
 
 

 
 
 
 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปีการศึกษา 2559 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายงาน ณ วันที ่9 สิงหาคม 2560 
 



ค าน า 
 

การประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงานสนับสนุน ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน           
คณะผู้ประเมินซึ่ งประกอบด้วยคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย  ได้ร่วมกันประเมินคุณภาพภายใน                
โดยด าเนินการประเมิน ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 

คณะผู้ประเมินได้จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ เพ่ือสรุปผลที่
คณะกรรมการประเมินตามสภาพจริงในช่วงปีการศึกษา 2559 ที่พบจาก (1) การวิเคราะห์รายงานการ
ประเมินตนเอง (2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง              
(3) การศึกษาร่องรอยหลักฐาน เอกสารต่างๆ และ (4) การเยี่ยมชมส านักฯ  ทั้งนี้คณะผู้ประเมินได้ใช้มุมมอง    
โดยปรับการประเมินให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง โดยค านึงถึงปรัชญา วิสัยทัศน์ และลักษณะเฉพาะ
ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้มากที่สุด 

คณะกรรมการประเมิน หวังว่า ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและมหาวิทยาลัยจะได้น าผล
การประเมินนี้ ไปใช้ในการรักษาจุดเด่น และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุง ตามบทบาทหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา 
และน าไปสู่การพัฒนาผลงานในทุกพันธกิจ ตามความมุ่งหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์ของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรวมถึงมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย  คลังพหล) 
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

วันที่    9   สิงหาคม 2560 

 
 
 
 
 
 
 

 



บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
  
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอน การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร ให้บริการด้านวิชาการและงาน
ทะเบียน ตลอดจนบริหารจัดการ ประสานงานด้านวิชาการกับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีปรัชญาในการบริหารจัดการศึกษา คือ “บริการดีวิชาการ
เด่นเน้นเทคโนโลยี” มีวิสัยทัศน์ที่เป็นแนวทางการด าเนินงาน คือ“ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เป็นหน่วยงานชั้นน าที่สนับสนุนด้านวิชาการเพื่อมหาวิทยาลัยก้าวสู่อาเซียน” และมีการก าหนดอัตลักษณ์
ของหน่วยงาน คือ “บริการแบบกัลยาณมิตร” 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงมีการแบ่งกลุ่มงานภายในออกเป็น 
3 กลุ่มงาน ดังนี้งานกลุ่มที่ 1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานกลุ่มที่ 2 งานมาตรฐานหลักสูตรและพัฒนาการ
เรียนการสอน งานกลุ่มที่ 3 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน  

องค์ประกอบ จ านวนตัวบ่งช้ี คะแนนประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1 3 3.70 ดี 
องค์ประกอบที่ 2  1 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 4 4.03 ด ี
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



วิธีการประเมิน   
          1) การวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจประเมิน) 
 1.1) การด าเนินการก่อนการตรวจประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  ได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน โดยก าหนดวันประเมิน ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2560 และได้มีการประชุมคณะกรรมการก่อนการ
ตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐานและเกณฑ์ประเมิน
ของแต่ละตัวบ่งชี้ และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ก าหนดประเด็นที่ต้องตรวจสอบระหว่างการตรวจ
ประเมิน วางแผนการตรวจประเมิน มอบหมายภาระงานให้คณะกรรมการประเมินแต่ละคนปฏิบัติ  

1.2) การด าเนินการระหว่างตรวจประเมิน  มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย 
  (1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านักประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารส านักและบุคลากร เจ้ าหน้าที่  เ พ่ือแนะน าคณะกรรมการตรวจประเมิน                       
แจ้งวัตถุประสงค์การตรวจประเมิน และรับฟังการสรุปผลการด าเนินงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
  (2) สัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้อ านวยการ ผู้แทน
บุคลากร/เจ้าหน้าที่   
  (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 และผู้ที่เกี่ยวข้อง เปิด
โอกาสให้หน่วยงานได้ชี้แจง ท าความเข้าใจร่วมกัน เป็นอันสิ้นสุดกระบวนการตรวจประเมิน 
    (2) คณะกรรมการผู้ประเมินได้มีการประชุมทบทวนร่างรายงานผลการประเมิน 
และประสานกับผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องหรือทักท้วง 
หลังจากนั้นคณะกรรมการผู้ประเมินท าการปรับปรุงแก้ไข และจัดท าเอกสารเสนอผลการประเมินเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เสนอไปยัง ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์  เพ่ือด าเนินการต่อไป 

2) การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
  2.1) ข้อมูลส่วนที่เป็นรายงานการประเมินตนเองการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน
เอกสารรายงานการประเมินตนเองตรวจสอบโดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากต้นฉบับ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง และศึกษาสังเกตสถานการณ์จริง 
  2.2) ข้อมูลส่วนที่เป็นผลการประเมินของคณะกรรมการการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลที่เป็นผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการ (1) ตรวจสอบกับค าอธิบายของคู่มือการ
ประกันคุณภาพ (2) การน าเสนอผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ  และ(3) การเสนอผลการประเมินด้วยวาจาต่อ
ที่ประชุมของบุคลากรของหน่วยรับตรวจเพื่อการให้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล 

ทั้งนีเ้กณฑ์การตัดสินผล เป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 



บทท่ี 1 บทน า 
 
1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง ประวัติความเป็นมาโดยย่อ  

ชื่อหน่วยงาน “ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์        
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีชื่อตามพระนาม สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์           
กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ซึ่งท่านได้เล็งเห็นความส าคัญของการศึกษา จึงได้จัดตั้งโรงเรี ยนฝึกหัดครู
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2475 ซึ่งมีส านักงานทะเบียนและวัดผลเป็นหน่วยงานในการ
ประสานงานการเรียนการสอนและประเมินผลการศึกษา  วันที่ 10 มิถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏเปลี่ยน
สถานะมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงมีการแบ่งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลั ยใหม่ ส านักส่งเสริมวิชาการ            
จึงใช้ชื่อว่า “ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2548 เป็นต้นมา ปัจจุบันส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร ให้บริการด้านวิชาการและงานทะเบียน ตลอดจนบริหาร
จัดการ ประสานงานด้านวิชาการกับคณาจารย์ บุคลากร  นักศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงมีการแบ่งกลุ่มงานภายใน
ออกเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้งานกลุ่มที่ 1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานกลุ่มที่ 2 งานมาตรฐานหลักสูตรและ
พัฒนาการเรียนการสอน งานกลุ่มที่ 3 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  เลขท่ี 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 ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์  
 
          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   
 “บริการแบบกัลยาณมิตร” 
 
1.4 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
 

โครงสร้างส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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โครงสร้างการบริหารงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 รายช่ือผู้บริหาร   

     อาจารย์ ดร.ศศิธร  จันทมฤก ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
     ผูช้่วยศาสตราจารย์วิวัฒน ์ ชินนาทศิริกุล รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
     ผูช้่วยศาสตราจารย์คชินทร์  โกกนุทาภรณ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
     อาจารย์วัสส์พร  จิโรจพันธุ์ 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 2 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 9 คน พนักงานราชการ 3 คน และ
พนักงานประจ าตามสัญญาจ้าง 2 คน  
 
1.7 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือใช้ใน
การบริหารงานตามพันธกิจ  รวมทั้งสิ้น 48,542,300 บาท  (สี่สิบแปดล้านห้าแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยบาท
ถ้วน) โดยแยกเป็น  2 ส่วน คือ งบประมาณท่ีส านักได้รับการจัดสรรตามพันธกิจ  จ านวน 3,434,500 บาท และ
งบประมาณกลาง  จ านวน 45,107,800 บาท  

ผู้อ านวยการส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
อาจารย์ ดร.ศศิธร  จันทมฤก 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายทะเบียน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คชินทร์  โกกนทุาภรณ ์

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์  ชนินาทศิรกิุล 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
อาจารย์วัสสพ์ร  จิโรจพันธุ ์

หัวหน้าส านกังานผู้อ านวยการ 
นางกนกพร  สณัห์ฤทัย 

กลุ่มงาน 
บริหารท่ัวไปและประกันคุณภาพ 

บุคลากร 
1. นางพิชญาภรณ์  เพิ่มเติม 
2. นางสาวมานิดา ปามทุา 
3. นายฉัตรชัย  กาส ี
4. นายไพฑูรย์  มุงเพีย 

 

 

กลุ่มงาน 
มาตรฐานหลักสูตรและการเรียนการสอน 

บุคลากร 
1. นางสาวพวงเพชร  พลทอง 
2. นางสาวฐิติกานต์  จิตรจา 
3. นางสาวกลอยทิพย์  ทิศเป็ง 
4. นางสาวสุมาล ี ธรรมนิธา 
5. นายวาทิต  ทองมาก 
6. นางสาวภาวณิี  จรีะดิษฐ ์
7. นางรัชพร  คุตะสิงค ี
8. นางสาวอุบลวรรณ  ศรีอนันต ์

 

กลุ่มงาน 
ทะเบียนและประมวลผล 

บุคลากร 
1. นางรัชฎาพร  ยอดศร ี
2. นางปราณี  พงษ์ธนะ 
3. นางสาวสุดาพร นอ้ยทรง 
4. นางสาววจิิตรา    จนัทะเรือง 
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1.8 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีท่ีผ่านมา 
ข้อเสนอแนะ 

จากคณะกรรมการประเมิน 
กิจกรรม/แนวทางในการพัฒนา วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ การด าเนินการ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
1 .  ค วรป รั บ แก้ ก า ร เขี ย นผลกา ร
ด าเนินงาน ข้อ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ให้เห็น
กระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ เป็น
แผนปฏิบัติการประจ าปีครบตามพันธกิจ
ของหน่วยงาน    

1. ปรับแก้การเขียนผลการด าเนินงานในรายงานผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)  อธิบายรายละเอียดกระบวนการแปลงแผนกล
ยุทธ์ เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบตามพันธกิจของ
หน่วยงาน      

สิงหาคม 2559 – 
กรกฎาคม 2560 

กนกพร สัณห์ฤทยั 
พิชญาภรณ์ เพิ่มเติม 

แก้ไขในรายงานผลการ
ด าเนนิการประเมนิตนเอง 
(SAR) ประจ าปีการศึกษา 2558 
เรียบร้อยแล้ว 
 

2. ควรปรับการเขียนผลการด าเนินงานข้อ 
5 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ให้เห็นผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี                          

2. ปรับการเขียนผลการด าเนินงานในรายงานผลการประเมิน
ตนเอง (SAR) ข้อ 5 อธิบายผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี                                    

สิงหาคม 2559 – 
กรกฎาคม 2560 

กนกพร สัณห์ฤทยั 
พิชญาภรณ์ เพิ่มเติม 

แก้ไขในรายงานผลการ
ด าเนนิการประเมนิตนเอง 
(SAR) ประจ าปีการศึกษา 2558 
เรียบร้อยแล้ว 

3. ให้ปรับการเขียนผลการด าเนินงาน
ข้อ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ให้เห็นขั้นตอนการ
รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหาร
หน่วยงานและคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยและปรับแก้เพิ่มหลักฐาน
บันทึกส่งกองนโยบายและแผน 

3. ปรับการเขียนผลการด าเนินงานในรายงานผลการประเมิน
ตนเอง (SAR) ข้อ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 อธิบายขั้นตอนการรายงาน
ผลต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานและคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยและปรับแก้เพิ่มหลักฐานบันทึกส่งกอง
นโยบายและแผน    

สิงหาคม 2559 – 
กรกฎาคม 2560 

กนกพร สัณห์ฤทยั 
พิชญาภรณ์ เพิ่มเติม 

แก้ไขในรายงานผลการ
ด าเนนิการประเมนิตนเอง 
(SAR) ประจ าปีการศึกษา 2558 
เรียบร้อยแล้ว 
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ข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการประเมิน 

กิจกรรม/แนวทางในการพัฒนา วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ การด าเนินการ 

4. ให้ปรับการเขียนผลการด าเนินงานข้อ 
7 และข้อ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ให้เห็นขั้นตอน
การรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหาร
หน่วยงานและคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยและปรับแก้เพิ่มหลักฐาน
บันทึกส่งกองนโยบายและแผน     

4. ปรับการเขียนผลการด าเนินงานในรายงานผลการประเมิน
ตนเอง (SAR) ข้อ 7 และข้อ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  อธิบายขั้นตอนการ
รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานและคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยและเพิ่มหลักฐานบันทึกส่งกองนโยบายและ
แผน     

สิงหาคม 2559 – 
กรกฎาคม 2560 

กนกพร สัณห์ฤทยั 
พิชญาภรณ์ เพิ่มเติม 

แก้ไขในรายงานผลการ
ด าเนนิการประเมนิตนเอง 
(SAR) ประจ าปีการศึกษา 2558 
เรียบร้อยแล้ว 

 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการตามวตัถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน 
ก า ร เ ขี ย น โ ค ร ง ก า ร ค ว ร ป รั บ
วัตถุประสงค์โครงการให้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ       

ปรับการเขียนโครงการในปีงบประมาณ 2560 วัตถุประสงค์
โครงการให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ   

สิงหาคม 2559 – 
กรกฎาคม 2560 

ภาวิณี  จีระดิษฐ ์
 

โครงการที่ด าเนนิการใน
ปีงบประมาณ 2560 ได้มีการ
เขียนวัตถุประสงค์โครงการให้
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ความส าเร็จของโครงการ   

องค์ประกอบที่ 2 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ 2.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารประจ าหน่วยงาน 
ควรปรับการเขียนเอกสารหลักฐานใน
ผลการด าเนินงานในข้อ 7 ให้เป็นแบบ
ประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร
และส รุ ป ผลกา ร ป ระ เมิ น ผลกา ร
บริหารงานของผู้บริหาร                                                      

ปรับการเขียนเอกสารหลักฐานในผลการด าเนินงานรายงาน
ผลการประเมินตนเอง (SAR)  ข้อ 7 ให้เป็นแบบประเมินผลการ
บริหารงานของผู้บริหารและสรุปผลการประเมินผลการ
บริหารงานของผู้บริหาร                                                                                      

สิงหาคม 2559 – 
กรกฎาคม 2560 

กนกพร สัณห์ฤทยั 
พิชญาภรณ์  เพิ่มเติม 

สุดาพร น้อยทรง 

แก้ไขในรายงานผลการ
ด าเนนิการประเมนิตนเอง 
(SAR) ประจ าปีการศึกษา 2558 
เรียบร้อยแล้ว 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การจัดการความรู้ 
1.เพิ่มหลักฐานบันทึกการประชุมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ในข้อ 3   

1.เพิ่มหลักฐานบันทึกการประชุมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ใน
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.  ข้อ 3 

สิงหาคม 2559 – 
กรกฎาคม 2560 

พวงเพชร พลทอง มีการเพิ่มหลักฐานบนัทกึการ
ประชุม 
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ข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการประเมิน 

กิจกรรม/แนวทางในการพัฒนา วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ การด าเนินการ 

2.ให้ปรับการเขียน SAR ใหม่โดยให้
เพิ่มเติมหัวข้อประเด็นที่จัดการความรู้    
มีวิ ธีการก ากับติดตามอย่างไร เพิ่ ม
หลักฐานแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ รั บบริ การต่ อการ ใ ห้บริ การของ
หน่วยงาน และเขียนผลการด าเนินการ
โดยให้อธิบายกระบวนการที่ท าให้เกิด
องค์ความรู้ ข้อ 5   

2.ให้ปรับการเขียน SAR  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2. เพิ่มเติมหัวข้อประเด็น
ที่จัดการความรู้ มีวิธีการก ากับติดตามอย่างไร เพิ่มหลักฐาน
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ
ของหน่วยงาน และเขียนผลการด าเนินการโดยให้อธิบาย
กระบวนการที่ท าให้เกิดองค์ความรู้ ข้อ 5   

สิงหาคม 2559 – 
กรกฎาคม 2560 

พวงเพชร พลทอง แก้ไขในรายงานผลการ
ด าเนนิการประเมนิตนเอง 
(SAR) ประจ าปีการศึกษา 2558 
เรียบร้อยแล้ว 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 การบริหารความเสี่ยง 

1. ให้เรียงล าดับความเสี่ยงใหม่ ให้
เป็นไปตามระดับของความเสี่ยงจากสูง
ไปต่ า ในผลการด าเนินงานในข้อ 4      

1. ในรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผล
การด าเนินงานในข้อ 4 เรียงล าดับความเสี่ยงใหม่ ให้เป็นไป
ตามระดับของความเสี่ยงจากสูงไปต่ า   

สิงหาคม 2559 – 
กรกฎาคม 2560 

รัชฎาพร  ยอดศร ี
ปราณี  พงษ์ธนะ 

แก้ไขในรายงานผลการ
ด าเนนิการประเมนิตนเอง 
(SAR) ประจ าปีการศึกษา 2558 
เรียบร้อยแล้ว 

2. ควรมีข้อเสนอแนะของผู้บริหาร
หน่วยงานและกรรมการความเสี่ยงใส่ใน
ผลการด าเนินงานในข้อ 5   

2. ในรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผล
การด าเนินงานในข้อ 5 เพิ่มข้อเสนอแนะของผู้บริหาร
หน่วยงานและกรรมการความเสี่ยง 

สิงหาคม 2559 – 
กรกฎาคม 2560 

รัชฎาพร  ยอดศร ี
ปราณี  พงษ์ธนะ 

ในการรายงานผลการประเมนิ
ตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 
2560 ได้มีการเพิ่มข้อเสนอแนะ
ของผู้บริหารหน่วยงานและ
กรรมการความเสี่ยง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

1. ให้เพิ่มเอกสารหลักฐานบันทึกการ
ประชุมที่ ได้มีการชื่นชมบุคลากรในที่
ประชุมในการปฏิบัติงานดีเด่น ในผลการ
ด าเนินงานข้อ 3  

1. ในรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ผลการ
ด าเนินงานในข้อ 3 ให้เพิ่มเอกสารหลักฐานบันทึกการประชุมที่
ได้มีการชื่นชมบุคลากรในที่ประชุมในการปฏิบัติงานดีเด่น   

สิงหาคม 2559 – 
กรกฎาคม 2560 

กนกพร สัณห์ฤทยั 
พวงเพชร  พลทอง 

ได้มีการเพิ่มเอกสารหลักฐาน
เรียบร้อยแล้ว   
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ข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการประเมิน 

กิจกรรม/แนวทางในการพัฒนา วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ การด าเนินการ 

2. ให้เขียนผลการด าเนินงานใหม่ ว่าได้มี
การให้ความรู้ ด้ านจรรยาบรรณแก่
บุคลากรในเร่ืองอะไร อย่างไร ในผลการ
ด าเนินงานข้อ 5  

2. ในรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ผลการ
ด าเนินงานในข้อ 5 ปรับการเขียนผลการด าเนินงานใหม่ ว่าได้มี
การให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากรในเรื่องอะไร อย่างไร   

สิงหาคม 2559 – 
กรกฎาคม 2560 

กนกพร สัณห์ฤทยั 
พวงเพชร  พลทอง 

แก้ไขในรายงานผลการ
ด าเนนิการประเมนิตนเอง 
(SAR) ประจ าปีการศึกษา 2558 
เรียบร้อยแล้ว 

องค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ให้เพิ่มหลักฐานคู่มือประกันคุณภาพ ใน
ผลการด าเนินงานข้อ 2                                   

ในรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ผลการ
ด าเนินงานในข้อ 2 ให้เพิ่มหลักฐานคู่มือประกันคุณภาพ                                     

สิงหาคม 2559 – 
กรกฎาคม 2560 

มานิดา ปามทุา 
อุบลวรรณ  ศรีอนันต ์

ได้มีการเพิ่มเอกสารหลักฐาน
เรียบร้อยแล้ว   

องค์ประกอบที่ 5 การด าเนินงานตามภารกิจเฉพาะของหนว่ยงานสนับสนุน 
ตัวบ่งชี้ท่ี สสว.5.1 ระบบและกลไกสนับสนุนการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
1. ให้เขียนผลการด าเนินงานให้เห็น
ระบบและกลไกในการสนับสนุนการเปิด
หลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตาม
แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ที่ ก า ห น ด โ ด ย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ค าสั่ ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการเปิด
หลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตร ควร
มีบุคลากรของส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบี ยนและอาจารย์ ประจ า
หลักสูตร    

1. ในปีการศึกษา 2559 ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนจะด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก ากับติดตามระบบและกลไกสนับสนุนการพัฒนาและบรหิาร
หลักสูตร โดยระบุบทบาทหน้าที่เพื่อให้บุคลากรด าเนินการได้
ถูกต้องบรรลุวัตถุประสงค์    

สิงหาคม 2559 – 
กรกฎาคม 2560 

ฐิติกานต์  จิตรจา 
กลอยทิพย์ ทิศเป็ง 

ในปีการศึกษา 2559 ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนจะด าเนินการจัดท า
ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
ก ากับติดตามระบบและกลไก
สนับสนนุการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร โดยระบุ
บทบาทหนา้ที่เพื่อให้บุคลากร
ด าเนินการได้ถูกต้องบรรลุ
วัตถุประสงค ์   

2. ให้เพิ่มเติมเอกสารหลักฐานโดยใช้
บันทึกข้อความแจ้งหลักสูตร ในผลการ
ด าเนินงานข้อ 3   

2. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะต้องมีการติดตาม
อย่างเป็นรูปธรรม จัดท าหน้งสือแจ้งคณะ/สาขา ให้ด าเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาแห่งชาติตามที่ สกอ. ก าหนด 

สิงหาคม 2559 – 
กรกฎาคม 2560 

ฐิติกานต์  จิตรจา 
กลอยทิพย์ ทิศเป็ง 

ด าเนินการในปีการศึกษา 2559 
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ข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการประเมิน 

กิจกรรม/แนวทางในการพัฒนา วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ การด าเนินการ 

3 .  ใ ห้ เ พิ่ ม หลั ก ฐ านค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
กรรมการสนับสนุนการเปิดหลักสูตร
ใหม่ เปิดหลักสูตรและปิดหลักสูตร และ
ให้ระบุหน้าที่ของผู้รับผิดชอบตามค าสั่ง
ในผลการด าเนินงานข้อ 4   

3.  ในปีการศึกษา 2559 ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการก ากับติดตามระบบและกลไกสนับสนุนการ
พัฒนาและบริหารหลักสูตร โดยระบุบทบาทหน้าที่เพื่อให้
บุคลากรด าเนินการได้ถูกต้องบรรลุวัตถุประสงค์   

สิงหาคม 2559 – 
กรกฎาคม 2560 

ฐิติกานต์  จิตรจา 
กลอยทิพย์ ทิศเป็ง 

ด าเนินการในปีการศึกษา 2559 

ตัวบ่งชี้ท่ี สสว.5.2 การพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
1. ให้ เ พ่ิ มหลั กฐานค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ในผล
การด าเนินงานข้อ 1   

1. ในรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  
ผลการด าเนินงานในข้อ 1 ให้เพ่ิมหลักฐานค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   

สิงหาคม 2559 – 
กรกฎาคม 2560 

สุมาลี   ธรรมนิธา 
รัชพร  คุตตะสิงคี 

ได้มีการเพิ่มเอกสารหลักฐาน
เรียบร้อยแล้ว   

ตัวบ่งชี้ท่ี สสว.5.3 การรับและส่งเสริมพัฒนานักศึกษา 
1. ให้อธิบายขั้นตอนการด าเนินงานใน
ผลการด าเนินงานเพิ่มเติม ในผลการ
ด าเนินงานข้อ 1 

1. ในรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  ผลการ
ด าเนินงานในข้อ 1 อธิบายขั้นตอนการด าเนินงานในผลการ
ด าเนินงานเพิ่มเติม  

สิงหาคม 2559 – 
กรกฎาคม 2560 

ภาวิณี  จีระดิษฐ ์
วาทิต  ทองมาก 

แก้ไขในรายงานผลการ
ด าเนนิการประเมนิตนเอง 
(SAR) ประจ าปีการศึกษา 2558 
เรียบร้อยแล้ว 

2. ให้เขียนผลการด าเนินงานข้อ 5 ตัว
บ่งชี้ที่ 5.3 ใหม่ ว่าได้มีการน าผลจากข้อ 
4 มาพัฒนาปรับปรุงอย่างไร 

2. ในรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  ผลการ
ด าเนินงานในข้อ 5 ให้อธิบายว่าได้มีการน าผลจากข้อ 4 มา
พัฒนาปรับปรุงอย่างไร 

สิงหาคม 2559 – 
กรกฎาคม 2560 

ภาวิณี  จีระดิษฐ ์
วาทิต  ทองมาก 

แก้ไขในรายงานผลการ
ด าเนนิการประเมนิตนเอง 

(SAR) ประจ าปีการศึกษา 2558 
เรียบร้อยแล้ว 

3 .  ค า อ ธิ บ า ย ตั ว บ่ ง ชี้ แ ล ะ เ ก ณ ฑ์
มาตรฐานระบุแค่การรับนักศึกษา ซึ่งไม่
ครอบคลุมการส่งเสริมพัฒนานักศึกษา
ตามตัวบ่งชี้ที่ 5.3 

3. เสนอส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ปรับแก้
ค าอธิบายตัวบ่ งชี้ และเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่  5.3  
เนื่องจากระบุแค่การรับนักศึกษา ซึ่งไม่ครอบคลุมการ
ส่งเสริมพัฒนานักศึกษา 
 

สิงหาคม 2559 – 
กรกฎาคม 2560 

ภาวิณี  จีระดิษฐ ์
วาทิต  ทองมาก 

ได้แจ้งส านักมาตรฐานและการ
จัดการคุณภาพเรียบร้อยแล้ว 
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ข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการประเมิน 

กิจกรรม/แนวทางในการพัฒนา วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ การด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี สสว.5.4 ระบบการจัดการงานทะเบียน 
1. ควรมีการติดตามกระบวนการระบบ
และกลไกการจัดการงานทะเบียน
นั ก ศึ ก ษ า ที่ ค ร อ บ ค ลุ ม ทุ ก ร ะ ดั บ
การศึกษา 

 1. มีการติดตามกระบวนการระบบและกลไกการจัดการงาน
ทะเบียนนักศึกษาที่ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา 

สิงหาคม 2559 – 
กรกฎาคม 2560 

วิจิตรา จันทะเรือง 
สุดาพร น้อยทรง 

ได้มีมีการติดตามกระบวนการ
ระบบและกลไกการจัดการ
งานทะเบียนนักศึกษาที่
ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา 

2. ในรายงานการประชุมที่น ามาเป็น
หลักฐาน  ในผลการด าเนินงานข้อ 2  
ต้องมีการจดรายงานการประชุมให้เห็น
รายละเอียดในเรื่องที่น าเสนอที่ประชุม
ให้ชัดเจน 

2. การจดรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  
ต้องมีรายละเอียดในเร่ืองที่น าเสนอที่ประชุมให้ชัดเจน 

สิงหาคม 2559 – 
กรกฎาคม 2560 

วิจิตรา จันทะเรือง 
สุดาพร น้อยทรง 

ได้มีการแจ้งให้ฝ่ายจัดงานประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
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บทท่ี 2  
ผลการประเมินรายองค์ประกอบตัวบ่งช้ี 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และน ามาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.1 การบริหารของส านัก/สถาบัน เพื่อก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
ข้อค้นพบ ด าเนินการได ้6 ข้อ ดังนี้ 
 ข้อ 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิ เคราะห์  
SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและ
พัฒนาไปสู่แผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้
บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และ
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
อนุมัต ิ
การเขียนผลการด าเนินงาน ควรอธิบายรายละเอียดให้ชัดเจน                                                                  
 ข้อ 2. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็น
ผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม 
- ในการเขียนรายงานผลด าเนินงานควรเขียนอธิบาย
ลักษณะ PDCA                                                                                                  
 ข้อ 3. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน
ทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
- ควรเขียนผลการด าเนินงานให้ละเอียด มีการยกตัวอย่าง 
และอธิบายภาพรวมของการด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล                                                   
 ข้อ 4 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้อย่างน้อย 1 ด้าน และจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
และน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
- ควรมีการอธิบายว่าใครเป็นผู้ถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดีให้ใคร 
- ในการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีควรเลือกแนวปฏิบัติในการ
ท างานมากกว่าการเลือกระบบโปรแกรม เพ่ือให้สามารถ
น ามาแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดเป็นลายลักษณ์อักษร
ได้ 

ค่าเป้าหมาย 
:   6 ข้อ 
ผลการประเมิน :  
6 ข้อ 

ผลการประเมิน :  
6 ขอ้ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5  คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
   ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบเุหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากท่ีระบุใน SAR) 
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ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และน ามาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 ข้อ 5. ก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 
- ควรมีการสอบถามความต้องการรับการอบรมเพ่ือพัฒนา
ตนเอง                                                            1 
- เมื่อมีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองแล้ว 
ควรมีการสรุปผล                                                      1 
 ข้อ 6. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ    
พันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้มีการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานหน่วยงานตามปกติที่ประกอบด้วย การ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ 
- ควรเขียนอธิบายรายละเอียดว่ามีการควบคุมคุณภาพ
อย่างไรบ้าง และมีการก ากับติดตามอย่างไร และควรแทรก
ค าสั่งต่าง ๆ  ในคู่มือการประกันคุณภาพ                           1 
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ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และน ามาใช้ประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.2 ร้ อยละความส า เ ร็ จของการด า เนิน โครงการตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
 
ข้อค้นพบ  
   
วิธีการค านวณ  :  
ค านวณค่าร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมตามสูตร 
 

2 
X 100 = ร้อยละ 22.22 

9 
  
เปรียบเทียบร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

22.22 
X 5 = 

.........1.11........
คะแนน 100 

  
 
 
- ควรเน้นการก ากับติดตามการด าเนินการของโครงการ/กิจกรรม 
เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนการด าเนินงาน                  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 95 
ผลการประเมิน :  
ร้อยละ 22.22 

ผลการประเมิน :  
ร้อยละ 22.22 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  1.11 .คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 1.11 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
   ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบเุหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากท่ีระบุใน SAR) 
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ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และน ามาใช้ประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ
หน่วยงาน 
ข้อค้นพบ ด าเนินการได ้ดังนี้ 
การส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ในครั้งนี้เร่ิมด าเนินการตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 
ถึงวันที่  10 กรกฎาคม 2560 มีผู้ตอบรับแบบสอบถามซึ่ ง
จัดบริการไว้หน้าเคาน์เตอร์ และประเมินความพึงพอใจออนไลน์ 
รวมจ านวน 115 คน  มีผลการประเมิน เฉลี่ย 4.92 
 
 
 
 
- ควรมีการปรับแบบสอบถามให้มีประเด็นการส ารวจให้ครบ 5 
ด้าน คือ 1.ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
2.ความพึงพอใจด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก 3.ความพึง
พอใจด้านบุคลากร/เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ 4.ความพึงพอใจด้าน
การประชาสัมพันธ์ 5.ความพึงพอใจด้านอ่ืน ๆ ตามภารกิจ/
จุดเน้นของหน่วยงาน                                                               1 
- ควรมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นระยะ          
โดยอาจจะแบ่งเป็นภาคการศึกษา                                    1                                            
- แบบสอบถามออนไลน์ควรอยู่หน้าเว็บไซต์เพ่ือให้ผู้รับบริการ
สามารถเข้าประเมินได้ง่าย                                                1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
: 4.51 
ผลการประเมิน :  
ค่าเฉลี่ย 4.92 

ผลการประเมิน :  
ค่าเฉลี่ย 4.92 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
   ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบเุหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากท่ีระบุใน SAR) 
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องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และน ามาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

สสว.
2.1 

ระบบการจัดการงานทะเบียน 
ข้อค้นพบ ด าเนินการได ้5 ข้อ ดังนี้ 
 
 ข้อ 1. มีระบบและกลไกการจัดการงานทะเบียนนักศึกษา
ที่ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 
 ข้อ 2. มีการบันทึกข้อมูลทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตและมีการคิดจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
(Full Time Equivalent Student: FTES)  ร าย ง านต่ อ
คณะกรรมการวิชาการอย่างน้อย 1 คร้ังต่อปี 
 ข้อ 3.  มีการจัดท ารายงานสถิตินักศึกษาทุกระดับ
ประจ าปีการศึกษา น าเสนอคณะกรรมการวิชาการ อย่างน้อย 
1 คร้ัง ต่อภาคการศึกษา 
 ข้อ 4. มีการจัดท ารายงานวิเคราะห์อัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาและอัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแสดง
ข้อมูล 5 ปี ย้อนหลัง นับจากปีที่รับประเมิน และรายงานต่อ
คณะกรรมการวิชาการ 
 ข้อ 5. มีการส่งข้อมูลตามข้อ 2-4 ให้ส านักมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดเพื่อเผยแพร่ให้
หลักสูตร คณะ/วิทยาลัยและหน่วยงานที่เก่ียวข้องน าไปใช้ใน
การประกันคุณภาพ 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
:  4  
ผลการประเมิน :  
5 ข้อ 

ผลการประเมิน : 
……………5……….ข้อ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : . 5 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
   ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบเุหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากท่ีระบุใน SAR) 
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บทที่ 3  
สรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบตัวบ่งช้ี  

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

3.1 ตารางที่ 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 

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 95 
2 =   ร้อยละ

22.22 
ไม่บรรล ุ 1.11 คะแนน 

9 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  4.51 ค่าเฉลี่ย 4.92  บรรลุ 5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 1 3.70 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 2  การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน 
ตัวบ่งชีท้ี่ สสว..2.1 4 5 ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 2 5 คะแนน 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้ 4.03 คะแนน 

 

 3.2 ตาราง 2 สรุปคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก/สถาบัน 

องค์ประกอบ 
จ านวน
ตัวบ่งชี ้

คะแนนเฉลี่ย 
(รายองค์ประกอบ) 

ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถปุระสงค์ 
และแผนด าเนนิการ 

3 3.70 ระดับคุณภาพด ี

องค์ประกอบที่ 2 การด าเนนิงานตามภารกิจของ
หน่วยงานสนบัสนุน 

1 5 ระดับคุณภาพดีมาก 

รวม 4 4.03 ระดับคุณภาพด ี
ผลการประเมิน    

 

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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3.3 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา จุดอ่อนและข้อเสนอแนะ 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 
1. บุคลากรในหน่วยงานมีความพร้อมในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
2. มีการแบ่งงานที่ชัดเจน และมีการท างานเปน็ทีมที่ดี 
3. สามารถค้นหาแนวปฏิบัตทิี่ดขีองการให้บริการและถ่ายทอดให้บุคลากรในหน่วยงานได้ 
4. มีการก ากับติดตามการด าเนนิงานที่เข้มแข็ง 
 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1. ในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ควรมีการอธิบายรายละเอียดให้ชัดเจน ควรเขียนให้เป็นระบบ PDCA 
และมีการด าเนนิการกับผลลัพธท์ี่จัดเจน 
2. การส ารวจความพึงพอใจควรมีการด าเนินการให้ครบ 5 ด้าน และแบ่งเปน็ภาคการศึกษา 
3. แผนพัฒนาบุคลากร ควรเพิ่มสรุปผลที่ได้รับจากการไปอบรมพัฒนารายบุคคล 
4. มีข้อสังเกตว่าโครงการที่ส านกัได้ท า เปน็โครงการที่คอยก ากบัติดตาม ไม่ไดด้ าเนนิการเอง สง่ผลให้โครงการไม่
บรรลุเป้าหมาย 
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