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วันที่รายงาน 31 กรกฎาคม 2561 



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 2560 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน รับกำรตรวจประเมินภำยใต้
องค์ประกอบคุณภำพ 2 องค์ประกอบ รวม 4 ตัวบ่งชี้  แบ่งเป็นตัวบ่งชี้กลำง และตัวบ่งชี้เฉพำะ ดังนี้ 

ตัวบ่งช้ีกลาง  ประกอบด้วย 
องค์ประกอบที่ 1 กำรบริหำรและกำรจัดกำร จ ำนวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 
                      ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กำรบริหำรของส ำนัก/สถำบัน เพ่ือก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ 
      ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละควำมส ำเรจจของกำรด 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         
    (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิธร  จันทมฤก) 
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2. ปรัชญำ ปณิธำน เป้ำหมำย นโยบำย และวัตถุประสงค์ 
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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 ำกับดูแลบุคลำกรทุกกลุ่มงำนภำยในส ำนัก 
 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีบุคลำกรสำยวิชำกำร จ ำนวน 4 คน โดยจ ำแนก เป็นข้ำรำชกำร 
จ ำนวน 2 คน พนักงำนมหำวิทยำลัย จ ำนวน 2 คน มีวุฒิทำงกำรศึกษำ ปริญญำโท 2 คน ปริญญำเอก 2 คน        
มีผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร อำจำรย์ 1 คน และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 3 คน  มีบุคลำกรสำยสนับสนุน              
จ ำนวน 16 คน มีวุฒิทำงกำรศึกษำ ปริญญำตรี 14 คน และปริญญำโท 2 คน  
 กำรพัฒนำหน่วยงำน โดยกำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรยกย่องผลงำน กำรมีส่วนร่วมกำรยอมรับซึ่งกันและกัน กำร
เปิดโอกำสให้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ ยึดถือควำมดี  มีประสิทธิภำพในกำรท ำงำน เน้นผู้มำรับบริกำร (นักศึกษำ 
คณำจำรย์ บุคลำกร และบุคคลทั่วไป) เป็นส ำคัญไปจนถึง กำรสร้ำงควำมเข้ำใจในประเด็นเป้ำหมำยตัวบ่งชี้ ที่บ่งบอก
จุดมุ่งหมำยหรือควำมส ำเร็จของหน่วยงำน โดยระบบกำรถ่ำยทอดตัวบ่งชี้จำกหน่วยงำนสู่บุคคล ทุกตัวบ่งชี้ที่ก ำหนด
ต้องน ำสู่ตัวบ่งชี้ระดับบุคคล เพ่ือก ำหนดทิศทำงกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรให้สอดรับกับเป้ำหมำยของหน่วยงำน 
 มีกำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล โปร่งใส ตรวจสอบได้ มุ่งพัฒนำระบบรำชกำรให้ทันสมัย        
ลดขั้นตอนที่ยุ่งยำกและไม่จ ำเป็น พร้อมให้มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดกำรข้อมูลและจัดกำรควำมรู้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล สร้ำงจิตส ำนึกของบุคลำกรในหน่วยงำนทุกระดับให้ตระหนักถึงควำม
รับผิดชอบร่วมกันในกำรพัฒนำโดยด ำเนินงำนตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำมำอย่ำงต่อเนื่อง          
เพ่ือผลงำนตำมพันธกิจมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล 
 มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยในของส ำนัก  2 องค์ประกอบคุณภำพ 4 ตัวบ่งชี้              
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ในปีกำรศึกษำ 2560                  
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน  

องค์ประกอบ จ ำนวนตัวบ่งช้ี คะแนนประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภำพ 

องค์ประกอบที่ 1 3 5 ระดับคุณภำพดีมำก 
องค์ประกอบที่ 2  1 5 ระดับคุณภำพดีมำก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้  5 ระดับคุณภำพดีมำก 
 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR ) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ส่วนที่ 1 ส่วนน า 
 

1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
     1.1 ชื่อหน่วยงาน 

      ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 

1.2 ที่ตั้ง 
     ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  ตั้งอยู่ที่   ชั้น 2 อำคำร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์  เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 48 
ต ำบลคลองหนึ่ ง อ ำเภอคลองหลวง  จั งหวั ดปทุ มธำนี  13180  หมำยเลขโทรศั พท์  02 -5293-598                
หมำยเลขโทรสำร 02-5293-598  กด 33 
 

1.3 ประวัติความเป็นมา 
         มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ มีชื่อตำมพระนำมสมเด็จพระรำชปิตุจฉำ เจ้ำฟ้ำ 
วไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีรำชสิรินธร ซึ่งท่ำนได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรศึกษำ จึงได้จัดตั้งโรงเรียน
ฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยำลงกรณ์ 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 งำนกำรเงิน  พัสดุ  งำนประชุมวิชำกำร งำนประชุมกรรมกำรวิชำกำร งำนประชุม กพต.  
สนับสนุนกำรจัดท ำผลงำนวิชำกำร   จัดท ำ/ปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกำร
จัดกำรศึกษำ  งำนประเมินผลงำนวิชำกำรเพ่ือประกอบกำรประเมินผลงำนประจ ำปีหรือต่อสัญญำจ้ำง 
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 2. งำนมำตรฐำนหลักสูตร 
  -  งำนพัฒนำ/ปรับปรุงหลักสูตร  งำนจัดท ำแผนกำรเรียน งำนจัดตำรำงสอน-ตำรำงสอบ        

งำนจัดหมู่เรียนพิเศษ  งำนตรวจสอบและรับรองหลักสูตร  งำนส่งเสริมปฏิรูปกำรเรียนรู้ งำนประสำนด้ำนสหกิจ
ศึกษำ  งำนอำจำรย์ที่ปรึกษำ งำนอำจำรย์พิเศษ จัดท ำวำรสำรวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์  ตรวจสอบกำรเบิก       
ค่ำสอนเกินภำระงำน  ตรวจสอบกำรเทียบโอนรำยวิชำ 

                                                                                                                                                                                                                      
 3. งำนระบบสำรสนเทศกำรเรียนกำรสอน 

  -  พัฒนำ/ปรับปรุงระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรชั้นเรียน พัฒนำ/ปรับปรุงระบบสำรสนเทศด้ำน
อำจำรย์ที่ปรึกษำ พัฒนำ/ปรับปรุงระบบกำรจองรำยวิชำ/กำรจัดตำรำงเรียน-ตำรำงสอบ  พัฒนำ/ปรับปรุงระบบ
สำรสนเทศเพ่ือกำรประกันคุณภำพ เช่น มคอ. กำรประเมินสภำพแวดล้อมกำรเรียนกำรสอน พัฒนำ/ปรับปรุง
ระบบส ำรวจภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต จัดท ำโปรแกรมช ำระเงินของนักเรียนโรงเรียนสำธิต 2 แห่ง พัฒนำ/
จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรของมหำลัย 

 

 4. งำนทะเบียนและประมวลผล 
- งำนทะเบียนศึกษำ งำนตรวจสอบผลกำรเรียน  งำนตรวจสอบบันทึกผลกำรเรียน  งำน

พิจำรณำเทียบโอนผลกำรเรียน งำนตรวจสอบคุณวุฒิ  งำนออกวุฒิบัตร/เกียรติบัตร งำนออกหนังสือรับรอง
นักศึกษำ  ตรวจสอบโครงสร้ำงหลักสูตรและเสนออนุมัติส ำเร็จกำรศึกษำ  งำนตรวจสอบ จัดท ำประกำศ
รำยชื่อนักศึกษำพ้นสภำพตำมระเบียบ ปริญญำกิตติมศักด์ 

 

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 และกำรบริกำรทำงวิชำกำร 
     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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

รองผู้อ านวยการฝ่ายทะเบียน รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

หัวหน้าส านกังานผู้อ านวยการ 

งานมาตฐานหลักสูตร 
และพัฒนาการเรียนการสอน 

- งำนพัฒนำ/ปรับปรุงหลกัสูตร 
- งำนจัดท ำแผนกำรเรียน 
- งำนจัดตำรำงสอน-ตำรำงสอบ 
- งำนจัดหมู่เรียนพิเศษ 
- งำนตรวจสอบและรับรอง 
  หลกัสูตร 
- งำนส่งเสริมปฏิรูบกำรเรียนรู้ 
- งำนประสำนดำ้นสหกจิศึกษำ 
- งำนอำจำรย์ที่ปรกึษำ 
- งำนอำจำรย์พิเศษ 
- จัดท ำวำรสำรวไลยอลงกรณ ์
  ปริทัศน ์
- ตรวจสอบกำรเบิกค่ำสอนเกนิ 
  ภำระงำน 
- ตรวจสอบกำรเทยีบโอนรำยวชิำ 

งานบริหารทั่วไป 

 - งำนอ ำนวยกำรทั่วไป 
- งำนประสำนศูนย์กำรศึกษำ 
- งำนประกันคุณภำพ 
- งำนรับนักศึกษำใหม่/คู่มือ
นักศึกษำ 
- งำนกำรเงิน 
- พัสด ุ
- งำนประชุมวิชำกำร 
- งำนประชุมกรรมกำรวิชำกำร 
- งำนประชุม กพต. 
- สนับสนุนกำรจัดท ำผลงำนวิชำกำร 
- จัดท ำ/ปรับปรุง ระเบียบ 
  ข้อบังคับ ประกำศแนวปฏิบัติที่   
  เกี่ยวข้อง กับกำรจัดกำรศึกษำ 
- งำนประเมินผลงำนวิชำกำรเพื่อ 
  ประกอบกำรประเมินผลงำนประจ ำปี    
  หรือต่อสัญญำจำ้ง 

งานระบบสารสนเทศ 
การเรียนการสอน 

- พัฒนำ/ปรับปรุงระบบสำรสนเทศ 
  กำรจดักำรชัน้เรียน 
- พัฒนำ/ปรับปรุงระบบสำรสนเทศ 
  ดำ้นอำจำรย์ที่ปรกึษำ 
- พัฒนำ/ปรับปรุงระบบกำรจอง 
  รำยวิชำ/กำรจัดตำรำงเรยีน - 
  ตำรำงสอบ 
- พัฒนำ/ปรับปรุงระบบสำรสนเทศ 
  เพือ่กำรประกันคุณภำพ เช่น มคอ. 
  กำรประเมนิสภำพแวดล้อม 
  กำรเรยีนกำรสอน 
- พัฒนำ/ปรับปรุงระบบส ำรวจ 
  ภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต 
- จัดท ำโปรแกรมช ำระเงินของ 
  นกัเรยีนโรงเรยีนสำธติ 2 แห่ง 
- พัฒนำ/จัดท ำข้อมลูสำรสนเทศ 
  เพื่อกำรบริหำรของมหำลัย 

งานระบบสารสนเทศ 
การเรียนการสอน 

- พัฒนำ/ปรับปรุงระบบสำรสนเทศ 
  กำรจดักำรชัน้เรียน 
- พัฒนำ/ปรับปรุงระบบสำรสนเทศ 
  ดำ้นอำจำรย์ที่ปรกึษำ 
- พัฒนำ/ปรับปรุงระบบกำรจอง 
  รำยวิชำ/กำรจัดตำรำงเรยีน - 
  ตำรำงสอบ 
- พัฒนำ/ปรับปรุงระบบสำรสนเทศ 
  เพือ่กำรประกันคุณภำพ เช่น มคอ. 
  กำรประเมนิสภำพแวดล้อม 
  กำรเรยีนกำรสอน 
- พัฒนำ/ปรับปรุงระบบส ำรวจ 
  ภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต 
- จัดท ำโปรแกรมช ำระเงินของ 
  นกัเรยีนโรงเรยีนสำธติ 2 แห่ง 
- พัฒนำ/จัดท ำข้อมลูสำรสนเทศ 
  เพื่อกำรบริหำรของมหำลัย 
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3.2 โครงสร้างการบริหาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. รายช่ือผู้บริหาร และคณะกรรมการประกันคุณภาพหน่วยงาน 
4.1 รายช่ือผู้บริหาร 

                 4.1.1  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิธร  จันทมฤก  ผู้อ ำนวยกำร  
      4.1.2  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิวัฒน์  ชินนำทศิริกุล  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร  
      4.1.3  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์คชินทร์  โกกนุทำภรณ์ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทะเบียนและประมวลผล 
      4.1.4  อำจำรย์ ดร.วัสส์พร  จิโรจพันธ์ุ   รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
      4.1.5  นำงสำวฐิติกำนต์  จิตรจำ   ปฏิบัติหน้ำท่ีหัวหน้ำส ำนักงำน  

 

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  จิโรจพันธ์ุ   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 

กลุ่มงาน 
บริหารท่ัวไป 

และประกนัคุณภาพ 
1. นำงพิชญำภรณ์  เพิ่มเติม 
2. นำงสำวมำนิดำ ปำมทุำ 
3. นำงสำวภำวณิี จรีะดิษฐ ์
4. นำยวำทิต ทองมำก 
5. นำงสำวรชัพร คุตตะสิงค ี

 

 

กลุ่มงาน 
มาตรฐานหลักสูตร 

และการเรียนการสอน 
1. นำงสำวพวงเพชร  พลทอง 
2. นำงสำวกลอยทิพย์  ทศิเป็ง 
3. นำงสำวสมุำล ี ธรรมนิธำ 
4. นำงสำวอบุลวรรณ  ศรอีนนัต ์
5. นำงสำววจิิตรำ  จนัทะเรือง 

 
 

กลุ่มงาน 
ทะเบยีนและประมวลผล 

1. นำงรชัฎำพร  ยอดศร ี
2. นำงสำวสดุำพร นอ้ยทรง 
3. นำงปรำณ ี พงษ์ธนะ 

ผู้อ านวยการส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศศธิร  จันทมฤก 

 

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
นำงสำวฐิติกำนต์  จิตรจำ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายทะเบียน 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์คชินทร์  โกกนทุำภรณ ์

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิวัฒน์  ชนินำทศิรกิุล 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
อำจำรย์ ดร.วัสส์พร  จิโรจพันธุ ์

กลุ่มงาน 
ระบบสารสนเทศ 
การเรียนการสอน 

1. นำยฉัตรชัย กำส ี
2. นำยไพฑูรย์ มุงเพีย 
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     4.2.12 นำงสำวสุมำลี  ธรรมนิธำ   กรรมกำร 
     4.2.13 นำงสำวสุดำพร น้อยทรง   กรรมกำร 
     4.2.14 นำงรัชพร  คุตตะสิงคี    กรรมกำร 
     4.2.15 นำยฉัตรชัย  กำสี    กรรมกำร 
     4.2.16 นำงสำวอุบลวรรณ  ศรีอนันต์   กรรมกำร 
     4.2.17 นำยไพฑูรย์  มุงเพีย    กรรมกำร 
     4.2.18 นำงสำวฐิติกำนต์  จิตรจำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     4.2.19 นำงสำวมำนิดำ ปำมุทำ    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
     4.2.20 นำงพิชญำภรณ์  เพิ่มเติม   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  

 

5. จ านวนบุคลากร 
           ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนมีบุคลำกร จ ำนวน 20 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 2   1 1  2   
ลูกจ้ำงประจ ำ 2  2       
พนักงำนมหำวิทยำลัย 12  9 2 1 1 1   
พนักงำนรำชกำร 3  2 1      
พนักงำนประจ ำตำมสัญญำจ้ำง 1  1       

รวม 20 - 14 4 2 1 3   

 

6. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ  
            ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อใช้ใน
กำรบริหำรงำนตำมพันธกิจ  รวมทั้งสิ้น 30,533,300 บำท (สำมสิบล้ำนห้ำแสนสำมหมื่นสำมพันสำมร้อยบำทถ้วน) 
โดยแยกเป็น 2 ส่วน คืองบประมำณที่ส ำนักได้รับกำรจัดสรร และงบประมำณกลำง  ดังนี้   
 
งบประมาณทีส่ านักได้รบัการจดัสรร 

งบประมาณ 
รายการ 

งบแผ่นดิน งบ กศ.ปช. งบ บ.กศ. รวม 

งบด ำเนนิงำน 
- ค่ำตอบแทน ใชส้อย วัสด ุ 1,750,000  2,347,500 4,097,500 
- ค่ำสำธำรณูปโภค   70,000 70,000 
- คชจ.ประกันคุณภำพฯ 5,800  10,000 15,800 
- งบพัฒนำบุคลำกร 150,000   150,000 

รวม 1,905,800  2,427,500 4,333,300 
(สี่ล้ำนสำมแสนสำมหมืน่สำมพนัสำมร้อยบำทถ้วน) 
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งบประมาณกลาง 

งบประมำณ 
รำยกำร 

งบแผ่นดิน งบ กศ.ปช. งบ บ.กศ. รวม 

งบด ำเนนิงำน 
- ค่ำตอบแทนกำรสอน  - 13,000,000 12,300,000 25,300,000 
งบรำยจำ่ยอื่น 
- พัฒนำหลักสูตร   500,000 500,000 
- ทุนกำรศึกษำนักศกึษำ   400,000 400,000 

รวม  13,000,000 13,200,000 26,200,000 
(ยี่สิบหกล้ำนสองแสนบำทถ้วน) 

 
7. อัตลักษณ์ของหน่วยงาน 

                 “บริกำรแบบกัลยำณมิตร”   
 

8. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา  
 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1.แผนพัฒนำบุคลำกร ควรเพ่ิมสรุปผลที่ได้รับ
จำกกำรไปอบรมพัฒนำรำยบุคคล 

1. มอบหมำยให้บุคลำกรที่ไปฝึกอบรม จัดท ำสรุปผลที่
ได้จำกกำรไปฝึกอบรมของแต่ละบุคคลและรวบรวม
จัดท ำรำยงำนสรุปผลแผนพัฒนำบุคลำกรของส ำนัก 

2 .มี ข้ อ สั ง เก ต ว่ ำ โค ร งก ำ รที่ ส ำ นั ก ได้ ท ำ           
เป็นโครงกำรที่คอยก ำกับติดตำม ไม่ได้ด ำเนินกำร
เอง ส่งผลให้โครงกำรไม่บรรลุเป้ำหมำย 

2. น ำข้อมูลเสนองำนมำตรฐำนและจัดกำรคุณภำพ          
เพ่ือพิจำรณำถึงแนวทำงกำรแก้ไข 

3.กำรส ำรวจควำมพึงพอใจควรมีกำรด ำเนินกำร
ให้ครบ 5 ด้ำน และแบ่งเป็นภำคกำรศึกษำ 

3. ปรับแก้ไขแบบสอบถำมกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ ให้
มี กำรด ำ เนิ นกำรครบ 5 ด้ ำน  และแบ่ งเป็ นภำค
กำรศึกษำ 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560   

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

ตัวบ่งชี้ที ่1.1 การบริหารของส านัก/สถาบัน เพ่ือก ากับตดิตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้:  
ผศ.วิวัฒน์  ชินนาทศิริกุล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คชินทร์  โกกนุทาภรณ ์
อาจารย์วัสส์พร จโิรจพันธุ ์  
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
นางสาวฐิติกานต์  จิตรจา  
นางพิชญาภรณ์  เพิม่เตมิ  
นางรัชฎาพร  ยอดศร ี  
นางปราณี  พงษ์ธนะ 
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 าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

ผลการด าเนินงาน 

ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 ข้อ 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและพัฒนาไปสู่
แผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตวับ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการวิเคราะห์ SWOT เพื่อจัดท า
แผนกลยุทธ์ ปี 2560-2564 ของส านัก (เอกสาร 1.1.1(1)) และแผนกลยุทธ์
ของส านักมีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน และมีการวิเคราะห์ให้
เช่ือมโยงกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (เอกสาร 1.1.1(2)-(3))  ส านัก     
มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติโดยจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี งบประมาณ 2561 มีจ านวน 10 โครงการหลัก 10 ตัวช้ีวัด 
(เอกสาร 1.1.1(4))  และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2560 
(เอกสาร 1.1.1(5)) 

1.1.1 (1) รายงานการประชุมส านักฯ ครั้งที่ 1/2560 
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 
1.1.1(2) แผนกลยุทธ์ส านักส่งเสริมวิชาการและ   
งานทะเบียน พ.ศ.2560-2564 
1.1.1(3) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2560-2564 
1.1.1(4) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1.1.1(5) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.)ครั้ งที่  11/2560 วันที่  9 
พฤศจิกายน 2560 
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ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 ข้อ 2. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปจัจัยเสีย่งที่เกิดจากภายนอกหรือ
ปัจจัยที่ไมส่ามารถควบคุมได้ที่สง่ผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้ระดบัความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ที่ 3005/2560 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ ยง 1.1.2(1 ) โดยประกอบด้วย  รอง
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานและมี
ตัวแทนฝ่ายต่างๆ ภายในส านักส่งเสริมวิชาการเป็นกรรมการ  โดยมีหน้าที่
จัดท าคู่มือบริหารความเสี่ยง วิเคราะห์และระบุปัจจัยความเสี่ยง ติดตาม 
การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ก าหนดแนวทางและข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 1.1.2(2) มีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนการจัดการความเสียง 

1.1.2(1) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์    
ที่ 3005/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง สั่ง ณ วันที่  22 ธันวาคม 2560 
1 .1 .2 (2 ) ค า สั่ ง ส า นั ก ส่ ง เส ริ ม วิ ช า ก า ร            
และงานทะเบี ยน 001/2561 สั่ ง ณ  วันที่           
11 มกราคม 2561 

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ครั้งที่ 4/2560 วันวันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2560 (เอกสาร 1.1.2(3)) เพื่อ
ก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ในวาระที่ 4.1 ระบุความเสี่ยง ในวาระที่ 
4.2 โดยการประชุมฝ่ายต่างๆ ใช้วิธีการระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ความเสียง
ได้ผล (เอกสาร 1.1.2(4)) ดังนี ้
1. ระบบฐานข้อมูลของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีจ านวนมาก 

1.1 ส าหรับนักศึกษามีการค้นหารายวิชาที่เปิดสอน วิธีการขั้นตอนจอง
รายวิชา ตารางเรียน ตารางสอนนักศึกษา ดูผลการเรียน ติดตามสถานการ
ส่งผลการเรียน ประเมินอาจารย์ผู้สอน ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประวัติ
นักศึกษา เปลี่ยนรหัสผ่าน 

1.2 ส าหรับอาจารย์ผู้สอน ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน แผนการเรียน
นักศึกษา ตารางเรียนนักศึกษา หมู่เรียนที่ปรึกษา พิมพ์รายช่ือนักศึกษา ผล
การเรียนนักศึกษา เกรดรายวิชา ตารางสอนอาจารย์ เช็ดเวลาเรียน
นักศึกษา ส่งผลการเรียน สรุปผลการส่งเกรดของอาจารย์ในคณะ สรุปผล
การส่งเกรดของรายวิชาในคณะ ดูคะแนนประเมิน แบบประเมินหลักสูตร
และสิ่งสนับสนุนการเรียน ส่งเอกสาร มคอ. 3 – มคอ. 7  

1.3 เครื่องแม่ข่ายมีอายุการใช้งานนาน และคุณสมบัติที่ไม่รองรับข้อมูล
ขนาดใหญ่ 
   จึงส่งผลท าให้การด าเนินฐานข้อมูลเกิดความล่าช้า จึงก าหนดความเสี่ยง         
ในเว็บไซต์ระบบงานทะเบียนล่าช้า โดยมีปัจจัยเสี่ยง คือ จ านวนฐานข้อมูลงาน
ทะเบียนมีจ านวนมาก 
 
2. เนื่องจากร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนของนักศึกษามี
ร้อยละไม่ถึง 95 % จากการวิเคราะห์ และการท าสถิติการส าเร็จการศึกษา 
พบว่า อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนไม่ตรงตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด จึงส่งผลให้นักศึกษาไม่ส าเร็จตามแผนการเรียน คณะกรรมการ
เห็นสมควรให้ก าหนดความเสี่ยง เรื่องนักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตาม
แผนการเรียนโดยมีปัจจัยเสี่ยง คือ อาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการเรียนตาม
ก าหนด คณะกรรมการจึงระบุความเสี่ยงแต่ละปัจจัยเสี่ยงดังตารางต่อไปนี้ 
 

1.1.2(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 27 ธันวาคม 
2560 
1.1.2(4) ตารางระบุความเสี่ยง ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน  
1.1.2(5) คู่มือบริหารความเสี่ยง 
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ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ความเสยีง ปัจจัยเสี่ยง 

ระบบงานทะเบียนล่าช้า จ านวนฐานข้อมูลมีจ านวนมาก 
นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษา
ตามแผนการเรียน 

อาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการเรียนตาม
ก าหนด 

 
มีการระบุความเสี่ยงตามพันธกิจของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ดังนี ้
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการด้านวิชาการและ
งานทะเบียน ความเสี่ยง คือ เว็บไซต์ระบบงานทะเบียนล่าช้า โดยมีปัจจัย
เสี่ยง คือ จ านวนฐานข้อมูลงานทะเบียนมีจ านวนมาก 
2. พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและการบริการทางวิชาการ 
ความเสี่ยง คือ นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามแผนการเรียน (อาจารย์
ผู้สอนส่งผลการเรียน   ไม่ตรงตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
คณะกรรมการบริการความเสี่ยงได้จัดท าคู่มือบริหารความเสี่ยง (เอกสาร 
1.1..2(5))  ในระเบียบวาระที่ 4.3  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ก าหนดแผนด าเนินการบริหารความเสี่ยง 
ในระเบียบวาระที่ 4.4 
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ครั้งที่ 1/2561 วันพุธท่ี 10 มกราคม 2561 (เอกสาร 1.1.2(6)) เพื่อประเมิน       
และวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ระดม
สมอง วิเคราะห์ โอกาสที่จะเกิดขึ้น และผลกระทบ/ความรุ่นแรงที่จะเกิดขึ้น
สรุประดับความเสี่ยงที่มีคะแนนสูงตามพันธกิจของส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการด้านวิชาการและ
งานทะเบียน 
             ความเสี่ยง คือ ระบบงานทะเบียนล่าช้า  
             ปัจจัยเสี่ยง คือ จ านวนฐานข้อมูลมีจ านวนมาก 

2. พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและบริการวิชาการ  
             ความเสี่ยง คือ นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนด 
             ปัจจัยเสี่ยง คือ อาจารย์ผู้สอนส่ งผลการเรียนไม่ตรงตาม
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยจัดท าเป็นตารางการประเมินและ
วิเคราะห์ความเสี่ยง  (เอกสาร 1.1.2(8)) 
           คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ครั้งที่ 2/2561 วันพุธท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2561 (เอกสาร 1.1.2(9))  ทบทวนการ
ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้
วิเคราะห์ รวบรวมกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงที่แต่ละฝ่ายรับผิดชอบ โดยวิธีการ
ระดมสมอง แล้วก าหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ในระเบียบวาระที่ 4.1 ตาม
ตารางการก าหนดกิจกรรมควบคุมวามเสี่ยง (เอกสาร 1.1.2(10))  
         คณะการมการบริหารความเสี่ยงวิเคราะห์กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ก าหนดผู้รับผิดชอบในกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง แล้วน ามาเขียนแผนการ
ด าเนินการจัดการความเสี่ยง (ระเบียบวาระที่ 4.2) ตามแผนการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง (เอกสาร 1.1.2(10)) 

1.1.2(6) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 10 มกราคม 
2561 
1.1.2(7) ตารางการประเมินและวิเคราะห์ความ
เสี่ยง   
1.1.2(8) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2561  
1.1.2(9) ตารางการก าหนดกิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยง  
1.1.2(10) แผนการด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
1.1.2(11) แบบรายงาน ปย.2 
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ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
          คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดท ารายงานการประเมินผล และการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบรายงาน ปย.2) (เอกสาร 1.1.2(11)) เพื่อให้แต่ละ
ฝ่ายด าเนินการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมและระยะเวลาที่ก าหนด 
(ระเบียบวาระที่ 4.3) 
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 1/2561 
วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 (1.1.2(12)) สรุปผลการด าเนินกิจกรรมในการ
จัดการความเสี่ยง เพื่อติดตามและรายงาน โดยการติดตามผลประกอบด้วย 
ความเสี่ยง กิจกรรมทั้งควบคุม ผลลัพธ์ของการท ากิจกรรม ระยะเวลา 
ความคืบหน้า ปัญหาและอุปสรรค์ มีผลการด าเนินการตามแบบรายงานผล
การติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (เอกสาร 
1.1.2(13)) โดยความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง ผลการ
ด าเนินการ 

ผลกระทบ หมายเหตุ 

จ านวนข้อมูลงาน
ทะเบียน 
มีจ านวนมาก 

เสร็จตาม
ก าหนด 

ความเสี่ยง
ลดลง 

ความพึงพอใจ การใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน  
เป้าหมาย  3.51 
ความพึงพอใจท่ีได้  3.81 

อาจารย์ผู้สอน
ส่งผลการเรยีนไม่
ตรงตามระยะเวลา
ท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด 

เสร็จตาม
ก าหนด 

ความเสี่ยง
ลดลง 

เป้ าห มาย ร้ อ ยละขอ ง             
ปีการศึกษา 2560 มากกว่า
ปีการศึกษา 2559  
ร้อยละของผู้ส่งผลการเรียน
ตามระยะเวลา ปีการศึกษา 
2559 ร้อยละ 80.71 
ปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 
88.50 

           คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน  

1.1.2(12) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
ครั้งท่ี 1 /2561 วันพุธท่ี 11 เมษายน 2561 
1 .1 .2 (13 ) แ บ บ ราย งาน ผ ล ก ารติ ด ต าม
ประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 
 

5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงรายงานผลการ
ติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน การประชุมครั้งที่ 4/2561 วันพฤหัสบดีที่ 26 
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมมีมติให้มีการท าความเสี่ยง  เรื่องจ านวน
ข้อมูลงานทะเบียนมีจ านวนมาก และอาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนไม่ตรง
ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้น 

1.1.2(14). รายงานการประชุมส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 4/2561 วัน
พฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561   

 ข้อ 3. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
มหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ ดังนี้  
1) หลักประสิทธิผล ส านักได้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ เพื่อเป็นกรอบการ
ด าเนินงานของส านัก และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 โดย

1.1.3 (1 ) รายงานผลการด า เนิ น งานต าม
แผนปฏิบั ติ ราชการ ปี งบประมาณ  2561           
ไตรมาสที่ 3  
1.1.3 (2) เอกสารคู่มือการใช้โปรแกรมระบบ
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มีการตรวจประเมินภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 2 องค์ประกอบ โดยเป็นตัวบ่งช้ี
หลักจ านวน 3 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่ช้ีเฉพาะตามภารกิจของส านักจ านวน 1 ตัวบ่งช้ี  
ซึ่งมีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561        
ไตรมาส 3 (เอกสาร 1.1.3(1))  
2) หลักประสิทธิภาพ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้รับจัดสรร
งบประมาณ เพื่อด าเนินงานตามพันธกิจและก ากับติดตามเร่งรัด โดยได้รับจัดสรร
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 มีผลการตั้งเบิกจ่าย ณ วันที่25 กรกฎาคม 
2561 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน คิดเป็นร้อยละ 65.93 เบิกจ่าย
งบประมาณรายได้ คิดเป็นร้อยละ 49.81 รวมงบประมาณแผ่นดินและงบรายได้ คิด
เป็นร้อยละ 50.82 มีการน าระบบสารสนเทศเพื่ อการบริหารงาน ให้ เกิด
ประสิทธิภาพ ได้แก่ มีโปรแกรมซอฟแวร์ส าเร็จรูประบบการจัดการช้ันเรียน 
ส าหรับเป็นฐานข้อมูลงานทะเบียนและการจัดการเรียนการสอน มีคู่มือการใช้
โปรแกรมระบบการจัดการช้ันเรียน(เอกสาร 1.1.3(2))  
3) หลักการตอบสนอง ผู้บริหารน าโดยผู้อ านวยการส านักมีแอพพลิเคช่ัน โดยมี
วัตถุประสงค์ให้นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ ใช้บริการของส านักใช้เป็นช่องทาง
ติดต่อสื่อสารกับผู้อ านวยการส านัก เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆในส านัก และมี
แอพพลิเคช่ันประเมินการให้บริการของบุคลากร เพื่อให้ผู้ใช้บริการของส านักใช้
ประเมินการให้บริการของบคุลากรของส านักเพื่อส านักน าผลการประเมินไปใช้ใน
การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพและดียิ่งขึ้น (เอกสาร 
1.1.3(3)) มีการบริการรับสมัครนักศึกษาหลากหลายสาขาวิชาเพื่อตอบสนอง
นโยบายการจัดการศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เอกสาร 1.1.3(4)) 
4) หลักการรับผิดชอบ ส านักได้ตระหนักถึงความรบัผิดชอบต่อหน้าที่โดยค านึงถึง
การด าเนินงานตามมติ เพื่อให้การบริหารงานบรรลุเป้าหมาย และแก้ไขปัญหาต่างๆ
ให้ครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส านักได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการหรือคณะท างานในกิจการของมหาวิทยาลัย (เอกสาร 1.1.3(5)), (เอกสาร 
1.1.3(6)) และนอกจากนี้ยังมีการติดตามภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต และความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ าทุกปี (เอกสาร 1.1.3(7)), (เอกสาร 1.1.3(8))   
5) หลักความโปร่งใส ผู้บริหารได้มีการประเมินผลงานของบุคลากรโดยใช้หลัก
ความโปร่งใส มีการพิจารณาผลงานร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินโดย
เปิดเผยผลการประเมินให้ทราบและเสนอแนะแนวทางร่วมกันในการพัฒนางานของ
ส านัก มีการด าเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน (เอกสาร 1.1.3 (9)) 
6) หลักการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ที่ส าคัญ มีการบริหารงานและก ากับการด าเนินงานในรูปของ
คณะกรรมการ มีการแบ่งงานตามโครงสร้างการบริหารของหน่วยงาน และมีการ
แต่งตั้ งบุคลากรร่วม เป็นคณะกรรมการ และคณะท างานต่างๆเช่นคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง (เอกสาร 1.1.3 (10)) คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา (เอกสาร 1.1.3 (11)) 
7) หลักการกระจายอ านาจ ผู้อ านวยการส านักได้ก าหนดและมอบอ านาจในการ
บริหารและการตัดสินใจแต่ละเรื่องให้แก่รองผู้อ านวยการส านัก ในการตัดสินใจ 
โดยมุ่งประโยชน์ของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมอบหมายงานในความ
รับผิดชอบของผู้อ านวยการให้รองผู้อ านวยการส านัก (เอกสาร 1.1.3 (12)) 
8) หลักนิติธรรม มีการบริหารงานตามเจตนารมณ์ของระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 
และประกาศที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย และจัดท าเอกสารรวบรวม กฎหมาย 

การจัดการช้ันเรียน  
1.1.3 (3)  แอพพลิเคช่ันสายตรงผู้อ านวยการ
ส านัก และแอพพลิเคช่ันประเมินการให้บริการ
ของบุคลากร 
http://acad.vru.ac.th/about_acad/index.
php 
1.1.3 (4) แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี
เต็มเวลา (จันทร์-ศุกร์) และระดับปริญญาตรีเต็ม
เวลา (เสาร์-อาทิตย์) ประจ าปีการศึกษา 2561  
http://ent.vru.ac.th/UPDATE/pages/repor
t_ppty_std_Get_straightVRU.php 
1.1.3 (5) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ  
ที่ 1649/2556 สั่ง ณ วันที่ 31 สิงหาคม  
พ.ศ. 2556 
1.1.3 (6) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ผลงานทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัยเพื่อ
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
ที่ 1893/2556 สั่ง ณ วันที่ 7 ตุลาคม  
พ.ศ. 2556 
1.1.3 (7) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ 19/2559  
สั่ง ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
1.1.3 (8) เว็บไซต์ข้อมูลแบบสอบถามส าหรับ
บัณฑิตเกี่ยวกับข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต 
ประจ าปี 2561 
http://www.vrubundit.com/?id=4 
1.1.3 (9) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมนิผล
งานของบุคลากร ที่ 820/2560 สั่ง ณ วันที่ 9 
เมษายน 2560 
1.1.3 (10) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความ เสี่ ยง  ที่  435/2560 สั่ ง ณ  วันที่  19 
กุมภาพันธ์ 2560 
1.1.3 (11) ค าสั่ งแ ต่ งตั้ ง ผู้ ก ากั บ ดู แ ล แ ล ะ
ผู้ รับ ผิ ด ชอบตั วบ่ ง ช้ี ก ารป ระกั นคุณ ภาพ
การศึกษาส านั กส่ งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  
ที่ 378/2560 สั่ง ณ วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2560 
 
1.1.3 (12) ค าสั่งแต่งตั้งรองผู้อ านวยการ  
ที่ 483/2559 สั่ง ณ วันที่ 3 มีนาคม  
พ.ศ. 2559 และค าสั่งมอบหมายงานให้รอง
ผู้อ านวยการ ที่  002/2559 สั่ง ณ วันที่  11 
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ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ระเบียบข้อบังคับ ประกาศต่างๆ ให้บุคลากรของส านัก เพื่อเผยแพร่ใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน (เอกสาร 1.1.3(13)), (เอกสาร 1.1.3(14)), (เอกสาร 1.1.3(15)) 
9) หลักความเสมอภาค มีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบงานตามภารกิจโดย
ยึดหลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในด้านการบริหารจดัการ การบริหารงาน 
อาทิเช่น ให้บุคลากรทุกคนแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานต่างๆ ของส านัก 
(เอกสาร 1.1.3 (16)) 
10) หลักมุ่งมัน่ฉันทามติ ในการพิจารณาอนมุตัิเรื่องต่างๆ  ในแต่ละครั้งจะผ่านการ
พิจารณาทีต่้องมีความเห็นชอบ โดยมวีาระการประชุมบุคลากรเพื่อรับฟัง ความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะและมีมติร่วมกันเพื่อด าเนินงาน/กิจกรรมของส านัก (เอกสาร 
1.1.3 (7)) 

มีนาคม พ.ศ. 2559 
1.1.3 (13) เอกสารประกอบ การอบรมพนักงาน
มหาวิทยาลัยความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย 
1.1.3 (14) คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย์ 
1.1.3 (15) คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ฯ 
1.1.3 (16) บันทึกส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน เรื่อง มอบหมายงานให้บุคลากรของ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ที่ ศธ 0551.11/507 วันท่ี  4 กรกฎาคม 2561 
1.1.3 (17) รายงานการประชุมบุคลากรส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
วันท่ี 3 ตุลาคม 2560 

 ข้อ 4 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ ตามประเด็นความรู้อย่างน้อย 1 ด้าน และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและ
น ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
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  คัดเลือกและ
ก าหนดขอบเขตของการจัดการความรู้ และได้ระบุเป็นความรู้ที่ต้องการ
ทราบ คือ “การใช้โปรแกรมเพิ่ม-ถอน รายวิชา” เพื่อให้ผู้รับผิดชอบใน            
การดูแลระบบการเพิ่ม-ถอน รายวิชา ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
โปรแกรมการเพิ่ม-ถอน รายวิชา แก่บุคลากรทุกคนของส านักฯ น าไปสู่            
การให้บริการแก่นักศึกษาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว (เอกสาร 1.1.4 (2), 1.1.4 
(3), 1.1.4 (4))  มีการจัดท าแผนและเป้าหมายในการจัดการความรู้             
ปีการศึกษา 2560 (เอกสาร 1.1.4 (5)) มีการรวบรวมความรู้ เรื่อง การใช้
โปรแกรมเพิ่ม-ถอน รายวิชา (เอกสาร 1.1.4 (6)) มีการประชุมเพื่อหารือ
แนวทางในการด าเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการเพิ่ม-ถอน รายวิชา (เอกสาร 
1.1.4 (7)) เผยแพร่คู่มือขั้นตอนการเพิ่ม-ถอน รายวิชา (เอกสาร 1.1.4 (8))  
แจกคู่มือเพิ่ม-ถอน รายวิชา (เอกสาร 1.1.4 (9)) และมีการก ากับติดตาม
ควบคู่ไปกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย (เอกสาร 1.1.4 (10)) (เอกสาร 
1.1.4 (11)) 

1 .1 .4  (1 ) ค า สั่ ง  แ ต่ งตั้ งค ณ ะก รรม ก าร               
การจัดการความรู้ ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ค าสั่งที่ 3006/2560 ลงวันที่ 22 
ธันวาคม 2560  
1.1.4 (2) บันทึกเลขที่ ศธ 0551.11/673 เรื่อง
ขอเชิญประชุมวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ลงวันที่               
2 ตุลาคม 2560 
1.1.4 (3) เอกสารลงนามการประชุม  วันที่                 
3 ตุลาคม 2560  
1.1.4 (4) รายงานการประชุมส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน วันท่ี 3 ตุลาคม 2560  
1.1.4 (5) แผนการจัดการความรู้ 
1.1.4 (6) คู่มือขั้นตอนการเพิ่ม-ถอน รายวิชา 
1.1.4 (7) รายงานการประชุมส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน วันที่ 22 พฤษภาคม 
2561 
1.1.4 (8) Print out เว็บไซต์ส านักเพื่อแสดง
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) ใบลงนามการรับคู่มือขั้นตอนการเพิ่ม-
ถอน รายวิชา 
1.1.4 (10) บันทึกข้อความเลขที่ ศธ 0551.19/ว
077 ขอเชิญประชุม เรื่ อง คณะกรรมการ
ด า เนิ น งานจัดการความรู้  (KM) ประจ าปี
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ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
การศึกษา 2560  
1.1.4 (11) สรุปประเด็นความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน
การเพิ่ม-ถอน รายวิชา 

 ข้อ 5. ก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีแผนการบริหารและแผนพฒันา
บุคลากร ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2561 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 4/2560 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 (เอกสาร 1.1.5(3) 
และสรุปผลการด าเนินงานบริหารและพฒันาบุคลากร ปงีบประมาณ 2564 
สรุปวา่ 1. บุคลากรของส านักมีความพึงพอใจต่อการบริหารและการปฏิบัตงิาน
มากกว่าร้อยละ 80  2. ผูบ้ริหารและบุคลากรได้รบัการอบรม 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 2561 
1 .1 .5 (3 ) ร า ย ง าน ก า รป ระ ชุ ม ส า นั ก           
คร้ังที่ 3/2561 วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 
1.1.5(4) สรุปผลการด าเนินงานบริหารและ
พัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2561 ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 ข้อ 6. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ    
พันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานหน่วยงานตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามระบบกลไกที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
           1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ค าสั่ง ที่ 171/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 (เอกสาร 
1.1.6(1)) และค าสั่ง ที่ 158/2561 เรื่องแต่งตั้งผู้ก ากับดูแลและผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน เพื่อท าหน้าที่ในการก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ของหน่วยงาน (เอกสาร 1.1.6(2)) 

2.มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาของส านัก (เอกสาร 1.1.6(3))  ในการจัดท าคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของส านัก และแผนการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของส านัก (เอกสาร 1.1.6(4)) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560  

3.มี การควบคุ มคุณภาพ ด้ วยการน าข้ อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการปีที่แล้วมาปรับปรุงผลการด าเนินงานของหน่วยงานโดยการ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน (Improvement Plan) ปี
การศึกษา 2560 (เอกสาร 1.1.6(5)) 

4.การตรวจสอบคุณภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพของส านัก จะ
ด าเนินการควบคู่ไปกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดท ารายงาน
การด าเนินงานประกันคุณภาพ ปีละ 2 ครั้ง  ได้แก่ ครั้งที่ 1 รายงานภาคเรียนที่ 

1.1.6(1) ค าสั่ง ที่  171/2561 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560    
1.1.6(2) ค าสั่ง ที่ 158/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้
ก ากับดูแลและผู้ รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ การ
ประกันคุณภาพการศึกษา ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน  
  1.1.6(3) รายงานงานการประชุมส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่  3 
ตุลาคม 2560 
1.1.6(4) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา       
ปีการศึกษา 2560 ส านักส่งเสริมวิชาการและ         
งานทะเบียน 
1.1.6(5) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน 
(Improvement Plan) ปีการศึกษา 2560 
1.1.6(6) บันทึกข้อความที่  0551.0102/ว
043 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561  
1.1.6(7) บันทึกข้อความที่  0551.11/162  
ลงวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องขอส่ง
รายการงาน การป ระ เมิ น ตน เอง  ภ าค
การศึกษาที่ 1/2560 
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ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
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.มีการประเมินคุณภาพของหน่วยงานเป็นประจ าทุกปี 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)) 

 

1.1.6(8) บันทึกข้อความที่  0551.0102/ว
157 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 
1.1.6(9) บันทึกข้อความที่  0551.11/631         
ลงวันที่ 7 สิงหาคม  2561 เรื่องขอส่งรายการ
งานการประเมินตนเอง ภาคการศึกษาที่ 
2/2560 
1.1.6(10) รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 
1.1.6(11) ค าสั่ง ที่ 1083/2561 เรื่อง แต่ง
คณ ะกรรมการตรวจป ระ เมิ น คุณ ภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาลัย ศูนย์
จัดการศึกษา และระดับหน่วยงานสนับสนุน
เทียบเท่าคณะ ประจ าปีการศึกษา 2560 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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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 าเนินงานโครงการตลอดปีงบประมาณจ านวน  11 

โครงการ  ด าเนินการแล้วทั้ง 11 โครงการ  

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

11 
x 100   =  ร้อยละ  100 

11 
  
2.แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบคะแนนเต็ม 5  
 

100 
x 5  =  5 คะแนน 

100 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ร้อยละ100  5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ระดบัความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการใหบ้ริการของหน่วยงาน 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้:  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์  ชินนาทศิริกุล 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
นายฉัตรชัย  กาส ี  
นายวาทิต  ทองมาก 
นายไพฑูรย์  มุงเพีย  

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 าเนินการตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 60 ถึง 31 กรกฎาคม 61  มีผู้ตอบรับแบบสอบถามซึ่งจัดบริการไว้หน้าเคาน์เตอร์ และประเมินความพึงพอใจ
ออนไลน์ รวมจ านวน  213  คน  มีผลการประเมิน ดังนี้ 

ประเด็นการส ารวจความพึงพอใจ 
ผลการประเมิน 
คะแนนเต็ม 5 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ 4.88 
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ตามอัตลักษณ์ “บริการแบบกัลยาณมิตร”) 4.84 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  4.90 
4. ด้านการประชาสัมพันธ์ 4.85 
5. ด้านอื่นๆ ตามภารกิจ จุดเน้นของหน่วยงาน 4.85 
ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน 4.90 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

 

 
 
 
 
 

เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ย มากกว่า 4.51 4.90 5 บรรลุ 
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 1 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- มีการท างานเปน็ทีม 
- มีบุคลากรและระบบคอมพิวเตอร์ด้านสารสนเทศที่ด ี
- มีระบบการประสานงานภายในและภายนอกหน่วยงานที่ดี 

- พัฒนาระบบให้ทันสมัยตรงตามความต้องการอย่าง
สม่ าเสมอ  
- พัฒนาให้บุคลากรมีศักยภาพรอบด้าน 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ควรมีระบบ Application รองรับการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ 
 

- ส่งเสริมให้ส านักจัดท า Application บนโทรศัพท์มือถือ
เพื่อรองรับการใช้งานระบบการจัดการงานทะเบียน 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
- ระบบการรับสมัครผ่านระบบ TCAS 
- ระบบการจองรายวิชาออนไลน์ 
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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 าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 
              ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีระบบการจัดการงาน
ทะเบียนของนักศึกษา โดยมีระบบงานแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงานคือ กลุ่ม
งานบริหารทั่วไป กลุ่มงานมาตรฐานหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน 
กลุ่มงานระบบสารสนเทศการเรียนการสอนและกลุ่มงานทะเบียนและ
ประมวลผล (เอกสาร สสว.2.1.1(1)) ที่สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2557 โดยมีการจัดการขั้นตอนการ
ด าเนินงานตามแบบฟอร์มค าร้องส าหรับนักศึกษา มรว.01 - มรว.22 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยมีการอธิบายแผนการเรียนและ
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ แก่นักศึกษาใหม่ในการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (เอกสาร สสว.2.1.1(2) และมีกลไกการจัดการโดยมอบหมาย
งานให้บุคลากรด าเนินการตามภาระหน้าที่ครบทุกขั้นตอน (เอกสาร สสว.
2.1.1(3)) 

สสว.2.1.1(1) โครงสร้างส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
สสว.2.1.1(2) คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ปีการศึกษา 2560 
    - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2557 
    - แบบฟอร์มค าร้อง มรว.01 - มรว.22     
สสว.2.1.1(3) ค าสั่งส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนที่ 003/2559 เรื่อง มอบหมายงาน
ให้บุคลากรของส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนสั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 

 ข้อ 2. มีการบันทึกข้อมูลทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและมีการคิดจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่า (Full Time Equivalent Student: FTES)  รายงานต่อคณะกรรมการวิชาการอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 

 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้
อธิบายขั้นตอนการกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษา/ระเบียนสะสม 
(มรว.ทป.01)  ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2560 

โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนเข้าระบบจองรายวิชาเรียนออนไลน์

สสว.2.1.2(1) ระบบการจัดการข้อมูลการจอง
รายวิชาและการลงทะเบียนเรียน  
สสว.2.1.2(2) รายงานการประชุมกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่ 11 
มกราคม พ.ศ. 2561 
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ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
(http://reg1.vru.ac.th) เพ่ือกรอกประวัตินักศึกษาในระบบ เมื่อ
กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วพิมพ์ใบรายงานตัว ติดรูป แนบเอกสาร
หลักฐานการส าเร็จการศึกษา พร้อมเสนออาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม 
นักศึกษาน าส่งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือ
ตรวจสอบวุฒิการศึกษาต่อไป (เอกสาร สสว.2.1.2(1)) และได้จัดท า
ข้อมูลจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) โดยใช้ระบบรายงาน
ข้อมูลการลงทะเบียนเรียน โดยระบบจะรายงานสรุปข้อมูล SCH 
(จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวิชา xจ านวนหน่วยกิต) 
แยกเป็นหลักสูตร จากนั้นเจ้าหน้าที่จะด าเนินการน าข้อมูล SCH ของ
แต่ละหลักสูตรมาด าเนินการค านวณหาค่า FTES ในแต่ละภาค
การศึกษาในโปรแกรม Excel เสนอคณะกรรมการวิชาการเมื่อสิ้นสุด
ภาคการศึกษา (เอกสาร สสว.2.1.2(2)),(เอกสาร สสว.2.1.2(3))  

สสว.2.1.2(3) รายงานการประชุมกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 6/2561 วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 
พ.ศ. 2561 

 ข้อ 3. มีการจัดท ารายงานสถิตินักศึกษาทุกระดับประจ าปีการศึกษา น าเสนอคณะกรรมการวิชาการ อย่างน้อย 
1 คร้ัง ต่อภาคการศึกษา 
              ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดเตรียมข้อมูลจ านวน
นักศึกษาทุกระดับประจ าปีการศึกษา 2560 จากฐานข้อมูลของงาน
ทะเบียน และข้อมูลเดิมจากงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อน ามาจัดท าข้อมูลจ านวนนักศึกษาทุกระดับประจ าปี
การศึกษา 2560 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา โดยได้ปรึกษากับงานมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อด าเนินการจัดท าข้อมูลจ านวนนักศึกษา
ทุกระดับประจ าปีการศึกษา 2560 เรียบร้อย ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนจัดเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการเมื่อสิ้นภาค
การศึกษาที่ 1/2560 ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่ 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)) และจัดส่งข้อมูลจ านวนนักศึกษาทุกระดับประจ าปี
การศึกษา 2560 ให้งานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตรวจสอบและน าข้อมูลจ านวนนักศึกษาทุกระดับประจ าปีการศึกษา 2560 
ส่งทุกคณะ ตรวจสอบแล้วน าไปใช้ในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ถ้าคณะต่างมีการแก้ไข้ข้อมูลจ านวนนักศึกษาทุกระดับประจ าปี
การศึกษา 2560 คณะจะส่งข้อมูลจ านวนนักศึกษาทุกระดับประจ าปี
การศึกษา 2560 ที่แก้ไข้กลับมายังงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา(สมจ) เพื่อให้ งานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ส่งข้อมูลจ านวนนักศึกษาทุกระดับประจ าปีการศึกษา 2560 ให้ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนน าใช้ในการว่างแผนจัดท าข้อมูลจ านวน
นักศึกษาทุกระดับประจ าปีการศึกษา 2561 ต่อไป 
 
 
 

สสว.2.1.3(1) รายงานการประชุม
กรรมการวิชาการครั้งที่ 1/2561         
วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 
สสว.2.1.3(2) รายงานการประชมุกรรมการ
วิชาการคร้ังที่ 6/2561  
วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 



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

20 
 

ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 ข้อ 4. มีการจัดท ารายงานวิเคราะห์อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาและอัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แสดงข้อมูล 5 ปี ย้อนหลัง นับจากปีที่รับประเมิน และรายงานต่อคณะกรรมการวิชาการ 
           ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีนจะเตรียมข้อมูลอัตราการคง
อยู่ของนักศึกษาและอัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแสดงข้อมูล    
5 ปี ย้อนหลัง จากฐานข้อมูลของงานทะเบียน และข้อมูลเก่าจากงาน
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อน ามาจัดท าข้อมูลอัตรา
การคงอยู่ของนักศึกษาและอัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแสดง
ข้อมูล 5 ปี ย้อนหลัง เมื่อถึงระยะเวลาที่ต้องจัดท าข้อมูลอัตราการคงอยู่
ของนักศึกษาและอัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแสดงข้อมูล 5 ปี 
ย้อนหลัง ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดท าข้อมูลดังกล่าวโดย
ได้ปรึกษากับงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อ
ด าเนินการจัดท าข้อมูลอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาและอัตราการส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรแสดงข้อมูล 5 ปี ย้อนหลัง เสร็จ ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนจัดเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการเมื่อ
สิ้นภาคการศึกษาที่ 1 /2560 ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่ 
11 มกราคม พ.ศ. 2561 (สสว.2.1.4(1)) และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 
/2560 ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
(สสว.2.1.4(2)) และจัดส่งข้อมูลอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาและอัตราการ
ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแสดงข้อมูล 5 ปี ย้อนหลัง ให้งานมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบและน าข้อมูลอัตราการคงอยู่
ของนักศึกษาและอัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแสดงข้อมูล 5 ปี 
ย้อนหลังส่งให้ทุกคณะ ตรวจสอบแล้วน าไปใช้ในการตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ถ้าคณะต่างมีการแก้ไขข้อมูลอัตราการคงอยู่ของนกัศึกษา
และอัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแสดงข้อมูล 5 ปี ย้อนหลัง 
คณะจะส่งข้อมูลอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาและอัตราการส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรแสดงข้อมูล 5 ปี ย้อนหลัง ที่แก้ไข้กลับมายังงาน
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ งานมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ส่งข้อมูลอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาและอัตรา
การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแสดงข้อมูล 5 ปี ย้อนหลังให้ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนน าใช้ในการว่างแผนจัดท าข้อมูลในภาค
การศึกษาต่อไป 

สสว.2.1.4(1) รายงานการประชมุกรรมการ
วิชาการคร้ังที่ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่ 11 
มกราคม พ.ศ. 2561 
สสว.2.1.4(2) รายงานการประชมุกรรมการ 
วิชาการคร้ังที่ 6/2561 วันจันทร์ที่ 11 
มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 ข้อ 5. มีการส่งข้อมูลตามข้อ 2-4 ให้ส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดเพื่อเผยแพร่
ให้หลักสตูร คณะ/วิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใชใ้นการประกันคุณภาพ 
             เมื่อส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพมีบันทึกข้อความให้
ส านักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบี ยนจัดท าข้อมูลตามข้อ 2 -4 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มอบหมายฝ่ายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการส่งข้อมูลให้ทันตามก าหนด เมื่อรวบรวมข้อมูลเสร็จ
ได้มีการรายงานข้อมูลจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ข้อมูล
สถิติจ านวนนักศึกษาคงอยู่ จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดและจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษาและข้อมูลอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาแต่ละชั้นปีแสดง

สสว.2.1.5(1) ข้อมูลเว็บไชต์ส านักมาตรฐาน
และจัดการคุณภาพ 
http://qa.vru.ac.th/passqa.html 
สสว.2.1.5(2) บันทึกข้อความที่ ศธ. 0551.11/096  
ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 
สสว.2.1.5(3) บันทึกข้อความที่ ศธ. 0551.11/414  
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 
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ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ข้อมูล 5 ปี ย้อนหลังโดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไชต์ส านักมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ (เอกสาร สสว.2.1.5(1)) และบันทึกข้อความการส่งข้อมูล 
(เอกสาร สสว.2.1.5(2)), (เอกสาร สสว.2.1.5(3))  
  

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
 

เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 
 

 

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- มีระบบการจัดการงานทะเบียนที่ดี 
- มีบุคลากรด้านงานทะเบียนทีม่ีความรู้ความสามารถ 
 

- พัฒนาระบบการจัดการงานทะเบียนให้มีความสอดคล้อง
ตรงตามความต้องการของผู้ใชบ้ริการทุกกลุ่ม 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- พัฒนาระบบการให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีบัตรคิว
ส าหรับผู้มาใช้บริการ 
 
 
 
 
 

- ฝ่ายพัฒนาระบบควรมีการจัดอบรมแลกเปลี่ยนความรู้แนว
ปฏิบัติที่ดีด้านระบบ (KM) แก่บุคลากรภายในส านักอย่าง
ต่อเนื่อง 
- จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีระบบการประมวลผลที่
เร็วขึ้น เพื่อรองรับข้อมูลในระบบการจัดการงานทะเบียน 
- ควรเพิ่มความเร็วของระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
เพื่อการประมวลผลที่เร็วขึ้น 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- ระบบการกรอกประวัตินักศึกษา 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

 
 จากผลการด าเนินงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน        
ตามที่ก าหนด  ในรอบปีการศึกษา 2560 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 ร้อยละ 80 
11 

=   ร้อยละ 100 บรรลุ 5 คะแนน 
11 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  มากกว่า 4.51 4.90 บรรลุ 5 คะแนน 
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 1 5 คะแนน 

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

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 2 5 คะแนน 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้ 5 คะแนน 

ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน 

องค์ประกอบ 
จ านวน
ตัวบ่งชี ้

คะแนนเฉลี่ย 
(รายองค์ประกอบ) 

ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถปุระสงค์ 
และแผนด าเนนิการ 

3 5 ระดับคุณภาพดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2 การด าเนนิงานตามภารกิจของ
หน่วยงานสนบัสนุน 

1 5 ระดับคุณภาพดีมาก 

รวม 4 5 ระดับคุณภาพดีมาก 
ผลการประเมิน  5  

 

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 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- มีการท างานเปน็ทีม 
- มีบุคลากรด้านระบบโปรแกรมและด้านงานทะเบียนที่มี
ความรู้ความสามารถ 
- มีระบบคอมพิวเตอรด์้านสารสนเทศและระบบการ
จัดการงานทะเบียนที่ด ี
- มีระบบการประสานงานภายในและภายนอกหน่วยงานที่ดี 

- พัฒนาระบบการจัดการงานทะเบียนและระบบโปรแกรม
ต่างๆ ให้มีความทันสมัยสอดคล้องตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม 
- พัฒนาให้บุคลากรมีศักยภาพรอบด้าน 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ควรมีระบบ Application รองรับการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ 
- พัฒนาระบบการให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีบัตรคิว
ส าหรับผู้มาใช้บริการ 
 
 

- ส่งเสริมให้ส านักจัดท า Application บนโทรศัพท์มือถือ
เพื่อรองรับการใช้งานระบบการจัดการงานทะเบียน 
- ฝ่ายพัฒนาระบบควรมีการจัดอบรมแลกเปลี่ยนความรู้แนว
ปฏิบัติที่ดีด้านระบบ (KM) แก่บุคลากรภายในส านักอย่าง
ต่อเนื่อง 
- จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีระบบการประมวลผลที่
เร็วขึ้น เพื่อรองรับข้อมูลในระบบการจัดการงานทะเบียน 
- ควรเพิ่มความเร็วของระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
เพื่อการประมวลผลที่เร็วขึ้น 
 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
- ระบบการรับสมัครผ่านระบบ TCAS 
- ระบบการจองรายวิชาออนไลน์ 
- ระบบการกรอกประวัตินักศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 




