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สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

วันที่รายงาน 31 กรกฎาคม 2561

คานา
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้ ดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำมำอย่ำงต่อเนื่อง
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 2560 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 ำเรจจของกำรด 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
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก)

สารบัญ
หน้า

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

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ผลกำรประเมินตนเองรำยตัวบ่งชี้ตำมองค์ประกอบคุณภำพ ระดับหน่วยงำนสนับสนุน
วิเครำะห์คุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหน่วยงำนสนับสนุน
รำยงำนผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ

22
22
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ภาคผนวก

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจำปีกำรศึกษำ
2560
- คำสั่งแต่งตั้งผู้กำกับดูแลและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปี
กำรศึกษำ 2560 สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ วิทยำลัย
ศูนย์จัดกำรศึกษำ และระดับหน่วยงำนสนับสนุนเทียบเท่ำคณะ ประจำปีกำรศึกษำ 2560
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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 เป็นผู้รับภำระหน้ำที่กำกับดูแลบุคลำกรทุกกลุ่มงำนภำยในสำนัก
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีบุคลำกรสำยวิชำกำร จำนวน 4 คน โดยจำแนก เป็นข้ำรำชกำร
จำนวน 2 คน พนักงำนมหำวิทยำลัย จำนวน 2 คน มีวุฒิทำงกำรศึกษำ ปริญญำโท 2 คน ปริญญำเอก 2 คน
มีผู้ ดำรงตำแหน่ ง ทำงวิช ำกำร อำจำรย์ 1 คน และผู้ ช่ ว ยศำสตรำจำรย์ 3 คน มี บุ คลำกรสำยสนั บสนุ น
จำนวน 16 คน มีวุฒิทำงกำรศึกษำ ปริญญำตรี 14 คน และปริญญำโท 2 คน
กำรพัฒนำหน่วยงำน โดยกำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรยกย่องผลงำน กำรมีส่วนร่วมกำรยอมรับซึ่งกันและกัน กำร
เปิดโอกำสให้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ ยึดถือควำมดี มีประสิทธิภำพในกำรทำงำน เน้นผู้มำรับบริ กำร (นักศึกษำ
คณำจำรย์ บุคลำกร และบุคคลทั่วไป) เป็นสำคัญไปจนถึง กำรสร้ำงควำมเข้ำใจในประเด็นเป้ำหมำยตัวบ่งชี้ ที่บ่งบอก
จุดมุ่งหมำยหรือควำมสำเร็จของหน่วยงำน โดยระบบกำรถ่ำยทอดตัวบ่งชี้จำกหน่วยงำนสู่บุคคล ทุกตัวบ่งชี้ที่กำหนด
ต้องนำสู่ตัวบ่งชี้ระดับบุคคล เพื่อกำหนดทิศทำงกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรให้สอดรับกับเป้ำหมำยของหน่วยงำน
มีกำรบริหำรงำนด้วยหลั กธรรมำภิบำล โปร่งใส ตรวจสอบได้ มุ่งพัฒนำระบบรำชกำรให้ ทันสมัย
ลดขั้นตอนที่ยุ่งยำกและไม่จำเป็น พร้อมให้มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดกำรข้อมูลและจัดกำรควำมรู้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิ ทธิผล สร้ำงจิตสำนึกของบุคลำกรในหน่วยงำนทุกระดับให้ตระหนักถึงควำม
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 2560
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน
องค์ประกอบ
จำนวนตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินเฉลี่ย
ระดับคุณภำพ
ระดับคุณภำพดีมำก
องค์ประกอบที่ 1
3
5
ระดับคุณภำพดีมำก
องค์ประกอบที่ 2
1
5
ระดับคุณภำพดีมำก
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
5

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR ) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่วนที่ 1 ส่วนนา
1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
1.1 ชื่อหน่วยงาน
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
1.2 ที่ตั้ง
ส ำนั กส่ งเสริ มวิชำกำรและงำนทะเบี ยน ตั้ งอยู่ ที่ ชั้ น 2 อำคำร 100 ปี สมเด็ จพระศรี น คริน ทร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 48
ต ำบลคลองหนึ่ ง อ ำเภอคลองหลวง จั ง หวั ด ปทุ มธำนี 13180 หมำยเลขโทรศั พ ท์ 02-5293-598
หมำยเลขโทรสำร 02-5293-598 กด 33
1.3 ประวัติความเป็นมา
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ มีชื่อตำมพระนำมสมเด็จพระรำชปิตุจฉำ เจ้ำฟ้ำ
วไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุ รีรำชสิรินธร ซึ่งท่ำนได้เล็ งเห็ นควำมสำคัญของกำรศึกษำ จึงได้จัดตั้งโรงเรียน
ฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยำลงกรณ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนำยน 2475 ซึ่งมีสำนักงำนทะเบียนและวัดผลเป็นหน่วยงำนในกำร
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 งำนกำรเงิน พัสดุ งำนประชุมวิชำกำร งำนประชุมกรรมกำรวิชำกำร งำนประชุม กพต.
สนับสนุนกำรจัดทำผลงำนวิชำกำร จัดทำ/ปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกำร
จัดกำรศึกษำ งำนประเมินผลงำนวิชำกำรเพื่อประกอบกำรประเมินผลงำนประจำปีหรือต่อสัญญำจ้ำง
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2. งำนมำตรฐำนหลักสูตร
- งำนพั ฒ นำ/ปรับ ปรุ งหลั ก สู ต ร งำนจั ดท ำแผนกำรเรียน งำนจัด ตำรำงสอน-ตำรำงสอบ
งำนจัดหมู่เรียนพิเศษ งำนตรวจสอบและรับรองหลักสูตร งำนส่งเสริมปฏิรูปกำรเรียนรู้ งำนประสำนด้ำนสหกิจ
ศึกษำ งำนอำจำรย์ ที่ป รึกษำ งำนอำจำรย์พิเศษ จัดทำวำรสำรวไลยอลงกรณ์ ปริทั ศน์ ตรวจสอบกำรเบิ ก
ค่ำสอนเกินภำระงำน ตรวจสอบกำรเทียบโอนรำยวิชำ
3. งำนระบบสำรสนเทศกำรเรียนกำรสอน
- พัฒนำ/ปรับปรุงระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรชั้นเรียน พัฒนำ/ปรับปรุงระบบสำรสนเทศด้ำน
อำจำรย์ที่ปรึกษำ พัฒนำ/ปรับปรุงระบบกำรจองรำยวิชำ/กำรจัดตำรำงเรียน-ตำรำงสอบ พัฒนำ/ปรับปรุงระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรประกันคุณภำพ เช่น มคอ. กำรประเมินสภำพแวดล้อมกำรเรียนกำรสอน พัฒนำ/ปรับปรุง
ระบบสำรวจภำวะกำรมีงำนทำของบัณฑิต จัดทำโปรแกรมชำระเงินของนักเรียนโรงเรียนสำธิต 2 แห่ง พัฒนำ/
จัดทำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรของมหำลัย
4. งำนทะเบียนและประมวลผล
- งำนทะเบีย นศึก ษำ งำนตรวจสอบผลกำรเรีย น งำนตรวจสอบบัน ทึก ผลกำรเรีย น งำน
พิจำรณำเทียบโอนผลกำรเรียน งำนตรวจสอบคุณวุฒิ งำนออกวุฒิบัตร/เกียรติบัตร งำนออกหนังสือรับรอง
นักศึกษำ ตรวจสอบโครงสร้ำงหลักสูตรและเสนออนุมัติสำเร็จกำรศึกษำ งำนตรวจสอบ จัดทำประกำศ
รำยชื่อนักศึกษำพ้นสภำพตำมระเบียบ ปริญญำกิตติมศักด์
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 และกำรบริกำรทำงวิชำกำร
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

งานบริหารทั่วไป

งานมาตฐานหลักสูตร
และพัฒนาการเรียนการสอน

งานระบบสารสนเทศ
การเรียนการสอน

งานระบบสารสนเทศ
การเรียนการสอน

- งำนอำนวยกำรทั่วไป
- งำนประสำนศูนย์กำรศึกษำ
- งำนประกันคุณภำพ
- งำนรับนักศึกษำใหม่/คู่มือ
นักศึกษำ
- งำนกำรเงิน
- พัสดุ
- งำนประชุมวิชำกำร
- งำนประชุมกรรมกำรวิชำกำร
- งำนประชุม กพต.
- สนับสนุนกำรจัดทำผลงำนวิชำกำร
- จัดทำ/ปรับปรุง ระเบียบ
ข้อบังคับ ประกำศแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง กับกำรจัดกำรศึกษำ
- งำนประเมินผลงำนวิชำกำรเพื่อ
ประกอบกำรประเมินผลงำนประจำปี
หรือต่อสัญญำจ้ำง

- งำนพัฒนำ/ปรับปรุงหลักสูตร
- งำนจัดทำแผนกำรเรียน
- งำนจัดตำรำงสอน-ตำรำงสอบ
- งำนจัดหมู่เรียนพิเศษ
- งำนตรวจสอบและรับรอง
หลักสูตร
- งำนส่งเสริมปฏิรูบกำรเรียนรู้
- งำนประสำนด้ำนสหกิจศึกษำ
- งำนอำจำรย์ที่ปรึกษำ
- งำนอำจำรย์พิเศษ
- จัดทำวำรสำรวไลยอลงกรณ์
ปริทัศน์
- ตรวจสอบกำรเบิกค่ำสอนเกิน
ภำระงำน
- ตรวจสอบกำรเทียบโอนรำยวิชำ

- พัฒนำ/ปรับปรุงระบบสำรสนเทศ
กำรจัดกำรชัน้ เรียน
- พัฒนำ/ปรับปรุงระบบสำรสนเทศ
ด้ำนอำจำรย์ที่ปรึกษำ
- พัฒนำ/ปรับปรุงระบบกำรจอง
รำยวิชำ/กำรจัดตำรำงเรียน ตำรำงสอบ
- พัฒนำ/ปรับปรุงระบบสำรสนเทศ
เพือ่ กำรประกันคุณภำพ เช่น มคอ.
กำรประเมินสภำพแวดล้อม
กำรเรียนกำรสอน
- พัฒนำ/ปรับปรุงระบบสำรวจ
ภำวะกำรมีงำนทำของบัณฑิต
- จัดทำโปรแกรมชำระเงินของ
นักเรียนโรงเรียนสำธิต 2 แห่ง
- พัฒนำ/จัดทำข้อมูลสำรสนเทศ
เพื่อกำรบริหำรของมหำลัย

- พัฒนำ/ปรับปรุงระบบสำรสนเทศ
กำรจัดกำรชัน้ เรียน
- พัฒนำ/ปรับปรุงระบบสำรสนเทศ
ด้ำนอำจำรย์ที่ปรึกษำ
- พัฒนำ/ปรับปรุงระบบกำรจอง
รำยวิชำ/กำรจัดตำรำงเรียน ตำรำงสอบ
- พัฒนำ/ปรับปรุงระบบสำรสนเทศ
เพือ่ กำรประกันคุณภำพ เช่น มคอ.
กำรประเมินสภำพแวดล้อม
กำรเรียนกำรสอน
- พัฒนำ/ปรับปรุงระบบสำรวจ
ภำวะกำรมีงำนทำของบัณฑิต
- จัดทำโปรแกรมชำระเงินของ
นักเรียนโรงเรียนสำธิต 2 แห่ง
- พัฒนำ/จัดทำข้อมูลสำรสนเทศ
เพื่อกำรบริหำรของมหำลัย
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3.2 โครงสร้างการบริหาร
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิวัฒน์ ชินนำทศิรกิ ุล

รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
อำจำรย์ ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์

รองผู้อานวยการฝ่ายทะเบียน
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์คชินทร์ โกกนุทำภรณ์

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
นำงสำวฐิติกำนต์ จิตรจำ

กลุ่มงาน
บริหารทัว่ ไป
และประกันคุณภาพ
1. นำงพิชญำภรณ์ เพิ่มเติม
2. นำงสำวมำนิดำ ปำมุทำ
3. นำงสำวภำวิณี จีระดิษฐ์
4. นำยวำทิต ทองมำก
5. นำงสำวรัชพร คุตตะสิงคี

กลุ่มงาน
มาตรฐานหลักสูตร
และการเรียนการสอน
1. นำงสำวพวงเพชร พลทอง
2. นำงสำวกลอยทิพย์ ทิศเป็ง
3. นำงสำวสุมำลี ธรรมนิธำ
4. นำงสำวอุบลวรรณ ศรีอนันต์
5. นำงสำววิจิตรำ จันทะเรือง

กลุ่มงาน
ระบบสารสนเทศ
การเรียนการสอน
1. นำยฉัตรชัย กำสี
2. นำยไพฑูรย์ มุงเพีย

กลุ่มงาน
ทะเบียนและประมวลผล
1. นำงรัชฎำพร ยอดศรี
2. นำงสำวสุดำพร น้อยทรง
3. นำงปรำณี พงษ์ธนะ

4. รายชื่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประกันคุณภาพหน่วยงาน
4.1 รายชื่อผู้บริหาร
4.1.1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก
ผู้อำนวยกำร
4.1.2 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิวัฒน์ ชินนำทศิริกุล
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำร
4.1.3 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์คชินทร์ โกกนุทำภรณ์
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยทะเบียนและประมวลผล
4.1.4 อำจำรย์ ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร
4.1.5 นำงสำวฐิติกำนต์ จิตรจำ
ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำสำนักงำน
4.2 คณะกรรมการประกันคุณภาพ
4.2.1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก
ประธำนกรรมกำร
4.2.2 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิวัฒน์ ชินนำทศิริกุล
กรรมกำร
4.2.3 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์คชินทร์ โกกนุทำภรณ์
กรรมกำร
4.2.4 อำจำรย์ ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์
กรรมกำร
4.2.5 นำงปรำณี พงษ์ธนะ
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
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4.2.12 นำงสำวสุมำลี ธรรมนิธำ
4.2.13 นำงสำวสุดำพร น้อยทรง
4.2.14 นำงรัชพร คุตตะสิงคี
4.2.15 นำยฉัตรชัย กำสี
4.2.16 นำงสำวอุบลวรรณ ศรีอนันต์
4.2.17 นำยไพฑูรย์ มุงเพีย
4.2.18 นำงสำวฐิติกำนต์ จิตรจำ
4.2.19 นำงสำวมำนิดำ ปำมุทำ
4.2.20 นำงพิชญำภรณ์ เพิ่มเติม

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

5. จานวนบุคลากร
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนมีบุคลำกร จำนวน 20 คน จำแนกเป็นอำจำรย์ ข้ำรำชกำรพล
เรือน ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนมหำวิทยำลัย พนักงำนรำชกำร และพนักงำนประจำตำมสัญญำจ้ำง ดังนี้
ประเภทบุคลากร

จานวน

ข้ำรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ
พนักงำนมหำวิทยำลัย
พนักงำนรำชกำร
พนักงำนประจำตำมสัญญำจ้ำง
รวม

2
2
12
3
1
20

วุฒิการศึกษา
ตาแหน่งทางวิชาการ
ต่ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย์ ผศ. รศ. ศ.
1
1
2
2
9
2
1
1
1
2
1
1
14
4
2
1
3

6. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อใช้ใน
กำรบริหำรงำนตำมพันธกิจ รวมทั้งสิ้น 30,533,300 บำท (สำมสิบล้ำนห้ำแสนสำมหมื่นสำมพันสำมร้อยบำทถ้วน)
โดยแยกเป็น 2 ส่วน คืองบประมำณที่สำนักได้รับกำรจัดสรร และงบประมำณกลำง ดังนี้
งบประมาณทีส่ านักได้รบั การจัดสรร
งบประมาณ
งบแผ่นดิน
รายการ
งบดำเนินงำน
- ค่ำตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
1,750,000
- ค่ำสำธำรณูปโภค
- คชจ.ประกันคุณภำพฯ
5,800
- งบพัฒนำบุคลำกร
150,000
รวม
1,905,800

งบ กศ.ปช.

งบ บ.กศ.
2,347,500
70,000
10,000

รวม

4,097,500
70,000
15,800
150,000
2,427,500 4,333,300
(สี่ล้ำนสำมแสนสำมหมืน่ สำมพันสำมร้อยบำทถ้วน)
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งบประมาณกลาง
งบประมำณ
รำยกำร
งบดำเนินงำน
- ค่ำตอบแทนกำรสอน
งบรำยจ่ำยอื่น
- พัฒนำหลักสูตร
- ทุนกำรศึกษำนักศึกษำ

งบแผ่นดิน

งบ กศ.ปช.

-

13,000,000

รวม

13,000,000

งบ บ.กศ.

รวม

12,300,000 25,300,000
500,000
500,000
400,000
400,000
13,200,000 26,200,000
(ยี่สิบหกล้ำนสองแสนบำทถ้วน)

7. อัตลักษณ์ของหน่วยงาน
“บริกำรแบบกัลยำณมิตร”
8. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
การดาเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1.แผนพั ฒ นำบุ คลำกร ควรเพิ่ ม สรุ ป ผลที่ ได้ รับ 1. มอบหมำยให้บุคลำกรที่ไปฝึกอบรม จัดทำสรุปผลที่
จำกกำรไปอบรมพัฒนำรำยบุคคล
ได้จำกกำรไปฝึกอบรมของแต่ละบุคคลและรวบรวม
จัดทำรำยงำนสรุปผลแผนพัฒนำบุคลำกรของสำนัก
2 .มี ข้ อ สั งเก ต ว่ ำ โค ร งก ำ ร ที่ ส ำ นั ก ได้ ท ำ 2. น ำข้ อ มู ล เสนองำนมำตรฐำนและจั ด กำรคุ ณ ภำพ
เป็นโครงกำรที่คอยกำกับติดตำม ไม่ได้ดำเนินกำร เพื่อพิจำรณำถึงแนวทำงกำรแก้ไข
เอง ส่งผลให้โครงกำรไม่บรรลุเป้ำหมำย
3.กำรสำรวจควำมพึงพอใจควรมีกำรดำเนินกำร 3. ปรับแก้ไขแบบสอบถำมกำรสำรวจควำมพึงพอใจ ให้
ให้ครบ 5 ด้ำน และแบ่งเป็นภำคกำรศึกษำ
มี ก ำรด ำเนิ น กำรครบ 5 ด้ ำ น และแบ่ ง เป็ น ภ ำค
กำรศึกษำ
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
นางสาวฐิติกานต์ จิตรจา
นางพิชญาภรณ์ เพิม่ เติม
นางรัชฎาพร ยอดศรี
นางปราณี พงษ์ธนะ
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

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ผลดาเนินงาน
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 ข้อ 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและพัฒนาไปสู่
แผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการวิเคราะห์ SWOT เพื่อจัดทา
แผนกลยุทธ์ ปี 2560-2564 ของสานัก (เอกสาร 1.1.1(1)) และแผนกลยุทธ์
ของสานักมีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน และมีการวิเคราะห์ให้
เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (เอกสาร 1.1.1(2)-(3)) สานัก
มี ก ารพั ฒ นาแผนกลยุ ท ธ์ ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ โดยจั ด ท าเป็ น แผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจ าปี งบประมาณ 2561 มี จ านวน 10 โครงการหลั ก 10 ตั ว ชี้ วั ด
(เอกสาร 1.1.1(4)) และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิ ทยาลัยเพื่อ
พิ จารณาอนุ มั ติ ในการประชุ มครั้งที่ 11/2560 เมื่ อวั น ที่ 10 พ.ย. 2560
(เอกสาร 1.1.1(5))

7

1.1.1 (1) รายงานการประชุมสานักฯ ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560
1.1.1(2) แผนกลยุ ทธ์ ส านั กส่ งเสริ มวิชาการและ
งานทะเบียน พ.ศ.2560-2564
1.1.1(3) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2560-2564
1.1.1(4) แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1.1.1(5) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิ ท ยาลั ย (ก.บ.)ครั้ งที่ 11/2560 วั น ที่ 9
พฤศจิกายน 2560
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ผลดาเนินงาน
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 ข้อ 2. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปจั จัยเสีย่ งที่เกิดจากภายนอกหรือ
ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่สง่ ผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
1. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ 1.1.2(1) คาสั่ งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
เสี่ ยง ค าสั่ งมหาวิทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ที่ 3005/2560 เรื่องแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง 1.1.2(1) โดยประกอบด้ ว ย รอง
ผู้อ านวยการส านั กส่ งเสริม วิชาการและงานทะเบี ย นเป็ น ประธานและมี
ตัวแทนฝ่ายต่างๆ ภายในสานักส่งเสริมวิชาการเป็นกรรมการ โดยมีหน้าที่
จัดทาคู่มือบริหารความเสี่ยง วิเ คราะห์และระบุปัจจัยความเสี่ยง ติดตาม
การดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง กาหนดแนวทางและข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 1.1.2(2) มีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนการจัดการความเสียง
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ครั้งที่ 4/2560 วั น วั น พุ ธ ที่ 27 ธัน วาคม 2560 (เอกสาร 1.1.2(3)) เพื่ อ
กาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ในวาระที่ 4.1 ระบุความเสี่ยง ในวาระที่
4.2 โดยการประชุมฝ่ายต่างๆ ใช้วิธีการระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ความเสี ยง
ได้ผล (เอกสาร 1.1.2(4)) ดังนี้
1. ระบบฐานข้อมูลของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีจานวนมาก
1.1 สาหรับนักศึกษามีการค้นหารายวิชาที่เปิดสอน วิธีการขั้นตอนจอง
รายวิชา ตารางเรียน ตารางสอนนักศึกษา ดูผลการเรียน ติดตามสถานการ
ส่งผลการเรียน ประเมินอาจารย์ผู้สอน ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประวัติ
นักศึกษา เปลี่ยนรหัสผ่าน
1.2 สาหรับอาจารย์ผู้สอน ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน แผนการเรียน
นักศึกษา ตารางเรียนนักศึกษา หมู่เรียนที่ปรึกษา พิมพ์รายชื่อนักศึกษา ผล
การเรี ย นนั ก ศึ ก ษา เกรดรายวิ ช า ตารางสอนอาจารย์ เช็ ด เวลาเรี ย น
นักศึกษา ส่งผลการเรียน สรุปผลการส่งเกรดของอาจารย์ในคณะ สรุปผล
การส่งเกรดของรายวิชาในคณะ ดูคะแนนประเมิน แบบประเมินหลักสูตร
และสิ่งสนับสนุนการเรียน ส่งเอกสาร มคอ. 3 – มคอ. 7
1.3 เครื่องแม่ ข่ายมี อายุ การใช้งานนาน และคุ ณสมบั ติที่ ไม่ รองรับข้อมู ล
ขนาดใหญ่
จึงส่งผลทาให้การดาเนินฐานข้อมูลเกิดความล่าช้า จึงกาหนดความเสี่ยง
ในเว็บไซต์ระบบงานทะเบียนล่าช้า โดยมีปัจจัยเสี่ยง คือ จานวนฐานข้อมูลงาน
ทะเบียนมีจานวนมาก
2. เนื่องจากร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนของนักศึกษามี
ร้อยละไม่ถึ ง 95 % จากการวิเคราะห์ และการท าสถิติ การสาเร็จการศึกษา
พบว่า อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนไม่ตรงตามระยะเวลาที่ มหาวิท ยาลั ย
กาหนด จึงส่งผลให้นักศึกษาไม่สาเร็จตามแผนการเรียน คณะกรรมการ
เห็ น สมควรให้ ก าหนดความเสี่ย ง เรื่อ งนั กศึ ก ษาไม่ส าเร็จ การศึ กษาตาม
แผนการเรียนโดยมีปัจจัยเสี่ยง คือ อาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการเรียนตาม
กาหนด คณะกรรมการจึงระบุความเสี่ยงแต่ละปัจจัยเสี่ยงดังตารางต่อไปนี้
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ที่ 3005/2560 เรื่องแต่งตั้ งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง สั่ง ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2560
1 .1 .2 (2 ) ค า สั่ งส า นั ก ส่ งเส ริ ม วิ ช า ก า ร
และงานทะเบี ย น 001/2561 สั่ ง ณ วั น ที่
11 มกราคม 2561

1.1.2(3) รายงานการประชุ ม คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 27 ธันวาคม
2560
1.1.2(4) ตารางระบุ ความเสี่ย ง ส านั กส่ งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
1.1.2(5) คู่มือบริหารความเสี่ยง

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR ) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผลดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

ความเสียง
ปัจจัยเสี่ยง
ระบบงานทะเบียนล่าช้า
จานวนฐานข้อมูลมีจานวนมาก
นักศึกษาไม่สาเร็จการศึกษา อาจารย์ ผู้ ส อนไม่ ส่ งผลการเรี ย นตาม
ตามแผนการเรียน
กาหนด
มีการระบุความเสี่ยงตามพันธกิจของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดังนี้
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการด้านวิชาการและ
งานทะเบียน ความเสี่ยง คือ เว็บไซต์ระบบงานทะเบียนล่าช้า โดยมีปัจจัย
เสี่ยง คือ จานวนฐานข้อมูลงานทะเบียนมีจานวนมาก
2. พั ฒนาและส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนและการบริการทางวิ ชาการ
ความเสี่ ยง คื อ นั ก ศึ กษาไม่ ส าเร็จ การศึ กษาตามแผนการเรีย น (อาจารย์
ผู้สอนส่งผลการเรียน ไม่ตรงตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
คณะกรรมการบริการความเสี่ยงได้จัดทาคู่มือบริหารความเสี่ยง (เอกสาร
1.1..2(5)) ในระเบียบวาระที่ 4.3
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กาหนดแผนดาเนินการบริหารความเสี่ยง
ในระเบียบวาระที่ 4.4
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ครั้งที่ 1/2561 วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 (เอกสาร 1.1.2(6)) เพื่ อประเมิน
และวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ระดม
สมอง วิเคราะห์ โอกาสที่จะเกิดขึ้น และผลกระทบ/ความรุ่นแรงที่จะเกิดขึ้น
สรุประดับความเสี่ยงที่มีคะแนนสูงตามพันธกิจของสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการด้านวิชาการและ
งานทะเบียน
ความเสี่ยง คือ ระบบงานทะเบียนล่าช้า
ปัจจัยเสี่ยง คือ จานวนฐานข้อมูลมีจานวนมาก
2. พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและบริการวิชาการ
ความเสี่ยง คือ นักศึกษาไม่สาเร็จการศึกษาตามกาหนด
ปั จ จั ย เสี่ ย ง คื อ อาจารย์ ผู้ ส อนส่ ง ผลการเรี ย นไม่ ต รงตาม
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยจัดทาเป็นตารางการประเมินและ
วิเคราะห์ความเสี่ยง (เอกสาร 1.1.2(8))
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 7 กุมภาพั นธ์ 2561 (เอกสาร 1.1.2(9)) ทบทวนการ
ประเมิ นและวิเคราะห์ ความเสี่ ยงเพื่ อให้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงได้
วิเคราะห์ รวบรวมกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงที่แต่ละฝ่ายรับผิดชอบ โดยวิธีการ
ระดมสมอง แล้วกาหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ในระเบียบวาระที่ 4.1 ตาม
ตารางการกาหนดกิจกรรมควบคุมวามเสี่ยง (เอกสาร 1.1.2(10))
คณะการมการบริหารความเสี่ยงวิเคราะห์กิจกรรมควบคุ มความเสี่ยง
กาหนดผู้รับผิดชอบในกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง แล้วนามาเขียนแผนการ
ดาเนินการจัดการความเสี่ยง (ระเบียบวาระที่ 4.2) ตามแผนการดาเนินการ
จัดการความเสี่ยง (เอกสาร 1.1.2(10))

9

1.1.2(6) รายงานการประชุ ม คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 10 มกราคม
2561
1.1.2(7) ตารางการประเมินและวิเคราะห์ความ
เสี่ยง
1.1.2(8) รายงานการประชุ ม คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์
2561
1.1.2(9) ตารางการก าหนดกิ จ กรรมควบคุ ม
ความเสี่ยง
1.1.2(10) แผนการดาเนินการจัดการความเสี่ยง
1.1.2(11) แบบรายงาน ปย.2

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR ) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผลดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทารายงานการประเมินผล และการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบรายงาน ปย.2) (เอกสาร 1.1.2(11)) เพื่อให้แต่ละ
ฝ่ ายด าเนิ นการจั ด การความเสี่ ย งตามกิ จ กรรมและระยะเวลาที่ ก าหนด
(ระเบียบวาระที่ 4.3)
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 1/2561
วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 (1.1.2(12)) สรุปผลการดาเนินกิจกรรมในการ
จัดการความเสี่ยง เพื่อติดตามและรายงาน โดยการติดตามผลประกอบด้วย
ความเสี่ ย ง กิ จ กรรมทั้ งควบคุ ม ผลลั พ ธ์ข องการท ากิ จ กรรม ระยะเวลา
ความคืบหน้า ปัญหาและอุปสรรค์ มีผลการดาเนินการตามแบบรายงานผล
การติ ด ตามประเมิ น ผลและการปรั บ ปรุ งการ ควบคุ ม ภายใน (เอกสาร
1.1.2(13)) โดยความเสี่ยง
ความเสี่ยง
จานวนข้อมูลงาน
ทะเบียน
มีจานวนมาก
อาจารย์ผู้สอน
ส่งผลการเรียนไม่
ตรงตามระยะเวลา
ที่มหาวิทยาลัย
กาหนด

ผลการ
ดาเนินการ
เสร็จตาม
กาหนด

ผลกระทบ
ความเสี่ยง
ลดลง

เสร็จตาม
กาหนด

ความเสี่ยง
ลดลง

1.1.2(12) รายงานการประชุ ม คณะกรรมการ
ติด ตามและประเมิ น ผลการบริห ารความเสี่ ย ง
ครั้งที่ 1 /2561 วันพุธที่ 11 เมษายน 2561
1.1.2(13) แ บ บ ราย งาน ผ ล ก ารติ ด ต าม
ประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

หมายเหตุ
ความพึงพอใจ การใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
เป้าหมาย 3.51
ความพึงพอใจที่ได้ 3.81
เป้ าห มาย ร้ อ ย ละข อ ง
ปีการศึกษา 2560 มากกว่า
ปีการศึกษา 2559
ร้อยละของผู้ส่งผลการเรียน
ตามระยะเวลา ปีการศึกษา
2559 ร้อยละ 80.71
ปี การศึ กษา 2560 ร้ อยละ
88.50

คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลการบริ ห ารความเสี่ ย ง
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงรายงานผลการ 1.1.2(14). รายงานการประชุ ม ส านั ก ส่ งเสริ ม
ติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อสานักส่งเสริม วิชาการและงานทะเบี ย น ครั้ งที่ 4/2561 วั น
วิชาการและงานทะเบี ยน การประชุ มครั้งที่ 4/2561 วันพฤหั สบดีที่ 26 พฤหัสบดีท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมมีมติให้มีการทาความเสี่ยง เรื่องจานวน
ข้อมูลงานทะเบียนมีจานวนมาก และอาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนไม่ตรง
ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้น

 ข้อ 3. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน
ผู้ บริ หารบริ หารงานด้ วยหลั กธรรมาภิ บาล โดยค านึ งถึ งประโยชน์ สู งสุ ดของ
มหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ ดังนี้
1) หลั กประสิ ทธิ ผล ส านั กได้ มี การทบทวนแผนกลยุ ทธ์ เพื่ อเป็ นกรอบการ
ดาเนินงานของสานัก และจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2561 โดย
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1.1.3 (1) รายงานผลการด าเนิ น งานต าม
แผนปฏิ บั ติ ร าชการ ปี ง บประมาณ 256 1
ไตรมาสที่ 3
1.1.3 (2) เอกสารคู่ มื อ การใช้ โปรแกรมระบบ

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR ) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผลดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

มีการตรวจประเมินภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 2 องค์ประกอบ โดยเป็นตัวบ่งชี้
หลักจานวน 3 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่ชี้เฉพาะตามภารกิจของสานักจานวน 1 ตัวบ่งชี้
ซึ่งมีการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบั ติราชการ ปี งบประมาณ 2561
ไตรมาส 3 (เอกสาร 1.1.3(1))
2) หลั กประสิ ทธิ ภาพ ส านั กส่ งเสริ มวิ ชาการและงานทะเบี ยนได้ รั บจั ดสรร
งบประมาณ เพื่อดาเนินงานตามพันธกิจและกากับติดตามเร่งรัด โดยได้รับจัดสรร
งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561 มีผลการตั้งเบิกจ่าย ณ วันที่25 กรกฎาคม
2561 มี ผลการเบิ กจ่ ายงบประมาณแผ่ นดิ น คิ ดเป็ นร้ อยละ 65.93 เบิ กจ่ าย
งบประมาณรายได้ คิดเป็นร้อยละ 49.81 รวมงบประมาณแผ่นดินและงบรายได้ คิด
เป็ นร้ อยละ 50.82 มี การน าระบบสารสนเทศเพื่ อการบริ หารงาน ให้ เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพ ได้ แก่ มี โปรแกรมซอฟแวร์ ส าเร็ จรู ประบบการจั ดการชั้ นเรี ยน
สาหรับเป็ นฐานข้อมู ลงานทะเบี ยนและการจัดการเรียนการสอน มีคู่ มือการใช้
โปรแกรมระบบการจัดการชั้นเรียน(เอกสาร 1.1.3(2))
3) หลักการตอบสนอง ผู้บริหารนาโดยผู้อานวยการสานักมีแอพพลิเคชั่น โดยมี
วั ตถุ ประสงค์ ให้ นั กศึ กษา ผู้ ปกครอง ผู้ ใช้ บริ การของส านั กใช้ เป็ นช่ องทาง
ติดต่อสื่อสารกับผู้อานวยการสานั ก เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆในสานัก และมี
แอพพลิเคชั่นประเมินการให้บริการของบุคลากร เพื่อให้ผู้ใช้บริการของสานักใช้
ประเมินการให้บริการของบคุลากรของสานักเพื่อสานักนาผลการประเมินไปใช้ใน
การปรั บปรุ งคุ ณภาพการให้ บริ การ ให้ มี ประสิ ทธิ ภาพและดี ยิ่ งขึ้ น (เอกสาร
1.1.3(3)) มี การบริ การรั บสมั ครนั กศึ กษาหลากหลายสาขาวิ ชาเพื่ อตอบสนอง
นโยบายการจัดการศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เอกสาร 1.1.3(4))
4) หลักการรับผิดชอบ สานักได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่โดยคานึงถึง
การดาเนินงานตามมติ เพื่อให้การบริหารงานบรรลุเป้าหมาย และแก้ไขปัญหาต่างๆ
ให้ ครอบคลุ มพั นธกิ จของมหาวิ ทยาลั ย ผู้ บริ หารส านั กได้ รั บการแต่ งตั้ งเป็ น
กรรมการหรือคณะทางานในกิจการของมหาวิทยาลัย (เอกสาร 1.1.3(5)), (เอกสาร
1.1.3(6)) และนอกจากนี้ยังมีการติดตามภาวการณ์มีงานทาของบัณฑิต และความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจาทุกปี (เอกสาร 1.1.3(7)), (เอกสาร 1.1.3(8))
5) หลักความโปร่งใส ผู้บริหารได้มีการประเมินผลงานของบุคลากรโดยใช้หลัก
ความโปร่งใส มีการพิจารณาผลงานร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินโดย
เปิดเผยผลการประเมินให้ทราบและเสนอแนะแนวทางร่วมกันในการพัฒนางานของ
สานัก มีการดาเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน (เอกสาร 1.1.3 (9))
6) หลักการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน มีส่วนร่วมใน
กิ จกรรมต่ างๆ ที่ ส าคั ญ มี การบริ หารงานและก ากั บการด าเนิ นงานในรู ปของ
คณะกรรมการ มีการแบ่งงานตามโครงสร้างการบริหารของหน่วยงาน และมีการ
แต่ งตั้ งบุ คลากรร่ วม เป็ นคณะกรรมการ และคณะท างานต่ างๆเช่ นคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ ยง (เอกสาร 1.1.3 (10)) คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา (เอกสาร 1.1.3 (11))
7) หลักการกระจายอานาจ ผู้อานวยการสานักได้กาหนดและมอบอานาจในการ
บริหารและการตัดสินใจแต่ละเรื่องให้แก่รองผู้อานวยการสานัก ในการตัดสินใจ
โดยมุ่งประโยชน์ของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมอบหมายงานในความ
รับผิดชอบของผู้อานวยการให้รองผู้อานวยการสานัก (เอกสาร 1.1.3 (12))
8) หลักนิติธรรม มีการบริหารงานตามเจตนารมณ์ของระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
และประกาศที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย และจัดท าเอกสารรวบรวม กฎหมาย

การจัดการชั้นเรียน
1.1.3 (3) แอพพลิ เคชั่ น สายตรงผู้ อ านวยการ
สานัก และแอพพลิเคชั่นประเมินการให้บริการ
ของบุคลากร
http://acad.vru.ac.th/about_acad/index.
php
1.1.3 (4) แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบั นอุ ดมศึกษา นั กศึก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี
เต็มเวลา (จันทร์-ศุกร์) และระดับปริญญาตรีเต็ม
เวลา (เสาร์-อาทิตย์) ประจาปีการศึกษา 2561
http://ent.vru.ac.th/UPDATE/pages/repor
t_ppty_std_Get_straightVRU.php
1.1.3 (5) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ
ที่ 1649/2556 สั่ง ณ วันที่ 31 สิงหาคม
พ.ศ. 2556
1.1.3 (6) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ผลงานทางวิ ช าการระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
ที่ 1893/2556 สั่ง ณ วันที่ 7 ตุลาคม
พ.ศ. 2556
1.1.3 (7) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ 19/2559
สั่ง ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559
1.1.3 (8) เว็บ ไซต์ ข้ อ มู ล แบบสอบถามส าหรั บ
บัณฑิตเกี่ยวกับข้อมูลการมีงานทาของบัณฑิต
ประจาปี 2561
http://www.vrubundit.com/?id=4
1.1.3 (9) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
งานของบุคลากร ที่ 820/2560 สั่ง ณ วันที่ 9
เมษายน 2560
1.1.3 (10) คาสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการบริห าร
ความเสี่ ย ง ที่ 435/2560 สั่ ง ณ วั น ที่ 19
กุมภาพันธ์ 2560
1.1.3 (11) ค าสั่ งแ ต่ งตั้ งผู้ ก ากั บ ดู แ ล แ ล ะ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ตั วบ่ งชี้ ก ารป ระกั น คุ ณ ภ าพ
การศึ ก ษาส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงาน
ทะเบียน
ที่ 378/2560 สั่ง ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
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1.1.3 (12) คาสั่งแต่งตั้งรองผู้อานวยการ
ที่ 483/2559 สั่ง ณ วันที่ 3 มีนาคม
พ.ศ. 2559 และค าสั่ งมอบหมายงานให้ ร อง
ผู้ อ านวยการ ที่ 002/2559 สั่ ง ณ วั น ที่ 11

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR ) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผลดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

ระเบียบข้อบังคับ ประกาศต่างๆให้บุคลากรของสานัก เพื่อเผยแพร่ใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน (เอกสาร 1.1.3(13)), (เอกสาร 1.1.3(14)), (เอกสาร 1.1.3(15))
9) หลักความเสมอภาค มีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบงานตามภารกิจโดย
ยึดหลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในด้านการบริหารจัดการ การบริหารงาน
อาทิเช่น ให้บุคลากรทุกคนแสดงความคิดเห็นต่อการดาเนินงานต่างๆของสานัก
(เอกสาร 1.1.3 (16))
10) หลักมุ่งมัน่ ฉันทามติ ในการพิจารณาอนุมตั ิเรื่องต่างๆ ในแต่ละครั้งจะผ่านการ
พิจารณาทีต่ ้องมีความเห็นชอบ โดยมีวาระการประชุมบุคลากรเพื่อรับฟัง ความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะและมีมติร่วมกันเพื่อดาเนินงาน/กิจกรรมของสานัก (เอกสาร
1.1.3 (7))

มีนาคม พ.ศ. 2559
1.1.3 (13) เอกสารประกอบ การอบรมพนักงาน
มหาวิทยาลัยความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย
1.1.3 (14) คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย์
1.1.3 (15) คู่มือประเมินผลการปฏิบั ติงานของ
ข้ า ราชการ สั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลย
อลงกรณ์ ฯ
1.1.3 (16) บันทึกสานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน เรื่อง มอบหมายงานให้ บุค ลากรของ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ที่ ศธ 0551.11/507 วันที่ 4 กรกฎาคม 2561
1.1.3 (17) รายงานการประชุ ม บุ ค ลากรส านั ก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
วันที่ 3 ตุลาคม 2560

 ข้อ 4 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรีย นรู้
อื่นๆ ตามประเด็นความรู้อย่างน้อย 1 ด้าน และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและ
นามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ส านั ก ส่ งเสริ ม วิชาการและงานทะเบี ย นมี ก ารด าเนิ น การบริห ารจั ด การ
ความรู้ โ ดยแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ ประกอบด้ ว ย ผู้ อ านวยการ รอง
ผู้อานวยการ และบุคลากรทุกฝ่าย (เอกสาร 1.1.4 (1)) มีการดาเนินการ
ทบทวน และจัดทาแผนการจัดการความรู้ โดยจัดประชุมบุคลากรของสานัก
เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการความรู้ คัดเลือกและ
กาหนดขอบเขตของการจัดการความรู้ และได้ระบุเป็ นความรู้ที่ต้องการ
ทราบ คื อ “การใช้โปรแกรมเพิ่ ม -ถอน รายวิชา” เพื่ อให้ ผู้ รับ ผิ ดชอบใน
การดู แ ลระบบการเพิ่ ม -ถอน รายวิ ช า ได้ ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ
โปรแกรมการเพิ่ ม -ถอน รายวิชา แก่ บุ คลากรทุก คนของส านัก ฯ น าไปสู่
การให้บริการแก่นักศึกษาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว (เอกสาร 1.1.4 (2), 1.1.4
(3), 1.1.4 (4)) มี ก ารจั ด ท าแผนและเป้ า หมายในการจั ด การความรู้
ปีการศึกษา 2560 (เอกสาร 1.1.4 (5)) มีการรวบรวมความรู้ เรื่อง การใช้
โปรแกรมเพิ่ม -ถอน รายวิชา (เอกสาร 1.1.4 (6)) มีการประชุมเพื่อหารือ
แนวทางในการดาเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการเพิ่ม-ถอน รายวิชา (เอกสาร
1.1.4 (7)) เผยแพร่คู่มือขั้นตอนการเพิ่ม-ถอน รายวิชา (เอกสาร 1.1.4 (8))
แจกคู่มือเพิ่ม-ถอน รายวิชา (เอกสาร 1.1.4 (9)) และมีการกากับติดตาม
ควบคู่ไปกับการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย (เอกสาร 1.1.4 (10)) (เอกสาร
1.1.4 (11))
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1.1.4 (1) ค าสั่ ง แ ต่ งตั้ งค ณ ะ ก รรม ก าร
การจั ดการความรู้ ส านั ก ส่งเสริม วิชาการและ
งานทะเบียน คาสั่งที่ 3006/2560 ลงวันที่ 22
ธันวาคม 2560
1.1.4 (2) บันทึกเลขที่ ศธ 0551.11/673 เรื่อง
ขอเชิ ญ ประชุ ม วัน ที่ 3 ตุ ล าคม 2560 ลงวั น ที่
2 ตุลาคม 2560
1.1.4 (3) เอกสารลงนามการประชุ ม วั น ที่
3 ตุลาคม 2560
1.1.4 (4) รายงานการประชุ ม ส านั ก ส่ งเสริ ม
วิชาการและงานทะเบียน วันที่ 3 ตุลาคม 2560
1.1.4 (5) แผนการจัดการความรู้
1.1.4 (6) คู่มือขั้นตอนการเพิ่ม-ถอน รายวิชา
1.1.4 (7) รายงานการประชุ ม ส านั ก ส่ ง เสริ ม
วิชาการและงานทะเบี ยน วัน ที่ 22 พฤษภาคม
2561
1.1.4 (8) Print out เว็ บ ไซต์ ส านั ก เพื่ อ แสดง
ข้ อ มู ล ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้
http://acad.vru.ac.th/km/index.php
1.1.4 (9) ใบลงนามการรับคู่มือขั้นตอนการเพิ่มถอน รายวิชา
1.1.4 (10) บันทึกข้อความเลขที่ ศธ 0551.19/ว
077 ขอเชิ ญ ประชุ ม เรื่ อ ง คณ ะกรรมการ
ด าเนิ น งานจั ด การความรู้ (KM) ประจ าปี

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR ) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผลดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
การศึกษา 2560
1.1.4 (11) สรุปประเด็นความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน
การเพิ่ม-ถอน รายวิชา

 ข้อ 5. กากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีแผนการบริหารและแผนพัฒนา
1.1.5(1) ค าสั่ ง ที่ 001/2559 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
บุคลากร ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2561 โดยมีการวิเคราะห์กรอบอัตรา คณะกรรมการจัดทาแผนบริหารและพัฒนา
กาลังทีต่ ้องการปี 2558-2561 อัตราการเข้า-ออก ความต้องการพัฒนาตนเอง บุคลากร ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559
ของบุคลากร และความพึงพอใจต่อหน่วยงานของบุคลากร (เอกสาร 1.1.5(1)- 1.1.5(2)แผนบริ ห ารและพั ฒ นาบุ ค ลากร
(2) มีการกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา ส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น
บุคลากรของหน่วยงานและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารสานัก ในการ
ประจาปีงบประมาณ 2561
ประชุม ผู้บริหาร ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 (เอกสาร 1.1.5(3) 1 .1 .5 (3 ) ร า ย งาน ก า รป ร ะ ชุ ม ส า นั ก
และสรุปผลการดาเนินงานบริหารและพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
สรุปว่า 1. บุคลากรของสานักมีความพึงพอใจต่อการบริหารและการปฏิบัตงิ าน 1.1.5(4) สรุปผลการดาเนินงานบริหารและ
มากกว่าร้อยละ 80 2. ผูบ้ ริหารและบุคลากรได้รบั การอบรม ประชุม พัฒนา พัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2561 สานัก
ศึกษาดูงาน ร้อยละ 100 ของจานวนผูบ้ ริหารและบุคลากร (เอกสาร 1.1.5(4)) ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 ข้อ 6. ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริห ารงานหน่วยงานตามปกติที่ ป ระกอบด้ วย การควบคุมคุณ ภาพ การตรวจสอบคุณ ภาพ และการประเมิ น
คุณภาพ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการดาเนินงานประกัน 1.1.6(1) ค าสั่ ง ที่ 171/2561 เรื่อ ง แต่ ง ตั้ ง
คุณภาพการศึกษาภายในตามระบบกลไกที่กาหนดไว้ ดังนี้
คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
1.มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภายใน ประจาปีการศึกษา 2560
ประจาปีการศึกษา 2560 คาสั่ง ที่ 171/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ 1.1.6(2) คาสั่ง ที่ 158/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้
ประกั นคุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน ประจ าปี การศึ กษา 2560 (เอกสาร ก ากั บ ดู แ ลและผู้ รั บ ผิ ด ชอบตั ว บ่ ง ชี้ ก าร
1.1.6(1)) และคาสั่ง ที่ 158/2561 เรื่องแต่งตั้งผู้กากับดูแลและผู้รับผิดชอบ ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ส านั ก ส่ ง เสริ ม
ตั วบ่ งชี้ การประกั นคุ ณภาพการศึ กษา ส านั กส่ งเสริมวิ ชาการและงาน วิชาการและงานทะเบียน
ทะเบียน เพื่อทาหน้าที่ในการกากับติดตามการดาเนินงานประกันคุณภาพ 1.1.6(3) รายงานงานการประชุ ม ส านั ก
ของหน่วยงาน (เอกสาร 1.1.6(2))
ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น วั น ที่ 3
2.มีการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานคณะกรรมการประกัน ตุลาคม 2560
คุณภาพการศึกษาของส านั ก (เอกสาร 1.1.6(3)) ในการจัดท าคู่มือการ 1.1.6(4) คู่ มื อการประกั นคุ ณภาพการศึ กษา
ประกั นคุ ณ ภาพการศึ กษาของส านั ก และแผนการด าเนิ นงานประกั น ปี การศึ กษา 2560 ส านั กส่ งเสริ มวิ ชาการและ
คุณภาพการศึกษาของสานัก (เอกสาร 1.1.6(4)) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ งานทะเบียน
ดาเนินงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560
1.1.6(5) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน
3.มี ก ารควบคุ ม คุ ณ ภาพ ด้ ว ยการน าข้ อ เสนอแนะจาก (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2560
คณะกรรมการปีที่แล้วมาปรับปรุงผลการดาเนินงานของหน่วยงานโดยการ 1.1.6(6) บั น ทึ ก ข้ อ ความที่ 0551.0102/ว
จั ดท าแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน (Improvement Plan) ปี 043 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
การศึกษา 2560 (เอกสาร 1.1.6(5))
1.1.6(7) บั น ทึ ก ข้ อ ความที่ 0551.11/162
4.การตรวจสอบคุณภาพการดาเนินงานประกันคุณภาพของสานัก จะ ลงวั น ที่ 24 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 เรื่ อ งขอส่ ง
ดาเนินการควบคู่ไปกับการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดทารายงาน รายการงาน การป ระเมิ น ตน เอง ภ าค
การดาเนินงานประกันคุณภาพ ปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 รายงานภาคเรียนที่ การศึกษาที่ 1/2560
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ผลดาเนินงาน
1 ปีการศึกษา 2560 (เอกสาร 1.1.6(6)) (เอกสาร 1.1.6(7)) และครั้งที่ 2 รายงาน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (เอกสาร 1.1.6(8)) (เอกสาร 1.1.6(9))
5.มีการประเมินคุณภาพของหน่วยงานเป็นประจาทุกปี โดยในปี
การศึกษา 2559 รับการประเมินในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ผลคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.03 (เอกสาร 1.1.6(10)) และในปีการศึกษา 2560 รับการ
ประเมินในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 (เอกสาร 1.1.6(11))

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
6 ข้อ

6 ข้อ
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1.1.6(8) บั น ทึ ก ข้ อ ความที่ 0551.0102/ว
157 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
1.1.6(9) บั น ทึ ก ข้ อ ความที่ 0551.11/631
ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เรื่องขอส่งรายการ
งานการประเมิ น ตนเอง ภาคการศึ ก ษาที่
2/2560
1.1.6(10) รายงานผลการประเมิ น คุณ ภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559
1.1.6(11) คาสั่ง ที่ 1083/2561 เรื่อง แต่ ง
คณ ะกรรมการตรวจป ระเมิ น คุ ณ ภ าพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาลัย ศูนย์
จัดการศึกษา และระดับหน่วยงานสนับสนุน
เทียบเท่าคณะ ประจาปีการศึกษา 2560

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ
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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
ส านั กส่ งเสริม วิช าการและงานทะเบี ย นมี แผนการด าเนิ น งานโครงการตลอดปี งบประมาณจ านวน 11
โครงการ ดาเนินการแล้วทั้ง 11 โครงการ
วิธีการคานวณ
1.คานวณค่าร้อยละความสาเร็จของการดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมตามสูตร
11
11

x 100 = ร้อยละ 100

2.แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบคะแนนเต็ม 5
100
100

x

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 80

ร้อยละ100
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5 = 5 คะแนน

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
นายฉัตรชัย กาสี
นายวาทิต ทองมาก
นายไพฑูรย์ มุงเพีย
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 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 ในครั้งนี้เริ่มดาเนินการตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 60 ถึง 31 กรกฎาคม 61 มีผู้ตอบรับแบบสอบถามซึ่งจัดบริการไว้หน้าเคาน์เตอร์ และประเมินความพึงพอใจ
ออนไลน์ รวมจานวน 213 คน มีผลการประเมิน ดังนี้

ผลการประเมิน
คะแนนเต็ม 5

ประเด็นการสารวจความพึงพอใจ
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ตามอัตลักษณ์ “บริการแบบกัลยาณมิตร”)
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ด้านการประชาสัมพันธ์
ด้านอื่นๆ ตามภารกิจ จุดเน้นของหน่วยงาน
ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ค่าเฉลี่ย มากกว่า 4.51

4.90
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4.88
4.84
4.90
4.85
4.85
4.90

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

5

บรรลุ
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 1
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
- มีการทางานเป็นทีม
- พั ฒ นาระบบให้ ทั น สมั ย ตรงตามความต้ อ งการอย่ า ง
- มีบุคลากรและระบบคอมพิวเตอร์ด้านสารสนเทศที่ดี
สม่าเสมอ
- มีระบบการประสานงานภายในและภายนอกหน่วยงานที่ดี - พัฒนาให้บุคลากรมีศักยภาพรอบด้าน
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
- ควรมีระบบ Application รองรับการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ - ส่งเสริมให้สานักจัดทา Application บนโทรศัพท์มือถือ
เพื่อรองรับการใช้งานระบบการจัดการงานทะเบียน
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
- ระบบการรับสมัครผ่านระบบ TCAS
- ระบบการจองรายวิชาออนไลน์
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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 และดาเนินการตาม
ระบบที่กาหนด
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีระบบการจัดการงาน สสว.2.1.1(1) โครงสร้างสานักส่งเสริมวิชาการ
ทะเบียนของนักศึกษา โดยมีระบบงานแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงานคือ กลุ่ม และงานทะเบียน
งานบริหารทั่วไป กลุ่มงานมาตรฐานหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน สสว.2.1.1(2) คู่มือนั กศึกษาระดับปริญญาตรี
กลุ่ มงานระบบสารสนเทศการเรียนการสอนและกลุ่ มงานทะเบี ยนและ ปีการศึกษา 2560
ประมวลผล (เอกสาร สสว.2.1.1(1)) ที่สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัย - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ ในพระบรมราชูปถัมภ์ว่าด้วยการจัดการศึกษา
อนุ ปริ ญ ญาและปริ ญ ญาตรี พ.ศ.2557 โดยมี การจั ดการขั้ นตอนการ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2557
ด าเนิ นงานตามแบบฟอร์ มค าร้องส าหรั บนั กศึ กษา มรว.01 - มรว.22 - แบบฟอร์ ม ค าร้ อ ง มรว.01 - มรว.22
ส าหรับนั กศึ กษาระดั บปริญญาตรีโดยมี การอธิ บายแผนการเรียนและ สสว.2.1.1(3) คาสั่งสานักส่งเสริมวิชาการและ
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ แก่นักศึกษาใหม่ในการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ งานทะเบียนที่ 003/2559 เรื่อง มอบหมายงาน
ปริญญาตรี (เอกสาร สสว.2.1.1(2) และมีกลไกการจัดการโดยมอบหมาย ให้บุคลากรของสานักส่งเสริมวิชาการและงาน
งานให้บุคลากรดาเนินการตามภาระหน้าที่ครบทุกขั้นตอน (เอกสาร สสว. ทะเบียนสั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559
2.1.1(3))
 ข้อ 2. มีการบันทึกข้อมูลทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและมีการคิดจานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่า (Full Time Equivalent Student: FTES) รายงานต่อคณะกรรมการวิชาการอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

ผู้ อ านวยการส านั กส่ งเสริ มวิ ชาการและงานทะเบี ยนได้
อธิ บ ายขั้ น ตอนการกรอกข้ อมู ลประวั ติ นั กศึ กษา/ระเบี ยนสะสม
(มรว.ทป.01) ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจาปีการศึกษา 2560
โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนเข้าระบบจองรายวิชาเรียนออนไลน์
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สสว.2.1.2(1) ระบบการจัดการข้อมูลการจอง
รายวิชาและการลงทะเบียนเรียน
สสว.2.1.2(2) รายงานการประชุมกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่ 11
มกราคม พ.ศ. 2561

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR ) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผลดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

(http://reg1.vru.ac.th) เพื่อ กรอกประวัติ นั กศึ ก ษาในระบบ เมื่ อ สสว.2.1.2(3) รายงานการประชุมกรรมการ
กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วพิมพ์ใบรายงานตัว ติดรูป แนบเอกสาร วิชาการครั้งที่ 6/2561 วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน
หลักฐานการสาเร็จการศึกษา พร้อมเสนออาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม พ.ศ. 2561
นั ก ศึ ก ษาน าส่ ง ส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น เพื่ อ
ตรวจสอบวุฒิการศึกษาต่อไป (เอกสาร สสว.2.1.2(1)) และได้จัดทา
ข้อมูลจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) โดยใช้ระบบรายงาน
ข้ อ มู ล การลงทะเบี ย นเรี ย น โดยระบบจะรายงานสรุป ข้ อ มู ล SCH
(จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวิ ชา xจานวนหน่วยกิต)
แยกเป็นหลักสูตร จากนั้นเจ้าหน้าที่จะดาเนินการนาข้อมูล SCH ของ
แต่ ล ะหลั ก สู ต รมาด าเนิ น การค านวณหาค่ า FTES ในแต่ ล ะภาค
การศึกษาในโปรแกรม Excel เสนอคณะกรรมการวิชาการเมื่อสิ้น สุด
ภาคการศึกษา (เอกสาร สสว.2.1.2(2)),(เอกสาร สสว.2.1.2(3))
 ข้อ 3. มีการจัดทารายงานสถิตินักศึกษาทุกระดับประจาปีการศึกษา นาเสนอคณะกรรมการวิชาการ อย่างน้อย
1 ครั้ง ต่อภาคการศึกษา
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดเตรียมข้อมูลจานวน สสว.2.1.3(1) รายงานการประชุม
นั กศึ กษาทุ กระดั บประจ าปี การศึ กษา 2560 จากฐานข้ อมู ลของงาน กรรมการวิชาการครั้งที่ 1/2561
ทะเบี ยน และข้ อมู ลเดิ ม จากงานมาตรฐานและการประกั น คุ ณ ภาพ วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561
การศึ กษา เพื่ อน ามาจั ดท าข้ อมู ลจ านวนนั กศึ กษาทุ กระดั บประจ าปี สสว.2.1.3(2) รายงานการประชุมกรรมการ
การศึกษา 2560 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา โดยได้ปรึกษากับงานมาตรฐานและ วิชาการครั้งที่ 6/2561
การประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อดาเนินการจัดทาข้อมูลจานวนนักศึกษา วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ทุกระดับประจาปีการศึกษา 2560 เรียบร้อย สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนจั ดเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการวิ ชาการเมื่ อสิ้ นภาค
การศึ กษาที่ 1/2560 ในการประชุ มครั้งที่ 1/2561 วั นพฤหั สบดี ที่ 11
มกราคม พ.ศ. 2561 (เอกสาร สสว.2.1.3(1)) และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2
/2560 ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561
(เอกสาร สสว.2.1.3(2)) และจัดส่งข้อมูลจานวนนักศึกษาทุกระดับประจาปี
การศึ กษา 2560 ให้ งานมาตรฐานและการประกั นคุ ณ ภาพการศึ กษา
ตรวจสอบและนาข้อมูลจานวนนักศึกษาทุกระดับประจาปีการศึกษา 2560
ส่งทุกคณะ ตรวจสอบแล้วนาไปใช้ในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ถ้าคณะต่างมีการแก้ไข้ข้อมูลจานวนนักศึกษาทุกระดับประจาปี
การศึ กษา 2560 คณะจะส่ งข้ อมู ลจ านวนนั กศึ กษาทุ กระดั บประจ าปี
การศึกษา 2560 ที่แก้ไข้กลับมายังงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา(สมจ) เพื่อให้ งานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
ส่งข้ อมู ลจานวนนั กศึกษาทุ กระดั บประจ าปี การศึกษา 2560 ให้ สานั ก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนาใช้ในการว่างแผนจัดทาข้อมูลจานวน
นักศึกษาทุกระดับประจาปีการศึกษา 2561 ต่อไป
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR ) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผลดาเนินงาน
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 ข้อ 4. มีการจัดทารายงานวิเคราะห์อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาและอัตราการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แสดงข้อมูล 5 ปี ย้อนหลัง นับจากปีที่รับประเมิน และรายงานต่อคณะกรรมการวิชาการ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะเตรียมข้อมูลอัตราการคง สสว.2.1.4(1) รายงานการประชุมกรรมการ
อยู่ของนักศึกษาและอัตราการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแสดงข้อมูล วิชาการครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่ 11
5 ปี ย้ อนหลั ง จากฐานข้อมู ลของงานทะเบี ยน และข้อมู ลเก่าจากงาน มกราคม พ.ศ. 2561
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อนามาจัดทาข้อมูลอัตรา สสว.2.1.4(2) รายงานการประชุมกรรมการ
การคงอยู่ของนักศึกษาและอัตราการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแสดง วิชาการครั้งที่ 6/2561 วันจันทร์ที่ 11
ข้อมูล 5 ปี ย้อนหลัง เมื่อถึงระยะเวลาที่ต้องจัดทาข้อมูลอัตราการคงอยู่ มิถุนายน พ.ศ. 2561
ของนักศึกษาและอัตราการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแสดงข้อมูล 5 ปี
ย้อนหลัง สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทาข้อมูลดังกล่าวโดย
ได้ ป รึ กษากั บ งานมาตรฐานและการประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษา เมื่ อ
ดาเนินการจัดทาข้อมูลอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาและอัตราการสาเร็จ
การศึ กษาตามหลักสูตรแสดงข้อมูล 5 ปี ย้อนหลัง เสร็จ สานั กส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนจัดเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการเมื่อ
สิ้นภาคการศึกษาที่ 1 /2560 ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่
11 มกราคม พ.ศ. 2561 (สสว.2.1.4(1)) และเมื่ อสิ้ นภาคการศึกษาที่ 2
/2560 ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561
(สสว.2.1.4(2)) และจัดส่งข้อมูลอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาและอัตราการ
สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแสดงข้อมูล 5 ปี ย้อนหลัง ให้งานมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบและนาข้อมูลอัตราการคงอยู่
ของนักศึกษาและอัตราการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแสดงข้อมูล 5 ปี
ย้อนหลังส่งให้ทุกคณะ ตรวจสอบแล้วนาไปใช้ในการตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ถ้าคณะต่างมีการแก้ไขข้อมูลอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
และอัตราการสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตรแสดงข้อมูล 5 ปี ย้อนหลั ง
คณะจะส่ งข้ อมู ลอั ต ราการคงอยู่ ของนั กศึ กษาและอั ต ราการส าเร็ จ
การศึกษาตามหลักสูตรแสดงข้อมูล 5 ปี ย้อนหลัง ที่แก้ไข้กลับมายังงาน
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ งานมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ส่งข้อมูลอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาและอัตรา
การส าเร็จการศึ กษาตามหลั กสู ตรแสดงข้ อมู ล 5 ปี ย้ อนหลั งให้ ส านั ก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนาใช้ในการว่างแผนจัดทาข้อมูลในภาค
การศึกษาต่อไป
 ข้อ 5. มีการส่งข้อมูลตามข้อ 2-4 ให้สานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพตามระยะเวลาที่กาหนดเพื่อเผยแพร่
ให้หลักสูตร คณะ/วิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปใช้ในการประกันคุณภาพ
เมื่ อส านั กมาตรฐานและจั ดการคุณภาพมี บั นทึ กข้ อความให้ สสว.2.1.5(1) ข้อมูลเว็บไชต์สานักมาตรฐาน
ส านั ก ส่ งเสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย นจั ด ท าข้ อ มู ล ตามข้ อ 2-4 และจัดการคุณภาพ
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มอบหมายฝ่ายต่างๆ http://qa.vru.ac.th/passqa.html
ที่เกี่ยวข้องดาเนินการส่งข้อมูลให้ทันตามกาหนด เมื่อรวบรวมข้อมูลเสร็จ สสว.2.1.5(2) บันทึกข้อความที่ ศธ. 0551.11/096
ได้มีการรายงานข้อมูลจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ข้อมูล ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
สถิติจานวนนักศึกษาคงอยู่ จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดและจานวน สสว.2.1.5(3) บันทึกข้อความที่ ศธ. 0551.11/414
ผู้สาเร็จการศึกษาและข้อมูลอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาแต่ละชั้นปีแสดง ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561
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ผลดาเนินงาน
ข้อมูล 5 ปี ย้อนหลังโดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไชต์ สานักมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ (เอกสาร สสว.2.1.5(1)) และบันทึกข้อความการส่งข้อมูล
(เอกสาร สสว.2.1.5(2)), (เอกสาร สสว.2.1.5(3))

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

5 ข้อ

5 คะแนน

บรรลุ

4 ข้อ

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 2
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
- มีระบบการจัดการงานทะเบียนที่ดี
- พัฒนาระบบการจัดการงานทะเบียนให้มีความสอดคล้อง
- มีบุคลากรด้านงานทะเบียนทีม่ ีความรู้ความสามารถ
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม
จุดที่ควรพัฒนา
- พัฒนาระบบการให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีบัตรคิว
สาหรับผู้มาใช้บริการ

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
- ฝ่ายพัฒนาระบบควรมีการจัดอบรมแลกเปลี่ยนความรู้แนว
ปฏิบัติที่ดีด้านระบบ (KM) แก่บุคลากรภายในสานักอย่าง
ต่อเนื่อง
- จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีระบบการประมวลผลที่
เร็วขึ้น เพื่อรองรับข้อมูลในระบบการจัดการงานทะเบียน
- ควรเพิ่มความเร็วของระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
เพื่อการประมวลผลที่เร็วขึ้น

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
- ระบบการกรอกประวัตินักศึกษา

21

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR ) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
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 2560 ผลการประเมินคุณภพการศึกษาภายในสรุปได้ดังนี้
ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับหน่วยงานสนับสนุน
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
เป้า
เป้าหมาย
องค์ประกอบคุณภาพ
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
หมาย
(%หรือสัดส่วน)
ตัวหาร
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1
6
6 ข้อ
บรรลุ
11
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.2
ร้อยละ 80
= ร้อยละ 100
บรรลุ
11
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
มากกว่า 4.51
4.90
บรรลุ
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 การดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชีท้ ี่ สสว. 2.1
4
5 ข้อ
บรรลุ
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 2
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน
จานวน
คะแนนเฉลี่ย
องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้ (รายองค์ประกอบ)
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
3
5
และแผนดาเนินการ
องค์ประกอบที่ 2 การดาเนินงานตามภารกิจของ
1
5
หน่วยงานสนับสนุน
รวม
4
5
ผลการประเมิน
5

คะแนนการ
ประเมิน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน

ผลการประเมิน
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดีมาก

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
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
- มีการทางานเป็นทีม
- พัฒนาระบบการจัดการงานทะเบียนและระบบโปรแกรม
- มีบุคลากรด้านระบบโปรแกรมและด้านงานทะเบียนที่มี ต่างๆ ให้มีความทันสมัยสอดคล้องตรงตามความต้องการ
ความรู้ความสามารถ
ของผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม
- มีระบบคอมพิวเตอร์ด้านสารสนเทศและระบบการ
- พัฒนาให้บุคลากรมีศักยภาพรอบด้าน
จัดการงานทะเบียนที่ดี
- มีระบบการประสานงานภายในและภายนอกหน่วยงานที่ดี
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
- ควรมีระบบ Application รองรับการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ - ส่งเสริมให้สานักจัดทา Application บนโทรศัพท์มือถือ
- พัฒนาระบบการให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีบัตรคิว
เพื่อรองรับการใช้งานระบบการจัดการงานทะเบียน
สาหรับผู้มาใช้บริการ
- ฝ่ายพัฒนาระบบควรมีการจัดอบรมแลกเปลี่ยนความรู้แนว
ปฏิบัติที่ดีด้านระบบ (KM) แก่บุคลากรภายในสานักอย่าง
ต่อเนื่อง
- จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีระบบการประมวลผลที่
เร็วขึ้น เพื่อรองรับข้อมูลในระบบการจัดการงานทะเบียน
- ควรเพิ่มความเร็วของระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
เพื่อการประมวลผลที่เร็วขึ้น
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
- ระบบการรับสมัครผ่านระบบ TCAS
- ระบบการจองรายวิชาออนไลน์
- ระบบการกรอกประวัตินักศึกษา
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