (4))  มีการจัดท า
แผนและเป้าหมายในการจัดการความรู้ปีการศึกษา 2559 (เอกสาร 1.1.4 
(5)) มีการรวบรวมความรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรมระบบงานทะเบียนของ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (เอกสาร 1.1.4 (6))  เผยแพร่คู่มือ 
การใช้โปรแกรมระบบงานทะเบียนของส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน (เอกสาร 1.1.4 (7))  แจกคู่มือการใช้โปรแกรมระบบงานทะเบียน
ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (เอกสาร 1.1.4 (8)) 

1.1.4 (1) ค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ               
การจัดการความรู้ ส านักส่งเสริมวชิาการและ
งานทะเบียน  ค าสั่งที่ 333/2560  
1.1.4 (2) บันทึกเชิญประชุมระดม                    
ความคิดเห็นเลือกองค์ความรู ้
1.1.4 (3) เอกสารลงนามการประชุม 
1.1.4 (4) รายงานการประชุมคณะกรรมการ       
การจัดการความรู้ ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 
1.1.4 (5) แผนการจัดการความรู้ 
1.1.4 (6) คู่มือการใช้โปรแกรมระบบงานทะเบียน 
ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
1.1.4 (7) Print out เว็บไซตส์ านกัเพื่อแสดง
ข้อมูลการจดัการความรู ้
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ผลด าเนนิงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.1.4 (8) ใบลงนามการรับคู่มือการใช้โปรแกรม
ระบบงานทะเบียนของส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

 ข้อ 5. ก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีแผนการบริหารและแผนพฒันา
บุคลากร ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2560 โดยมีการวิเคราะห์กรอบอัตรา 
ก าลังทีต่้องการปี 2558-2561 อัตราการเข้า-ออก ความต้องการพฒันาตนเอง 
ของบุคลากร และความพงึพอใจตอ่หน่วยงานของบุคลากร (เอกสาร 1.1.5(1)-
(2)  มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงานและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านัก ในการ
ประชุม ผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2560 (เอกสาร 1.1.5(3) และ
สรุปผลการด าเนินงานบริหารและพัฒนาบุคลากร ปงีบประมาณ 2560 สรุปวา่ 
1. บุคลากรของส านักมีความพงึพอใจต่อการบริหารและการปฏบิัติงาน
มากกว่าร้อยละ 80  2. ผูบ้รหิารและบุคลากรได้รบัการอบรม ประชมุ พัฒนา 
ศึกษาดูงาน ร้อยละ 100 ของจ านวนผูบ้ริหารและบุคลากร((เอกสาร 1.1.5(4)) 

1.1.5(1) ค าสั่งที่  001/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559 
1.1.5(2)แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 
1.1.5(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านัก ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 6 ก.ค.60 
1.1.5(4) สรุปผลการด าเนินงานบริหารและ
พัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2560 ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 ข้อ 6. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ  พันธกิจและ
พัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานหน่วยงาน
ตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่สอดคล้องที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจของ
หน่วยงาน  โดยมีการจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของส านัก 
(เอกสาร 1.1.6(1)) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
(เอกสาร 1.1.6(2)) แต่งตั้งผู้ก ากับดูแลและผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีการประกัน
คุณภาพการศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อมอบหมายหน้าที่
และการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพ (เอกสาร 1.1.6(3)) มีการควบคุม
การด าเนินงานงานประกันคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแผน
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ประจ าปีการศึกษา 2559  (เอกสาร 1.1.6 (4)) มีการรายงานผล
การประเมินตนเอง ประจ าภาคการศึกษาที่  1/2559 และ 2/2559              
ต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน (เอกสาร 1.1.6 (5) และ 1.1.6 (6)) และมีการประเมิน
คุณภาพโดยได้เชิญผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน 
มาเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ในวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ (เอกสาร 1.1.6 (7)) 

1.1.6(1) คู่ มื อการประกั นคุณภาพการศึ กษา  ปี
การศึ กษา 2559 ส านั กส่ งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
1.1 .6(2 ) ค า สั่ ง  ที่  2 3 1 2 /2 5 59  แ ต่ งตั้ ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2559      
1.1.6(3) ค าสั่ง ที่ 378/2560 แต่งตั้งผู้ก ากับ
ดูแลและผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน      
1.1 .6(4 ) แผนด าเนิ น งานประกันคุณ ภาพ
การศึกษาภายใน  ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ประจ าปีการศึกษา 2559   
1.1.6 (5) รายงานการประชุมกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ครั้งท่ี 1/2559 
1.1.6 (6) รายงานการประชุมกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ครั้งท่ี 2/2559 
1.1.6 (7) ค าสั่ งที่  1204/2560 เรื่ องแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้:  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์  ชินนาทศิริกุล 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
นางสาวภาวณิี  จีระดิษฐ์ 
นางสาวมานิดา ปามุทา 
นางสาวอุบลวรรณ   ศรีอนันต ์

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

เกณฑ์การประเมิน  โดยการแปลงค่าร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการเป็น
คะแนนระหว่าง 0-5 และก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 

ผลการด าเนินงาน 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีแผนการด าเนินงานโครงการตลอดปีงบประมาณ 2560 จ านวน 9  

โครงการหลัก ได้มีโครงการที่ด าเนินการและบรรลุเป้าหมายจ านวน 2 โครงการ  คือ โครงการพัฒนาระบบการจัดการ 
และโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน 

วิธีการค านวณ  
1.ค านวณค่าร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมตามสูตร 
 

2 
x 100   =  ร้อยละ 22 

9 
  
2.แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบคะแนนเต็ม 5  
 

22 
x 5  =  1.1 คะแนน 

100 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 22   1.1  คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ระดบัความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการใหบ้ริการของหน่วยงาน 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้:  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์  ชินนาทศิริกุล 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
นายฉัตรชัย  กาส ี  
นายวาทิต  ทองมาก  

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

0.00 – 1.50 
ค่าเฉลี่ย 

1.51-2.50 
ค่าเฉลี่ย 

2.51-3.50 
ค่าเฉลี่ย 

3.51-4.50 
ค่าเฉลี่ย 

4.51-5.00 

ผลการด าเนินงาน 
  การส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในครั้งนี้เริ่มด าเนินการตั้ งแต่           
วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 มีผู้ตอบรับแบบสอบถามซึ่งจัดบริการไว้หน้าเคาน์เตอร์ และประเมิน
ความพึงพอใจออนไลน์ รวมจ านวน 115 คน  มีผลการประเมิน ดังนี้ 

ประเด็นการส ารวจความพึงพอใจ 
ผลการประเมิน 
คะแนนเต็ม 5 

 1.ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ 
1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีความเหมาะสม 4.68 
1.2 มีการให้บริการตามล าดับ 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 ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามถูกต้อง น่าเชื่อถือ 4.95 
2.5 รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้ให้รับบริการอย่างเต็มใจ 4.94 
2.6 สามารถอธิบายเร่ืองยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจได้ 4.94 
2.7 ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย และให้ค าแนะน าที่ 
     เป็นประโยชน์ 

4.95 

 3.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
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3.1 การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น แบบฟอร์มต่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 4.95 
3.2 การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆใน web site 4.94 
3.3 สถานที่ให้บริการสะอาด  ติดต่อสะดวก 4.96 

ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน 4.92 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ย มากกว่า 
4.51 

4.92  5 คะแนน บรรลุ 

 



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

18 
 

องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน  
(ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

 

ตัวบ่งชี้ที่ สสว. 2.1 ระบบการจัดการงานทะเบียน 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้:  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คชินทร์  โกกนุทาภรณ ์

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
นางสาววิจิตรา  จันทะเรือง 
นางสาวสุดาพร  น้อยทรง  
นางสาวมานิดา  ปามุทา  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : 
โทรศัพท์ : 02-529-3598 ต่อ 24 โทรศัพท์ : 02-529-3598 ต่อ 24 
E-mail :  E-mail : wijitra@vru.ac.th 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
  2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ  

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

ผลการด าเนินงาน 

ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 ข้อ 1. มีระบบและกลไกการจัดการงานทะเบียนนักศึกษาที่ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา และด าเนินการตามระบบ
ที่ก าหนด 
1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมี ระบบการจัดการงาน
ทะเบียนของนักศึกษา โดยมีระบบงานแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงานคือ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไปและประกันคุณภาพ กลุ่มงานหลักสูตรและการ
เรียนการสอน และกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล (เอกสาร สสว.
2.1.1(1)) ที่สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ.2557 โดยมีการจัดการขั้นตอนการด าเนินงานตาม
แบบฟอร์มค าร้องส าหรับนักศึกษา มรว.01 - มรว.22 ส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี (เอกสาร สสว.2.1.1(2))  และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2557 โดยมีการจัดการขั้นตอนการด าเนินงาน
ตามแบบฟอร์มค าร้อง มรว.บ.1- มรว.บ16 ส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา
(เอกสาร สสว.2.1.1(3)) และมีกลไกการจัดการโดยมอบหมายงานให้บุคลากร
ด าเนินการตามภาระหน้าที่ครบทุกขั้นตอน (เอกสาร สสว.2.1.1(4)) 
 

สสว.2.1.1(1) โครงสร้างส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
สสว.2.1.1(2) คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ปีการศึกษา 2559 
    - ข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภั ฎ วไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ.2557 
    - แบบฟอร์มค าร้อง มรว.01 - มรว.22 
สสว.2.1.1(3) คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ปีการศึกษา 2558 
    - ข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภั ฎวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2557 
    -  แบบฟอร์มค าร้อง มรว.บ.1- มรว.บ16 
สสว.2.1.1(4) ค าสั่งส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนที่ 003/2559 เรื่อง มอบหมาย
งานให้บุคลากรของส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนสั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 
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ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 ข้อ 2. มีการบันทึกข้อมูลทะเบียนนักศึกษาผา่นระบบอินเตอร์เน็ตและมีการคิดจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่ 
(Full Time Equivalent Student: FTES)  รายงานต่อคณะกรรมการวิชาการอย่างน้อย 1 คร้ังต่อปี 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดท าข้อมูลจ านวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) (เอกสาร สสว.2.1.2(1)),(เอกสาร สสว.
2.1.2(2))  
 

สสว.2.1.2(1) รายงานการประชมุกรรมการ
วิชาการคร้ังที่ 3/2560 
สสว.2.1.2(2) รายงานการประชมุกรรมการ
วิชาการคร้ังที่ 7/2560 

 ข้อ 3. มีการจัดท ารายงานสถิตินักศึกษาทุกระดบัประจ าปกีารศึกษา น าเสนอคณะกรรมการวิชาการ อย่างน้อย 1 
คร้ัง ต่อภาคการศึกษา 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มีการจัดท าสถิติจ านวน
นักศึกษาคงอยู่  และจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 
1/2559  (เอกสาร สสว.2.1.3(1)) และปีการศึกษา 2/2559 (เอกสาร สสว.
2.1.3(2)) 
 

สสว.2.1.3(1) รายงานการประชมุกรรมการ
วิชาการคร้ังที่ 3/2560 
สสว.2.1.3(2) รายงานการประชมุกรรมการ
วิชาการคร้ังที่ 7/2560 

 ข้อ 4. มีการจัดท ารายงานวิเคราะห์อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาและอัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแสดง
ข้อมูล 5 ปี ย้อนหลัง นับจากปีที่รับประเมิน และรายงานต่อคณะกรรมการวิชาการ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มีการจัดท าข้อมูลอัตราการคง
อยู่ของนักศึกษาแต่ละชั้นปีแสดงข้อมูล 5 ปี ย้อนหลัง (เอกสาร สสว.
2.1.4(1)),(เอกสาร สสว.2.1.4(2)) 
 

สสว.2.1.4(1) รายงานการประชมุกรรมการ
วิชาการคร้ังที่ 3/2560 
สสว.2.1.4(2) รายงานการประชมุกรรมการ
วิชาการคร้ังที่ 7/2560 

 ข้อ 5. มีการส่งข้อมูลตามขอ้ 2-4 ให้ส านักมาตรฐานและจดัการคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดเพื่อเผยแพร่ให้
หลักสูตร คณะ/วิทยาลัยและหน่วยงานที่เก่ียวข้องน าไปใช้ในการประกันคุณภาพ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้รายงานข้อมูลจ านวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ข้อมูลสถิติจ านวนนักศึกษาคงอยู่ จ านวน
นักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดและจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาและข้อมูลอัตรา
การคงอยู่ของนักศึกษาแต่ละชั้นปีแสดงข้อมูล 5 ปี ย้อนหลังโดยเผยแพร่
ข้อมูลผ่านเว็บไชต์ส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ (เอกสาร สสว.
2.1.5(1)) 
 

สสว.5.4.5(1) ข้อมูลเว็บไชต์ส านักมาตรฐาน
และจัดการคุณภาพ 
http://qa.vru.ac.th/passqa.html 
สสว.5.4.5(2) บนัทึกข้อความที่ ศธ 0551.11/047 ลง
วันที่ 22 มกราคม 2560 
สสว.5.4.5(3) บนัทึกข้อความที่ ศธ 0551.11/404 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
 

เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

 
 จากผลการด าเนินงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน        
ตามที่ก าหนด  ในรอบปีการศึกษา 2559 ผลการประเมินคุณภพการศึกษาภายในสรุปได้ดังนี้ 

ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับหน่วยงานสนับสนุน 

องค์ประกอบคุณภาพ 
เป้า 

หมาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการ

ประเมิน 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 6 6 ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2 4 
2 

=   ร้อยละ 22 ไม่บรรล ุ 1.1 คะแนน 
9 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  4.51 4.92  บรรลุ 5 คะแนน 
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 1 3.70 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2  การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน 
ตัวบ่งชีท้ี่ สสว. 2.1 4 5 ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 2 5 คะแนน 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้ 4.02 คะแนน 

ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน 

องค์ประกอบ 
จ านวน
ตัวบ่งชี ้

คะแนนเฉลี่ย 
(รายองค์ประกอบ) 

ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถปุระสงค์ 
และแผนด าเนนิการ 

3 3.70 ระดับคุณภาพ ดี 

องค์ประกอบที่ 2 การด าเนนิงานตามภารกิจของ
หน่วยงานสนบัสนุน 

1 5 ระดับคุณภาพ ดีมาก 

รวม 4 4.02 ระดับคุณภาพ ดี 
ผลการประเมิน  ดี  

 

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 
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ตาราง 3 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น/จดุที่ควรพัฒนาภาพรวม 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 
 
 
 
 
 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




