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ค าน า 
 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  ได้ด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำมำอย่ำงต่อเนื่อง 
ปฏิบัติตำมนโนบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม-
รำชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นสถำบันจัดอยู่ในกลุ่ม  ข สถำบันที่เน้นกำรผลิตบัณฑิต ระดับปริญญำตรี มีภำรกิจที่จะต้อง
ปฏิบัติ 4 ประกำร คือ กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ 
วัฒนธรรม  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  ได้จัดท ำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน              
ที่สอดคล้องกับระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยด้ำนกำรผลิตบัณฑิต  เพ่ือให้หน่วยงำนมี               
กำรปรับปรุงกำรท ำงำน  อันจะส่งผลให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพันธกิจมีประสิทธิภำพและมีคุณภำพเป็นไปตำม
มำตรฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

ในปีกำรศึกษำ 2561 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 ำเร็จของกำรด ำเนินโครงกำรตำมวัตถุประสงค์ของ

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

ส ำนัก  ตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย ซึ ่งเป ็น เกณฑ์ที ่ปรับมำจำก เกณฑ์กำรประเมินของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

 
 

ลงนำม ……………………..………………………….ผู้อ ำนวยกำร         
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
  

ข้อมูลทั่วไป  
 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีปรัชญำในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ คือ “บริกำรดี วิชำกำรเด่น 
เน้นเทคโนโลยี” มีวิสัยทัศน์ที่เป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำน คือ“ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ งำนทะเบียนเป็น
หน่วยงำนชั้นน ำที่สนับสนุนส่งเสริมด้ำนวิชำกำรเพ่ือมหำวิทยำลัยก้ำวสู่อำเซียน” และมีกำรก ำหนดอัตลักษณ์
ของหน่วยงำน คือ “บริกำรแบบกัลยำณมิตร”                               
 พันธกิจของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 1. พัฒนำและส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรบริกำรทำงวิชำกำร 
 2. ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรโดยเน้นกระบวนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ 
 3. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำรจัดกำรงำนวิชำกำรและงำนทะเบียนเข้ำสู่ระบบ
ดิจิทัล 

 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  มีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโดยมีผู้อ ำนวยกำรส ำนัก                      
เป็นหัวหน้ำส่วนรำชกำร มีรองผู้อ ำนวยกำร 3 งำน คือ งำนบริหำร งำนวิชำกำร งำนฝ่ำยทะเบียนและประมวลผล 
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    
กำรเปิดโอกำสให้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ 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 ำนึกของบุคลำกรในหน่วยงำนทุกระดับให้ตระหนักถึง                  
ควำมรับผิดชอบร่วมกันในกำรพัฒนำโดยด ำเนินงำนตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำมำอย่ำงต่อเนื่อง          
เพ่ือผลงำนตำมพันธกจิมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล 
 มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยในของส ำนักฯ 2 องค์ประกอบคุณภำพ 4 ตัวบ่งชี้              
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ในปีกำรศึกษำ 2561                  
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน  

องค์ประกอบ จ ำนวนตัวบ่งช้ี คะแนนประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภำพ 

องค์ประกอบที่ 1 3 5 ระดับคุณภำพดีมำก 
องค์ประกอบที่ 2  1 5 ระดับคุณภำพดีมำก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้  5 ระดับคุณภำพดีมำก 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา 2561 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 สมเด็จพระศรี นครินทร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์  เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 48 
ต ำบลคลองหนึ่ ง อ ำเภอคลองหลวง  จั งหวั ดปทุ มธำนี  13180  หมำยเลขโทรศั พท์  02 -529 -3598                
หมำยเลขโทรสำร 02-529-3598  กด 33 
 

1.3 ประวัติความเป็นมา 
          มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ มีชื่อตำมพระนำมสมเด็จพระรำชปิตุจฉำ 
เจ้ำฟ้ำวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีรำชสิรินธร ซึ่งท่ำนได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรศึกษำ จึงได้จัดตั้ง
โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยำลงกรณ์ เมื่อวันที่  4  มิถุนำยน 2475 ซึ่งมีส ำนักงำนทะเบียนและวัดผล            
เป็นหน่วยงำนในกำรประสำนงำนกำรเรียนกำรสอนและประเมินผลกำรศึกษำ  
   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 โปรดกระหม่อมพระรำชทำนนำม              
เป็นสถำบันรำชภัฏ จึงได้รวมส ำนักส่งเสริมวิชำกำรกับฝ่ำยทะเบียนและวัดผล เข้ำเป็นหน่วยงำนเดียวกัน                
โดยใช้ชื่อว่ำ “ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร”  
   วันที่ 10 มิถุนำยน 2547 มีกำรจัดตั้งมหำวิทยำลัยรำชภัฏขึ้นแทนสถำบันรำชภัฏจึงมีกำรแบ่ง
ส่วนรำชกำร  ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร จึงใช้ชื่อ              
ว่ำ“ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน” ตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2548 เป็นต้นมำ  
  กำรแบ่งส่วนรำชกำรในส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน                 
ตำมประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำร                  
ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธำนี พ.ศ. 2549  กำรแบ่ง                     
ส่วนรำชกำรระดับงำน ประกอบด้วย  
 1. งำนบริหำรทั่วไป   

 -  กำรอ ำนวยกำรทั่วไป กำรประสำนงำนศูนย์กำรศึกษำ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ           
กำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ งำนกำรเงิน  พัสดุ  งำนประชุมวิชำกำร งำนประชุมกรรมกำรวิชำกำร งำนประชุม 
กพต.  สนับสนุนกำรจัดท ำผลงำนวิชำกำร   จัดท ำ/ปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง
กับกำรจัดกำรศึกษำ  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                  
งำนพิจำรณำเทียบโอนผลกำรเรียน งำนตรวจสอบคุณวุฒิ  งำนออกวุฒิบัตร/เกียรติบัตร งำนออกหนังสือ
รับรองน ักศ ึกษำ  ตรวจสอบโครงสร้ำงหลักส ูตรและเสนออนุม ัต ิส ำเร ็จกำรศึกษ ำ งำนตรวจสอบ                
จัดท ำประกำศรำยชื่อนักศึกษำพ้นสภำพตำมระเบียบ ปริญญำกิตติมศักด์ 

 

2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย และเป้าประสงค์ 
2.1 ปรัชญา 

      “บริกำรดี วิชำกำรเด่น เน้นเทคโนโลยี” 

2.2 วิสัยทัศน์ 
      ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนเป็นหน่วยงำนชั้นน ำที่สนับสนุนส่งเสริมด้ำนวิชำกำรด้วย
เทคโนโลยี เพื่อมหำวิทยำลัยก้ำวไกลสู่ควำมเป็นเลิศ 

2.3 พันธกิจ 
     2.4.1 พัฒนำและส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรบริกำรทำงวิชำกำร 
     2.4.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรโดยเน้นกระบวนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ 
     2.4.3 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำรจัดกำรงำนวิชำกำรและงำนทะเบียน                
เข้ำสู่ระบบดิจิทัล 

2.4 นโยบาย 
     2.5.1 สนับสนุนส่งเสริมกำรพัฒน ำหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่ควำมเป็นเลิศ 
        2.5.2 ยกระดับคุณภำพมำตรฐำนกำรให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จด้วยเทคโนโลยี 
       2.5.3 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำยในให้เป็นองค์กรแห่งควำมสุข 

 
2.5 เป้าประสงค์ 

     2.5.1 บัณฑิตมีคุณภำพสอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21       
  2.5.2 รับบริกำรเกิดควำมประทับใจในกำรให้บริกำร 
       2.5.3 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีคุณภำพ มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริกำร 
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3. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
3.1 โครงสร้างองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

รองผู้อ านวยการฝ่ายทะเบียน รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

หัวหน้าส านกังานผู้อ านวยการ 

งานมาตฐานหลักสูตร 
และพัฒนาการเรียนการสอน 

-  งำนกำรพัฒนำหลกัสูตร/ 
   ปรับปรุงหลกัสูตร 
-  งำนกำรจัดท ำแผนกำรเรียน 
-  งำนกำรจัดท ำตำรำงสอนตำรำงสอบ 
-  งำนก ำกบัดูแลมำตรฐำน 
   ตำมกรอบTQF 
-  งำนกำรประสำนดำ้นกำรสหกิจ 
   ศึกษำ 
-  งำนกำรขอก ำหนดต ำแหน่ง 
   ทำงวิชำกำร 
-  งำนสนบัสนนุกำรจดัท ำผลงำน 
   วิชำกำร 
-  งำนจดัท ำวำรสำรวไลยอลงกรณ ์
   ปริทัศน ์
-  งำนรบัสมัครนกัศึกษำใหมแ่ละ 
   ปฐมนิเทศ นกัศึกษำ 
 
 
 
 
 

งานระบบสารสนเทศ 
การเรียนการสอน 

-  งำนพัฒนำ/ปรับปรุงระบบ 
   สำรสนเทศกำรจัดกำรชั้นเรียน 
-  งำนพัฒนำ/ปรับปรุงระบบ 
   กำรจองรำยวชิำ/กำรจดัตำรำง 
    เรยีน-ตำรำงสอบ 
-  งำนพัฒนำ/ปรับปรุงระบบ 
   สำรสนเทศเพื่อกำรประกัน 
   คุณภำพ เช่น มคอ.  
   กำรประเมิน สภำพแวดล้อม 
   กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
-  งำนพัฒนำ/ปรับปรุงระบบ 
   ส ำรวจภำวกำรณ์มีงำนท ำของ 
   บัณฑิต 
-  งำนพัฒนำ/ปรับปรุงระบบ 
   กำรช ำระเงินของนักเรียน 
   โรงเรียนสำธิตฯ 
-  งำนพัฒนำ/ปรับปรุงระบบ 
   ฐำนขอ้มูลกำรรับสมัครนักศึกษำ 
 

งานทะเบยีน 
และประมวลผล 

- งำนทะเบียนกำรศึกษำ 
- งำนตรวจสอบผลกำรเรียน 
-  งำนตรวจสอบบันทกึผลกำรเรียน 
- งำนพิจำรณำกำรเทียบโอนผลกำรเรียน 
- งำนกำรตรวจสอบคุณวุฒ ิ
- งำนวัดผลกำรศึกษำ 
- งำนปริญญำบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
- งำนพระรำชทำนปริญญำบัตร 
- งำนสถิตินักศึกษำ 
-  งำนบรกิำรนักศึกษำ 

งานบริหารทั่วไป 

-  งำนอ ำนวยกำรทั่วไป 
-  งำนธุรกำร 
-  งำนบุคลำกร 
- งำนกำรประชุม 
-  งำนกำรเงินและงบประมำณ 
-  งำนพัสด ุ
-  งำนนโยบำยและแผน 
-  งำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 
   และประเมินผลกำร 
   ด ำเนินงำน/EdPEx 
-  งำนควบคุมภำยใน 
-  งำนบริหำรควำมเส่ียง 
-  งำนกำรจัดกำรควำมรู ้
-  งำนประสำนศูนย์กำรศึกษำ 
- งำนกำรประเมินคุณธรรมและ   

ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนิน 
   งำนของหน่วยงำนภำครัฐ
(ITA) 
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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 

กลุ่มงาน 
บริหารท่ัวไป 

1. นำงพิชญำภรณ์  เพิ่มเติม 
2. นำงสำวมำนิดำ ปำมทุำ 

 

 

กลุ่มงาน 
มาตรฐานหลักสูตร 

และการเรียนการสอน 
1. นำงสำวพวงเพชร  พลทอง 
2. นำงสำวกลอยทิพย์  ทศิเป็ง 
3. นำงสำวสมุำล ี ธรรมนิธำ 
4. นำงสำวอบุลวรรณ  ศรอีนนัต ์
5. นำงสำววจิิตรำ  จนัทะเรือง 
6. นำงสำวภำวณิี จรีะดิษฐ ์
7. นำยวำทิต ทองมำก 
8. นำงสำวรชัพร คุตตะสิงค ี

 

 
 

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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     4.2.9 นำยวำทิต  ทองมำก    กรรมกำร 
     4.2.10 นำงสำวกลอยทิพย์  ทิศเป็ง   กรรมกำร 
     4.2.11 นำงสำวภำวิณี  จีระดิษฐ์   กรรมกำร 
     4.2.12 นำงสำวสุมำลี  ธรรมนิธำ   กรรมกำร 
     4.2.13 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  ข้ำรำชกำรพลเรือน 
ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนมหำวิทยำลัย และพนักงำนรำชกำร ดังน้ี  
 

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 14  10 3 1 1 1   
พนักงำนรำชกำร 2  2       

รวม 20 - 14 4 2 1 3   

 

6. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ  
            ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อใช้ใน
กำรบริหำรงำนตำมพันธกิจ  รวมทั้งสิ้น 28,140,000 บำท (ยี่สิบแปดล้ำนหนึ่งแสนสี่หมื่นบำทถ้วน) โดยแยกเป็น 2 ส่วน 
คืองบประมำณที่ส ำนักได้รับกำรจัดสรร และงบประมำณกลำง  ดังนี้   
 
งบประมาณทีส่ านักฯ ได้รับการจัดสรร 

งบประมาณ 
รายการ 

งบแผ่นดิน งบรายได ้ รวม 

งบด ำเนนิงำน    
- ค่ำตอบแทน ใชส้อย วัสด ุ  3,540,000 3,540,000 
- ค่ำสำธำรณูปโภค  70,000 70,000 
- คชจ.ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 6,500 3,500 10,000 
- งบพัฒนำบุคลำกร  150,000 150,000 

รวม 6,500 3,763,500 3,770,000 
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งบประมาณกลาง 
งบประมาณ 

รายการ 
งบแผ่นดิน งบรายได ้ รวม 

งบด ำเนนิงำน 
- ค่ำตอบแทนกำรสอน  - 23,000,000 23,000,000 
- พัฒนำหลักสูตร - 350,000 350,000 
- ค่ำตอบแทนกำรนิเทศ - 600,000 600,000 
- ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร
ประจ ำหลักสูตร 

- 
300,000 300,000 

- ทุนกำรศึกษำนักศึกษำ - 120,000 120,000 
รวม - 24,370,000 24,370,000 

 
7. อัตลักษณ์ของหน่วยงาน 

           “บริกำรแบบกัลยำณมิตร”   
 

8. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา  
 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบรับสมัคร
นักศึกษำให้ง่ำยและสะดวกต่อผู้ใช้งำน 

1. ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนได้สอบถำม
ข้อมูลปัญหำอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับกำรรับสมัครระบบ 
TCAS  จึงปรับปรุงรูปแบบหน้ำเว็บไซต์กำรรับสมัคร  
เพ่ื อให้ ผู้ ใช้ บริ กำรสำมำรถเข้ ำถึ งข้อมู ลได้ โดยง่ำย                      
เมื่อเข้ำสู่เว็บไซต์มหำวิทยำลัย จะมีข้อควำมของกำรรับ
สมัครขึ้นมำให้เห็นก่อนเข้ำสู่เว็บไซต์มหำวิทยำลัย 
2. ในระบบรับสมัครมีกำรเพ่ิมพ้ืนที่กำรจัดเก็บข้อมูล 
เพ่ือให้ผู้สมัครสำมำรถอัพโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีขนำดใหญ่ได้  
3. เปิดช่องทำงให้ผู้สมัครได้สมัคร 2 ช่องทำง คือ สมัคร
ในเว็บไซต์ และเขียนใบสมัครกับฝ่ำยแนะแนวหรือคณะ
ที่ออกประชำสัมพันธ์ตำมโรงเรียนต่ำง ๆ 

2. ควรมีกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบ CMS ให้มี
ควำมเสถียรในกำรใช้งำน 

ไดม้ีกำรจัดหำคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยเพื่อรองรับกำรใช้งำนระบบ 
ฐำนข้อมูลงำนทะเบียนและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้งำน
ระบบ CMS ที่ดีข้ึน 

3. ควรพัฒนำและสร้ำงฐำนข้อมูลวิชำกำรและงำน
ทะเบียนที่เป็นมำตรฐำนกลำงให้กับทุกหน่วยงำนที่
เก่ียวข้อง 

ส ำนักฯ มีฐำนข้อมูลด้ำนวิชำกำรที่จะให้บริกำรแก่
หน่วยงำนภำยใน ดังนี้  
1. ข้อมูลสถิตินักศึกษำ 
2. ข้อมูลหลักสูตร 
3. ข้อมูลเกี่ยวกับกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
4. ข้อมูลเกี่ยวกับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ปีการศึกษา 2561   

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

ตัวบ่งชี้ที ่1.1 การบริหารของส านัก/สถาบัน เพ่ือก ากับตดิตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี ้:  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์  ชนินาทศิริกุล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คชนิทร์  โกกนุทาภรณ์ 
อาจารย์ ดร.วัสส์พร จิโรจพนัธุ ์  
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
นางสาวฐิติกานต์  จติรจา  
นางพชิญาภรณ์  เพิ่มเติม  
นางรัชฎาพร  ยอดศรี  
นางปราณี  พงษ์ธนะ 
นางสาวกลอยทิพย์  ทิศเป็ง 
นางสาวพวงเพชร  พลทอง 
นางสาวสุมาลี  ธรรมนิธา  
นางสาวอุบลวรรณ ศรีอนันต์ 
นางรัชพร  คุตตะสิงค ี
นางสาวภาวิณี  จีระดิษฐ ์  
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 าแผนกลยุทธ์ ปี  2560 -2564 ของส านักฯ และ
รายงานต่อที่ประชุม (เอกสาร 1.1.1(1)) และแผนกลยุทธ์ของส านักฯ 
มีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน และมีการวิเคราะห์ให้
เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (เอกสาร 1.1.1(2) -(3))  
ส านักฯ มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ โดยจัดท าเป็น
แผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ 2562 มีจ านวน 10 โครงการ
ห ลั ก  10  ตั ว ชี้ วั ด  (เอก ส าร  1 .1 .1 (4 ))   แ ล ะ เส น อ ต่ อค ณ ะ

1.1.1(1) รายงานการประชุมส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่  5/2561 
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 
1.1.1(2) แผนกลยุทธ์ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน พ.ศ. 2560 - 2564 
1.1.1(3) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2560 -2564 
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ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ  ในการประชุมคร้ังที่ 
8/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 (เอกสาร 1.1.1(5)) 

1.1.1(4) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2562 ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
1.1.1(5) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 8/2561 
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 

 ข้อ 2. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปจัจัยเสีย่งที่เกิดจากภายนอกหรือ
ปัจจัยที่ไมส่ามารถควบคุมได้ที่สง่ผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้ระดบัความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

1. ส านั กส่ ง เสริมวิชาการและงานทะเบี ยน ได้แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ที่ 102/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(เอกสาร 1.1.2(1)) โดยประกอบด้วย รองผู้อ านวยการส านัก ฯ              
เป็นประธานและมีตัวแทนฝ่ายต่างๆ ภายในส านักฯ เป็นกรรมการ  
โดยมีหน้าที่จัดท าคู่มือบริหารความเสี่ยง วิเคราะห์และระบุปัจจัย    
ความเสี่ยง ติดตามการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ก าหนด
แนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง และ
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
(เอกสาร 1.1.2(2)) ค าสั่ งส านักฯ ที่  001/2562 มีหน้าที่ติดตาม         
และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความเสียง 

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุมคณะกรรมการ        
บริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2562 วันวันพุธ ที่ 16 มกราคม 2562 
(เอกสาร 1.1.2(3)) เพื่อก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงในวาระที่ 4.1 
ระบุความเสี่ยง ในวาระที่ 4.2 โดยการประชุมฝ่ายต่างๆ ใช้วิธีการ
ระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ความเสียงได้ผล (เอกสาร 1.1.2(4)) เนื่องจาก
ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนของนักศึกษามีร้อยละ
ไม่ถึง 95 % จากการวิเคราะห์ และการท าสถิติการส าเร็จการศึกษา พบว่า 
อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนไม่ตรงตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด จึงส่งผลให้นักศึกษาไม่ส าเร็จตามแผนการเรียนคณะกรรมการ
เห็นสมควรให้ก าหนดความเสี่ยง เร่ืองนักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตาม
แผนการเรียนโดยมีปัจจัยเสี่ยง คือ อาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการเรียน
ตามก าหนด คณะกรรมการจึงระบุความเสี่ยงแต่ละปัจจัยเสี่ยง         
ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ความเสียง ปัจจัยเสี่ยง 
นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษา
ตามแผนการเรียน 

อาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการเรียนตาม
ก าหนด 

 
มีการระบุความเสี่ยงตามพันธกิจของส านักฯ ดังนี้ พัฒนา 

และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและการบริการทางวิชาการ ความ
เสี่ยง คือ นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามแผนการเรียน (อาจารย์ผู้สอน

1.1.2(1) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อ ล งก รณ์  ที่  1 0 2 /2 5 6 2  เร่ื องแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สั่ง ณ วันที่  
11 มกราคม 2562  
1.1 .2 (2)  ค าสั่ งส านั กส่ ง เสริมวิช าการ       
และงานทะเบียน 001/2562 สั่ง ณ วันที่         
4 เมษายน 2562 
1.1.2(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ครั้งที่  1/2562 วันพุธ           
ที่ 16 มกราคม 2562 
1.1.2(4) ตารางระบุความเสี่ ยง ส านั ก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
1.1.2(5) คู่มือบริหารความเสี่ยง 
1.1.2(6) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2562 วันพุธที่        
6 กุมภาพันธ์ 2562 
1.1.2(7) ตารางการประเมินและวิเคราะห์
ความเสี่ยง   
1.1.2(8) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2562 วันพุธที่   
20 กุมภาพันธ์ 2562  
1.1.2(9) ตารางการก าหนดกิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยง  
1.1.2(10) แผนการด าเนินการจัดการ       
ความเสี่ยง 
1.1.2(11) แบบรายงาน ปย.2 
1.1.2(12) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
คร้ังที่ 1 /2562 วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 
1.1.2(13) แบบรายงานผลการติดตาม
ประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 
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ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ส่ งผลการเรียนไม่ตรงตามระยะเวลาที่ มหาวิทยาลัยก าหนด) 
คณะกรรมการบริการความเสี่ยงได้จัดท าคู่มือบริหารความเสี่ยง (เอกสาร 
1.1..2(5))  ในระเบียบวาระที่  4.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ก าหนดแผนด าเนินการบริหารความเสี่ยง ในระเบียบวาระที่ 4.4 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คร้ังที่ 2/2562 วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 (เอกสาร 
1.1.2(6)) เพื่อประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
ความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ระดมสมอง วิเคราะห์ โอกาสที่จะเกิดขึ้น และ
ผลกระทบ/ความรุ่นแรงที่จะเกิดขึ้นสรุประดับความเสี่ยงที่มีคะแนนสูง
ตามพันธกิจของส านักฯ  คือ พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนและบริการวิชาการ ความเสี่ยง คือ นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษา
ตามก าหนด  ปัจจัยเสี่ยง คือ อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนไม่ตรงตาม
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยจัดท าเป็นตารางการประเมิน 
และวิเคราะห์ความเสี่ยง  (เอกสาร 1.1.2(8)) 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ครั้งที่  3/2562 วันพุธที่  20 กุมภาพันธ์ 2562 
(เอกสาร 1.1.2(9)) ทบทวนการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อให้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้วิเคราะห์ รวบรวมกิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยงที่แต่ละฝ่ายรับผิดชอบ โดยวิธีการระดมสมอง แล้วก าหนด
กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ในระเบียบวาระที่ 4.1 ตามตารางการก าหนด
กิจกรรมควบคุมวามเสี่ยง (เอกสาร 1.1.2(10))  

คณะการมการบริหารความเสี่ยงวิเคราะห์กิจกรรมควบคุม  
ความเสี่ยงก าหนดผู้รับผิดชอบในกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง แล้วน ามา
เขียนแผนการด าเนินการจัดการความเสี่ยง (ระเบียบวาระที่  4.2)                
ตามแผนการด าเนินการจัดการความเสี่ยง (เอกสาร 1.1.2(10)) 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดท ารายงานการประเมินผล 
และการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบรายงาน ปย.2) (เอกสาร 1.1.2(11)) 
เพื่อให้แต่ละฝ่ายด าเนินการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมและระยะเวลา
ที่ก าหนด (ระเบียบวาระที่ 4.3) 

4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหาร               
ความเสี่ยง ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหาร
ความเสี่ยงครั้งที่  1/2562 วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 (1.1.2(12)) 
สรุปผลการด าเนินกิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง เพื่อติดตาม          
และรายงาน โดยการติดตามผลประกอบด้วย ความเสี่ยง กิจกรรม             
ทั้งควบคุม ผลลัพธ์ของการท ากิจกรรม ระยะเวลา ความคืบหน้า 
ปัญหาและอุปสรรค์ มีผลการด าเนินการตามแบบรายงานผลการติดตาม
ประเมินผลและการปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (เอกสาร 1.1.2(13)) 
โดยความเสี่ยง 
 
 

1.1.2(14) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ครั้งที่ 3/2562  วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 
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ความเสี่ยง ผลการ
ด าเนินการ 

ผลกระทบ หมายเหตุ 

อาจารย์
ผู้สอนส่งผล
การเรียน       
ไม่ตรงตาม
ระยะเวลาที่
มหาวิทยา 
ลัยก าหนด 

เสร็จตาม
ก าหนด 

ความเสี่ยง
ลดลง 

เป้าหมาย  
ร้ อ ยละขอ งอ าจารย์ ที่          
ส่ งผลการเรียนตรงตามที่
ม ห าวิ ท ย าลั ยก าห น ด             
ปีการศึกษา 2561 มากกว่า          
ปีการศึกษา 2560  
ผลการด าเนินงาน 
ร้ อ ย ล ะ ข อ ง อ า จ า ร ย์           
ที่ส่งผลการเรียนตรงตามที่
ม ห าวิ ท ย าลั ย ก าห น ด           
ปีการศึกษา 2560 คิดเป็น
ร้อยละ 88.50 ปีการศึกษา 
2561 คิดเป็นร้อยละ 88.77 

 

5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ต่อส านักฯการประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
ที่ประชุมมีมติให้มีการท าความเสี่ยง  เร่ืองอาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียน
ไม่ตรงตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้น 
และปรับวิธีการตามผลการเรียนให้เพิ่มขึ้น โดยมีการติดตามผลการ
เรียนก่อนที่จะอนุมัติผลการเรียนก่อนประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
 ข้อ 3. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

ผู้บริหารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการ
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
มหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ ดังนี้  
1) หลักประสิทธิผล ส านักฯ ได้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ เพื่อเป็น
กรอบการด าเนินงานของส านักฯ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี งบประมาณ  2562 โดยมี การตรวจประเมินภายใต้
องค์ประกอบคุณภาพ 2 องค์ประกอบ โดยเป็นตัวบ่งชี้หลักจ านวน 3 
ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้เฉพาะตามภารกิจของส านักฯ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้  
ซึ่ งมี การรายงานผลการด า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ราชการ 
ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 3 (เอกสาร 1.1.3(1))  
2) ห ลั ก ป ระสิ ท ธิ ภ าพ  ส านั ก ฯ  ได้ รั บ จั ด ส รรงบ ป ระม าณ                  
เพื่อด าเนินงานตามพันธกิจและก ากับติดตามเร่งรัด โดยได้รับจัดสรร
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน 28 ,140,000 บาท                
มีผลการตั้งเบิกจ่าย ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 มีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 13,126,872 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.65 มีการน าระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ ได้แก่ มีโปรแกรม

1.1.3(1) รายงานผลการด าเนิ นงานตาม
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562  ไตรมาสที่ 3  
1.1.3(2) เอกสารคู่มือการใช้โปรแกรมระบบการ
จัดการชั้นเรียน  
1.1.3(3)  แอพพลิเคชั่นสายตรงผู้อ านวยการ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ
แอพพลิเคชั่นประเมินการให้บริการของบุคลากร 
http://acad.vru.ac.th/about_acad/person
nel_qr_code.php 
1.1.3(4) การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เต็มเวลา (จันทร์-ศุกร์) 
http://ent.vru.ac.th/UPDATE/pages/Homep
age.php และระดับปริญญาตรีเต็มเวลา (เสาร์-
อ าทิ ต ย์ ) ป ระ จ าปี ก า รศึ ก ษ า  2 5 6 2 
http://ent.vru.ac.th/Bachelor_special_Regist
er/pages/Homepage_bachelor_special.php 

http://acad.vru.ac.th/about_acad/personnel_qr_code.php
http://acad.vru.ac.th/about_acad/personnel_qr_code.php
http://ent.vru.ac.th/UPDATE/pages/Homepage.php
http://ent.vru.ac.th/UPDATE/pages/Homepage.php
http://ent.vru.ac.th/Bachelor_special_Register/pages/Homepage_bachelor_special.php
http://ent.vru.ac.th/Bachelor_special_Register/pages/Homepage_bachelor_special.php
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ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ซอฟแวร์ส าเร็จรูประบบการจัดการชั้นเรียน ส าหรับเป็นฐานข้อมูลงาน
ทะเบียนและการจัดการเรียนการสอน มีเอกสารคู่มือการใช้โปรแกรม
ระบบการจัดการชั้นเรียน (เอกสาร 1.1.3(2))  
3) หลักการตอบสนอง ผู้ บริหารน าโดยผู้ อ านวยการส านั กฯ มี
แอพพลิเคชั่น โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ใช้บริการของ
ส านักฯ            ใช้เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารกับผู้อ านวยการส านักฯ 
เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ ในส านักฯ และมีแอพพลิเคชั่นประเมินการ
ให้บริการของบุคลากร เพื่อให้ผู้ใช้บริการของส านักฯ ใช้ประเมินการ
ให้บริการของบุคลากรของส านักฯ เพื่อส านักฯ น าผลการประเมินไปใช้
ในการปรับปรุงคุณภาพ      การให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพและดี
ยิ่งขึ้น (เอกสาร 1.1.3(3)) มีการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็ม
เวลา (จันทร์-ศุกร์) และระดับปริญญาตรีเต็มเวลา (เสาร์-อาทิตย์ ) 
หลากหลายสาขาวิชาเพื่อตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษาและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (เอกสาร 1.1.3(4)) 
4) หลักการรับผิดชอบ  ส านักฯ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบ            
ต่อหน้าที่โดยค านึงถึงการด าเนินงานตามมติ เพื่อให้การบริหารงาน
บรรลุเป้าหมาย และแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ครอบคลุมพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ผู้บริหารส านักฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการวิชาการ 
(เอกสาร 1.1.3(5)) มีการแต่ งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาผลงาน             
ทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัยเพื่ อประกอบการประเมินผล                 
การปฏิบัติงานประจ าปี (เอกสาร 1.1.3(6))  
5) หลักความโปร่งใส ผู้บริหารได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
งานของบุคลากรโดยใช้หลักความโปร่งใส มีการพิจารณาผลงานร่วมกัน
ระหว่างผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินโดยเปิดเผยผลการประเมินให้ทราบ
และเสนอแนะแนวทางร่วมกันในการพัฒนางานของส านักฯ  มีการ
ด าเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน (เอกสาร 1.1.3(7)) 
6) หลักการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน               
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ส าคัญ มีการบริหารงานและก ากับการ
ด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการ มีการแบ่งงานตามโครงสร้างการ
บริหารของหน่วยงาน และมีการแต่งตั้งบุคลากรร่วม เป็นคณะกรรมการ 
และคณะท างานต่างๆเช่นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (เอกสาร 
1.1.3 (8)) มีคณะกรรมการก ากับดูแลและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาส านักฯ (เอกสาร 1.1.3 (9)) และมีคณะกรรมการ
ด าเนินงานบริหารจัดการความรู้ (KM) เอกสาร 1.1.3 (10)  
7) หลักการกระจายอ านาจ ผู้อ านวยการส านักฯ ได้ก าหนดและมอบ
อ านาจในการบริหารและการตัดสินใจแต่ละเรื่องให้แก่รองผู้อ านวยการ
ส านักฯ  ในการตัดสินใจ โดยมุ่งประโยชน์ของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และมอบหมายงานในความรับผิดชอบของผู้อ านวยการให้  
รองผู้อ านวยการส านักฯ  (เอกสาร 1.1.3 (11)) 
8) หลักนิติธรรม มีการบริหารงานตามเจตนารมณ์ของระเบียบ 

1.1.3(5) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ  
ที่ 128/2562 สั่ง ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 
1.1.3(6) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ผลงานทางวิชาการระดับมหาวิทยาลั ย              
เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี  ที่  425/2561 สั่ ง ณ  วันที่  15 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
1.1.3(7) ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก รรม ก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ที่ 
2267/2561 สั่ง ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 
1.1.3(8) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ที่  102/2562 สั่ ง ณ วันที่  11 
มกราคม 2562 
1.1.3(9) ค าสั่ งแต่ งตั้ งผู้ ก ากั บดู แลและ
ผู้ รับผิดชอบตัวบ่ งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบี ยน ที่  2741/2561 สั่ ง ณ  วันที่  1 
พฤศจิกายน 2561 
1.1.3(10) ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณ ะกรรมการ
ด า เนิ น ง า น บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้                     
ที่ 116/2562 สั่ง ณ วันที่ 14 มกราคม 2562 
1.1.3(11) 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 
มีนาคม พ.ศ. 2559 
1.1.3(12) เอกสารประกอบ การอบรมพนักงาน
มหาวิทยาลัยความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย 
1.1.3(13) คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย์ 
1.1.3(14) คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ฯ 
1.1.3(15) บันทึกส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน เรื่อง มอบหมายงานให้บุคลากร
ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ที่ ศธ 0551.11/507 วันที่  4 กรกฎาคม 2561 
1.1.3(16) รายงานการประชุมบุคลากรส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 
1/2562 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562  
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กฎหมาย ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย และ
จัดท าเอกสารรวบรวม กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ประกาศต่างๆ            
ให้บุคลากรของส านักฯ  เพื่อเผยแพร่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
(เอกสาร 1.1.3(12)), (เอกสาร 1.1.3(13)), (เอกสาร 1.1.3(14)) 
9) หลักความเสมอภาค มีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบงาน
ตามภารกิจโดยยึดหลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในด้าน              
การบริหารจัดการ การบริหารงาน อาทิเช่น ให้บุคลากรทุกคนแสดง
ความคดิเห็นต่อการด าเนินงานต่างๆของส านักฯ  (เอกสาร 1.1.3 (15)) 
10) หลักมุ่งมั่นฉันทามติ ในการพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ในแต่ละครั้ง
จะผ่านการพิจารณาที่ต้องมีความเห็นชอบ โดยมีวาระการประชุม
บุคลากรเพื่อรับฟัง ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและมีมติร่วมกันเพื่อ
ด าเนินงาน/กิจกรรมของส านักฯ  (เอกสาร 1.1.3 (16)) 

 

 ข้อ 4 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ ตามประเด็นความรู้อย่างน้อย 1 ด้าน และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและ
น ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการด าเนินการ
บริหารจัดการความรู้โดยแต่งตั้ งคณะกรรมการ ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และบุคลากรทุกฝ่าย (เอกสาร 1.1.4 (1)) 
มี การด า เนิ นการทบทวน  และจัดท าแผนการจั ดการความรู้                     
โดยจัดประชุมบุคลากรของส านักฯ  เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการจัดการความรู้ คัดเลือกและก าหนดขอบเขตของการ
จัดการความรู้ และได้ระบุเป็นความรู้ที่ต้องการทราบ คือ “การเขียน
บทความทางวิชาการ” (เอกสาร 1.1.4 (2)) หลังจากนั้นได้มีการประชุม
ครั้งที่  2 พบว่า “การเขียนบทความทางวิชาการ” เป็นองค์ความรู้                     
ที่ไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน จึงได้เลือก    
องค์ความรู้ ใหม่  คือ “เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติ งานหลัก                   
ให้ได้ช านาญการ”  ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ และปฏิบัติงาน                  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เอกสาร 1.1.4 (3)) และมีการจัดท าแผนและ
เป้าหมาย ในการจัดการความรู้ปีการศึกษา 2561 (เอกสาร 1.1.4 (4))              
มีการรวบรวมความรู้ เรื่อง การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานหลักให้ได้
ช านาญการ (เอกสาร 1.1.4 (5)) และได้จัดท า “คู่มือ การจัดท าคู่มือ             
การปฏิบัติ งานหลัก” (เอกสาร 1.1.4 (6)) เพื่ อเสริมสร้างความรู้                     
ให้กับบุคลากรในส านักฯ ที่มีสิทธิ์ขอช านาญการ ให้สามารถเขียนคู่มือ
ปฏิบัติงานหลักได้ถูกต้องและน าไปใช้ได้จริง และคณะกรรมการ                 
ได้มีจัดท า Link เพื่ อ Download ผลผลิตที่ ได้รับจากกิจกรรม KM                   
ผ่าน Website ของส านักฯ เพื่อท าให้ผู้สนใจในการใช้ความรู้สามารถ
เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวกขึ้น (เอกสาร 1.1.4 (7)) 
 
 

1.1 .4(1) ค าสั่ ง แต่ งตั้ งคณ ะกรรมการ               
การจัดการความรู้ ส านักส่งเสริมวิชาการและ
ง า น ท ะ เบี ย น   ค า สั่ ง ที่  1 1 6 /2 5 6 2                             
ลงวันที่ 14 มกราคม 2562  
1.1.4(2) บันทึกเชิญประชุมระดมความ
คิดเห็นเลือกองค์ความรู้ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2562 
1.1.4(3) บันทึกเชิญประชุมระดมความ
คิดเห็นเลือกองค์ความรู้ วันที่ 4 เมษายน 
2562 
1.1.4(4) แผนการจัดการความรู้ 
1.1.4(5) โครงการพัฒนาองค์การเรียนรู้และ
การจัดการความรู้ เรื่อง การถ่ายทอดองค์
ความรู้ เรื่อง การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
หลักให้ได้ช านาญการ 
1.1.4(6) คู่มือการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
หลัก 
1.1.4(7) เว็บไซต์การจัดการความรู้ส านัก
ส่ ง เส ริ ม วิ ช า ก า ร แ ล ะ ง า น ท ะ เบี ย น 
http://acad.vru.ac.th/km/index.php 
 

http://acad.vru.ac.th/km/index.php
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 ข้อ 5. ก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีแผนการบริหาร       
และแผนพัฒนาบุคลากร ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2562 โดยมี        
การวิเคราะห์กรอบอัตรา ก าลังที่ต้องการ ปี 2562 - 2565 อัตราการเข้า 
- ออก ความต้องการพัฒนาตนเอง ของบุคลากร และความพึงพอใจ            
ต่อหน่วยงานของบุคลากร (เอกสาร 1.1.5(1)-(2)  มีการก ากับติดตามผล
การด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงานและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักฯ  ในการประชุม
ส านักฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 (เอกสาร 1.1.5(3) 
และสรุปผลการด าเนินงานบริหารและพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 
2562 สรุปว่า  

1. บุคลากรของส านักฯ มีความพึงพอใจต่อการบริหารและการ
ปฏิบัติงานมากกว่าร้อยละ 100   

2. ผู้บริหารและบุคลากรได้รับการอบรม ประชุม พัฒนา ศึกษา
ดูงาน ร้อยละ 100 ของจ านวนผู้บริหารและบุคลากร (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 2562 
1.1.5(3) รายงานการประชุมส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่  1/2562 
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 
1.1.5(4) สรุปผลการด าเนินงานบริหาร         
และพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2562 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

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

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบกลไกที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 ค าสั่ง ที่ 2474/2561 เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2561 (เอกสาร 1.1.6(1)) และค าสั่ง ที่ 2741/2561 เรื่องแต่งตั้งผู้ก ากับ
ดูแลและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ส านักฯ เพื่อ
ท าหน้าที่ ในการก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพของ
หน่วยงาน (เอกสาร 1.1.6(2)) 

2. มีการประชุมส านักฯ  วันที่ 25 ตุลาคม 2561 (เอกสาร 
1.1.6(3)) เพื่อวางแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
ส านักฯ  จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักฯ  ประจ าปี
การศึกษา 2561  (เอกสาร 1.1.6(4)) เพื่ อใช้ เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน  

3. มี ก ารควบคุ มคุณ ภาพ  ด้ วยการน าข้ อ เสนอแน ะ                    
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2560 มาปรับปรุงผลการด าเนินงานของหน่วยงาน                  
โดยการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน (Improvement 
Plan)  ปีการศึกษา 2561 (เอกสาร 1.1.6(5)) 

4. การตรวจสอบคุณภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพของ
ส านักฯ จะด าเนินการควบคู่ไปกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดย

1.1.6(1) ค าสั่ง ที่ 2474/2561 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561    
1.1.6(2) ค าสั่ง ที่ 2741/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้
ก ากับดูแลและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 
1.1 .6(3) รายงานงานการประชุมส านั ก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 25 
ตุลาคม 2561 
1.1.6(4) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา       
ปีการศึกษา 2561 ส านักส่งเสริมวิชาการและ         
งานทะเบียน 
1.1.6(5) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน 
(Improvement Plan) ปีการศึกษา 2561 
1.1.6(6) บันทึกข้อความที่ ศธ 0551.0102/  
ว 426 เรื่อง ขอให้ส่งรายงานการประเมิน
ตนเอง ประจ าภาคการศึกษา 1/2561 ระดับ
หน่วยงานสนับสนุน 
1.1.6(7) บันทึกข้อความที่ ศธ 0551.11/050 
เรื่อง ขอส่งรายงานการประเมินตนเอง ประจ า
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ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
มีการจัดท ารายงานการด าเนินงานประกันคุณภาพ ปีละ 2 ครั้ง  ได้แก่ 
ครั้งที่ 1 รายงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เอกสาร 1.1.6(6)) 
(เอกสาร 1.1.6(7))  และครั้งที่  2 รายงานรอบ 12 เดือนประจ าปี
การศึกษา 2561 (เอกสาร 1.1.6(8)) (เอกสาร 1.1.6(9)) 

5. มีการประเมินคุณภาพของหน่วยงานเป็นประจ าทุกปี โดย
ในปีการศึกษา 2560 รับการประเมินในวันที่  29 สิงหาคม  2561              
ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 (เอกสาร 1.1.6(10)) และในปีการศึกษา 
2561 รับการประเมินในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 (เอกสาร 1.1.6(11)) 
 

ภาคการศึกษา 1/2561 
1.1.6(8) บันทึกข้อความที่ อว 0630.012/ว 
215 เรื่อง ขอให้ส่งรายงานการประเมินตนเอง 
ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจ าปีการศึกษา 
2561   
1.1.6(9) บันทึกข้อความขอส่งรายงานการ
ประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2561 
1.1.6(10) รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
1.1.6(11) ค าสั่ง ที่ 1061/2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณ ะกรรมการตรวจป ระ เมิ น คุณ ภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาลัย ศูนย์
จัดการศึกษา และระดับหน่วยงานสนับสนุน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

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 ากับดูแลตัวบง่ชี ้:  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์  ชนินาทศิริกุล 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
นางสาวภาวิณี  จีระดิษฐ ์
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  โดยการแปลงค่าร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการเป็น
คะแนนระหว่าง 0-5 และก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 

ผลการด าเนินงาน 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีแผนการด าเนินงานโครงการตลอดปีงบประมาณจ านวน  7 โครงการ  

ด าเนินการแล้ว 7 โครงการ  

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

7 
x 100   =  ร้อยละ  100 

7 
  
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบคะแนนเต็ม 5  
 

100 
x 5  =  5 คะแนน 

100 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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สรุปผลความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการของ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินตามวัตถุประสงค์ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

บรรลุ/
ไม่บรรล ุ

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Leaning) 
1.1 การแสดงผลงานการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพของหลักสูตร 
 

สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์  ในการแสดงผล
งานการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

มีการสนับสนนุวัสดุ อุปกรณ์ ในการ
แสดงผลงานการจัดการเรียนรู้เชิงผลติ
ภาพ  ให้แก่คณะ ในวันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2562 

ต.ค. 61 –ก.ย. 62 
 

บรรลุ  คณะและ สสว. 

1.2 โครงการการจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพเพื่อค้นหา Best 
Practice 

สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ในการแสดงผล
งานการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

มีการสนับสนนุวัสดุ อุปกรณ์ ในการ
แสดงผลงานการจัดการเรียนรู้เชิงผลติ
ภาพ  ให้แก่คณะ ในวันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2562 

ม.ค. – มิ.ย. 62 บรรลุ คณะและ สสว. 

1.3 การรับสมัครนักศึกษาใหม่   สนับสนุนการรับสมัครนักศึกษาและ
เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ใน
การเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย 

มีการจัดท ากระเป๋า แผนการเรียน 
และแผ่นซีดีคู่มือนักศึกษาใหม่ มอบให้
นักศึกษาใหม่ที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 
2562 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ให้กับนักศึกษาใหม่ในการเข้าสู่รั้ว
มหาวิทยาลยั 

ส.ค. 62 บรรลุ นางสาวภาวณิี  จีระดษิฐ ์
นายวาทิต ทองมาก 

1.4 การเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา 

สนับสนุนการรับสมัครนักศึกษาและ
เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ใน
การเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย 

มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ดังนี้ 
1. ปฐมนิเทศนักศึกษาเต็มเวลา เสาร์-
อาทิตย์ ประจ าปีการศึกษา 2562 เม่ือ
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562  
2.ปฐมนิเทศนักศึกษาเต็มเวลาจนัทร์ - 
ศุกร์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 
 

ม.ค.– ส.ค. 62 บรรลุ นางรัชฎาพร ยอดศรี 
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ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินตามวัตถุประสงค์ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

บรรลุ/
ไม่บรรล ุ

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2. โครงการประเมินคุณภาพบัณฑิต 
2.1. การส ารวจการมีงานท า/
การศึกษาต่อ/การประกอบ
อาชีพอิสระ 

สนับสนุนระบบการประเมินคุณภาพ
บัณฑิตด้านต่างๆ 

มีการส ารวจภาวะการมี งานท า/
การศึกษาต่อ/การประกอบอาชีพ
อิสระของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 31 
กรกฎาคม 2561 และส่งข้อมูลให้
ส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 
เพื่อให้เป็นข้อมูลในการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน  

ม.ค.- มี.ค. 62 บรรลุ นายฉัตรชัย กาส ี

2.2. การประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

สนับสนุนระบบการประเมินคุณภาพ
บัณฑิตด้านต่างๆ 

มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ ใช้
บัณฑิตของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 31 
กรกฎาคม 2561 และส่งข้อมูลให้
ส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 
เพื่อให้เป็นข้อมูลในการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ม.ค.- มี.ค. 62 บรรลุ นายฉัตรชัย กาส ี

3. โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
3.1 พัฒนาสมรรถนะของ
ผู้บริหารและบุคลากร 

ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาผู้บริหาร และ
บุคลากรในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา 
เพื่อพัฒนาสมรรถนะ และพัฒนางาน 

มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาผู้บริหาร 
และบุคลากรในการเข้าร่วมประชุม 
สัมมนา เพื่ อพัฒนาสมรรถนะ และ
พัฒนางาน และมีการจัดโครงการพัฒนา
ระบบการจดัการทรัพยากรบุคคลสู่ความ
เป็นเลิศ เมื่อวันที่  27-28 พฤษภาคม 
2562 มีบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 15 ราย 

ต.ค. 61 –ก.ย. 62 
 

บรรลุ นางสาวมานิดา ปามุทา 
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ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินตามวัตถุประสงค์ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

บรรลุ/
ไม่บรรล ุ

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

4. โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาความเป็นเลิศ            
4.1 การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอก 

มีการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามระบบกลไกที่
ก าหนดไว้ 

ส.ค. 62 บรรลุ นางสาวมานิดา ปามุทา 

5. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารส านักงาน      
5.1  การบริหารส านักงาน สนับสนุนการด าเนินงานการบริหาร

ส านักงาน 
มีการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สนับสนุน
การด าเนินงานการบริหารส านักงาน 

ต.ค. 61 –ก.ย. 62 
 

บรรลุ นางสาวมานิดา ปามุทา 

5.2  จัดท าวารสารวไลย
อลงกรณ์ปริทัศน์ 

ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน
ของอาจารย์และนักศึกษา 

มีการจัดท าวารสารเพื่ อ เผยแพร่ 
จ านวน 3 ฉบับ คือปีที่ 8 ฉบับที่ 3 , 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 และปีที่ 9 ฉบับที่ 2  

ต.ค. 61 –ก.ย. 62 
 

บรรลุ นางสาวสุมาลี ธรรมนิธา 

6. โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน            
6.1 การจัดประชุมเพื่อพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ   

สนับสนนุการประชุมต่างๆ    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสภา
วิชาการ และคณะกรรมการวิชาการ 
เป็นประจ าทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง 

ต.ค. 61 –ก.ย. 62 
 

บรรลุ นางสาวอุบลวรรณ ศรีอนันต ์

6.2 การท าเอกสารการประชุม สนับสนนุการประชุมต่างๆ    มีการจัดท าเอกสารประกอบการ
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  
และเอกสารประกอบการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย เป็นประจ าทุกเดือน  

ต.ค. 61 –ก.ย. 62 บรรลุ นางสาวอุบลวรรณ ศรีอนันต ์

7. โครงการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบเครือข่ายฯ             
7.1 จัดหาและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบเครือข่าย 

มีการพัฒนา ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
ให้ตอบสนองต่อความต้องการและการ
เปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

มีการจัดซื้อเคร่ืองส ารองกระแสไฟฟ้า 
และแบตเตอรี เพื่อส ารอง
กระแสไฟฟ้าส าหรับระบบการจดัการ
ชั้นเรียนของมหาวิทยาลัย  
 

พ.ย. 2561 บรรลุ นายฉัตรชัย กาส ี
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ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินตามวัตถุประสงค์ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

บรรลุ/
ไม่บรรล ุ

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

7.2 สร้างสรรค์ระบบงาน
สารสนเทศเข้าสูด่ิจิทัล 

มีการพัฒนา ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
ให้ตอบสนองต่อความต้องการและการ
เปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

มีการจัดหาระบบโปรแกรม 
Application ระบบตรวจสอบผลการ
เรียน การจองรายวิชา เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้นักศึกษาสามารถจอง
รายวิชาและตรวจสอบผลการเรียน
ผ่านทางโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนได้ 

ต.ค. 61 - มี.ค. 62 บรรลุ นายฉัตรชัย กาส ี

*หมายเหตุ ให้นับกิจกรรม/โครงการหลักเป็นหนึ่งโครงการ หากยังไม่ได้ท ากิจกรรม/โครงการยอ่ยไม่ครบไม่สามารถนบัได้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ระดบัความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการใหบ้ริการของหน่วยงาน 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี ้:  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์  ชนินาทศิริกุล 

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 ในครั้งนี้ เริ่มด าเนินการ               
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2562  มีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาปัจจุบันร้อยละ 81.26 
รองลงมาได้แก่ อาจารย์ร้อยละ 8.53 อื่นๆร้อยละ 5.95 และเจ้าหน้าที่ร้อยละ 4.26  มีผลการประเมิน ดังนี้ 

ประเด็นการส ารวจความพึงพอใจ 
ผลการประเมิน 
คะแนนเต็ม 5 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ 4.52 
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ตามอัตลักษณ์ “บริการแบบกัลยาณมิตร”) 4.52 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  4.55 
4. ด้านการประชาสัมพันธ์ 4.53 
5. ด้านอ่ืนๆ ตามภารกิจ จุดเน้นของหน่วยงาน 4.67 
ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน 4.56 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

 

 

 

 
 

เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ย มากกว่า 4.51 4.56 5 บรรลุ 
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เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ระหว่างปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 

 

ที่ หัวข้อในการส ารวจ 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

X  S.D. ความหมาย X  S.D. ความหมาย 
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ 
1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีความเหมาะสม/ความ

ถูกต้องของการให้บริการ 
4.69 0.72 มากที่สุด 4.55 1.17 มากที่สุด 

1.2 มีการให้บริการตามล าดับ ก่อน-หลัง 3.90 0.93 พอใจมาก 4.51 1.20 มากที่สุด 
1.3 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม 4.25 0.67 พอใจมาก 4.49 1.24 พอใจมาก 
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ตามอัตลักษณ์ “บริการแบบกลัยาณมิตร”) 
2.1 ดู แล เอ าใจ ใส่  ก ระตื อ รือ ร้น  แล ะ เต็ ม ใจ

ให้บริการ 
4.14 0.93 

พอใจมาก 
4.51 1.24 

มากที่สุด 

2.2 
วางตนได้อย่างเหมาะสม เป็นกันเอง ใช้วาจา
สุภาพ 

3.91 0.92 พอใจมาก 4.52 1.18 มากที่สุด 

2.3 สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ได้อย่างเหมาะสม 4.23 0.72 พอใจมาก 4.52 1.22 มากที่สุด 
2.4 ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามถูกต้อง น่าเชื่อถือ 3.77 0.97 พอใจมาก 4.51 1.19 มากที่สุด 

2.5 
รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการ
อย่างเต็มใจ 

4.44 0.91 พอใจมาก 4.55 1.17 มากที่สุด 

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
3.1 สถานที่ให้บริการสะอาด ติดต่อสะดวก 4.50 0.54 มากที่สุด 4.55 1.13 มากที่สุด 

3.2 
ความชัดเจนของปา้ย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพนัธ์
บอกจุดบริการ 4.32 0.59 พอใจมาก 4.53 1.17 มากที่สุด 

3.3 
จุด/ช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและ
เข้าถึงได้สะดวก 

3.90 1.16 พอใจมาก 4.58 1.12 มากที่สุด 

3.4 
ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น 
ที่นั่งรอรับบริการ/แบบฟอร์มต่างๆ/เคร่ืองคอม 

4.25 0.69 พอใจมาก 4.53 1.14 มากที่สุด 

4. ด้านการประชาสัมพันธ์ 
4.1 การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ใน web site 4.48 0.99 มากที่สุด 4.53 1.19 มากที่สุด 

4.2 
การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

3.87 1.17 พอใจมาก 4.53 1.21 มากที่สุด 

5. ด้านอ่ืน ๆ ตามภารกิจ จุดเน้นของหน่วยงาน 
5.1 สามารถอธิบายเร่ืองยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจ 3.42 1.39 พอใจมาก 4.52 1.18 มากที่สุด 

5.2 
ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของ
มหาวิทยาลัยและให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ 

4.60 0.54 มากที่สุด 4.82 0.76 มากที่สุด 

รวม 4.35 0.87 พอใจมาก 4.56 1.16 มากที่สุด 
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 สรุป  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทั้ง 5 คือ ด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ตามอัตลักษณ์“บริการแบบกัลยาณมิตร”) ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านอ่ืนๆ ตามภารกิจ จุดเน้นของหน่วยงาน โดยภาพรวมในปี
การศึกษา 2560 ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.35 อยู่ในระดับพอใจมาก และปีการศึกษา 2561 ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.56 อยู่ในระดับมาก
ที่สุดมากเมื่อพิจารณาการทดสอบทางสถิติ พบว่า ผลการส ารวจความคิดเห็นปีการศึกษา 2561 สูงกว่า ปีการศึกษา 
2560 
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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 านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีระบบการจัดการ    
งานทะเบียนของนักศึกษา โดยมีระบบงานแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน 
คือ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานมาตรฐานหลักสูตรและพัฒนาการ
เรียนการสอน กลุ่มงานระบบสารสนเทศการเรียนการสอนและ             
กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล (เอกสาร สสว.2.1.1(1)) ที่สอดคล้อง
กับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ฉบับที่  2          
พ.ศ. 2561 โดยมีการจัดการขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบฟอร์ม           
ค าร้องส าหรับนักศึกษา มรว.01 - มรว.22 ส าหรับนั กศึกษา                   
ระดับปริญญาตรีโดยมีการอธิบายแผนการเรียนและระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ แก่นักศึกษาใหม่ในการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
(เอกสาร สสว.2.1.1(2) และมีกลไกการจัดการโดยมอบหมายงาน              
ให้บุคลากรด าเนินการตามภาระหน้าที่ครบทุกขั้นตอน (เอกสาร สสว.
2.1.1(3)) 
 
 
 

สสว.2.1.1(1) โครงสร้างส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
สสว.2.1.1(2) คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ปีการศึกษา 2561 
    - ข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. 2557 
    - ข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 
    - แบบฟอร์มค าร้อง มรว.01 - มรว.22     
สสว.2.1.1(3) บันทึกข้อความที่ ศธ. 0551.11/507 
ลงวันที่  4 กรกฎาคม 2561มอบหมายงาน            
ให้บุ คลากรส านั กส่ ง เสริมวิชาการและ              
งานทะเบียน 
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ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 ข้อ 2. มีการบันทึกข้อมูลทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและมีการคิดจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่า (Full Time Equivalent Student: FTES)  รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน อย่างน้อย 1 คร้ังต่อปี 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้อธิบาย
ขั้นตอนการกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษา/ระเบียนสะสม (มรว.ทป.01)             
ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยให้นักศึกษา  
ชั้นปีที่ 1 ทุกคนเข้าระบบจองรายวิชาเรียนออนไลน์(http://reg1.vru.ac.th) 
เพื่อกรอกประวัตินักศึกษาในระบบ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วพิมพ์              
ใบรายงานตัว ติดรูป แนบเอกสารหลกัฐานการส าเร็จการศึกษา พร้อมเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม นักศึกษาน าส่งส านักฯ เพื่อตรวจสอบวุฒิ
การศึกษาต่อไป (เอกสาร สสว.2.1.2(1)) และได้จัดท าข้อมูลจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) โดยใช้ระบบรายงานข้อมูลการ
ลงทะเบียนเรียน โดยระบบจะรายงานสรุปข้อมูล SCH (จ านวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวิชา xจ านวนหน่วยกิต) แยกเป็นหลักสูตร 
จากนั้นเจ้าหน้าที่จะด าเนินการน าข้อมูล SCH ของแต่ละหลักสูตรมา
ด าเนินการค านวณหาค่า FTES ในแต่ละภาคการศึกษาในโปรแกรม Excel 
เสนอคณะกรรมการบริหารส านักฯ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา (เอกสาร สสว.
2.1.2(2)), (เอกสาร สสว.2.1.2(3)), 

สสว.2.1 .2(1) ระบบการจัดการข้อมู ล              
การจองรายวิชาและการลงทะเบียนเรียน  
สสว.2.1.2(2) รายงานการประชุมส านัก
ส่ ง เส ริ ม วิ ช า ก า ร แ ล ะ ง า น ท ะ เบี ย น                  
คร้ังที่ 1/2562 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 
สสว.2.1.2(3) รายงานการประชุมส านัก
ส่ ง เส ริ ม วิ ช า ก า ร แ ล ะ ง า น ท ะ เบี ย น                   
คร้ังที่ 4/2562 วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 
 

 ข้อ 3. มีการจัดท ารายงานสถิตินักศึกษาทุกระดับประจ าปีการศึกษา รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อย่างน้อย 1 คร้ัง ต่อภาคการศึกษา 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดเตรียมข้อมูลจ านวน
นักศึกษาทุกระดับประจ าปีการศึกษา 2561 จากฐานข้อมูลของงานทะเบียน 
และข้อมูลเดิมจากส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ เพื่อน ามาจัดท า
ข้อมูลจ านวนนักศึกษาทุกระดับประจ าปีการศึกษา 2561 เมื่อสิ้นภาค
การศึกษา โดยได้ปรึกษากับส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ เมื่อ
ด าเนินการจัดท าข้อมูลจ านวนนักศึกษาทุกระดับประจ าปีการศึกษา 2561 
เรียบร้อย ส านักฯ จัดเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ เมื่อ
สิ้น ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 (เอกสาร สสว.
2.1.3(1)) และจัดเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ เมื่อสิ้น
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ในการประชุมครั้งที่  4/2561 (เอกสาร สสว.
2.1.3(2)) โดยจัดส่งข้อมูลจ านวนนักศึกษาทุกระดับประจ าปีการศึกษา 2561 
ให้ส านักมาตรฐานและจัดกาคุณภาพ ตรวจสอบและน าข้อมูลจ านวน
นักศึกษาทุกระดับประจ าปีการศึกษา 2561 ส่งทุกคณะ เพื่อน าไปใช้ในการ
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ถ้าคณะต่างๆ มีการแก้ไข้ข้อมูล
จ านวนนักศึกษาทุกระดับประจ าปีการศึกษา 2561 คณะจะส่งข้อมูลจ านวน
นักศึกษาทุกระดับประจ าปีการศึกษา 2561 ที่แก้ไขกลับมายังส านัก
มาตรฐานและจัดการคุณภาพ เพื่อให้ส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ส่ง
ข้อมูลจ านวนนักศึกษาทุกระดับประจ าปีการศึกษา 2561 ให้ส านักฯ 
น ามาใช้ในการวางแผนจัดท าข้อมูลจ านวนนักศึกษาทุกระดับประจ าปี
การศึกษา 2562 ต่อไป (เอกสาร สสว.2.1.3(3)), (เอกสาร สสว.2.1.3(4)) 

สสว.2.1.3(1) รายงานการประชุ มส านั ก     
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2562              
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 
สสว.2.1.3(2) รายงานการประชุ มส านั ก  
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 4/2562 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 
สสว.2.1.3(3) บันทึกข้อความที่ ศธ. 0551.11/096 
ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 
สสว.2.1.3(4) บันทึกข้อความที่ อว 0551.11/343 
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 
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ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 ข้อ 4. มีการจัดท ารายงานวิเคราะห์อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาและอัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แสดงข้อมูล 5 ปี ย้อนหลัง นับจากปีที่รับประเมิน และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดเตรียมข้อมูลอัตรา          
การคงอยู่ของนักศึกษาและอัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแสดง
ข้อมูล 5 ปี ย้อนหลัง จากฐานข้อมูลของงานทะเบียน และข้อมูลเดิมจาก
ส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ เพื่อน ามาจัดท าข้อมูลอัตราการคงอยู่
ของนักศึกษาและอัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแสดงข้อมูล 5 ปี 
ย้อนหลัง เมื่อถึงระยะเวลาที่ต้องจัดท าข้อมูลอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
และอัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแสดงข้อมูล 5 ปี ย้อนหลัง 
ส านักฯ จัดท าข้อมูลดังกล่าวโดยได้ปรึกษากับส านักมาตรฐานและจัดการ
คุณภาพ เมื่อด าเนินการจัดท าข้อมูลอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาและอัตรา
การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแสดงข้อมูล 5 ปี ย้อนหลัง เรียบร้อยแล้ว 
ส านักฯ จัดเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ เมื่อสิ้น             
ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (เอกสาร สสว.2.1.4(1)), (เอกสาร สสว.2.1.4(3)) 
และจัดส่งข้อมูลอัตราการคงอยู่ของนกัศึกษาและอัตราการส าเร็จการศึกษา          
ตามหลักสูตรแสดงข้อมูล 5 ปี ย้อนหลัง ให้ส านักมาตรฐานและจัดการ
คุณภาพ น าข้อมูลอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาและอัตราการส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรแสดงข้อมูล 5 ปี  ย้อนหลั งส่ งให้ทุกคณะ           
เพื่อน าไปใช้ในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หากคณะมีการ
แก้ไขข้อมูลอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาและอัตราการส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรแสดงข้อมูล 5 ปี ย้อนหลัง คณะจะส่งข้อมูลอัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาและอัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแสดงข้อมูล 5 ปี 
ย้อนหลัง ที่แก้ไข้กลับมายังส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ เพื่อให้
ส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพส่งข้อมูลอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
และอัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแสดงข้อมูล 5 ปี ย้อนหลังให้
ส านักฯ น ามาใช้ในการวางแผนจัดท าข้อมูลในภาคการศึกษาต่อไป (เอกสาร 
สสว.2.1.4(2)) , (เอกสาร สสว.2.1.4(4)) 

สสว.2.1.4(1) รายงานการประชุมส านั ก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2562               
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 
สสว.2.1.4(2) บันทึกข้อความที่ ศธ. 0551.11/096 
ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 
สสว.2.1.4(3) รายงานการประชุมส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบี ยน ครั้ งที่  4/2562               
วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 
สสว.2.1.4(4) บันทึกข้อความที่ อว 0551.11/343 
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 
 

 ข้อ 5. มีการส่งข้อมูลตามข้อ 2-4 ให้ส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดเพื่อเผยแพร่
ให้หลักสตูร คณะ/วิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใชใ้นการประกันคุณภาพ 

เมื่อส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพมีบันทึกข้อความให้
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดท าข้อมูลตามข้อ 2 -4 
ผู้อ านวยการส านักฯ ได้มอบหมายฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องด าเนินการส่ง
ข้อมูลให้ทันตามก าหนด เมื่อรวบรวมข้อมูลเสร็จได้มีการรายงานข้อมูล
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ข้อมูลสถิติจ านวนนักศึกษา
คงอยู่ จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดและจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
และข้อมูลอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาแต่ละชั้นปีแสดงข้อมูล 5 ปี 
ย้อนหลั งโดยเผยแพร่ข้อมูลผ่ าน เว็บ ไชต์ ส านักมาตรฐานและ                  
จัดการคุณภาพ (เอกสาร สสว.2.1.5(1)) และบันทึกข้อความการส่งข้อมูล 
(เอกสาร สสว.2.1.5(2)) (เอกสาร สสว.2.1.5(3)) 

สสว.2.1.5(1) ข้อมูลเว็บไชต์ส านักมาตรฐาน
และจัดการคุณภาพ 
http://qa.vru.ac.th/passqa.html 
สสว.2.1.5(2) บันทึกข้อความที่ ศธ. 0551.11/110 
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 
สสว.2.1.5(3) บันทึกข้อความที่ อว 0551.11/343 
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 
 

http://qa.vru.ac.th/passqa.html
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
 

เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีการศึกษา 2561 

 
 จากผลการด าเนินงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน        
ตามที่ก าหนด  ในรอบปีการศึกษา 2561 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 
7 

=   ร้อยละ 100 บรรลุ 5 คะแนน 
7 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  มากกว่า 4.51 4.56 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 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2 การด าเนนิงานตามภารกิจของ
หน่วยงานสนบัสนุน 

1 5 ระดับดีมาก 

รวม 4 5 ระดับดีมาก 
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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ภาคผนวก 
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