
 
 

 
 
 
 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปีการศึกษา 2557 
ชื่อหน่วยงานส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ประจ าปีการศึกษา 2557   

 
 
 
 
 
 
 
 

รายงาน ณ วันที ่4 กันยายน 2558 



 

ค าน า 
การประเมินคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ คณะผู้ประเมินซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันประเมินคุณภาพภายใน 
โดยด าเนินการประเมิน ในวันที่ 4 กันยายน 2558 

คณะผู้ประเมินได้จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ เพ่ือสรุปผลที่
คณะกรรมการประเมินตามสภาพจริงในช่วงปีการศึกษา 2557 ที่พบจาก (1) การวิเคราะห์รายงานการ
ประเมินตนเอง (2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง              
(3) การศึกษาร่องรอยหลักฐาน เอกสารต่างๆ และ (4) การเยี่ยมชมส านักฯ  ทั้งนี้คณะผู้ประเมินได้ใช้มุมมองโดย
ปรับการประเมินให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง โดยค านึงถึงปรัชญา วิสัยทัศน์ และลักษณะเฉพาะของ
มหาวิทยาลัยให้มากที่สุด 

คณะกรรมการประเมิน หวังว่า ส านักฯ และมหาวิทยาลัยจะได้น าผลการประเมินนี้ ไปใช้ในการรักษา
จุดเด่น และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุง ตามบทบาทหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา และน าไปสู่การพัฒนาผลงาน
ในทุกพันธกิจ ตามความมุ่งหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์ของส านักฯ รวมถึงมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 

                          (ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์) 
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
           ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                     4 กันยายน 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สารบัญ 
 หน้า 

ค าน า   
สารบัญ  
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  
รายช่ือคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ส่วนที่ 1   บทน า  
              1.1   ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน  
                          ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 1 
                          ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 1 
                          โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร    2 
   รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร  4 
   จ านวนอาจารย์และบุคลากร 4 

               ข้อมูลพ้ืนฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่     4 
          ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 5 

   1.2  วธิีการประเมิน 6 
ส่วนที่ 2   ผลการประเมินคุณภาพรายองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้    

 - ผลการประเมินรายองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ระดับหน่วยงาน (ตาราง 1) 7 
 - ผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน(ตาราง 2) 8 
 - ผลการวิเคราะห์จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา จุดอ่อนและข้อเสนอแนะ 8 

ภาคผนวก  
     ภาคผนวก ก บันทึกภาคสนาม  
     ภาคผนวก ข ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ วิทยาลัย ส านัก สถาบัน ปีการศึกษา 2557 

 

              ภาคผนวก ค ภาพกิจกรรมการตรวจประเมิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
  
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอน การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร ให้บริการด้านวิชาการและงานทะเบียน 
ตลอดจนบริหารจัดการ ประสานงานด้านวิชาการกับคณาจารย์ บุคลากร  นักศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีปรัชญาในการบริหารจัดการศึกษา คือ “บริการดีวิชาการเด่น               เน้น
เทคโนโลยี” มีวิสัยทัศน์ที่เป็นแนวทางการด าเนินงาน คือ“ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็น
หน่วยงานชั้นน าที่สนับสนุนด้านวิชาการเพ่ือมหาวิทยาลัยก้าวสู่อาเซียน” และมีการก าหนดอัตลักษณ์ของ
หน่วยงาน คือ “บริการแบบกัลยาณมิตร” 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงมีการแบ่งกลุ่มงานภายในออกเป็น 3 
กลุ่มงาน ดังนี้งานกลุ่มที่ 1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานกลุ่มที่ 2 งานมาตรฐานหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการ
สอน งานกลุ่มที่ 3 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน  

องค์ประกอบ จ านวนตัวบ่งช้ี คะแนนประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 5  2 5 ดีมาก 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้  5 ดีมาก 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



หนังสือรับรองการประเมินและการยืนยันผล 
 คณะผู้ประเมินขอรับรองว่า 
  1. ได้ท าการประเมินคุณภาพการศึกษาของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน         
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 4 กันยายน 2558 โดยค้นหาข้อมูล
ประกอบการตัดสินผล จากการวิเคราะห์รายงานประเมินตนเอง หลักฐานอ้างอิงต่างๆ การตรวจเยี่ยม
หน่วยงานตรวจสอบเอกสารตลอดจนการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  2.  ได้ตรวจสอบเอกสารรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้แล้วเห็นชอบ
และยืนยันเอกสารตามรายงานผลการประเมินนี้ทุกประการ 
 

 
 
 

………………………………………………………………….. 
(ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์) 

ประธานกรรมการ 
 
 

 
………………………………………………………………….. 

(อาจารย์ศิริวรรณ ค าดี) 
กรรมการ 

 

 
………………………………………………………………….. 

(อาจารย์ณหทัย  โชติกลาง) 
กรรมการและเลขานุการ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
วิธีการประเมิน   



          1) การวางแผนและการประเมิน  
 1.1) การด าเนินการก่อนการตรวจประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  ได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน โดยก าหนดวันประเมิน ในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2558 และได้มีการประชุมคณะกรรมการก่อนการ
ตรวจประเมิน เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐานและเกณฑ์ประเมินของแต่ละตัวบ่งชี้ และรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ก าหนดประเด็นที่ต้องตรวจสอบระหว่างการตรวจประเมิน วางแผนการตรวจประเมิน 
มอบหมายภาระงานให้คณะกรรมการประเมินแต่ละคนปฏิบัติ  

1.2) การด าเนินการระหว่างตรวจประเมิน  มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย 
  (1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านักประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและบุคลากร เจ้าหน้าที่  เ พ่ือแนะน า
คณะกรรมการตรวจประเมิน  แจ้งวัตถุประสงค์การตรวจประเมิน และรับฟังการสรุปผลการด าเนินงานของ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  (2) สัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้อ านวยการ ผู้แทน
บุคลากร/เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ฯลฯ  
  (3) ตรวจเอกสารและหลักฐานเพ่ิมเติม พร้อมสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติ/รับผิดชอบจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานของตัวบ่งชี้ 
  (4) สังเกตอาคารสถานที่ให้บริการนักศึกษา ห้องสมุด ห้องเรียน  และการด าเนิน
กิจกรรมการเรียน การสอน 
  (5) ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสรุปข้อมูล สรุปผลการประเมิน และการเตรียมการ
เสนอผลการประเมิน 
  1.3) การด าเนินการหลังตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย 

(1) เสนอผลการประเมินด้วยวาจา แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ที่เก่ียวข้อง 
 เปิดโอกาสให้หน่วยงานได้ชี้แจง ท าความเข้าใจร่วมกัน เป็นอันสิ้นสุดกระบวนการตรวจประเมิน 
  (2) คณะกรรมการผู้ประเมินได้มีการประชุมทบทวนร่างรายงานผลการประเมิน 
และประสานกับผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องหรื อทักท้วง 
หลังจากนั้นคณะกรรมการผู้ประเมินท าการปรับปรุงแก้ไข และจัดท าเอกสารเสนอผลการประเมินเป็น          
ลายลักษณ์อักษร เสนอไปยัง ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์       
ในพระบรมราชูปถัมภ์  เพื่อด าเนินการต่อไป 

2) การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
  2.1) ข้อมูลส่วนที่เป็นรายงานการประเมินตนเองการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน
เอกสารรายงานการประเมินตนเองตรวจสอบโดยศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากต้นฉบับ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง และศึกษาสังเกตสถานการณ์จริง 
  2.2) ข้อมูลส่วนที่เป็นผลการประเมินของคณะกรรมการการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลที่เป็นผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการ (1) ตรวจสอบกับค าอธิบายของคู่มือการ
ประกันคุณภาพ (2) การน าเสนอผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ  และ(3) การเสนอผลการประเมินด้วยวาจา 
ต่อที่ประชุมของบุคลากรของหน่วยรับตรวจเพื่อการให้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล 

ทั้งนีเ้กณฑ์การตัดสินผล เป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
บทท่ี 1 บทน า 



 
1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง ประวัติความเป็นมาโดยย่อ  
 ชื่อหน่วยงาน “ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีชื่อตามพระนาม สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวง
เพชรบุรีราชสิรินธร ซึ่งท่านได้เล็งเห็นความส าคัญของการศึกษา จึงได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลง
กรณ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2475 ซึ่งมีส านักงานทะเบียนและวัดผลเป็นหน่วยงานในการประสานงานการเรียน
การสอนและประเมินผลการศึกษา วันที่ 10 มิถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏเปลี่ยนสถานะมาเป็นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ จึงมีการแบ่งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยใหม่ ส านักส่งเสริมวิชาการจึงใช้ชื่อว่า “ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน” ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2548 เป็นต้นมา ปัจจุบันส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์และบุคลากร ให้บริการด้านวิชาการและงานทะเบียน ตลอดจนบริหารจัดการ ประสานงาน
ด้านวิชาการกับคณาจารย์ บุคลากร  นักศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงมีการแบ่งกลุ่มงานภายในออกเป็น 3 กลุ่มงาน 
ดังนี้งานกลุ่มที่ 1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานกลุ่มที่ 2 งานมาตรฐานหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน งาน
กลุ่มท่ี 3 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
ที่ตั้งปัจจุบัน 
 ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  เลขที่ 1 หมู่ที่ 20  ถนนพหลโยธิน กม. 48 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  
13180  หมายเลขโทรศัพท์  0–2529–3598 หมายเลขโทรสาร 0–2529–3598 กด 33 
 
1.2 ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์  
 ปรัชญา “บริการดี  วิชาการเด่น  เน้นเทคโนโลยี” 
  วิสัยทัศน์ 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานชั้นน าที่สนับสนุนด้านวิชาการเพ่ือ
มหาวิทยาลัยก้าวสู่อาเซียน 
 พันธกิจ 
 1. พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และการบริการทางวิชาการ 
 2. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ และบุคลากรตามสมรรถนะ 
 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการด้านวิชาการและงานทะเบียน 
 
 
 

 
 วัตถุประสงค์ 



 1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 2. เพ่ือส่งเสริมคณาจารย์และบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการให้มีคุณวุฒิ/ต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
 3. เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ ให้สามารถบริการงานวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. เพ่ือให้การด าเนินงานด้านวิชาการของคณะมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
 5. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการงานด้านวิชาการและงานทะเบียน 
  

1.3 อัตลักษณ์ และ เอกลักษณ์ 
 อัตลักษณ์ “บริการแบบกัลยาณมิตร” 
 

1.4 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
 

โครงสร้างส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.1  ภาพแสดงโครงสร้างส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารงาน 

กลุ่มงาน 
บริหารท่ัวไปและประกันคุณภาพ 

1. งานบริหารทั่วไป 
2. งานบุคลากร 
3. งานสารบรรณ 
4. งานการเงนิและพัสด ุ
5. งานการประชุม 
6. งานแผนงานและงบประมาณ 
7. งานประสานศูนย์ให้การศึกษา 
8. งานเว็บไซต์และข้อมูลสารสนเทศนกัศกึษา 
9. งานประกันคณุภาพ 

กลุ่มงาน 
มาตรฐานหลักสูตรและการเรียนการสอน 

1. งานหลักสูตร 
2. งานรับสมัครนกัศกึษาและคัดเลอืกนกัศกึษาใหม ่
3. งานตารางสอนและตารางสอบ 
4. งานอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษ 
5. งานอาจารย์ที่ปรึกษา 
6. งานสหกจิศึกษาและฝกึประสบการณ์ 
7. งานวารสารวไลยอลงกรณ ์
8. งานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

 

กลุ่มงาน 
ทะเบียนและประมวลผล 

1. งานเอกสารหลักฐานทางการศกึษา 
2. งานลงทะเบียน 
3. งานประมวลผลการศกึษา 
4. งานอนุมัติผลการศึกษาและปริญญา 
5. งานออกเอกสารหลักฐานการศกึษา 
6. งานพระราชทานปริญญาบัตร 
7. งานวุฒิบัตรและเกียรติบัตร 
8. งานตรวจสอบวุฒ ิ

ผู้อ านวยการส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

รองผู้อ านวยการฝ่ายทะเบียน รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

หัวหน้าส านกังานผู้อ านวยการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.2  ภาพแสดงโครงสร้างการบริหารงาน 
 

โครงสร้างขอบข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร (กรรมการประจ าคณะ กรรมการอ านวยการ)  

ผู้อ านวยการส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
รองศาสตราจารย์ ดร.มานะ  ขาวเมฆ 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายทะเบียน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คชินทร์  โกกนทุาภรณ ์

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์  ชนินาทศิรกิุล 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
อาจารย์ ดร.สุภณดิา  พัฒธร 

หัวหน้าส านกังานผู้อ านวยการ 
นางกนกพร  สณัห์ฤทัย 

กลุ่มงาน 
บริหารท่ัวไปและประกันคุณภาพ 

บุคลากร 
1. นางพิชญาภรณ์  เพิ่มเติม 
2. นางสาวมานิดา ปามทุา 
3. นายฉัตรชัย  กาส ี

 

 

กลุ่มงาน 
มาตรฐานหลักสูตรและการเรียนการสอน 

บุคลากร 
1. นางสาวพวงเพชร  พลทอง 
2. นางสาวฐิติกานต์  จิตรจา 
3. นางสาวกลอยทิพย์  ทิศเป็ง 
4. นางสาวสุมาล ี ธรรมนิธา 
5. นายวาทิต  ทองมาก 
6. นางสาวภาวณิี  จรีะดิษฐ ์
7. นางสาวจารุวรรณ  ค าเงนิ 
8. นางสาวภาริศา  ส าเนียงหงส ์
9. นายสราวุฒิ  คณะขาม 

กลุ่มงาน 
ทะเบียนและประมวลผล 

บุคลากร 
1. นางสาวจนิดา  ไกรเดช 
2. นางสาวสุดาพร นอ้ยทรง 
3. นางปราณี  พงษ์ธนะ 
4. นางรัชฎาพร  ยอดศร ี

ส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 

งานบริหารทั่วไป 
 

งานมาตรฐานหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน งานทะเบียนและประมวลผล 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 
น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ภาพที่ 1.3  ภาพแสดงโครงสร้างขอบข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 



     รองศาสตราจารย์ ดร. มานะ  ขาวเมฆ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
     ผูช้่วยศาสตราจารย์วิวัฒน ์ ชินนาทศิริกุล รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
     อาจารย์ ดร.สุภณิดา  พัฒธร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
     ผูช้่วยศาสตราจารย์คชินทร์  โกกนุทาภรณ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายทะเบียน 
     นางกนกพร สัณห์ฤทัย หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 
1.6 จ านวนอาจารย์และบุคลากร 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีบุคลากร จ านวน 21 คน จ าแนกเป็นอาจารย์  4 คน
ข้าราชการพลเรือน 1 คน ลูกจ้างประจ า 3 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 8 คน พนักงานราชการ 3 คน และ
พนักงานประจ าตามสัญญาจ้าง 2 คน  
 
1.7 ข้อมูลพ้ืนฐานโดยย่อเก่ียวกับงบประมาณ  

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
เพ่ือใช้ในการบริหารงานตามพันธกิจ  รวมทั้งสิ้น 34,718,361.61 บาท (สามสิบสี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปด
พันสามร้อยหกสิบเอ็ดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) โดยแยกเป็น 2 ส่วน คืองบประมาณท่ีส านักได้รับการจัดสรรและ
งบประมาณกลาง  ดังนี้  
งบประมาณท่ีส านักได้รับการจัดสรร 

งบประมาณ 
รายการ 

งบแผ่นดิน งบ กศ.ปช. งบ บ.กศ. รวม 

งบด าเนนิงาน     
- ค่าตอบแทน ใชส้อย วัสด ุ - 4,050,000 - 4,050,000 
- ค่าสาธารณูปโภค - 25,000 - 25,000 
- คชจ.ประกันคุณภาพฯ  25,000  25,000 
- กองทุนพัฒนาบุคลากร  150,000  150,000 

รวม - 4,250,000 - 4,250,000 
(สี่ล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 

งบประมาณกลาง 
งบประมาณ 

รายการ 
งบแผ่นดิน งบ กศ.ปช. งบ บ.กศ. รวม 

งบด าเนนิงาน 
- ค่าตอบแทนการสอน  - 17,678,361.61 11,000,000 28,678,361.61 
งบรายจา่ยอื่น 
- พัฒนาหลักสูตร - - 450,000 450,000 
- ทุนการศึกษานักศึกษา - 1,340,000 - 1,340,000 

รวม - 19,018,361.61 11,450,000 30,468,361.61 
(สามสิบล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบเอ็ดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) 

 
1.8 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 



จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวงรอบปีการศึกษา 2556 
ล าดับ ข้อเสนอแนะ/แนวทางเสริม การปรับปรุง 
1 ในการเขียนเกณฑ์การประเมิน ควรเขียนให้ตรงกับ

เกณฑ์ของสกอ. 
แก้ไขรายงานการประเมินตนเอง ประจ าปี 
2556 เรียบร้อยแล้ว และในรายงานการ
ประเมินตนเอง ประจ าปี 2557 ได้มีการเขียน
เกณฑ์การประเมินให้ตรงกับเกณฑ์ของ สกอ. 

2 ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็น
หน่วยงานในการวางระบบและกลไก รวมทั้งก ากับ
และควบคุมให้ปฏิบัติตามพันธกิจของส านักฯที่
เกี่ยวข้องกับสกอ.และสมศ. 

มีการวางระบบและกลไกการรับสมัคร
นักศึกษา  โดยจัดท าคู่ มื อการรับสมั คร
นักศึกษา 

3 บุคลากรในส านักงานควรท าความเข้าใจในกฎ 
ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพใน
ปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ 

มีการประชุมเพ่ือแจ้งเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557                
ให้บุคลากรในส านักงานทราบ เพ่ือท าความเข้าใจ      
ในกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
ในปัจจุบัน 

4 การจัดท าคู่ มื อ เ พ่ือ เป็นแนวปฏิบัติ ในระดับ
หลักสูตร/สาขาวิชา ที่เน้นคุณภาพและมาตรฐาน
บัณฑิตในระดับสากลและรองรับ เกณฑ์การ
ประเมินในปีการศึกษา 2557 

มีการจัดท าคู่มือสหกิจศึกษานานาชาติ (เป็น
ภาษาอังกฤษ) เพ่ือให้เป็นสากล 

5 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพงานวิจัยให้
สอดรับกับดัชนีบ่งชี้ 

ไม่มีการด าเนินการเนื่องจากเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2557 ไม่
มีการด าเนินการในส่วนนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 2  



ผลการประเมินรายองค์ประกอบตัวบ่งช้ี  

2.1 ตารางที่ 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ 
เป้า 

หมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมิน  
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที ่5.1 การบริหารของ
หน่ยงานสนับสนุนนนนเพื่อ
การก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบันและอัต
ลักษณ์ของหน่วยงาน
สนับสนุน 
(ทุกหน่วยงาน) 

5 ข้อ 7 ข้อ (1,2,3,4,5,6,7) บรรล ุ

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที ่5.2 ตัวบ่งช้ีพัฒนา
เพิ่มเตมิที่ก าหนดโดย
หน่วยงาน (ถ้ามี) 

4 ข้อ 5 ข้อ (1,2,3,4,5) บรรล ุ
5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
เฉลี่ยรวม 
5 คะแนน 

จากการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 
การบริหารของหน่ยงานสนับสนุนนนนเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและอัตลักษณ์ของ
หน่วยงานสนับสนุน และ ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ตัวบ่งชี้พัฒนาเพ่ิมเติมที่ก าหนดโดยหน่วยงาน  

พบว่าตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ส านักฯ สามารถด าเนินงานได้ครบทุกข้อ คือ 7 ข้อ (1,2,3,4,5,6,7) ผลประเมินได้ 
5 คะแนน  ตัวบ่งชี้ 5.2 ส านักฯ สามารถด าเนินงานได้ครบทุกข้อ คือ 5 ข้อ (1,2,3,4,5) ผลประเมินได้           
5 คะแนน รวมผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ เฉลี่ยรวมได้ 5 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านกั/สถาบัน 

องค์ประกอบ 
ตัว
บ่งชี ้

คะแนนประเมนิเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ   5  5 ระดับคณุภาพดีมาก 
รวม   5  5  

ผลการประเมิน   5  5 ระดับคุณภาพดีมาก 
 

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 

 
การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ส านักฯได้

คะแนนประเมินเฉลี่ย Process 5 คะแนน ผลการประเมินระดับคุณภาพดีมาก 
 
2.3 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา จุดอ่อนและข้อเสนอแนะ  
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 

จุดเด่น 
 บุคลากรในส านักงานมีสว่นรว่มและให้ความรว่มมือในการท างานเป็นอย่างดี เต็มความสามารถและมุ่งมั่น
ในการพัฒนา 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. การเขียนรายงานผลการประเมินตนเองตามหลักธรรมาภิบาล ในข้อ 3 หลักการตอบสนอง  มีการ
ด าเนินการอยู่แล้วหลากหลายช่องทาง ให้เขียนอธิบายเพ่ิมเติมพร้อมหลักฐานประกอบ  
 2. ตัวบ่งชี้ที่ 5.2. การเขียนรายงานผลการประเมินตนเองควรระบุรายละเอียดให้ชัดเจนว่าผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการแต่ละด้านได้คะแนนเท่าไร จะได้ไม่ต้องย้อนกลับไปดูในเล่มสรุปรายงานผล
การประเมินความพึงพอใจ 
 3. ผลการด าเนินงานความเสี่ยง ควรมีการประเมินเปรียบเทียบว่าเมื่อจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
แล้ว มีผลการด าเนินการอย่างไร ความเสี่ยงลดลงหรือไม่ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 



ประจ าปีการศึกษา 2557   
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  การบริหารของหน่วยงานสนับสนุนเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ และเอกลักษณ์ของหน่วยงาน
สนับสนุน 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  
1) รศ.ดร.มานะ  ขาวเมฆ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
1) ผศ.วิวัฒน์  ชินนาทศิริกุล 
2) ผศ.คชินทร์ โกกนุทาภรณ์ 
3) อ.ดร.สุภณิดา พัฒธร 
4) นางกนกพร สัณห์ฤทัย 

โทรศัพท์ : 091-873-1881 โทรศัพท์ : 097-247-4434 
E-mail : mana@vru.ac.th E-mail : nongja_12@hotmail.com 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อ เกณฑ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผล

การวิเคราะห์ SWOT โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของ
หน่วยงานและสอดคล้องกับ
วิสั ยทัศน์ของหน่วยงาน 
มหาวิ ทยาลั ย  รวมทั้ ง
สอดคล้องกับกลุ่มสถาบัน
แ ล ะ เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ข อ ง
หน่วยงาน และพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
แ ล ะ แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ประจ าปี    ตามกรอบเวลา
เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายของแผนกล
ยุทธ์  และเสนอผู้บริหาร
หน่ วยงานและผู้ บริหาร
ระดับมหาวิทยาลั ยเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 

1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์  
(เอกสาร 5.1.1(1)) และมีการประชุม
คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ (เอกสาร 
5.1.1(2)) โดยมีการวิเคราะห์ SWOT และ
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 
มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของหน่วยงาน และ
จัดท าแผนกลยุทธ์ของส านัก (เอกสาร 
5.1.1(3)) 
 
2. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและ
งบประมาณขึ้น (เอกสาร 5.1.1(4)) โดย
คณะกรรมมีหน้าที่จัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
(เอกสาร 5.1.1(4) - 5.1.4(6)) 
 
3. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติ

5.1.1(1) ค าสั่งที่  1675/2556 ลง
วันที่  3 ก.ย. 56 เรื่ อง แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์
ส านักส่ งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  
5.1.1(2) รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์
เพ่ือพิจารณาและวิเคราะห์ SWOT 
ของส านัก 
5.1.1 (3) แผนกลยุทธ์ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ปี 2556-
2560 
5.1.1(4) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารการเงินและงบประมาณ 
ส านักส่ งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
5.1.1(5) รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารการเงินและ
งบประมาณ 
5.1.1 (6) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ส านักส่ งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ปี 2556 - 2560 



ข้อ เกณฑ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ราชการประจ าปีงบประมาณ 2558 โดยมี
โครงการ งบประมาณ และมีตัวบ่งชี้  
เป้าหมาย ของแผนปฏิบัติราชการตามพันธ
กิจและวิสัยทัศน์ของส านักอย่างชัดเจน 
(เอกสาร 5.1.1(7)) และมีการเสนอ
แผนปฏิบัติราชการในที่ประชุมส านัก เพ่ือ
พิจารณาร่วมกัน (เอกสาร 5.1.1 (8)) และ
จั ดท าแผนปฏิบั ติ ราชการประจ าปี
งบประมาณ (เอกสาร 5.1.1 (9)) 
4. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ได้ เสนอแผนปฏิบัติ ราชการต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (เอกสาร 
5.1.1 (10)) 
 
5. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ได้ รายงานผลการด าเนิ นงาน ตาม
แผนปฏิ บั ติ ร าชการต่ อผู้ บ ริ ห า ร
มหาวิทยาลัย โดยมีผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายทุกโครงการใช้งบประมาณ
ไปร้อยละ 97.28 (5.1.1(11)) 

5.1.1(7) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จั ด ท า แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร 
ปีงบประมาณ 2558 ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
5.1.1(8) รายงานการประชุม ส านัก
ส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน 
ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 17 กันยายน 
2557  
5.1.1 (9 )  แผนปฏิ บั ติ ราชการ
ปีงบประมาณ 2558 
5.1.1(10) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 
2557 
5.1.1(11) บันทึกรายงานผลการ
ด า เนิ นงานตามแผนกลยุ ทธ์  
แผนปฏิบัติราชการของส านัก รอบ 
12 เดือนปีงบประมาณ 2557 และ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนิน
โครงการตามแผนปฏิ บั ติ การ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รอบ 3 เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน 

2 ด าเนินการน าข้อมู ลทาง
การเงินไปใช้ในการวิเคราะห์
ค่ าใช้ จ่ ายและวิ เคราะห์
สถานะทางการเงิน และความ
มั่นคงของหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง และจัดท ารายงาน
ทางการเงินอย่างเป็นระบบ 
รายงานต่ อผู้ บริ หารของ
หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย 
รวมถึงติดตามผลการใช้เงินให้
เป็นไปตามเป้าหมาย และน า
ข้อมูลจากรายงานไปใช้ในการ
วางแผนการตัดสินใจ 

1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและ
งบประมาณของส านัก เพ่ือด าเนินงานบริหาร
การเงินและงบประมาณของส านัก (เอกสาร 
5.1.2(1)) มีการน าข้อมูลสรุปรายงานการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2557 
(เอกสาร 5.1.2(2)) มาใช้ในการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย เพ่ือพิจารณาและวิเคราะห์จัดสรร
งบประมาณให้เหมาะสมกับโครงการและ
กิจกรรมตามพันธกิจของส านัก ในปี 2558 
(เอกสาร5.1.2(3))  เพ่ือให้สอดคล้องกับ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 
(เอกสาร 5.1.2(4))  และทบทวนและจัดสรร
การใช้จ่ายงบประมาณตามหมวดเงิน จัดท า

5.1.2(1) ค าสั่ง ที่ 2409/2556 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงิน
และงบประมาณ ส านักส่งเสริ ม
วิชาการและงานทะเบียน 
5.1.2(2)  สรุปรายงานการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2557 
5.1.2(3) รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารการเงินและ
งบประมาณครั้งที่ 1/2558 วันที่ 24 
ตุลาคม 2557 
5.1.2(4) เอกสารแสดงงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 



ข้อ เกณฑ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
แผนการใช้ จ่ ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ 2558 (เอกสาร 5.1.2(5))   
 

2. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็น
ระบบ โดยท าจัดรายงานสรุปการเบิกใช้
งบประมาณ (เอกสาร 5.1.2(6)) และ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ (เอกสาร 5.1.2(7)) 
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารการเงินและ
งบประมาณส านักและมหาวิทยาลัยทุก 3 
เดือน (เอกสาร 5.1.2(8) -  5.1.2(9)) 
 

3. มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
การเงินและงบประมาณของส านักเพ่ือ
น าเสนอรายงานสรุปการเบิกใช้งบประมาณ 
และรายงานความก้าวหน้าการด าเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย วิเคราะห์สถานะทาง
การเงิน และติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย รวมถึงพิจารณาวางแผนการ
ใช้งบประมาณคงเหลือให้เหมาะสมต่อการ
ด าเนินการโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ (เอกสาร 5.1.2(9)) 
 
 

5.1.2(5) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
5.1.2(6) รายงานการเบิ กใช้
งบประมาณ แผ่นดิน งบรายได้  
(กศ.ปช.และ บกศ.)ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 3 เดือน  
รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน 
5.1.2(7)รายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติ
ราชการรอบ 3 เดือน  รอบ 6 เดือน 
และรอบ 9 เดือน 
5.1.2(8) บันทึกข้อความ ที่  ศธ 
0551.11/049  บันทึกข้อความ ที่ ศธ 
0551.11/204 และบันทึกข้อความ ที่ 
ศธ 0551.11/536 
5.1.2(9) รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารการเงินและ
งบประมาณ ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 26 
ธ.ค. 2557 ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 27 
มีนาคม 2558 และครั้งที่ 4/2558 
วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 

3 ด าเนินงานตามแผนบริหาร        
ความเสี่ยงที่เป็นผลจากการ
วิเคราะห์ และระบุปัจจัยเสี่ยง      
ที่ เกิดจากปัจจัยภายนอก 
หรื อปั จจั ยที่ ไม่ สามารถ
ควบคุมได้  ที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของ
หน่วยงาน  เพ่ือให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม 
 
 
 

1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ที่ 
2458/2557 ลงวั นที่  12 ธั นวาคม 2557 
(เอกสาร 5.3.1 (1)) โดยประกอบด้ วย
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนเป็นประธานและ มีตัวแทนฝ่าย
ต่างๆ  ในส านักส่งเสริมวิชาการเป็นกรรมการ  
โดยมีหน้าที่จัดท าคู่มือบริหารความเสี่ยง 
วิเคราะห์และระบุปัจจัยความเสี่ยง ติดตาม 
การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ก าหนดแนวทางและข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง และการ
แต่ งตั้ งคณะกรรมการติ ดตามและ

5.1.3 (1) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ที่ 2458/2557 ลงวันที่ 
12 ธันวาคม 2557 
5.1.3 (2) ค าสั่งส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 002/2557 ลงวันที่ 
12 ธันวาคม 2557 
5.1.3 (3) ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะชุ ม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้ง
ที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม  2557 
5.1.3 (4)  คู่มือบริหารความเสียง 
5.1.3 (5) แผนการจัดการบริหารความ
เสี่ยง 
5.1.3 (6) บันทึกข้อความ ที่ 862/2557 
วันที่ 29 ธันวาคม 2557 



ข้อ เกณฑ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง(เอกสาร 
5.3.1 (2)) 
 

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุม 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 4/2557         
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 (เอกสาร 5.1.3 (3))  
เพ่ือ  
2.1 ก าหนดนโยบายบริหาร ความเสี่ยง  
2.2 ระบุความเสี่ยง  
2.3 จัดท าคู่มือบริหารความเสี่ยง (เอกสาร 
5.1.3 (4)) 
2.4 การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง  
ระเบียบวาระที่ 4.4 (เอกสาร 5.1.3 (3))   
2.5 แผนการจัดการความเสี่ยง (เอกสาร 
5.1.3 (5)) 
 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายงาน
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง และแผนจัดการ
ความเสี่ ยง ต่อ ส านักงานอธิการบดี  
(เอกสาร 5.1.3 (6)) 
 

4. คณะกรรมการบริหารความเสียงจัดท า
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุง
การควบคุมภายใน (แบบรายงาน ปย.2) 
(เอกสาร 5.1.3 (7)) 
 

5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยง ตรวจสอบแบบรายงาน
ตรวจแบบรายงาน ปย 2 สรุปผลการด าเนิน
กิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง เพ่ือ
รายงานการติดตามและรายงาน (Risk 
monitoring) โดยการติดตามผลประกอบด้วย 
ความเสี่ยง กิจกรรมที่ควบคุม ผลลัพธ์ของ
การท ากิจกรรม ระยะเวลา ด าเนินการ ความ
คืบหน้า ปัญหาและอุปสรรค (เอกสาร 5.1.3 
(8)) 
 

6. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยงรายงานผลการประเมินผล
และปรับปรุ งการควบคุ มภายในต่ อ
คณะกรรมการประจ าส่วนรายการ ส านัก

5.1.3 (7) ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการรบริหารความเสี่ยงครั้ง
ที่ 1/2558 เมื่อวันพุธที่ 14 มกราคม 
2558 
5.1.3 (8) ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ค ณ ะก ร ร ม ก า ร ติ ด ต า มและ
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
ครั้ งที่  1/2558 เมื่อวันพุธที่  22 
กรกฎาคม  2558  
5.1.3 (9) รายงานการประชุม
คณะกรรมการ ประจ าส่วนราชการ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 5.1.3 (10) รายงานการประชุม
คณะกรรมการ ประกันคุณภาพ  
ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
5.1.3 (11) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้ง
ที่ 2/2558 เมื่อวันที่พุธที่ 19 
สิงหาคม 2558 



ข้อ เกณฑ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (เอกสาร 
5.1.3 (9)) และคณะกรรมการประกันคุณภาพ  
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(เอกสาร 5.1.3 (10)) มีข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินการบริการความเสียงต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือน าไปใช้ใน
การวางแผน การด าเนินการบริการความ
เสี่ยงต่อไป (เอกสาร 5.1.3 (10)) 
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงน า
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ ส านักส่งเสริมวิชาการ ด าเนินการ
ปรับปรุง เพ่ือวางแผนการด าเนินการบริหาร
ความเสี่ยงในปีการศึกษา 2558  (เอกสาร 
5.1.3 (11)) 

4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิ
บาลอย่างครบถ้วนทั้ ง 10 
ประการที่ อธิ บายผลการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน 
 

 

ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล เป็น
เครื่องมือในการบริหาร ตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริม
ให้ใช้หลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองค์กร 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 ข้อ คือ 
 
1) หลั กประสิ ทธิ ผล  ส านั กมี การ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการที่
ก าหนดไว้ โดยค านึ งถึ ง Input และ 
Output  ซึ่งเป็นไปตามแผน เป้าหมาย
และตัวชี้ วัดผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบั ติ ราชการตามภารกิ จที่
ก าหนด หลั กประหยั ดและคุมค่ า 
(เอกสาร 5.1.4(1) - 5.1.4(2))  
 
2) หลักประสิทธิภาพ มีการน าระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ ได้แก่ มีโปรแกรมซอฟแวร์
ส าเร็จรูประบบจัดการชั้นเรียน(เอกสาร 
5.1.4 (3) ส าหรับเป็นฐานข้อมูลงาน
ทะเบียนและงานจัดการเรียนการสอน  มี
คู่มือการปฏิบัติงาน (เอกสาร 5.1.4 (4)) 
และมีคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอ ต่อการใช้
งานพร้อมให้สืบค้นความรู้ผ่าน ระบบ 

5.1.4(1)  แผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ปีงบประมาณ 2558  
5.1.4 (2) รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ 
5.1.4(3 ) เ อกส า รคู่ มื อ ก า ร ใ ช้
โปรแกรม ระบบจัดการชั้นเรียน  
5.1.4(4) คู่มือการปฏิบัติงาน ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
5.1.4(5) Print out เว็บไซต์ของ
ส านัก แสดงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร และแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและ
สายตรงผู้บรหิาร การประเมินผล
การสอนของอาจารย์ ระบบ CMS 
และงานต่าง ๆ  ของส านัก 
5.1.4(6) แบบ มรว. 15 ค าร้องขอ
หนังสือรับรอง  
5.1.4(7) แบบมรว.16 ค าร้องขอใบ
รายงานผลการเรียน 
5.1.4(8) คู่มือการรับสมัครนักศึกษา 
ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ 
5.1.5(9) แผนพับรับสมัครศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี 



ข้อ เกณฑ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
internet ผู้ รั บบริ การสามารถติ ดต่ อ
ผู้บริหารและบริการต่างๆของส านักผ่าน
ช่องทางต่างๆและสื่อเทคโนโลยี (เอกสาร 
5.1.4 (5))  
 
3) หลักการตอบสนอง มีการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายช่องทาง มี
การรับสมัครนักศึกษาหลากหลายวิธี 
เพ่ือตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษา 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ในเรื่องเวลาใน
การให้บริการ มีการก าหนดเวลาในการ
ให้บริการที่ชัดเจน เช่น แบบ มรว. 15 
ค าร้ องขอหนั งสื อรับรอง เอกสาร 
5.1.4(6)) และ แบบมรว.16 ค าร้องขอใบ
รายงานผลการเรียน เอกสาร 5.1.4(7)) 
มีการระบุเวลายืนค าร้อง และ เวลารับ 
และช่องทางการให้บริการ มีช่องทางใน
การรับสมัครเป็นนักศึกษาหลายช่องทาง
เช่น การรับสมัครเป็นนักศึกษา ออนไลน์ 
การรับสมัครตรงที่มหาวิทยาลัย และรับ
สมั ครเป็ นนั กศึ กษาตามโรงเรี ยน
เป้าหมายโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(เอกสาร 5.1.4(8)) , (เอกสาร 5.1.4(9)) 
 
4) หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหารของส านัก
ได้ รับการแต่ งตั้ ง เป็นกรรมการหรือ
คณะท างาน ในกิจการของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์อย่ างต่อเนื่ อง 
(เอกสาร 5.1.4(10), 5.1.4(11), 5.1.4(12))  
 
5) หลักความโปร่งใส ผู้บริหารได้มีการ
ประเมินผลงานของบุคลากรโดยใช้หลัก
ความโปร่งใส มีการพิจารณาผลงาน
ร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้ ถูก
ประเมินโดยเปิดเผยผลการประเมินให้
ทราบและเสนอแนะแนวทางร่วมกันใน
การ พั ฒนางานของส านั ก  มี การ

5.1.4(10) ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการวิชาการ 
5.1.4(11) ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาผลงาน
วิชาการ ต ารา 
5.1.4(12) ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย5.1.4(13) 
ค าสั่ ง แต่ งตั้ ง คณะกรรมการ
ประเมินผลงานของบุคลากร 
5.1.4(14) คู่ มื อประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ของข้าราชการ สังกัด
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ว ไ ล ย
อลงกรณ์ ฯ 
5.1.4(15) ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
5.1.4(16) ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
5.1.4(17) ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง ร อ ง
ผู้อ านวยการ 
5.1.4(18) หนังสือมอบหมายงาน 
5.1.4(19) คู่ มื อการปฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ 
5.1.4(20) เอกสารประกอบ การ
อบรมพนั กงานมหาวิทยาลั ย
ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย 
5.1.4(21) รายงานการประชุ ม
บุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน  



ข้อ เกณฑ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ด าเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ทุก
ขั้นตอน (เอกสาร 5.1.4(13), 5.1.4(14)) 
6) หลักการมีส่วนร่วม มีการบริหารงาน
และก ากับการด าเนินงานในรูปของ
คณะกรรมการ  มีการแบ่งงานตาม
โครงสร้างการบริหารของหน่วยงาน และ
มี ก า รแต่ ง ตั้ ง บุ คล ากรร่ ว ม  เป็ น
คณะกรรมการ และคณะท างานต่างๆ 
เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
(เอกสาร 5.1.4(15) -  5.1.4(16)) 
 
7) หลักการกระจายอ านาจ มีการแต่งตั้ง
รองผู้อ านวยการส านักและมอบหมาย
งานในความรับผิดชอบของผู้อ านวยการ
ให้รองผู้อ านวยการส านัก (เอกสาร 
5.1.4(17) – 5.1.4 (18)) 
 
8) หลักนิติธรรม มีการบริหารงานโดยถือ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย (เอกสาร 5.1.4(19) - 
5.1.4(20))  
 
9) หลักความเสมอภาค มีการมอบหมาย
ให้บุคลากรรับผิดชอบงานตามภารกิจ
โดยยึดหลัก ความเสมอภาค ให้บุคลากร
ทุ กคนแสดงความคิ ด เห็ นต่ อการ
ด าเนินงานต่างๆของส านัก (เอกสาร 
5.1.4(21)) 
 

10) หลักมุ่งมั่นฉันทามติ มีการประชุม
บุ คลากรเ พ่ื อรั บฟั ง ความคิ ด เห็ น 
ข้ อเสนอแนะและมีมติ ร่ วมกันเพ่ือ
ด าเนินงาน/กิจกรรมของส านัก (เอกสาร 
5.1.4(21)) 

5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ ดี จาก
ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล 
ทักษะ   ของผู้มีประสบการณ์

1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ด าเนินการบริหารจัดการความรู้โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้อ านวยการ         

5.1.5 (1)  ค าสั่งที่ 076/2557 
5.1.5 (2)  บันทึกเชิญประชุมระดม        
ความคิดเห็นเลือกองค์ความรู้ 



ข้อ เกณฑ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ตรง และแหล่งเรียนรู้ อ่ืน  ๆ
ต า ม ป ร ะ เ ด็ น ค ว า ม รู้
ครอบคลุ มพั นธกิ จของ
หน่วยงานจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษรและน ามา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

รองผู้อ านวยการ และบุคลากรทุกฝ่าย 
(เอกสาร 5.1.5 (1))  
2. ส านักได้ด าเนินการทบทวนและจัดท า
แผนการจัดการความรู้ประจ าปีการศึกษา 
2557 โดยจัดประชุมบุคลากรส านัก เพ่ือ
ทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
จัดการความรู้ คัดเลือกและก าหนดขอบเขต
ของการจัดการความรู้ และได้ระบุ เป็น
ความรู้ที่ต้องการทราบ คือ “การรับสมัคร
นักศึกษาระดับปริญญาตรี”  (เอกสาร 
5.1.5 (2) - 5.1.5 (4))  
3. ส านักได้จัดท าแผนและเป้าหมายในการ
จัดการความรู้ปีการศึกษา 2557 ให้
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 ของ
ส านัก เรื่อง ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1.1ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนภาคปกติและภาคพิเศษ และ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาระบบการบริหาร บริการ และ
วิชาการ กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบงานวิชาการและงานทะเบี ยน 
(เอกสาร 5.1.5 (5))  
4. ส านักมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายบุคคล
ที่จะได้รับการพัฒนาความรู้เรื่องการรับ
สมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (เอกสาร 
5.1.5 (6)) 
5. จั ดโครงการต่ าง ๆ เ พ่ื อพั ฒนา
กลุ่มเป้าหมายให้ได้รับการพัฒนาความรู้ 

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การรับสมัคร
นักศึกษาระดับปริญญาตรี” (เอกสาร 5.1.5 
(7))  

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การรับสมัคร
นักศึกษาระดับปริญญาตรี” (เอกสาร 5.1.5 
(8))  
6. มีการรวบรวมความรู้เรื่องการรบัสมัคร
นักศึกษาระดับปริญญาตรี และจดัเก็บอย่าง

5.1.5 (3)  เอกสารลงนามการประชุม 
5.1.5 (4)  รายงานการประชุม ครั้งที่ 
1/2557 วันที่ 10 กันยายน 2557  ซึ่งมี
วาระการก าหนด KM ของส านักดังนี้ 
        ก าหนดขอบเขตของ KM คือ         
“การรับสมัครนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี”  
5.1.5 (5) แผนการจัดการความรู้เรื่อง
การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี 
5.1.5 (6)  แผนการจัดการความรู้เรื่อง
การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี 
5.1.5 (7)  รายงานผลการรายงานผล        
การด าเนินงานโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ “การรับสมัครนักศึกษา ครั้ง
ที่ 1” วันที่ 19 กันยายน 2557)  
5.1.5 (8)  รายงานผลการรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
“การรับสมัครนักศึกษา ครั้งที่ 2” 
วันที่ 30 กันยายน 2557)  
5.1.5 (9) คู่มือการสมัครศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ แบบ
ออนไลน์ 
5.1.5 (10) Print out เว็บไซต์ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แสดงข้อมูล KM 
5.1.5 (11) ใบลงนามการรับคู่มือการ
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 



ข้อ เกณฑ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร โดยจดัท าคู่มือ “คู่มือการสมัครศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรภีาคปกติ แบบออนไลน์” 
(เอกสาร 5.1.5(9)) เผยแพร่คู่มือ “การรับ
สมัครนักศึกษาปริญญาตรี” ในเวบ็ไซต์
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
(เอกสาร 5.1.5(10)) แจกคู่มือการรับสมัคร
ให้กับกลุ่มเป้าหมายในการจัดการความรู้
(เอกสาร5.1.5(11)) 

6 การก ากับติดตามผล
การด าเนินงานตาม
แผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากร 
 
 

 

1. มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารส านัก ปีการศึกษา 2556 ต่อที่
ประชุมส านัก (เอกสาร 5.1.6(1)) 
 
2. ผู้บริหารจัดท าแผนบริหารส านักโดยน า
ข้อมูลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในและข้อเสนอแนะต่างๆ จากการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยมาจัดท าแผน
บริหารส านัก(เอกสาร 5.1.6 (1)  และมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนแผนพัฒนา
บุคลากรของส านัก (เอกสาร 5.1.6 (2) 
เพ่ือให้การส่งเสริมพัฒนาผู้บริหารบุคลากร
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น(เอกสาร 5.1.6 (3)  มี
การเสนอแผนพัฒนาบุคลากรต่อที่ประชุม
ส านัก เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการพิจารณา
(เอกสาร 5.1.6 (4)  
 
3.. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารส านักและแผนพัฒนาบุคลากร  โดย
รายงานผลในที่ประชุมส านักและรายงานต่อ
คณะกรรมการประจ าส่วนราชการ (เอกสาร 
5.1.6(5) - 5.1.6(8) 

5.1.6(1) รายงานการประชุมส านัก 
ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 
2557 
5.1.6(2) แผนบริ หารส านั ก ปี
การศึกษา 2557 
5.1.6(3) ค าสั่ งมหาวิทยาลั ยที่  
2548/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สั่ง ณ 
วันที่ 22 ธันวาคม 2557 
5.1.6(4) แผนพัฒนาบุ คลากร 
ปีงบประมาณ 2558 ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
5.1.6(5) รายงานการประชุมส านัก ครั้ง
ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2558 
5.1.6 (6) รายงานการประชุมส านัก 
ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 
2558 
5.1.6(7) รายงานสรุปการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารส านัก ปีการศึกษา 
2557 
5.1.6(8) รายงานสรุปการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาบุคลากร 
5.1.6(9) รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการ ประจ าส่วนราชการ 

7 ด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตาม
ระบบและกลไกที่เหมาะสม

1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมี
การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพ

5.1.7(1) นโยบายการประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย 



ข้อ เกณฑ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
และสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของหน่วยงาน
ที่ได้ปรับให้การด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารงาน
ห น่ ว ย ง า น ต า ม ป ก ติ ที่
ประกอบด้วยการควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และ       การประเมิน
คุณภาพ 

ของมหาวิทยาลัย (เอกสาร5.1.7(1))           
มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยมีการจัดท าคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของส านั ก          
ปีการศึกษา 2557 (เอกสาร5.1.7(2)) มีการ
จัดท าค าสั่งเพ่ือมอบหมายหน้าที่และการมี
ส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพ (เอกสาร 
5.1.7(3), 5.1.7(4) มีการน าผลการประเมิน
คุณภาพการศึ กษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2556 (เอกสาร 5.1.7(5)) เสนอ
คณะกรรมการบริหารส านักเพ่ือรายงานผล
และวิเคราะห์การด าเนินงาน (เอกสาร 
5.1.7(6)) โดยจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เสนอที่
ประชุมส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน วันที่ 17 กันยายน 2557 (เอกสาร 
5.1.7(7)) เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
ฉบับสมบูรณ์ (เอกสาร 5.1.7(8))  และมี
การปรับปรุงและพัฒนางานในส่วนต่าง ๆ  
ตามข้อเสนอแนะ (เอกสาร 5.1.7(9))  ดังนี้ 
    1) มีการวางระบบและกลไกในการรับ
สมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  (เอกสาร 
5.1.7(10)) 
    2) การจั ดท าคู่ มื อสหกิ จศึ กษา 
(นานาชาติ) เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ ที่ เน้น
คุณภาพและมาตรฐานบัณฑิต ในระดับ
สากล (เอกสาร 5.1.7(11)) 
    3) แก้ไขเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ให้ตรงตามเกณฑ์ของ 
สกอ. ในรายงาน      การประเมินตนเอง 
ประจ าปีการศึกษา 2556 และในรายงาน
การประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 
2557 (เอกสาร 5.1.7(12), 5.1.7(13)) 
    4) มีการประชุมเพ่ือแจ้งเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2557 ให้บุคลากรในส านักงาน

5.1.7(2) คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2557 ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
5.1.7(3) ค าสั่ง ที่ 697/2558 เรื่อง 
แต่ งตั้ งคณะกรรมการประกั น
คุณภาพการศึกษา ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
5.1.7(4) ค าสั่ง ที่ 694/2558 เรื่อง 
แต่งตั้งผู้ก ากับดูแลและผู้รับผิดชอบ
ตั วบ่ งชี้ ก ารประกั นคุ ณภาพ
การศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 
5.1.7(5) รายงานสรุปผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2556 ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
5.1.7(6) รายงานการประชุมส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 รายงานผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2556 
5.1.7(7)  รายงานการประชุมส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
วันที่ 17 กันยายน 2557 พิจารณา
แผนพัฒนาคุณภาพ 
5.1.7(8) แผนพัฒนาคุณภาพจากผล
การประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน
วงรอบปีการศึกษา 2556 ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
5.1.7(9) รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วงรอบปีการศึกษา 2556 
5.1.7(10) คู่มือการรับสมัครนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี 
5.1 .7(11)  คู่ มื อสหกิ จศึ กษา 
(ภาษาอังกฤษ) 



ข้อ เกณฑ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ทราบ เพ่ือท าความเข้าใจในกฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพในปัจจุบัน 
(เอกสาร 5.1.7(14)) 
 
2. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
สนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มี
ความรู้และท าความเข้าใจในงานประกัน
คุณภาพโดยน าข้อมูล เข้าที่ประชุมส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (เอกสาร 
5.1.7(15) - 5.1.7(18)) และส่งบุคลากรเข้า
ร่ วมประชุม/อบรมกับมหาวิทยาลั ย 
(เอกสาร 5.1.7(19))  
 
3. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมี
การน าระบบการประกันคุณภาพมาใช้เป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการท างาน โดยเริ่ม
จากการวางแผนการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
2558  (เอกสาร 5.1.7(20)  และมีการ
จัดท ารายงานผลการด าเนิ นงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ รอบ 3 เดือน 6 เดือน 
และ 9 เดือน แสดงการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริ หารการเงิ นและ
งบประมาณของส านัก (เอกสาร 5.1.7(21)) 
และเสนอมหาวิ ทยาลั ย ( เอกสาร 
5.1.7(22)) เพ่ือตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผลและปรับปรุงเพ่ือพัฒนาให้การ
ด าเนินงานบรรลุ เป้าหมาย และมีการ
พัฒนางานอย่ างต่ อเนื่ อง (เอกสาร 
5.1.7(23))      มีการรายงานผลการประเมิน
ตนเองรอบ 12 เดือนให้คณะกรรมการ
ประจ าส่วนราชการ และคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพของส านักพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะแนวทางในการด าเนินงาน 
(เอกสาร 5.1.7(24) – 5.1.7 (25))  

5.1.7(12) รายงานการประเมินตนเอง 
ประจ าปี 2556  
5.1.7(13) รายงานการประเมิน
ตนเอง ประจ าปี 2557 
5.1.7(14) รายงานการประชุมส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
วันที่ 12 มีนาคม 2558 แจ้งเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2557 
5.1.7(15) รายงานการประชุมส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 รายงานผล
การประเมินการประกันคุณภาพ  ปี
การศึกษา 2556 
5.1.7 (16) รายงานการประชุมส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
วันที่ 12 มีนาคม 2558 แจ้งเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2557 และ
พิจารณาก าหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
5.1.7(17)  รายงานการประชุมส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 8 
มิถุนายน 2558 รายงานผลการประเมิน
ตนเอง รอบ 9 เดือน 
5.1.7(18) รายงานการประชุมส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 รายงานผล
การประเมินตนเอง รอบ 12 เดือน 
5.1.7(19) บันทึกข้อความและค าสั่ง
ให้ เข้ าร่ วมประชุมเกี่ ยวกับงาน
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
5.1.7(20) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 2558 ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
5.1.7(21) คณะกรรมการบริหารการเงิน
และงบประมาณของส านัก ครั้ งที่  
1/2558 – 4/2558 



ข้อ เกณฑ์ ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.1.7(22) บันทึกข้อความ ส่งรายงาน
ความก้าวหน้าการด าเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 รอบ 3 เดือน  6 เดือน และ 
9 เดือน 
5.1.7(23) รายงานการประชุม
คณะกรรมการ ประจ าส่วนราชการ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
5.1.7(24) รายงานการประชุม
คณะกรรมการ ประกันคุณภาพ  ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมายปี 2557 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
มีผลการด าเนินการ 5 

ข้อ 
7 ข้อ 5  บรรลุ 

  



ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 บริการแบบกัลยาณมิตร   (ตัวบ่งชี้พัฒนา)  
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  
1) รศ.ดร.มานะ  ขาวเมฆ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
1) ผศ.วิวัฒน์  ชินนาทศิริกุล 
2) ผศ.คชินทร์ โกกนุทาภรณ์ 
3) อ.ดร.สุภณิดา พัฒธร 
4) นางกนกพร สัณห์ฤทัย 

โทรศัพท์ : 091-873-1881 โทรศัพท์ : 097-247-4434 
E-mail : mana@vru.ac.th E-mail : nongja_12@hotmail.com 

 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมการผลิตบัณฑิต           
การพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร ให้บริการด้านวิชาการและงานทะเบียนตลอดจนบริหารจัดการประสานงาน        
ด้านวิชาการกับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา  ประชาชนทั่วไปและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย มุ่งเน้นการบริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ  เกิดทัศนคติที่ดีต่อการรับบริการ และมีความ
พึงพอใจสูงสุด       อันจะน าไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กร 
   การบริการแบบกัลยาณมิตร หมายถึง การให้ความช่วยเหลือหรือการด าเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อ่ืน
ประดุจเป็นเพื่อนสนิท โดยมีหลักการให้บริการดังนี้ 
   1. บริการด้วยความเต็มใจ (จิตบริการ)  เป็นการให้บริการด้วยอาการยิ้มแย้มแจ่มใส กระตือรือร้น สะดวกและ
เป็นกันเอง 
   2. บริการด้วยวาจาสุภาพ เป็นการให้บริการด้วยค าพูดที่สุภาพ น้ าเสียงที่พูดชัดเจน เป็นมิตร   
  3. บริการอย่างผู้มีปัญญา   เป็นการให้บริการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว อธิบายในสิ่งที่ผู้มารับบริการไม่รู้ ได้
ด้วยความชัดเจน และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม 
  4. บริการแบบผู้แนะน าที่ดี  เป็นการแนะน าบริการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ท าให้เกิด
ความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ 
   5. บริการด้วยความอดทน เป็นการรับฟังค าติชม การซักถามซ้ า ๆ หรือ บ่อย ๆ และอดทนต่อค าพูด
และอารมณ์ฉุนเฉียวของผู้รับบริการ โดยไม่เกิดอารมณ์คล้อยตาม   
  6. บริการอย่างผู้รู้ การที่ผู้ให้บริการสามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อน ให้เข้าใจ โดยเกิดจากความรู้ ความ
เข้าใจ ในงานที่ให้บริการอย่างลึกซึ้ง และรวดเร็ว 
  7. บริการเสมอภาค ให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกคนด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันตามล าดับก่อน – 
หลัง 
  
เกณฑ์มาตรฐาน  
 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านการให้บริการ 
 2. มีการวางแผนการด าเนินงานด้านการให้บริการ 
 3. มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานด้านการให้บริการ และจัดท ารายงานสรุปผลความพึงพอใจ 
  ในการให้บริการ เสนอต่อที่ประชุมส านัก 
 4. มีผลคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่ต่ ากว่า 3.51 ในทุกด้าน    
 5. น าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ และมีการสนับสนุนส่งเสริม 
  ให้เกิดการบริการแบบกัลยาณมิตรอย่างต่อเนื่อง  
 



เกณฑ์การประเมิน  
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
  
ผลการด าเนินงาน   
ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
1.  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน                  ด้านการให้บริการ ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน (เอกสาร 5.2.1(1)) มีการก าหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การให้บริการ
แบบกัลยาณมิตร (เอกสาร 5.2.1(2)) และมีการวางแผนการด าเนินงานการ
ให้บริการโดยก าหนดแนวคิด ความหมาย การบริการแบบกัลยาณมิตร และ
ช่องทางการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการแบบกัลยาณมิตร          ใน
การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านการให้บริการ (เอกสาร 5.2.1(3)  
2.  มีการจัดท ารายงานสรุปผลความพึงพอใจในการให้บริการ ประจ าปี
การศึกษา 2557  มีผลคะแนนเฉลี่ยแต่ละด้าน ดังนี้  
    1) ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ 4.84 คะแนน 
    2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ตามอัตลักษณ์ “บริการแบบกัลยาณมิตร”) 
4.82 คะแนน 
    3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.83 คะแนน 
    รวมผลคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เฉลี่ยทั้งสามด้าน 4.83 
คะแนน(เอกสาร 5.2.1(4)) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านการ
ให้บริการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รอบ 12 เดือน เพ่ือเป็นการ
ก ากับติดตามผลการด าเนินงานด้านการให้บริการ และน าผลการประเมินมา
ใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ (เอกสาร 5.2.1(5)) 
3.  มีการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการบริการแบบกัลยาณมิตรอย่างต่อเนื่อง 
โดยการมอบของรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับคะแนนการประเมินความพึงพอใจ
รายบุคคลสูงสุด        ในการประชุมส านัก เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 
(เอกสาร5.2.1(6)) 
 

5.2.1(1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ด าเนินงานด้านการใหบ้ริการส านกั
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
5.2.1(2) ค าสั่งแต่งตั้งผู้ก ากับดูแลและ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษา ส านักส่งเสริมวชิาการและ 
งานทะเบียน 
5.2.1(3) รายงานการประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานด้านการ
ให้บริการส านักสง่เสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน วนัที่ 2 เมษายน 2558 
5.2.1(4) รายงานสรุปผลความพึงพอใจ 
ในการให้บริการ ประจ าปีการศึกษา 2557  
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
5.2.1(5) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านการใหบ้ริการส านกั
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วนัที่ 24 
กรกฎาคม 2558 
5.2.1(6) รายงานการประชุม ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน วันที ่28 
กรกฎาคม 2558 

 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมายปี 2557 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
มีผลการด าเนินงาน 4 

ข้อ 
5 5 บรรลุ 

 

 



ภาพกิจกรรมตรวจประเมิน 

 
 

 



 

 
 



ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาลัย ส านัก 
สถาบัน ปีการศึกษา 2557 

 



 
 
 
 



 


