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บทสรุปผูบริหาร 

 

1. ขอมูลท่ัวไป 

 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน บริหารงานโดยใชวิสัยทัศน “สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน เปนองคกรที่สนับสนุนและสงเสริมดานวิชาการ แกคณะตางๆ คณาจารย ตลอดจน

ใหบริการ และบริการขอมูลแกบุคลากรหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอยางมี

ประสิทธิภาพ  และไดมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา” 

 การพัฒนาองคกร โดยการสรางวัฒนธรรมการยกยองผลงาน การมีสวนรวม การยอมรับ

ซึ่งกันและกัน การเปดโอกาสใหมีความคิดสรางสรรค ยึดถือความดี มีประสิทธิภาพในการทํางาน 

เนนผูมารับบริการ (นักศึกษา คณาจารย บุคลากร และบุคคลทั่วไป) เปนสําคัญ ไปจนถึงการสราง

ความเขาใจในประเด็นเปาหมายตัวบงช้ี ที่บงบอกจุดมุงหมายหรือความสําเร็จขององคกร โดยระบบ

การถายทอดตัวบงช้ีจากองคกรสูบุคคล ทุกตัวบงช้ีที่กําหนดตองนําสูตัวบงช้ีระดับบุคคล เพื่อกําหนด

ทิศทางการปฏิบัติงานของบุคลากรใหสอดรับกับเปาหมายขององคกร  

 มีการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โปรงใส ตรวจสอบได มุงพัฒนาระบบราชการให

ทันสมัย ลดข้ันตอนที่ยุงยากและไมจําเปน พรอมใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการขอมูล

และจัดการความรูอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สรางจิตสํานึกของบุคลากรในองคกรทุกระดับ

ใหตระหนักถึงความรับผิดชอบรวมกันในการพัฒนาโดยดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

มาอยางตอเน่ือง เพื่อผลงานตามพันธกิจมีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับสากล 

 

2.  สรุปผลการประเมินตนเองรายองคประกอบ 

 ผลการประเมินในภาพรวมอยูในระดับดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับ 4.83 

เมื่อพิจารณาแยกตามองคประกอบคุณภาพ พบวาสวนใหญอยูในระดับดีมาก ประกอบดวยองคประกอบ

ที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน องคประกอบที่ 7 การบริหารและ 

การจัดการ องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ โดยทุกองคประกอบมีคะแนน เทากับ 5 

ยกเวนองคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ อยูในระดับดี ซึ่งมีคะแนนเทากับ 4  

 

 องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 

 จุดแข็ง 

 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีคณะกรรมการบริหารสํานัก เพื่อรวมกันในการ 

กําหนดแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ มีผูรับผิดชอบดูแลตัวบงช้ีซึ่งรับผิดชอบต้ังแตวางแผน 
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ติดตาม เก็บขอมูล และรายงานผลอยางตอเน่ือง จึงทําใหสามารถติดตาม กํากับผลการดําเนินงาน

และสามารถปรับแผนไดอยางเหมาะสม 

 

 องคประกอบท่ี 7 การบริหารจัดการ 

 จุดแข็ง 

 1. ผูบริหารสํานักยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน มีการติดตามผลการดําเนินงาน

อยูเสมอ และสนับสนุนสงเสริมใหทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินงาน การบริหารงาน รวมแสดงความ

คิดเห็นในการบริหารงานโดยการประชุมของสํานักอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 

 2. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาองคกรสูองคกรแหง

การเรียนรู 

 3. บุคลากรใหความรวมมือและมีสวนรวมตามระบบการบริหารความเสี่ยง 

 แนวทางเสริม 

 1. ควรเรงพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสงเสริมการบริหารที่มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 2. ควรมีการดําเนินการจัดการความรูใหสอดคลองกับพันธกิจและยุทธศาสตรอื่นๆ ตอไป 

 จุดออน 

 การดําเนินงานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเกี่ยวของกับคณาจารยและ

นักศึกษาเปนสวนใหญ ดังน้ัน การดําเนินงานและการบริหารงานจึงจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยน

วิธีการทํางาน ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารใหสอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียอยูเสมอ 

ซึ่งเปนอุปสรรคที่จะตองมีการปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงานอยูตลอดเวลา ทําใหการวางแผนงานใน

ระยะยาวทําไดยาก 

 แนวทางแกไข 

 สรางความเขากับกับบุคลากรทุกฝายใหตะหนักถึงหนาที่ของงานบริการและเตรียมพรอม

สําหรับการเปลี่ยนแปลง 

 

 องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

 จุดแข็ง 

 1. ไดรับการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอตอการปฏิบัติงานตามพันธกิจ 

 2. มีการดําเนินการดานการเงินและงบประมาณที่เปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑของ

มหาวิทยาลัย และสามารถตรวจสอบได 
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 แนวทางเสริม 

 ควรมีการพัฒนาระบบงานการเงิน-และงบประมาณ  ใหมีความสอดคลองกับสภาวการณ

ปจจุบันอยางตอเน่ือง 

 

 องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 จุดแข็ง 

 1. ผูบริหารระดับสูงและคณะผูบริหารของหนวยงานใหความสําคัญกับงานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 2. บุคลากรทุกฝายงานรวมแรงรวมใจและมีสวนรวมในงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 แนวทางเสริม 

 1. ควรมีการกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณ 

 2. ควรมีการสรางงานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาและเผยแพรใหหนวยงานอื่น

สามารถนําไปใชประโยชนได 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1 ชื่อหนวยงาน 

 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

1.2  ท่ีต้ัง 

 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ต้ังอยูที่  ช้ัน 2 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  เลขที่ 1  หมูที่ 20  ถนนพหลโยธิน กม. 48

ตําบลคลองหน่ึง  อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  13180  หมายเลขโทรศัพท 0 - 2529 - 0674 - 7

ตอ 122 หรือ 123  หมายเลขโทรสาร 0 - 2529 - 3598 

 

1.3 ประวัติความเปนมาโดยยอ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีชื่อตามพระนามสมเด็จ

พระราชปตุจฉา เจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ซึ่งทานไดเล็งเห็นความสําคัญของ

การศึกษา จึงไดจัดต้ังโรงเรียนฝกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ เมื่อวันที่ 4  มิถุนายน 2475 ซึ่งมี

สํานักงานทะเบียนและวัดผลเปนหนวยงานในการประสานงานการเรียนการสอนและประเมินผล

การศึกษา  

 ตอมาวันที่ 1 ตุลาคม 2513 ไดรับการสถาปนาเปนวิทยาลัย จึงไดเปลี่ยนช่ือมาเปน 

วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ จึงไดเริ่มมีสํานักสงเสริมวิชาการเกิดขึ้น ทําหนาทีป่ระสานงาน

การเรียนการสอน งานวิชาการ และมีฝายทะเบียนและวัดผล ทําหนาที่เพิ่มจากการประมวลผล 

อยางเดียวมาทําหนาที่ประสานงานดานการเรียนการสอนดวย  

 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2535 ไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ โปรดกระหมอมพระราชทานนาม

เปนสถาบันราชภัฏ จึงไดพัฒนาสํานักสงเสริมวิชาการรวมกับฝายทะเบียนและวัดผล เขาเปนสวน

เดียวกันโดยใชช่ือวา “สํานักสงเสริมวิชาการ”  

 วันที่ 10 มิถุนายน 2547 มีการจัดต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏข้ึนแทนสถาบันราชภัฏ จึงมีการ

แบงสวนราชการ  ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ สํานักสงเสริมวิชาการ 

จึงใชช่ือวา“สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน” ต้ังแตวันที่ 1 มีนาคม 2548 เปนตนมา  

 การแบงสวนราชการในสํานักงานผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ เรื่อง การแบงสวนราชการใน
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2549 การแบง

สวนราชการระดับงาน ประกอบดวย  

1. งานบริหารทั่วไป   

-  การอํานวยการทั่วไป การประสานงานศูนยการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา

การรับสมัครนักศึกษาใหม  การจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ 

2. งานมาตรฐานหลักสูตร 

-   การพัฒนาหลักสูตร การจัดทําแผนการเรียน การจัดตารางสอนตารางสอบ การจัด 

หมูเรียนพิเศษ  การตรวจสอบหลักสูตร 

3. งานพัฒนาการเรียนการสอน 

-   การสนับสนุนผลงานวิชาการ การศึกษาดูงานและการศึกษาตอการสงเสริมการปฏิรูป

การเรียนรู  การประสานงานดานการสหกิจศึกษา 

4. งานทะเบียนและประมวลผล 

-  การทะเบียนนักศึกษา การตรวจสอบผลการเรียน การวัดผลการศึกษาการบันทึกผล

การเรียน  การพิจารณาการเทียบโอน การตรวจสอบคุณวุฒิ 

5. งานวิเทศสัมพันธ 

-  การประสานความสัมพันธกับสถาบันตางประเทศ การจัดระบบสารสนเทศ การจัดหา 

ทุนตางประเทศ การประสานความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ 

 

หมายเหตุ : การบริหารงานวิเทศสัมพันธ แยกออกจากสํานักสงเสริมวิชาการและ 

งานทะเบียน 

 

 เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงมีการแบงกลุมงานภายใน

ออกเปน 3 กลุมงาน ดังน้ี 

 

 งานกลุมท่ี 1 กลุมงานบริหาท่ัวไปและงานประกันคุณภาพ 

1.1 งานบริหารทั่วไป (ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ) 

1.2 งานบุคลากร 

1.3 งานสารบรรณ 

1.4 งานการเงิน-พัสดุ 

1.5 งานแผนงานและงบประมาณ 

1.6 งานประสานศูนยการศึกษา 
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1.7 งานการประชุม 

1.8 งานเว็บไซตและขอมูลสารสนเทศนักศึกษา 

1.9 งานประกันคุณภาพ 

 

งานกลุมท่ี 2 กลุมงานมาตรฐานหลักสูตรและการเรียนการสอน 

2.1  งานหลักสูตร 

2.2 งานรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาใหม 

2.3 งานแผนการเรียน 

2.4 งานตารางสอน-ตารางสอบ 

2.5 งานอาจารยผูสอน-อาจารยพิเศษ 

2.6 งานอาจารยที่ปรึกษา 

2.7 งานฝกประสบการณและสหกิจศึกษา 

2.8 งานวารสารวไลยอลงกรณปริทัศน 

2.9 งานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (โครงการตางๆ) 

 

งานกลุมท่ี 3 กลุมงานทะเบียนและประมวลผล 

3.1  งานเอกสารหลักฐานทางการศึกษา 

3.2 งานลงทะเบียน 

3.3  งานประมวลผลการศึกษา 

3.4  งานอนุมัติผลการศึกษาและปริญญา 

3.5  งานออกหลักฐานทางการศึกษา 

3.6  งานพระราชทานปริญญาบัตร 

3.7  งานวุฒิบัตรและเกียรติบัตร 

3.8  งานตรวจสอบคุณวุฒ ิ

 

1.4 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค 

  

 ปรัชญา (Philosophy) 

 “คุณภาพเดน  เนนวิชาการ  งานฉับไว  โปรงใส  เต็มใจบริการ” 
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 วิสัยทัศน (Vision) 

 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนองคกรที่สนับสนุนและสงเสริม ดานวิชาการ

แกคณะตางๆ คณาจารย  ตลอดจนใหบริการ และบริการขอมูลแกบุคลากรหนวยงานตางๆ ทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 พันธกิจ (Mission) 

 1. สงเสริมการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน  

 2. พัฒนาศักยภาพอาจารยและบุคลากรอยางตอเน่ือง   

 3. บริหารจัดการและประสานงานดานวิชาการกับหนวยงานตาง ๆ  

 4. พัฒนาระบบการใหบริการงานทะเบียนใหมีประสิทธิภาพ 

 5. จัดหนวยงานใหเปนองคกรแหงการเรียนรูดานระบบงานทะเบียนและการพัฒนาหลักสูตร 

 

 วัตถุประสงค (Objectives) 

 1.  เพื่อสงเสริมสนับสนุน  การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพ 

ตามเกณฑมาตรฐาน 

 2.  เพื่อสงเสริมคณาจารยและบุคลากรใหไดรับการพัฒนาดานวิชาการใหมีคุณวุฒ/ิตําแหนง

ทางวิชาการสูงข้ึน 

 3.  เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ ใหสามารถบริการงานวิชาการกับหนวยงาน ตางๆ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 4.  เพื่อใหการดําเนินงานดานวิชาการของคณะมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 

 5.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการงานดานวิชาการและงานทะเบียน 

 

1.5  นโยบายการประกันคุณภาพ 

 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักสงเสริมวิชากรและงานทะเบียน 

 เพื่อยกระดับคุณภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาระบบการทํางานใหมีแระสิทธิภาพ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จึงกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพไวดังน้ี 

  1.  ใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา ดําเนินการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน

อยางตอเน่ืองและถือเปนสวนหน่ึงของการปฏิบัติงาน 

   2. จัดทํามาตรฐาน ดัชนีการประเมินและเกณฑการประเมินเพื่อการดําเนินการประกัน

คุณภาพของงานในแตละดานใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

ในพระบรมราชูปถัมภ และมาตรฐานสากล 
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3.  จัดใหมีการดําเนินการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของทุกฝายงาน ภายใต

กรอบและมาตรฐานที่กําหนด 

4.  สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีความรูเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของแตละฝายที่มีสวนสรางคุณภาพใหเกิดข้ึน 

5.  สนับสนุนใหบุคลากรของสํานักฯมีสวนรวมในการสรางระบบการประกันคุณภาพ 

มีการติดตามและประเมินผล การนําระบบการประกันคุณภาพไปสูการปฏิบัติ 

6.  นําผลการประเมินไปใชในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบการทํางานใหมี

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
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1.6  โครงสรางการบริหารงาน 

 

         โครงสรางการบริหารงานสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

รองศาสตราจารย ดร.มานะ  ขาวเมฆ 

 

รองผูอํานวยการฝายทะเบียน 

ผูชวยศาสตราจารยคชินทร  โกกนุทาภรณ 

รองผูอํานวยการฝายบริหาร 
ผูชวยศาสตราจารยวิวัฒน  ชินนาทศิริกุล 

 

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

อาจารย ดร.สุภณิดา  พัฒธร 

หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 

นางกนกพร  สัณหฤทัย 

กลุมงาน 

บริหารทั่วไปและประกันคุณภาพ 

บุคลากร 

1. นางกนกพร  สัณหฤทัย 

2. นางพิชญาภรณ  เพ่ิมเติม 

3. นางสาววีรสุดา พรหมประดิษฐ 

4. นายฉัตรชัย  กาส ี

กลุมงาน 

มาตรฐานหลักสูตรและการเรียนการสอน 

บุคลากร 

1. นางสาวฐิติกานต  จิตรจา 

2. นางสาวกลอยทิพย  ทิศเปง 

3. นางสาวสุมาลี  ธรรมนิธา 

4. นางสาวพวงเพชร  พลทอง 

5. นายวาทิต  ทองมาก 

6. นางสาวภาวิณี  จีระดิษฐ 

กลุมงาน 

ทะเบียนและประมวลผล 

บุคลากร 

1. นางสาวจินดา  ไกรเดช 

2. นายทองสุข  โคกสลุด 

3. นางปราณี  พงษธนะ 

4. นางรัชฎาพร  ยอดศรี 
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1.7  รายชื่อผูบริหารชุดปจจุบัน 

  1.  รองศาสตราจารย ดร.มานะ  ขาวเมฆ  ผูอํานวยการ  

  2.  ผูชวยศาสตราจารยวิวัฒน  ชินนาทศิริกุล รองผูอํานวยการฝายบริหาร  

   3.  อาจารย ดร.สุภณิดา  พัฒธร   รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

  4.  ผูชวยศาสตราจารยคชินทร  โกกนุทาภรณ รองผูอํานวยการฝายทะเบียนและวัดผล 

  5.  นางกนกพร  สัณหฤทัย   หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 

 

1.8  รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ 

1. รองศาสตราจารย ดร.มานะ  ขาวเมฆ  ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารยวิวัฒน  ชินนาทศิรกิุล กรรมการ 

3.  อาจารย ดร.สุภณิดา  พัฒธร   กรรมการ 

4.  ผูชวยศาสตราจารยคชินทร  โกกนุทาภรณ กรรมการ 

5.  รองศาสตราจารย ดร.ดวงตา  สราญรมย กรรมการ (กรรมการภายนอก) 

6.  อาจารย ดร.กาญจนา  สุจีนะพงษ  กรรมการ (กรรมการภายนอก) 

7. นายสมเกียรติ  เปรมบุตร   กรรมการ (ผูใชบัณฑิต) 

8.  อาจารย ดร.วิรามศรี  ศรีพจนารถ  กรรมการ (ผูใชบริการตามพันธกิจ) 

9.  นางสาววรกานต  สุดาจันทร   กรรมการ (นักศึกษา) 

10. นายศราวุธ  ศรีทัศยศ   กรรมการ (นักศึกษา) 

11. นางสาวฐิติกานต  จิตรจา   กรรมการ 

12. นางสาวพวงเพชร  พลทอง   กรรมการ 

13. นางสาวจินดา  ไกรเดช   กรรมการ 

14. นางรัชฎาพร  ยอดศร ี   กรรมการ 

15. นายวาทิต  ทองมาก    กรรมการ 

16. นางสาวกลอยทิพย  ทิศเปง   กรรมการ 

17. นางสาวภาวิณี  จีระดิษฐ   กรรมการ 

18. นางสาวสุมาลี  ธรรมนิธา   กรรมการ 

19. นางปราณี  พงษธนะ   กรรมการ 

20. นายทองสุข  โคกสลุด   กรรมการ 

21. นางกนกพร  สัณหฤทัย   กรรมการและเลขานุการ 

22. นางสาววีรสุดา  พรหมประดิษฐ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

23. นางพิชญาภรณ  เพิ่มเติม   กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
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1.9 บุคลากร 

 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีบุคลากร จํานวน 18 คน จําแนกเปนอาจารย  

ขาราชการพลเรือน ลูกจางประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 1.1 จํานวนบุคลากร จําแนกตามประเภท  ปการศึกษา 2554 
 

 ประเภทบุคลากร/จํานวน 

 ตําแหนงทางวิชาการ ขาราชการ

พลเรือน 

ลูกจางประจํา พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

พนักงาน

ราชการ  อาจารย ผศ. รศ. ศ. 

 1 2 1 - 1 4 7 2 

รวม 4 1 4 7 2 

คิดเปน

รอยละ 

22.22 5.56 22.22 38.89 11.11 

 

 

 

ตารางท่ี 1.2  จํานวนบุคลากร จําแนกตามระดับการศึกษา  ปการศึกษา 2554 
 

วุฒิการศึกษา 

ประเภทบุคลากร/จํานวน 

รวม 
คิดเปน

รอยละ 
อาจารย ขาราชการ

พลเรือน 

ลูกจาง 

ประจํา 

พนักงาน 

มหาวิทยาลัย 

พนักงาน

ราชการ 

ปริญญาเอก 2 - - - - 2 11.11 

ปริญญาโท 2 1 - 2 1 6 33.33 

ปริญญาตรี - - 3 5 1 9 50.00 

ตํ่ากวา 

ปริญญาตร ี

- - 1 - - 1 5.56 
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ตารางท่ี 1.3 รายช่ือบุคลากรจําแนกตามตําแหนงงาน 
 

ลําดับ

ที่ 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

1 รองศาสตราจารย ดร.มานะ  ขาวมฆ ผูอํานวยการ 

2 ผูชวยศาสตราจารยวิวัฒน  ชินนาทศิริกุล รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

3 อาจารย ดร.สุภณิดา  พัฒธร รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

4 ผูชวยศาสตราจารยคชินทร  โกกนุทาภรณ รองผูอํานวยการฝายทะเบียนและวัดผล 

5 นางกนกพร  สัณหฤทัย หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 

6 นางสาวฐิติกานต  จิตรจา นักวิชาการศึกษา 

7 นางสาวพวงเพชร  พลทอง นักวิชาการศึกษา 

8 นางรัชฎาพร  ยอดศร ี นักวิชาการศึกษา 

9 นางสาวสุมาลี  ธรรมนิธา นักวิชาการศึกษา 

10 นายวิทิต  ทองมาก นักวิชาการศึกษา 

11 นางสาววีรสุดา  พรหมประดิษฐ นักวิชาการศึกษา 

12 นางสาวกลอยทิพย  ทิศเปง นักวิชาการคอมพิวเตอร 

13 นายฉัตรชัย  กาส ี นักวิชาการคอมพิวเตอร 

14 นางสาวภาวิณี  จีระดิษฐ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

15 นางสาวจินดา  ไกรเดช พนักงานการศึกษา 

16 นางปราณี  พงษธนะ พนักงานการศึกษา 

17 นายทองสุข  โคกสลุด พนักงานพิมพ 

18 นางพิชญาภรณ  เพิ่มเติม พนักงานธุรการ 
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1.10  งบประมาณ 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดรับการจัดสรร

งบประมาณ เพื่อใชในการบริหารงานตามภารกิจ  รวมทั้งสิ้น 56,573,000.00 บาท (หาสิบหกลาน 

หาแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถวน) โดยแยกเปน  2 สวน คืองบประมาณที่สํานักไดรับการจัดสรรและ

งบประมาณกลาง  ดังน้ี  

   

งบประมาณที่สํานักไดรับการจัดสรร 
 

งบประมาณ 

รายการ 
งบแผนดิน งบ กศ.ปช. งบ บ.กศ. รวม 

งบดําเนินงาน 

- คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ 600,000 1,400,000  2,000,000 

- คาสาธารณูปโภค 25,000   25,000 

งบรายจายอื่น 

- กองทุนพัฒนาบุคลากร   48,000 48,000 

0รวม 625,000 1,400,000 48,000 2,073,000 

(สองลานเจ็ดหมื่นสามพันบาทถวน) 

 

งบประมาณกลาง 
 

งบประมาณ 

รายการ 
งบแผนดิน งบ กศ.ปช. งบ บ.กศ. รวม 

งบดําเนินงาน 

- คาตอบแทนการสอน   40,000,000 5,000,000 45,000,000 

งบรายจายอื่น 

- คชจ.โครงการจัดการศึกษา

พิเศษ 

 4,500,000  4,500,000 

- พัฒนาหลักสูตร  2,000,000  2,000,000 

- ทุนการศึกษาพิเศษ   3,000,000 3,000,000 

รวม - 46,500,000 8,000,000 54,500,000 

(หาสิบสี่ลานหาแสนบาทถวน) 
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บทท่ี 2 

ผลการดําเนินงานการประเมินตนเองตามองคประกอบ 

  

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 

 

ตัวบงชี้ท่ี  1.1 กระบวนการพัฒนาแผน    

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ  

เกณฑมาตรฐาน (ประเมินระดับสํานัก)      

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวม

ของบุคลากรในสํานัก และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานัก โดยเปนแผนที่

เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของ

กลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) และแผนพัฒนา

การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 – 2554)   

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสํานักไปสูทุกกลุมงานภายในสํานัก 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบตามพันธกิจของ

สํานัก โดยสอคลองกับพันธกิจดานการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

4. มีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละ 

ตัวบงช้ี เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบตามพันธกิจของสํานัก 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 

ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

และรายงานผลตอผูบริหารและคณะกรรมการประจําสํานักเพื่อพิจารณา 

8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการไปปรับปรุง

แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

 

เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3   ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 8  ขอ 
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การประเมินตนเอง 

เปาหมาย การประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 
จํานวน 7 ขอ 

(ขอที่ทําได ขอ 1- ขอ 8 ) 
5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 

ผลการดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน 

ขอท่ี 
ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

1 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการ

แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ 

(เอกสารหมายเลข 1.1.1(1) คําสั่งที่2261/2553 

เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ) 

โดยมีการทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ 

และวัตถุประสงค ทั้งน้ีสํานักระดมการมีสวน

รวมของบุคลากรระดับตางๆ เพื่อวิเคราะหจุด

แข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม เพื่อ

นําไปสูการกําหนดกลยุทธที่ชัดเจนสอดคลอง

กับปรัชญาและครอบคลุมพันธกิจของสํานัก มี

การเผยแพร ปรัชญาใหอาจารย เจาหนาที่ 

นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบทั่วกัน (เอกสาร

หมายเลข 1.1.1 (2) ภาพถายปายแสดง

ขอความปรัชญา และวิสัยทัศน ของสํานัก, 

1.1.1 (3) ตัวอยาง Print Out เวปไซต สํานัก) 

และมีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับ

นโยบายของสํานัก โดยการมีสวนรวมของ

บุคลากรของสํานัก (เอกสารหมายเลข 1.1.1 (4) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผน

กลยุทธ) และไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจําสํานัก โดยเปนแผนที่

เช่ือมโยงกับปรัชญาและวิสัยทัศนของสํานัก  

(เอกสารหมายเลข 1.1.1 (5) แผนกลยุทธ 

1.1.1 (1) คําสั่ งที่  2261/2553 

เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํา

แผนกลยุทธ 

1.1.1 (2) ภาพถายปายแสดง

ขอความปรัชญา และวิสัยทัศน 

ของสํานัก 

1.1.1 (3)  ตัวอยาง Print Out 

เวปไซตสํานักสงเสริมวิชาการ 

และงานทะเบียน  

1.1.1 (4) รายงานการประชุม

คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ 

1.1.1 (5) แผนกลยุทธ ป 2553-

2557 สํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน 
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เกณฑมาตรฐาน 

ขอท่ี 
ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของมหาวิทยาลัย 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 

(พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-

2554) 

2 มีการถายทอดแผนกลยุทธของสํานักไปสู

บุคลากรทุกฝายงาน โดยมีการดําเนินการ

ช้ีแจงทําความเขาใจกับบุคลากรทุกฝายงาน 

ถึงวิสัยทัศน กลยุทธและเปาหมายของกลยุทธ 

และมี ก า รกํ าหนดส วนง านรั บผิ ด ชอบ

ดําเนินงานตามแผนกลยุทธอยางเปนทางการ 

(เอกสารหมายเลข 1.1.2 (1)รายงานการ

ประชุมเพื่อช้ีแจงทําความเขาใจแผนกลยุทธ, 

1.1.2 (2) เอกสารแผนกลยุทธ)  

1.1.2 (1) รายงานการประชุมเพื่อ

ช้ีแจงทําความเขาใจแผนกลยุทธ 

1.1.2 (2) เอกสารแผนกลยุทธ 

สํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

3 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมี

ก ร ะ บ ว น ก า ร แ ป ล ง แ ผ น ก ล ยุ ท ธ เ ป น

แผนปฏิบัติการประจําป มีการจัดทําแผน 

กลยุทธ ไปสูแผนปฏิบัติการตามกระบวนการ

ของ Balance Scorecard (เอกสารหมายเลข 

1.1.3 (1) แผนที่กลยุทธ (Strategic Map) ) 

มีการดําเนินการจัดทําผลการวิเคราะหความ

สอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป  ตามพันธกิจของสํานัก 

(เอกสารหมายเลข 1.1.3 (2) แผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ 2554 สํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน)   

1.1.3 (1) แผนที่กลยุทธ (Strategic 

Map) 

1.1.3 (2) แผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ 2554 สํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน   

 

4 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทํา

ตัวบงช้ี (KPI) พรอมเปาหมาย(Target) ของ

1.1 .4 (1)  แผนกลยุทธสํ า นัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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เกณฑมาตรฐาน 

ขอท่ี 
ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

แตละตัวบงช้ีที่จะใชวัดความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติ

การประจําป โดยมีการกําหนดเปาหมาย

รวมกันภายในสํานักทั้งน้ีไดจัดทําพรอมกับ

การจัดทําแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ

ประจําป (เอกสารหมายเลข 1.1.4 (1) แผน

กลยุทธสํ า นักส ง เ สริม วิชาการและงาน

ทะเบียน แสดงการกําหนดตัวบ ง ช้ีและ

เปาหมาย, 1.1.4 (2) แผนปฏิบัติราชการ

ประจําป  งบประมาณ 2554 แสดงการ

กําหนดตัวบงช้ีและเปาหมาย) 

แสดงการกําหนดตัวบ ง ช้ีและ

เปาหมาย  

1.1 .4 (2)แผนปฏิบั ติราชการ

ประจําป  งบประมาณ 2554 

แสดงการกําหนดตัวบ ง ช้ีและ

เปาหมาย 

 

5 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการ

จัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามภารกิจ เพื่อ

ใชเปนแนวทางการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

งานในเวลาที่เหมาะสม (เอกสารหมายเลข 

1.1.5 (1) ปฏิทินวิชาการ ประจําปการศึกษา 

2554, 1.1.5 (2) คูมือการดําเนินงาน สํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน) และมีการ

การดําเนินงานตามพันธกิจของสํานักครบทุก

ภารกิจ (เอกสารหมายเลข 1.1.5 (3) รายงาน

ประจําป 2554 สํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน) 

1.1.5 (1) ปฏิทินวิชาการ ประจําป

การศึกษา 2554 

1.1.5 (2) คูมือการดําเนินงาน 

สํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

1.1.5 (3) รายงานประจําป 2554

สํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน  

 

6 มีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ โดยมีการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการเสนอผูบริหาร

ระ ดับสู ง ของ สํ า นัก  และ นํา เ ส นอสภา

มหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 1.1.6 (1) 

บันทึกขอความเรื่องแจงมติคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2554, 1.1.6 (2) 

1.1.6 (1) บันทึกขอความเรื่องแจง

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่1/2554  

1.1.6 (2) บันทึกขอความเรื่องแจง

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 9/2554 
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เกณฑมาตรฐาน 

ขอท่ี 
ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

บันทึกขอความเรื่องแจงมติคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2554) 

7 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการ

ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการโดยเปรียบเทียบผลของตัวบงช้ีกับคา

เปาหมาย และนําผลการประเมินเขาวาระการ

ประชุมเพื่อพิจารณาในที่ประชุมผูบริหารและ

สภามหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 1.1.7 

(1) บันทึกขอความ เรื่อง สงรายงานผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ, 1.1.7 

( 2 )  บั น ทึ ก ข อ คว าม เ รื่ อ ง แจ งม ติ ส ภา

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2555) 

1.1.7 (1) บันทึกขอความ เรื่อง สง

รายงานผลการดําเนินงานตามตัว

บงช้ีของแผนกลยุทธ 

1.1.7 (2) บันทึกขอความเรื่องแจง

มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2555 

 

8 มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายในและสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผน 

กลยุทธและแผนปฏิบัติราชการประจําป 

 

1.1.8 (1) รายงานการตรวจประกัน

คุณภาพภายในป 2553 

1.1.8 (2) แผนกลยุทธ ป 2554-

2558 ของสํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

จุดแข็ง 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีคณะกรรมการบริหารสํานัก เพื่อรวมกันในการ

กําหนดแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ มีผูรับผิดชอบดูแลตัวบงช้ีซึ่งรับผิดชอบต้ังแตวางแผน 

ติดตาม เก็บขอมูล และรายงานผลอยางตอเน่ือง จึงทําใหสามารถติดตาม กํากับผลการดําเนินงานที่

เกิดข้ึนและสามารถปรับแผนไดอยางเหมาะสม 

 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
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ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : รองศาสตราจารย ดร.มานะ  ขาวเมฆ 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้:  

ผูชวยศาสตราจารยวิวัฒน  ชินนาทศิริกุล 

 

      

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน :  

1. นางกนกพร สัณหฤทัย 

2. นางพิชญาภรณ เพิ่มเติม 

3. น.ส.วีรสุดา พรหมประดิษฐ 

4. นายฉัตร กาส ี

โทรศัพท : 0892228080 โทรศัพท : 0894497419 

E-mail : wchinnat@hotmail.com E-mail : nongja_12@hotmail.com 
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

 

ตัวบงชี้ท่ี 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ  

เกณฑมาตรฐาน (ประเมินระดับสํานัก)   

 1.  คณะกรรมการบริหารประจําสํานักปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและ 

มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา 

 2.  ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยัง

บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการ

ปฏิบัติงานและพัฒนาสํานัก 

 3.  ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง

สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสํานักไปยังบุคลากรในสํานัก 

 4.  ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสํานักมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการ

ตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม 

 5.  ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุ

วัตถุประสงคของสํานักเต็มตามศักยภาพ 

 6.  ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสํานักและ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย  

 7.  คณะกรรมการประจําสํานักประเมินผลการบริหารงานของสํานัก  และผูบริหารนําผล

การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม  

 

หมายเหตุ :  หากจะประเมินผานเกณฑการประเมินมาตรฐานขอที่ 6 น้ัน ตองแสดงขอมูลการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถวนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพทที่ระบุไว 

ซึ่งสอดคลองเปนไปตามเกณฑของสมศ. 
  

เกณฑการประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6  ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
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การประเมินตนเอง 

เปาหมาย การประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 
จํานวน 7 ขอ 

(ขอที่ทําได ขอที่ 1- ขอที่ 7) 
5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 

ผลการดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน 

ขอท่ี 
ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

1 คณะกรรมการบริหารประจําสํานักทุกคน

ไดรับการช้ีแจงและทําความเขาใจเกี่ยวกับ

กฎหมาย ขอบังคับตางๆ ที่ เกี่ยวของกับ

มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะพระราชบัญญัติ

สถาบัน ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ฯลฯ

และมีการช้ีแจงและทําความเขาใจเกี่ยวกับ

บทบาทหนาที่ ที่มีตอสํานัก กอนปฏิบัติหนาที่ 

ผูมีสวนเกี่ยวของไดจัดสงคําสั่ง ขอบังคับตางๆ

และกรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ให

คณะกรรมการไดรับทราบ (เอกสารหมายเลข 

7.1.1 (1) คําสั่งแตงต้ังผูอํานวยการสํานัก 

และคําสั่ งแตงต้ังรองผูอํานวยการสํานัก , 

7.1.1 (2) หนังสือมอบงานใหรองผูอํานวยการ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ

คําสั่งสสว.ที่ 001/2554, 7.1.1 (3) ประกาศ

มหาวิทยาลัย เรื่อง การแบงสวนราชการใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2549 

แสดงใหทราบภารกิจของสํานัก, 7.1.1 (4) 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2553-2556) 

มีการเปดเผยประวัติคณะกรรมการบริหาร

ประจําสํานักผานเวปไซตของหนวยงานและ

รายงานผลการประเมินตนเองตอสารธารณชน 

7.1.1(1) คําสั่งแตงต้ังผูอํานวยการ

สํ านั ก และ คําสั่ ง แต ง ต้ั ง รอ ง

ผูอํานวยการสํานัก 

7.1.1 (2) หนังสือมอบงานใหรอง

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน และคําสั่ง สสว.

ที่ 001/2554 

7.1.1 (3) ประกาศมหาวิทยาลัย 

เรื่อง  การแบงสวนราชการใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด

ปทุมธานี พ.ศ. 2549 แสดงให

ทราบภารกิจของสํานัก 

7.1.1 (4) แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

ป พ.ศ. 2553-2556 

7.1.1 (5) Print Out เวปไซต ของ

สํานัก 
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เกณฑมาตรฐาน 

ขอท่ี 
ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

(เอกสารหมายเลข สสว.7.1.1(5) Print Out 

เวปไซต ของสํานัก) 

2 ผูบริหารของสํานักทุกคนมีสวนรวมในการ

ดําเนินงานตามภารกิจหลักของหนวยงาน โดย

มีหนาที่กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ 

แผนกลยุทธ ทิศทางการดําเนินงาน เปาหมาย 

ใหครอบคลุมตามภารกิจหลักของหนวยงาน 

โดยมีการกําหนดตัวบงช้ีคุณภาพ (KPI) ของ

การปฏิบัติงาน ที่พิจารณาจาก 1) มิติการ

พัฒนาองคกร เชน การสงเสริมใหอาจารย 

บุคลากรมีโอกาสศึกษา เรียนรู พัฒนาตนเอง

อยางตอเน่ือง การพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อการเรียนรู 2) มิติการพัฒนา หรือปรับปรุง

กระบวนการทํางาน เชน กระบวนการพัฒนา

หลักสูตร 3) มิติผูรับบริการหรือผูมีสวนได

สวนเสีย โดยใหผูรับบริการประเมินความ 

พึงพอใจของงานบริการ โดยคํานึงถึงความ

คุมค าของการใชจ ายงบประมาณ และ

สอดคลองกับ เป าประสงคตามประเ ด็น

ยุทธศาสตร หรือวัตถุประสงคเชิงกลยุทธของ

สํานัก (เอกสารหมายเลข 7.1.2 (1) แผนกล

ยุทธ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน, 

7.1.2 (2) แผนปฏิบั ติราชการ ประจําป

งบประมาณ 2554) มีการถายทอดนโยบาย 

วิสัยทัศน แผนกลยุทธ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ

และกรอบการประเมินการปฏิบั ติงานให

บุคลากรในหนวยงานไดรับทราบ เพื่อทํา

ความเขาใจรวมกัน ในการประชุมบุคลากร  

ประจํา เ ดือนอยางนอยเ ดือนละ 1 ครั้ ง 

7.1.2 (1) แผนกลยุทธ  สํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

7.1.2 (2) แผนปฏิบั ติราชการ 

ประจําปงบประมาณ 2554 

7.1.2 (3) รายงานการประชุม 

ของสสว. ในแตละเดือน 

7.1.2 (4) บันทึกขอความเรื่องแจง

ม ติ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2554 

7.1.2 (5) เอกสารรายงานผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงช้ีของ 

แผนกลยุทธ 

7.1.2 (6) Print Out เว็ปไซต

สํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 
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เกณฑมาตรฐาน 

ขอท่ี 
ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

เพื่อรวมกันทบทวน ปรับปรุง แผนปฏิบัติงาน 

และแก ไขปญหา อุปสรรค เพื่ อ ใหการ

ดําเนินงานบรรลุเปาหมาย (เอกสารหมายเลข 

7.1.2 (3) รายงานการประชุมสสว. ครั้งที่ 

1/2554 เมื่อ 5 ตุลาคม 2554,ครั้งที่ 1/2555 

วันที่ 4 มกราคม 2555, ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 

10 กุมภาพันธ 2555, ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 2 

มีนาคม 2555,ครั้ งที่  4/2555 วันที่  19 

เมษายน 2555, ครั้งที่ 5 วันที่ 4 มิถุนายน 

2555) สํานักใชระบบสารสนเทศ และระบบ

ฐานข อมู ล ที่ มหา วิทย าลั ยกํ าหนดเป น

เครื่องมือในการดําเนินงาน และมีการรายงาน

ผลการดําเนินงานตามตัวบง ช้ี อยางนอย 

ปละ 2 ครั้ง มีการเผยแพรขอมูลผลการเนิน

งานทาง  Internet ซึ่ ง ส ามารถใช ข อมู ล

ดังกลาวเพื่อการตัดสินใจและการปรับปรุง

แกไขในการดําเนินงาน (เอกสารหมายเลข 

7.1 .2  (4)  บันทึกขอความเรื่ องแจ งม ติ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 

1/2554, 7.1.2 (5) เอกสารรายงานผลการ

ดําเนินงานตามตัวบง ช้ีของแผนกลยุทธ , 

7.1.2 (6) Print Out เว็ปไซตสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน) 

3 ผูบริหารมีการกํากับติดตามผลการดําเนินงาน

ตามภารกิจหลัก ทั้งอยางเปนทางการและไม

เปนทางการ มีการพูดคุยและสอบถามผลการ

ดําเนินเพื่อชวยกันแกปญหาใหทันเหตุการณ

อย า งสม่ํ า เ สมอ  มี การประ เมิ นผลการ

ดําเนินงาน โดยแตละกลุมงานมีการวิเคราะห

7.1.3 (1) รายงานการประชุมสสว.

ครั้ งที่  1/2554 เมื่ อ 5 ตุลาคม 

2554, ครั้ งที่  1/2555 วันที่  4 

มกราคม 2555, ครั้งที่ 2/2555 

วันที่ 10 กุมภาพันธ 2555, ครั้งที่ 

3/2555 วันที่ 2 มีนาคม 2555,
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เกณฑมาตรฐาน 

ขอท่ี 
ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขปญหา

ของการป ฏิบั ติ ง าน  พร อมทั้ ง มี ก าร ให

ขอเสนอแนะในการประชุมบุคลากรสํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สําหรับผล

การดําเนินงานที่ ยัง ไม เปนไปตามแผนที่

กําหนดไว  (เอกสารหมายเลข 7.1.3 (1) 

รายงานการประชุมบุคลากรสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน เดือนละ 1 ครั้ง  

7.1.3 (2) คํารับรองการปฏิบัติงานระหวาง

ผูบริหารและบุคลากรรายบุคคล (แบบปม. 1) 

และแบบ ปม. 4 

ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 19 เมษายน 

2555, ครั้งที่ 5 วันที่ 4 มิถุนายน 

2555) 

7.1.3 (2) แบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน แบบ ปม. 1- ปม.4 

 

4 ผูบริหารมีระบบการสื่อสาร 2 ทางเพื่อรับฟง

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคลากรและ

บุคคลทั่วไป โดย เปดเวปไซตกระดานถาม

ตอบ และจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ

ของผูใชบริหาร (เอกสารหมายเลข 7.1.4 (1) 

เวปไซต  สํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน, 7.1.4 (2) ภาพถายตูรับผลการ

ประเมินความพึงพอใจของผูขอรับบริการ) มี

การมอบอํานาจในการตัดสินใจใหกับรอง

ผูอํานวยการและผูปฏิบัติงานทุกฝาย เพื่อเพิ่ม

ความคลองตัว และเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานโดยมีการจัดทํา หนังสือมอบหมาย

งานและคําสั่ ง  ใหปฏิบั ติงานตามภารกิจ 

(เอกสารหมายเลข 7.1.4 (3) เอกสารหนังสือ

มอบหมายงาน สํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน, 7.1.4 (4) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษา, 7.1.4 (5) คําสั่ง

แตง ต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ , 

7.1.4 (1) เว็ปไซต สํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน  

7.1.4 (2) ภาพถายตูรับผลการ

ประเมินความพึงพอใจของผูขอรับ

บริการ 

7.1.4 (3) เอกสาร/คําสั่งมอบหมาย

งาน สํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน  

7.1.4 (4) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

7.1.4 (5) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ

จัดทําแผนกลยุทธ  

7.1.4 (6) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ 

บริหารการเงินและงบประมาณ  

7.1.4 (7) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ 

พัฒนาระบบสารสนเทศ 

7.1.4 (8) คําสั่งแตงต้ังเจาหนาที่

พัส ดุ  คณะกรรมการตรวจรับ
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เกณฑมาตรฐาน 

ขอท่ี 
ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

7.1.4 (6) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร

การเงินและงบประมาณ, 7.1.4 (7) คําสั่ง

แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ

,7.1.4 (8)  คําสั่ งแต ง ต้ัง เจาหนาที่พัส ดุ 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/จางและตรวจ

สภาพครุ ภัณฑ ,  7.1.4 (9) คําสั่ งแตง ต้ั ง

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น ,  

7.1.4 (10) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง)     

พัสดุ/จางและตรวจสภาพครุภัณฑ 

7.1.4 (9) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน  

7.1.4 (10) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยง     

 

 

5 ผูบริหารมีการพูดคุย เสนอแนะและสอนงาน

ที่หนางาน พรอมทั้งชวยแกปญหาเปนระยะ 

พร อมทั้ ง มี น โยบายให จั ดทํ า คู มื อ กา ร

ปฏิบั ติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 7.1.5 (1) คูมือ

การปฏิบัติงาน สํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน) มีการสงเสริมใหบุคลากรมีการ

พัฒนาความรูและทักษะ เพื่อใหสามารถ

ทํางานไดบรรลุเปาหมาย โดยสงเขาอบรม/

สัมมนา ในสวนที่ เกี่ ยวของกับงานตาม

บทบาทหนาที่ (เอกสารหมายเลข 7.1.5 (2) 

คําสั่ง และหนังสือสงรายช่ือบุคลากรเขารวม

อบรม/สัมมนา)  

7.1.5 (1) คูมือการปฏิบั ติงาน 

สํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

7.1.5 (2) คําสั่ง และหนังสือสง

รายช่ือบุคลากรเขารวมอบรม/

สัมมนา  

 

6 ผูบริหารยึดหลักธรรมาภิบาลเปนเครื่องมือใน

การบริหาร ตามหลักการบริหารจัดการ

บานเมืองที่ดี และสงเสริมใหใชหลักธรรมาภิ

บาลทั่วทั้งองคกร โดยยึดหลักธรรมาภิบาลทั้ง 

10 ขอ คือ  

หลักประสิทธิผล โดยมีผลการดําเนินงานที่

ปฏิบัติแลวเสร็จตามภารกิจที่กําหนด(เอกสาร

7.1.6 (1) รายงานประจําป 2554 

สํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

7.1.6 (2) คูมือการปฏิบั ติงาน

สํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

7 . 1 . 6  ( 3 )  ร า ย ง า นผ ล ก า ร
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เกณฑมาตรฐาน 

ขอท่ี 
ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

หมายเลข 7.1.6 (1) รายงานประจําป 2554 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  

หลักประสิท ธิภาพ มีการจัดทําคูมือการ

ปฏิบั ติงานของสํานัก (เอกสารหมายเลข 

7.1.6(2) คูมือการปฏิบัติงานสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะ เบียน )  เพื่ อ ใหการ

ปฏิบัติงานมีระเบียบ แบบแผน ลดข้ันตอน

การทํางาน และมีประสิทธิภาพ สามารถ

บริหารผลการดําเนินงานของสํานักใหบรรลุ

ตามเปาหมายที่วางไวตามแผนปฏิบัติราชการ

(เอกสารหมายเลข 7.1.6(3) รายงานผลการ

ดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป)  

หลักการตอบสนอง มีการนําระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชเพื่อตอบสนองความตองการ

ของผูรับบริการตลอดเวลา(เอกสารหมายเลข

7.1.6 (4) เอกสารคูมือการใชโปรแกรม 

Academic NB 3.0) มีการใหบริการที่

หลากหลายชองทาง เชน ทางอินเทอรเน็ต 

(เอกสารหมายเลข 7.1.6(5) Print Out  

เวปไซต ของสํานัก) มีการรับสมัครนักศึกษา

หลากหลายวิธี เพื่อตอบสนองนโยบายการจัด

การศึกษา (เอกสารหมายเลข 7.1.6 (6) 

เอกสารแสดงวิธีการรับสมัครนักศึกษาทั้งภาค

ปกติและภาคพิเศษ)  

หลักความรับผิดชอบ ผูบริหารของสํานักไดรับ

การแตงต้ังเปนกรรมการหรือคณะทํางานใน

กิจการของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ

อยางตอเน่ือง (เอกสารหมายเลข 7.1.6 (7) 

ดําเนินงานตามแผนกลยุทและ

แผนปฏิบัติราชการประจําป  

7.1.6 (4) เอกสารคูมือการใช

โปรแกรม Academic NB 3.0 

7.1.6 (5) Print Out เวปไซต ของ

สํานัก  

7 .1 .6  ( 6)  คูมื อการรั บสมัคร

นักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ  

7.1.6 (7) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ

วิชาการ 

7 . 1 . 6  ( 8 )  คํ า สั่ ง แ ต ง ต้ั ง

คณะกรรมการ 

จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  

7.1.6(9) คําสั่งแตงต้ังคณะ 

อนุกรรมการติดตาม ประเมินผล

งานของคณบดี 

 7.1.6 (10) Print Out เวปไซต 

ของสํานัก  

 

7.1.6 (11) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ

บริหารความเสียง 

7 . 1 . 6  ( 1 2 )  คํ า สั่ ง แ ต ง ต้ั ง

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

7.1 .6 (13)  คําสั่ งแต ง ต้ั งรอง

ผูอํานวยการ 

7.1.6 (14) คําสั่งแตงต้ังหัวหนา

สํานักงานผูอํานวยการ 

7.1.6 (15) คูมือการปฏิบัติตาม
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เกณฑมาตรฐาน 

ขอท่ี 
ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการวิชาการ, 7.1.6 (8) 

แต ง ต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา

บุ ค ล า ก ร , 7 . 1 . 6  ( 9 )  คํ า สั่ ง แ ต ง ต้ั ง

คณะอนุกรรมการติดตาม ประเมินผลงาน

คณบดี) 

หลักความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลที่เปน

ประโยชนตอการพัฒนาสํานัก ทุกฝายงานมี

การดําเนินงานที่สามารถตรวจสอบไดทุก

ข้ันตอน (เอกสารหมายเลข 7.1.6(10) Print 

Out เวปไซต ของสํานัก ) 

หลักการมีสวนรวม มีการบริหารงานและ

กํากับการดําเนินงานในรูปของคณะกรรมการ  

มีการแบงงานตามโครงสรางการบริหารของ

หนวยงาน และมีการแตงต้ังบุคลากรรวมเปน

คณะกรรมการ และคณะทํางานตางๆ เชน 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

(เอกสารหมายเลข 7.1.6 (11) คําสั่งแตงต้ัง

คณะกรรมการบริหารความเสียง, 7.1.6 (12) 

คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา ) 

หลักการกระจายอํานาจ มีการแตงต้ังรอง

ผูอํานวยการสํานัก แตงต้ังผูรับผิดชอบกลุม

งาน หัวหนางานตามโครงสรางการบริหาร

ของสํานัก (เอกสารหมายเลข 7.1.6 (13) 

คําสั่งแตงต้ังรองผูอํานวยการ, 7.1.6 (14) 

คําสั่งแตงต้ังหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ) 

หลักนิติธรรม มีการบริหารงานโดยถือปฏิบัติ

ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับของ

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

7.1.6 (16) เอกสารประกอบการ

อบรมพนักงานมหา วิทยาลั ย

ความรูดานระเบียบ กฎหมาย 

7.1.6 (17) คูมือประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของขาราชการ สังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

ในพระบรมราชูปถัมภ 

7.1.6 (18) หนังสือมอบหมายงาน 

7.1.6 (19) รายงานการประชุม

สํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน  

7.1.6 (20) เวปไซต แสดง ภาพถาย

ผูบริหารสํานัก 

7.1.6 (21) รายงานการประเมิน

ตนเอง ปงบประมาณ 2554 

7.1.6 (22) เอกสารรายงานการ

ควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 

2554 

7.1.6 (23) บันทึกขอความ ที่ 

12/2554 เรื่อง ผลสํารวจจากการ

ตรวจสอบ จากหนวยงานตรวจสอบ

ภายใน 

7.1.6 (24) รายงานผลการใชจาย

งบประมาณ ปงบประมาณ 2554 

รายไตรมาส ไตรมาสที่ 1-ไตรมาสที่ 

4  
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เกณฑมาตรฐาน 

ขอท่ี 
ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

มหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 7.1.6 (15) 

คูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

คณาจารย, 7.1.6 (16) เอกสารประกอบการ

อบรมพนักงานมหาวิทยาลัยความรูดาน

ระเบียบกฎหมาย,7.1.6 (17) คูมือประเมินผล

กา รป ฏิบั ติ ง านของ ข า ร าชก าร  สั ง กั ด

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ) 

หลักความเสมอภาค มีการมอบหมายให

บุคลากรรับผิดชอบงานตามภารกิจหลักทุกคน 

บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานภายใต กฎ ระเบียบ 

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 

7.1.6 (18) หนังสือมอบหมายงาน) 

หลักมุงมั่นฉันทามติ มีการประชุมบุคลากร

เพื่อรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะและมีมติ

รวมกันเพื่อดําเนินงาน/กิจกรรมของสํานัก 

(เอกสารหมายเลข 7.1.6 (19) รายงานการ

ประชุมบุคลากรสํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน เดือนละ 1 ครั้ง) ผูบริหารมีการ

เปดเผยประวัติ รายงานการประเมินตนเอง 

รายงานผลการดําเนินงาน โดยเสนอใน

รูปแบบรายงานประจําป (เอกสารหมายเลข 

7.1.6 (20) เวปไซต แสดง ภาพถายผูบริหาร

สํานัก, 7.1.6 (21) รายงานการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา 2554, มีการติดตามผลการ

ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และ

การตรวจสอบภายในของสํานัก(เอกสาร

หมายเลข 7.1.6 (22) เอกสาร รายงานการ

ควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2554, 
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เกณฑมาตรฐาน 

ขอท่ี 
ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

7.1.6 (23) บันทึกขอความ ที่ 12/2554 เรื่อง 

ผลสํารวจจากการตรวจสอบ จากหนวยงาน

ตรวจสอบภายใน) และมีการรายงานการใช

จายงบประมาณ เสนอตอมหาวิทยาลัย ปละ 

4 ครั้ง (เอกสารหมายเลข 7.1.6 (24) รายงาน

ผลการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ 

2554 รายไตรมาส ไตรมาสที ่1-ไตรมาสที่ 4) 

7 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร

โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงต้ังตาม

คู มื อ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง

มหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 7.1.7 (1) 

คูมือประเมินผลการปฏิบั ติงานที่ระบุผู มี

อํานาจในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผูบริหาร) และประกาศผลใหทราบอยาง

เปดเผย (เอกสารหมายเลข 7.1.7 (2) ประกาศ

มหาวิทยาลัย เรื่อง รายช่ือผูมีผลการประเมิน

การปฏิบัติงานอยู ในระดับ ดีเดน ดีมาก)  

นอกจากน้ียังมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของผอ.สํานักโดยรองอธิการบดีที่เกี่ยวของ

แล ะ โ ดยคณะกร ร มก า ร ป ร ะจํ า สํ า นั ก 

(ผูทรงคุณวุฒิภายนอก) (เอกสารหมายเลข

7.1.7 (3) เอกสารผลการประเมินผูบริหารโดย

รองอธิการบดี และคณะกรรมการประจํา

สํานัก (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)  เอกสาร 

(เอกสารหมายเลข 7.1.7 (4) รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก) ผูบริหาร

ไดมีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการ

บริหารงาน (เอกสารหมายเลข 7.1.7 (5) 

แผนการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน 

7.1.7 (1) คูมือประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ที่ระบุผูอํานาจในการ

ประเมินผลการปฏิบั ติงานของ

ผูบริหาร 

7.1.7 (2) ประกาศมหาวิทยาลัย 

เรื่อง รายช่ือผูมีผลการประเมิน

การปฏิบัติงานอยูในระดับ ดีเดน 

ดีมาก 

7.1.7 (3) เอกสารการประเมิน

ผูบริหารโดยรองอธิการบดี และ

คณะกร รมกา รประจํ าสํ า นั ก 

(ผูทรงคุณวุฒิภายนอก) 

7.1.7 (4) รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําสํานัก) 

7.1.7 (5) แผนการปรับปรุงคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

7.1.7 (6) แผนบริหารสํานัก 

7.1.7 (7) รายงานผลการปฏิบัติ

ตามแผนปฏิบัติราชการของสํานัก 
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เกณฑมาตรฐาน 

ขอท่ี 
ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

และ เอกสารหมายเลข 7.1.7 (6) แผนบริหาร

สํานัก)  มีการรายงานผลการดําเนินงานตอ

มหาวิทยาลัยในโอกาสที่เหมาะสม (เอกสาร

หมายเลข 7.1.7 (7) รายงานผลการปฏิบัติ

ตามแผนปฏิบัติราชการของสํานัก) 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

จุดแข็ง 

 ผูบริหารสํานักยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  มีการติดตาม ผลการดําเนินงานอยู

เสมอ  และสนับสนุนสงเสริมใหทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินงาน การบริหารงาน  รวมแสดงความ

คิดเห็นในการบริหารงานโดยการประชุมของสํานักอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 

แนวทางเสริม 

เรงพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสงเสริมการบริหารที่มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

 การดําเนินงานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเกี่ยวของกับคณาจารยและ

นักศึกษาเปนสวนใหญ  ดังน้ัน การดําเนินงานและการบริหารงานจึงจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยน

วิธีการทํางาน  การบริหารใหสอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียอยูเสมอ ซึ่งเปน

อุปสรรคที่จะตองมีการปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงานอยูตลอดเวลา ทําใหการวางแผนงานใน 

ระยะยาวทําไดยาก 

 

 ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : รองศาสตราจารย ดร. มานะ  ขาวเมฆ 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้:  

ผูชวยศาสตราจารยวิวัฒน  ชินนาทศิริกุล 

     

   

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน :  

1. นางกนกพร สัณหฤทัย 

2. นางพิชญาภรณ เพิ่มเติม 

3. น.ส.วีรสุดา พรหมประดิษฐ 

4.  นายฉัตรชัย กาส ี

โทรศัพท : 0892228080 โทรศัพท : 0894497419 

E-mail : wchinnat@hotmail.com E-mail : nongja_12@hotmail.com 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.2  การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู   

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ  

เกณฑมาตรฐาน (ประเมินระดับสํานัก)   

1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผน 

กลยุทธของสํานักอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต  

2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตอยาง

ชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1  

3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (Tacit 

Knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสู

บุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด 

4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและ

แหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปน

ลายลักษณอักษร (Explicit Knowledge) 

5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมา 

ที่เปนลายลักษณอักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง 

(Tacit Knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

 

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2   ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4  ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 

เกณฑการประเมิน : 

เปาหมาย การประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

4 ขอ จํานวน 5  ขอ 

(ขอ 1- 5 ) 

5 คะแนน บรรลเุปาหมาย 
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ผลการดําเนินงาน : 

เกณฑมาตรฐาน 

ขอท่ี 
ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

1 1.1 สํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนดําเนินการบริหารจัดการความรู

โดยแตงต้ังคณะกรรมการประกอบดวย 

ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ และ

บุคลากรทุกฝาย (เอกสาร 7.2.1 (1) คําสั่ง

แตงต้ังคณะกรรมการจัดการความรู)  

1.2 สํานักไดดําเนินการทบทวนและ

จัดทําแผนการจัดการความรูประจําป

งบประมาณ 2554 โดยจัดประชุม

บุคลากรสํานัก เพื่อทบทวนความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับหลักการจัดการความรู 

คัดเลือกและกําหนดขอบเขตของการ

จัดการความรู และไดระบุเปนความรูที่

ตองการทราบ คือ “การพัฒนาหลักสูตร

ภายใตกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQF)”  

(เอกสาร 7.2.1 (2) บันทึกเชิญประชุม

ระดมความคิดเห็นเลือกองคความรู , 

เอกสาร 7.2.1 (3) เอกสารลงนามการ

ประชุม, เอกสาร 7.2.1 (4) รายงานการ

ประชุมครั้งที่ 1)  

1.3 สํานักไดจัดทําแผนและเปาหมายใน

การการจัดการความรูปงบประมาณ 

25 54  ใ ห ส อ ดค ล อ ง กั บ ป ร ะ เ ด็ น

ยุทธศาสตร ที่ 2 ของสํานักเรื่องการเพิ่ม

โอกาสในการ เขา ศึกษาและพัฒนา

หลักสูตรใหมใหทันสมัย และตอบสนอง

ตอความตองการของผูเรียน และตรงกับ

7.2.1 (1) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ

จัดการความรู 

7.2.1 (2) บันทึกเ ชิญประชุมระดม

ความคิดเห็นเลือกองคความรู 

7.2.1 (3) เอกสารลงนามการประชุม 

7.2.1 (4) รายงานการประชุม ครั้งที่ 1  

ซึ่งมีวาระการกําหนด KM ของสํานัก

ดังน้ี 

    กําหนดขอบเขตของ KM คือ “การ

พัฒนาหลักสูตรภายใตกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2552 (TQF)”  

7.2.1 (5) แผนการจัดการความรูเรื่อง

การพัฒนาหลักสูตรภายใต กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) 
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เกณฑมาตรฐาน 

ขอท่ี 
ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

กลยุทธที่ 2.2 เรื่องการพัฒนาหลักสูตร 

และปรับปรุ งหลักสูตรภายใตกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ ร ะดับอุ ดม ศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) (เอกสาร 

7.2.1 (5) แผนการจัดการความรูเรื่อง

การ พัฒนาหลั กสู ต รภายใต ก รอบ

มาตรฐาน คุณวุฒิ ร ะดับอุ ดม ศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQF)) 

2 2.1 สํานักมีการกําหนดกลุมเปาหมาย

บุคคลที่จะไดรับการพัฒนาความรูดาน

การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐาน TQF ทั้งภายในและ

ภายนอกสํานักตามแผน แผนการจัดการ

ความรูเรื่องการพัฒนาหลักสูตรภายใต

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) โดยมีโครงการ

ตาง ๆ  ตามเอกสารสรุปเปาหมายโครงการ 

(เอกสาร 7.2.2 (1) สรุปเปาหมายโครงการ

อบรม) 

2.2 จัดโครงการตาง ๆ เพื่อพัฒนา

กลุมเปาหมายใหไดรับการพัฒนาความรู

ไดแก  

- โครงการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

ดวยการศึกษาดูงานสถาบัน อุดมศึกษา 

(เอกสาร 7.2.2 (2) โครงการ พัฒนา

สมรรถนะบุคลากรดวยการ ศึกษาดูงาน

ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า  วั น ที่  2 4 -2 6 

มิถุนายน 2554 และ คําสั่งไปราชการ) 

 

7.2.2 (1) สรุปเปาหมายโครงการอบรม 

7.2.2 (2) โครงการ พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรดวยการศึกษาดูงานสถาบัน 

อุดมศึกษา วันที่  24-26 มิ ถุนายน 

2554 และ คําสั่งไปราชการ 

7.2.2 (3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การประกันคุณภาพหลักสูตร”                

วันที่ 16 กันยายน 2554 และคําสั่ง

เชิญอบรม 

7.2.2 (4) โครงการอบรม เรื่อง “การ

ประกันคุณภาพหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานการอุดมศึกษาแห งชาติ 

(TQF)” วันที่ 29 กุมภาพันธ  2555 

และคําสั่งเชิญอบรม 

7.2.2 (5) โครงการอบรม เรื่อง “พัฒนา

สมรรถนะดานการจัดการเรียนการสอน” 

วันที่ 25 เมษายน 2555 และคําสั่งเชิญ

อบรม 
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เกณฑมาตรฐาน 

ขอท่ี 
ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“ ก า ร ป ร ะกั น คุณภ าพห ลั ก สู ต ร ” 

(เอกสาร 7.2.2 (3) โครงการอบรม 

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประกันคุณภาพ

หลักสูตร” วันที่ 16 กันยายน 2554 

และคําสั่งเชิญอบรม) 

- โครงการอบรม เรื่อง “การประกัน

คุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า แ ห ง ช า ติ  ( TQF)” 

(เอกสาร 7.2.2 (4) โครงการอบรม เรื่อง 

“การประกันคุณภาพหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานการอุ ดม ศึกษาแห ง ชา ติ 

(TQF)” วันที่ 29 กุมภาพันธ 2555 และ

คําสั่งเชิญอบรม) 

- โครงการอบรม เรื่อง “พัฒนาสมรรถนะ

ดานการจัดการเรียนการสอน”(เอกสาร

หมายเลข 7.2.2 (5) โครงการอบรม 

เรื่อง “พัฒนาสมรรถนะดานการจัด 

การเรียนการสอน” วันที่ 25 เมษายน 

2555 และคําสั่งเชิญอบรม) 

3 3.1 สํานักมีการแสวงหาความรูโดยเชิญ

วิทยากรที่มีความรู ด านพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตร ฐาน 

TQF มาถายทอดความรูและไปเขารวม

โครงการตาง ๆ เพื่อพัฒนาความรูใหแก

บุคลากรภายในและภายนอกสํานักไดแก 

- การเขารวมโครงการการประกันคุณภาพ 

หลั กสู ตร วันที่  16 กั นยายน 2554  

(เอกสาร 7.2.3 (1) รายงานสรุปผล 

7.2.3 (1) รายงานสรุปผลการดําเนิน

โครงการ การประกันคุณภาพหลักสูตร                               

วันที่ 16 กันยายน 2554 และรายช่ือ

ผูเขารวมอบรม 

7.2.3 (2) รายงานสรุปผลการดําเนิน

โครงการพัฒนาบุคลากรดวยการศึกษา

ดูงานสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 24-26 

มิถุนายน 2554 และรายช่ือผูไปศึกษา 

ดูงาน 
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เกณฑมาตรฐาน 

ขอท่ี 
ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

การดําเนินโครงการการประกันคุณภาพ 

หลักสูตรวันที่ 16 กันยายน 2554 และ

รายช่ือผูเขารวมอบรม) 

- การเขารวมโครงการโครงการพัฒนา

บุคลากรดวยการศึกษาดูงานสถาบัน 

อุดมศึกษา (เอกสาร 7.2.3 (2) รายงาน

สรุปผลการ ดําเ นินโครงการพัฒนา

บุคลากรดวยการศึกษาดูงานสถาบัน 

อุดมศึกษา วันที่ 24-26 มิถุนายน 2554 

และรายช่ือผูไปศึกษาดูงาน) 

- การเขารวมงาน “40 ป วิชาการกาวไกล

จากวิทยาครูสู มหาวิทยาลัยราชภัฎ

บุรีรัมย” (เอกสาร 7.2.3 (3) คําสั่งเขา

รวมงาน “40 ป วิชาการกาวไกลจาก

วิทยาครูสูมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย” 

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2554) 

3.2 สํานักไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ

หนวยงานภายนอกโดยมีบันทึกขอตกลง

ความรวมมือทาง วิชาการ ด านการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา

แหงชาติ TQF (เอกสาร 7.2.3 (4) บันทึก

ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ดาน

การประกันคุณภาพหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ  ระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ TQF กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย) 

3.3 สํานักไดมีการนําความรูที่ไดจากการ

แลกเปลี่ยนจากผูมีความรูมาสังเคราะห

7.2.3 (3) คําสั่งเขารวมงาน “40 ป 

วิ ช า ก า ร ก า ว ไ ก ล จ าก วิท ย า ครู สู

มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย” วันที่ 21-

22 ธันวาคม 2554 

7.2.3 (4) บันทึกขอตกลงความรวมมือ

ทางวิชาการ ดานการประกันคุณภาพ

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ TQF กับ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  

7.2.3 (5) รายงานการประชุม ครั้งที่ 2

และครั้งที่ 3   

7.2.3 (6) รายงานสรุปผลการดําเนิน

โครงการ การประกันคุณภาพหลักสูตร

ตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา

แหงชาติ (TQF) วันที่ 29 กุมภาพันธ 

2555 และรายช่ือผูเขารวมอบรม 

7.2.3 (7) รายงานสรุปผลการดําเนิน

โครงการ พัฒนาสมรรถนะดานการ

จัดการเรียนการสอน วันที่ 25 เมษายน 

2555 และรายช่ือผูเขารวมอบรม 



-37- 

 

เกณฑมาตรฐาน 

ขอท่ี 
ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

รวมกันโดยการรวมการจัดทํารูปแบบ 

(Template) และตรวจสอบความรูน้ัน 

(เอกสาร 7.2.3 (5)  รายงานการประชุม 

ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3)  

3.4 สํานักไดจัดใหมีการเผยแพรความรู

ที่รวบรวมและสังเคราะหข้ึนเผยแพร

ใหกับอาจารยในมหาวิทยาลัยโดยการจัด

โครงการ  

- การประกันคุณภาพหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานการอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

(เอกสาร 7.2.3 (6) รายงานสรุปผลการ

ดําเนินโครงการ การประกันคุณภาพ

หลั กสู ตรตามกรอบมาตรฐานการ

อุดมศึกษาแหงชาติ(TQF) วันที่ 29 

กุมภาพันธ 2555 และรายช่ือเขารวม

อบรม) 

- โครงการ พัฒนาสมรรถนะดานการ

จัดการเรียนการสอน วันที่ 25 เมษายน 

2555 และราย ช่ือผู เ ข า ร วมอบรม 

(เอกสาร 7.2.3 (7) รายงานสรุปผลการ

ดําเนินโครงการ พัฒนาสมรรถนะดาน

การจัดการ เรียนการสอน วันที่  25 

เมษายน 2555 และรายช่ือผู เขารวม

อบรม) 

4 4.1 สํานักไดมีการรวบรวมความรูที่ได

ผานการสังเคราะหและปรับปรุงจากการ

แสวงหาความรู เรื่องการพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 

TQF โดย 

7.2.4 (1) คูมือการพัฒนาหลักสูตรป 

พ.ศ. 2553 

7.2.4 (2) แฟมเอกสารและ CD ประกอบ 

การอบรมวันที่ 29 กุมภาพันธ 2555 

7.2.4 (3)  ใบลงนามการรับ แฟมเอกสาร 
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เกณฑมาตรฐาน 

ขอท่ี 
ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

- ปรับปรุงคูมือการพัฒนาหลักสูตร 

(เอกสาร 7.2.4 (1) คูมือการพัฒนา

หลักสูตร ป พ.ศ. 2553 ) 

- จัดทํารูปแบบ (Template) เอกสาร 

ที่ใชประกอบการพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตร ในรูปเอกสารและแผนบันทึก

ขอมูล (CD) (เอกสาร 7.2.4 (2) แฟม

เอกสารและ CD ประกอบการอบรม

วันที่ 29 กุมภาพันธ 2555) 

4.2 สํานักไดเผยแพรความรูเรื่องการ

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐาน TQF ไปยังกรรมการ บริหาร

หลักสูตรและ คณะ/วิทยาลัยตาง ๆ 

ในมหาวิทยาลัย (เอกสาร 7.2.4 (3)  ใบ

ลงนามการรับ แฟมเอกสารและ CD 

ประกอบการอบรมวันที่ 29 กุมภาพันธ 

2555, 7.2.4 (4) บันทึกขอความจัดสง 

CD Template มคอ. 2-7 และอื่น ๆ ลง

คณะ, 7.2.4 (5) ใบลงนามการรับ CD 

Template ของคณะ) 

4.3 สํานักไดเผยแพรความรูเรื่องการ

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐาน TQF ใหแกบุคลากรภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัยโดยประกาศ

ในเวปไซตของสํานัก (เอกสาร 7.2.4 (6) 

Print Out เวปไซตสํานักสงเสริวิชาการ

และงานทะเบียนแสดงขอมูล KM)  

และ CD ประกอบการอบรมวันที่ 29 

กุมภาพันธ 2555 

7.2.4 (4) บันทึกขอความจัดสง CD 

Template มคอ. 2-7 และ อื่น ๆ  ลงคณะ  

7.2.4 (5) ใบลงนามการรับ CD Template 

ของคณะ  

7.2.4 (6) Print Out เวปไซตสํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนแสดง

ขอมูล KM 

 

5 5 . 1  จ าก ก า ร เ ผ ยแ พร ค ว าม รู ต อ

กลุมเปาหมายพบวามีการนําความรู

7.2.5 (1) มคอ. 2 ที่เสนอสภามหาวิทยาลัย 

ที่เปนไปตาม Template 
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เกณฑมาตรฐาน 

ขอท่ี 
ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

ดังกล าวไปใชในการปฏิบั ติงานจริ ง 

ไดแก 

- การนํารูปแบบ (Template) มคอ 2 

ไปใชในการจัดทํามคอ. 2 ของหลักสูตร 

ที่ มี ก าร พัฒ นาและปรั บปรุ งที่ เ ข า 

สภามหาวิทยาลัย (เอกสาร 7.2.5 (1)  

มคอ.2 ที่เสนอสภามหาวิทยาลัยที่เปนไป

ตาม Template, 7.2.5 (2)บันทึกขอความ

ของสาขาวิชา คหกรรมศาสตร เรื่อง ขอให

ตรวจสอบรูปแบบ(Template) มคอ.2, 

7.2.5 (3) รายงานสรุปผลการใชรูปแบบ 

(Template) ในการจัดทํา มคอ. 2) 

- การนํารูปแบบ (Template) แบบฟอรม

สรุปการสงรายละเอียดของรายวิชา 

(มคอ.3)/ประสบการณภาคสนาม 

(มคอ. 4)  (เอกสาร 7.2.5 (4)  แบบฟอรม

สรุปการสงราย ละเอียดของรายวิชา 

(มคอ.  3) /ประสบการณภาคสนาม 

(มคอ. 4) ที่สงมาจากคณะ/วิทยาลัย 

ตาง ๆ) 

- มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการ

ความรูไดแก การนําคูมือการพัฒนา

หลักสูตร พ.ศ. 2553 ที่ไดปรับปรุง และ

รูปแบบ (Template)  ที่ ได จั ดทํ า ข้ึ น

นําไปใช ในการปฏิบั ติง านจริ ง ของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรตาง ๆ  ใน

มหาวิทยาลัย ในการพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF 

7.2.5 (2) บันทึกขอความของสาขาวิชา 

คหกรรมศาสตร เรื่อง ขอใหตรวจสอบ                     

รูปแบบ (Template) มคอ. 2 

7.2.5 (3) รายงานสรุปผลการใชรูปแบบ 

(Template) ในการจัดทํา มคอ. 2 

7.2.5 (4)  แบบฟอรมสรุปการสงราย 

ล ะ เ อี ย ดขอ ง ร าย วิ ช า  ( ม คอ . 3) / 

ประสบการณภาคสนาม (มคอ. 4) ที่สง

มาจากคณะ/วิทยาลัยตาง ๆ   

7.2.5 (5) แบบฟอรมสรุปการสงราย 

งานผลการดําเนินการของรายวิชา                                   

(มคอ.5)/ประสบการณภาคสนาม 

(มคอ. 6) ที่สงมาจากคณะ/วิทยาลัย

ตาง ๆ   

7.2.5 (6) แบบฟอรมสรุปผลการประเมิน

ความพึ ง พอ ใจ ขอ งผู เ รี ยนที่ มี ต อ

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
 

 



-40- 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

จุดแข็ง 

มีความมุงมั่นที่จะพัฒนาองคกรสูองคกรแหงการเรียนรู 

 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : รองศาสตราจารย ดร.มานะ ขาวเมฆ 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้:  

อาจารย ดร.สุภณิดา  พัฒธร 

      

   

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน :  

1. นางสาวฐิติกานต  จิตรจา 

2. นางสาวพวงเพชร  พลทอง 

3. นางสาวกลอยทิพย  ทิศเปง 

4. นางสาวภาวิณี  จีระดิษฐ 

5. นางสาวสุมาลี  ธรรมนิธา 

6. นายวาทิต  ทองมาก 

โทรศัพท : 086 0466761 โทรศัพท : 084 7185999 

E-mail : supanida@vru.ac.th E-mail : kungnat@hotmail.com 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 

ชนิดของตัวบงชี ้ : กระบวนการ  

เกณฑมาตรฐาน (ประเมินระดับสํานัก)   

1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูง

และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสํานักรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  

2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน 

ตามบริบทของสํานัก จากตัวอยางตอไปน้ี  

- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาคารสถานที)่ 

- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร  หรือกลยุทธของสถาบัน 

- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร 

การบริหารงานวิจัย  ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ

ของอาจารยและบุคลากร  

- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจาก

การวิเคราะหในขอ 2   

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน   

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานตอคณะกรรมการ

ประจําสํานักเพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําสํานักไปใชในการ

ปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป  

  

หมายเหตุ :  คะแนนการประเมินจะเทากับ 0 หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรงข้ึนภายในสถาบันใน

รอบปการประเมิน ที่สงผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย 

บุคลากร หรือตอช่ือเสียงภาพลักษณ หรือตอความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน 

อันเน่ืองมาจากความบกพรองของสถาบันในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือ

ปจจัยเสี่ยงที่ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน  
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ตัวอยางความเสี่ยงรายแรงท่ีใหผลประเมินเปนศูนย (0) คะแนน เชน 

1. มีการเสียชีวิตและถูกทํารายรางกายและจิตใจอยางรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย 

บุคลากรภายในสถาบัน ทั้งๆที่อยูในวิสัยที่สถาบันสามารถปองกัน หรือลดผลกระทบในเหตุการณที่

เกิดข้ึนได แตไมพบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไมพบความพยายามของสถาบันในการระงับ

เหตุการณดังกลาว 

2. สถาบันหรือหนวยงานเสื่อมเสียช่ือเสียงหรือมีภาพลักษณที่ไมดี อันเน่ืองมาจากปจจัย

ตางๆเชน คณาจารย นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไมปฏิบัติตามมาตรฐาน

หรือกฎกระทรวง และเกิดเปนขาวปรากฏใหเห็นตามสื่อตางๆ เชน หนังสือพิมพ ขาว Online เปนตน 

3. สถาบันหรือหนวยงานขาดสภาพคลองในดานการเงินจนทําใหตองปดหลักสูตรหรือไม

สามารถปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาไดสงผลกระทบตอนักศึกษาปจจุบันที่เรียนอยูอยางรุนแรง 
 

**หากมีคณะใดคณะหน่ึงไดคะแนนการประเมินเปนศูนย (0) แลว สถาบันก็จะไดคะแนนการ

ประเมินเปนศูนย (0) ดวยเชนกัน 

การไมเขาขายที่ทําใหผลการประเมินไดคะแนนเปนศูนย (0) ไดแก 

1. สถาบันมีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปองกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อ

ลดผลกระทบสําหรับความเสี่ยงที่ทําใหเกิดเรื่องรายแรงดังกลาวไวลวงหนา และดําเนินการตามแผน 

2. เปนเหตุสุดวิสัย อยูนอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปองกัน)ของสถาบัน 

3. เหตุการณรายแรงดังกลาวมีความรุนแรงที่ลดนอยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได

กําหนดไวลวงหนา 

 

เกณฑการประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 หรือ 4  ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 ขอ 

 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย การประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

5  ขอ จํานวน 6 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย 
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ผลการดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน 

ขอท่ี 
ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

1 1.1 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนได

แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสียง คําสั่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ท่ี 2259/2553 

(7.4.1.(1)) โดยมีการประชุมคณะกรรมการ 

คร้ังท่ี 1/2554 เม่ือวันท่ี 22 ก.ค. 2554 เพ่ือ

พิจารณาความเสี่ ยง  ในระเบียบวาระท่ี  4 

(7.4.1.(2))  

1.2 เน่ืองจากสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนมีการเปลี่ยนผูบริหาร สํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน จึงแตงตั้งคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงชุดใหม ตามคําสั่งสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนท่ี 003/2555 สั่ง ณ 

วันท่ี 16 ธ.ค. 2554 (7.4.1.(3)) 

1.3 คณะกรรกการบริหารความเสี่ยงประชุม

คณะกรรมการ คร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวันพุธท่ี 12 

ม.ค. 55 เพ่ือพิจารณากําหนดนโยบายบริหาร

ความเสี่ ย ง  ระบุ ความเสีย ง  กําหนดแผน

ดําเนินการบริหารความเสี่ยง (7.4.1.(4))  

 1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดทําคูมือ

การบริหารความเสี่ยง (7.4.1.(5))  

7.4.1 (1) คําสั่งท่ี 2259/2553 เร่ือง

แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง 

7.4.1(2)รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คร้ังท่ี 1/2554 

7.4.1 (3) คําสั่ง ท่ี 003/2555 เร่ือง

แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง  

7.4.1(4)รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คร้ังท่ี 1/2555 

7.4.1.(5) คูมือการบริหารความเสี่ยง 

2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดมีการระบุ

ความเสี่ยงจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงคร้ังท่ี 1/2555 ระเบียบวาระท่ี 4.2 

7.4.2.(1)รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคร้ัง

ท่ี 1/2555 

3 3.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดมีการ

ประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง ในการประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคร้ังท่ี 2/2555 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 (7.4.3.(1)) 

 3.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทํา

รายงานนโยบายการบริหารความเสียง ตาราง

ระบุความเสียงและการประเมิน การวิเคราะห

7.4.3.(1)รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคร้ัง

ท่ี 2/2555 

7.4.3 (2) บันทึกขอความรายงานผล

การดําเนินการบริหารความเสียง 
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เกณฑมาตรฐาน 

ขอท่ี 
ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

ความเสียง แกผูบังคับบัญชา รองอธิการบดีฝาย

วิชาการรับทราบ (7.4.3 (2)) 

4 4.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดกําหนด

กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ในการประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคร้ังท่ี 3/2555 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 (7.4.4.(1)) 

4.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดกําหนด

แผนการดําเนินการจัดความเสี่ยง ในการประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคร้ังท่ี 3/2555 

ระเบียบวาระท่ี 4.2 (7.4.4.(1)) 

4.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดสรุปผล

การดําเนินการกิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง 

(แบบรายงาน ปย.2) ในการประชุมคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงคร้ังท่ี 3/2555 ระเบียบวาระ 

ท่ี 4.3 (7.4.4.(1))  

4.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดพิจารณา

รายชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

ความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงคร้ังท่ี 3/2555 ระเบียบวาระท่ี 4.4 

(7.4.4.(1)) 

4.5 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

ความเสี่ยง (7.4.4.(2)) 

4.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดทําแผน

บริหารความเสี่ยง (7.4.4.(3)) 

4.7 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดจัดสง

แผนการดําเนินการจัดความเสี่ยงและรายงาน

การประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุม

ภายใน เพ่ือใหแตละฝายดําเนินการจัดการความ

เสี่ยงตามกิจกรรมและระยะเวลาท่ีกําหนด 

(7.4.4.(4)) 

7.4.4.(1)รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคร้ัง

ท่ี 3/2555 

7.4.4. (2) คําสั่ง ท่ี 004/2555 เร่ือง

แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  

7.4.4. (3) แผนบริหารความเสี่ยง  

7.4.4. (4) บันทึกขอความ พิเศษ/

2555 เ ร่ือง  ส งแผนการดํา เ นิน       

การจัดการความเสี่ยง 
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เกณฑมาตรฐาน 

ขอท่ี 
ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

5 5.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดรายงานสรุปผล

การดําเนินงานกิจกรรมในการจัดการความเสี่ยงตอ 

บุคลากร สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนใน

รายงานการประชุมสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน คร้ังท่ี 4 วาระการประชุมท่ี 4.3  (7.4.5.(1))                     

5.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดจัดสง

รายงานสรุปผลการดําเนินงานกิจกรรมในการ

จัดการความเสี่ยงแกผูบังคับบัญชา รองอธิการบดี

ฝายวิชาการรับทราบ  (7.4.5.(2))                     

5.3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ

บริหารความเสี่ยงสรุปผลการดําเนินกิจกรรมใน

การจัดการความเสี่ยง เพ่ือรายงานการติดตาม

และรายงาน (Risk Monitoring) โดยการติดตาม

ผลประกอบดวย ความเสี่ยง กิจกรรมท่ีควบคุม 

ผลลั พธ ของก าร ทํ า กิจกรรม  ระยะ เ วล า

ดําเนินการ ความคืบหนา ปญหาและอุปสรรค 

ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง คร้ังท่ี 1/2555 

(7.4.5.(3))  

5.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ

บริหารความเสี่ยงรายงานสรุปผลการดําเ นิน

กิจกรรมในการจัดการความเสี่ยงตอ บุคลากร

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนในรายงานการ

ประชุมสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คร้ังท่ี 5 วาระการประชุมท่ี 4.3  (7.4.5.(4)) 

5.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

การบริหารความเสี่ ยง เสนอ รายงานการ

ประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ตอรองอธิการบดี ฝายวิชาการ  (7.4.5.(5)) 

7.4.5.(1) รายงานการประชุมสํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

คร้ังท่ี 4 วาระการประชุมท่ี 4.3 

7.4.5.(2) บั น ทึกข อความ  เ ร่ื อ ง

รายงานผลการดํ า เ นินงานการ

บริหารความเสี่ยง 

7 . 4 .5 . ( 3 ) ร ายง านการประชุ ม

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ

ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

คร้ังท่ี 1/2555 

7.4.5.(4)รายงานการประชุมสํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

คร้ังท่ี 5วาระการประชุมท่ี 4.3  

7.4.5.(5)บัณทึกขอความรายงาน

การประเมินผลและปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน 
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เกณฑมาตรฐาน 

ขอท่ี 
ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุมพิจารณา

ขอเสนอแนะจากรายงานการประเมินผลและการ

ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปย.2) 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

การบริหารความเสี่ยง ขอเสนอแนะจากคณะ

กรรมการบริหารสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน และขอเสนอแนะ รายงานการประเมินผล

และการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ

ติดตาม ปย.2) โดยรองอธิการบดี  ฝายวิชาการ 

เพ่ือกําหนดแผนปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง

ประจําปการศึกษา 2555 ในรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคร้ังท่ี 4/2555 

7.4.6.(1) ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คร้ังท่ี 4/2555 

 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

จุดแข็ง 

1. บุคคลากรมีสวนรวมในการในการระบุกิจกรรมที่เปนความเสี่ยงของสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน พรอมทั้งเสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง 

2. บุคคลากรใหความรวมมือดําเนินการตามกิจกรรมที่เปนแนวทางในการลดความเสี่ยง 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

ในการระบุกิจกรรมที่เปนความเสี่ยงของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนควร

พิจารณากิจกรรมที่เปนความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยประกอบดวย 

 

ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : รองศาสตราจารย ดร.มานะ ขาวเมฆ 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้:  

ผูชวยศาสตราจารยคชินทร  โกกนุทาภรณ 

      

   

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน :  

1. นางรัชฎาพร ยอดศรี  

2. นางสาวจินดา ไกรเดช 

3. นางปราณี พงษธนะ 

4. นายทองสุข โคกสลุด 

โทรศัพท : 085-0628963 โทรศัพท : 087-8185940 

E-mail : kachin@vru.ac.th E-mail : Phonsingr@hotmail.com 



-47- 

 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

 

ตัวบงชี้ท่ี 8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ  

เกณฑมาตรฐาน (ประเมินระดับสํานัก)      

1. มีแผนกลยุทธที่ระบุการใชงบประมาณที่สอดคลองกับพันธกิจของสํานัก 

2. มีหลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส  

ตรวจสอบได 

3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาสํานัก

และบุคลากร   

4. มีการจัดทํารายงานการใชงบประมาณอยางเปนระบบ และรายงานตอคณะกรรมการบริหาร

สํานักอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

5. มีการนําขอมูลการใชงบประมาณไปใชในการกํากับ ติดตาม และประเมินการดําเนิน

โครงการและกิจกรรมของสํานักอยางตอเน่ือง 

6. มีคณะกรรมการสอบภายใน ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชงบประมาณใหเปนไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด 

7. คณะกรรมการบริหารสํานักมีการติดตามผลการใชงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมาย 

และนําขอมูลไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

 

หมายเหตุ :  แผนกลยุทธทางการเงิน เปนแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใชไปของทรัพยากรทาง

การเงินของสถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการได 

แผนกลยุทธทางการเงินจะสอดรับกับแผนกลยุทธของสถาบัน สถาบันควรประเมิน 

ความตองการของทรัพยากรที่ตองจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธและประเมิน

มูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนที่ตองการใช ซึ่งจะเปนความตองการเงินทุน 

ในระยะยาวเทากับเวลาที่สถาบันใชในการดําเนินการใหกลยุทธน้ันบังเกิดผลจากน้ันจึง

จะกําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ตองการใชวาสามารถจัดหาไดจาก

แหลงเงินทุนใด เชน รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุน

จากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหนวยงาน เงินบริจาคจากหนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา 

หรือสถาบันจะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม เชน การแปลงทรัพยสิน

ทางปญญาเปนมูลคา รวมทั้งมีวิธีวิเคราะหตนทุนของการดําเนินงานอีกดวย เชน ตนทุน
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ตอหนวยในการผลิตบัณฑิตในแตละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธทาง

การเงินจะเทากับแผนกลยุทธของสถาบัน  

 

เกณฑการประเมิน  :     

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6  ขอ 

มีการดําเนินการ  

7 ขอ 

 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย การประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 
จํานวน 7 ขอ 

(ขอ 1- ขอ 7) 
  5 คะแนน บรรลเุปาหมาย 

 

ผลการดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน 

ขอท่ี 
ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

1 มีก ารจั ดทํ าแผนกลยุทธทางการ เ งิ นที่

สอดคลองกับพันธกิจของสํานัก โดยมีการ

แตงต้ังคณะกรรมการบริหารการเงินและ

งบประมาณของสํานัก (เอกสารหมายเลข 

8.1.1 (1) คําสั่งที่ 1296/2553 เรื่อง แตงต้ัง

กรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ) 

และมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อทบทวน

แผนกลยุทธทางการเงินโดยมีการวิเคราะห 

SWOT ทางดานการเงิน วิเคราะหความ

สอดคลองระหวางแผนกลยุทธทางการเงินกับ

แผนกลยุทธของสํ านัก และแผนปฏิบั ติ

ราชการประจําป 2554 ของสํานัก (เอกสาร

หมายเลข 8.1.1(2) รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ  

วันที่ 21 มกราคม 2554) ทําใหมีแผนกลยุทธ

8.1.1 (1) คําสั่งที่  1296/2553 

เรื่อง แตง ต้ังกรรมการบริหาร

การเงินและงบประมาณ 

8.1.1 (2) รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารการเงินและ

งบประมาณ  วันที่ 21 มกราคม 

2554 

8.1.1 (3) แผนกลยุทธทางการเงิน 

ปงบประมาณ 2553-2557 

8.1.1 (4) แผนกลยุทธ ป 2553-

2557 

8.1.1 (5) แผนปฏิบั ติราชการ

ประจําป 2554 
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เกณฑมาตรฐาน 

ขอท่ี 
ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

ทางการเงิน ปงบประมาณ 2553-2557 

(เอกสารหมายเลข 8.1.1(3) แผนกลยุทธทาง

การเงิน ปงบประมาณ 2553-2557) ซึ่ ง

สอดคลองกับแผนกลยุทธป 2553-2557 ของ

สํานัก(เอกสารหมายเลข 8.1.1 (4) แผน 

กลยุทธป  2553-2557) และแผนปฏิบั ติ

ราชการประจําป 2554 (เอกสารหมายเลข 

8.1.1(5) แผนปฏิบัติราชการประจําป 2554)    

2 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดรับ

ก า ร จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะม า ณร ายจ า ย จ า ก

มห า วิทย าลั ย โ ดย ก า ร ทํ า คํ า ขอ จั ด ต้ั ง

งบประมาณเสนอตอกองนโยบายและแผน 

(เอกสารหมายเลข 8.1.2 (1) บันทึกขอความ

ที่ ก ผ . ว 266 /2552  เ รื่ อ ง  จั ดทํ า คํ า ขอ

งบประมาณรายจาย (งบลงทุน) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2554, 8.1.2 (2) แผนการ

ดําเนินงานประกอบการขอจัดต้ังงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ 2554) โดย

ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ตามพันธกิจ/

โครงการ/กิจกรรมของสํานัก แบงออกเปน

งบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได 

(เอกสารหมายเลข 8.1.2 (3) บันทึกขอความ

ที่ 92/2553 เรื่อง ขอแจงรายละเอียดการ

จัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 

2554) เมื่อไดรับงบประมาณมาแลวจึงประชุม

คณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ

เพื่ อพิจ ารณาหลัก เ กณฑ ในการจัดสรร

งบประมาณใหเหมาะสมกับโครงการและ

กิจกรรมตามพันธกิจ ( เอกสารหมายเลข 

8.1.2 (1) บันทึกขอความที่ กผ.ว

266/2552 เรื่อง จัดทํา คําขอ

งบประมาณรายจาย(งบลงทุน) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

8.1.2 (2) แผนการดําเนินงาน

ประกอบการขอจัดต้ังงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ 

2554 

8 . 1 . 2  ( 3 )  บั นทึ ก ข อความที่ 

92/2553 เรื่อง ขอแจงรายละเอียด

การจัดสรรงบประมาณ ประจําป

งบประมาณ 2554 

8.1.2(4) รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารการเงินและ

งบประมาณ วันที่ 4 กุมภาพันธ 

2554 

8.1.2 (5) แผนการใชจายงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ 2554 
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เกณฑมาตรฐาน 

ขอท่ี 
ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

8.1.2 (4) รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารการเงินและงบประมาณ วันที่  4 

กุมภาพันธ 2554) และจัดทําแผนการใชจาย

งบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2554 

(เอกสารหมายเลข 8.1.2(5) แผนการใชจาย

งบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2554) 

3 มีการจัดสรรงบประมาณประจําปที่มีความ

สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจําป 

ที่กําหนดไวในแตละป โดยมีโครงการและ

กิจกรรมเพื่อพัฒนางานของสํานักและพัฒนา

บุคลากร ( เอกสารหมายเลข 8.1 .3 (1) 

แผนปฏิบั ติราชการประจําปงบประมาณ 

2554, 8.1.3 (2) แผนการใชจายงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ 2554) เมื่อวิเคราะห

งบประมาณเบื้ องตนพบวางบประมาณ

ประจําปมีความสอดคลองกับแผนปฏิบั ติ

ราชการประจําป เมื่อวิเคราะหตามพันธกิจ

ของสํานักงบประมาณในแตละพันธกิจมี 

ความเพียงพอ เมื่อวิเคราะหตามแผนพัฒนา

บุคลากร งบประมาณประจําปมีความเพียงพอ 

(เอกสารหมายเลข 8.1.3 (3) เอกสารแสดง

การวิเคราะหงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร) 

8.1.3 (1) แผนปฏิบั ติราชการ

ประจําปงบประมาณ 2554 

8.1.3 (2) แผนการใชจายงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ 2554 

8.1 .3 (3 )  เอกสารแสดงการ

วิเคราะหงบประมาณ ที่ไดรับการ

จัดสรร 

4 มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปน

ระบบโดยจั ดทํา รายงานผลการใช จ าย

งบประมาณ ปงบประมาณ 2554 รายไตรมาส 

เสนอตอผูบริหารของสํานักและเสนอตอ

มหาวิทยาลัยปละ 4 ครั้ ง  เพื่อ นํา เสนอ

มหาวิทยาลัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

ตอไป (เอกสารหมายเลข 8.1.4 (1) รายงาน

8.1.4(1)  รายงานการใชจ าย

งบประมาณ ปงบประมาณ 2554 

รายไตรมาส ไตรมาสที่ 1- ไตรมาส

ที่ 4 



-51- 

 

เกณฑมาตรฐาน 

ขอท่ี 
ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

การใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2554 

รายไตรมาส ไตรมาสที่ 1- ไตรมาสที่ 4) 

5 มีการจัดทํารายงานการใชเงินตามแผนการ

ดําเนินงานเสนอตอผูบริหาร เพื่อใหผูบริหาร

ทราบวา มีงบประมาณเหลือจายในแตละ

แผนงานเทาไร (เอกสารหมายเลข 8.1.5 (1) 

รายงานการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ 

2554 รายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 -ไตรมาสที่ 4) 

มีการรายงานการใชจายงบประมาณตอคณะ

กรรมการบริหารการเงินและงบประมาณของ

สํานัก เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 เพื่อใหรับทราบ

สถานการณทางการเงินของสํานัก และ

รวมกันพิจารณาแผนการใชจายในอนาคต 

(เอกสารหมายเลข 8.1.5 (2) รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและ

งบประมาณ วันที่ 8 เมษายน 2554) มีการ

วิเคราะหและสรุปคาใชจายเพื่อประมาณการ

รายรับรายจายในอนาคต (เอกสารหมายเลข 

8.1.5 (3) รายงานคาใชจายในรอบปงบประมาณ 

2554 เพื่อประมาณการของบประมาณ 

ปงบประมาณ 2555)   

8 .1 .5(1)  รายงานการใชจ าย

งบประมาณ ปงบประมาณ 2554 

รายไตรมาส ไตรมาสที่ 1-ไตรมาส

ที่ 4 

8.1.5(2) รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารการเงินและ

งบประมาณ วันที่  8 เมษายน 

2554 

8.1.5 (3) รายงานคาใชจายใน

รอบปงบประมาณ 2554 เพื่อ

ประมาณการของบประมาณ 

ปงบประมาณ 2555 

6 มีการดําเนินการทางการเงินและงบประมาณ 

โดยผานการตรวจสอบจากผูบริหารระดับสูง

และผูมีหนาที่ตรวจสอบทุกรายการ (เอกสาร

หมายเลข 8.1.6 (1) คําสั่งแตงต้ังเจาหนาที่

พัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/จาง และ

ตรวจสภาพครุภัณฑ, 8.1.6 (2) สําเนาเอกสาร

ซื้อ-จาง แสดงการตรวจสอบตามระเบียบและ

กฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด) และมีการ

8.1.6 (1) คําสั่งแตงต้ังเจาหนาที่

พัส ดุ  คณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุ/จาง และตรวจสภาพครุภัณฑ 

8.1.6 (2) สําเนาเอกสารซื้อ-จาง 

แสดงการตรวจสอบตามระเบียบ

และกฎเกณฑที่ มหาวิทยาลั ย

กําหนด 
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เกณฑมาตรฐาน 

ขอท่ี 
ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

ตรวจสอบจากหนวยงานตรวจสอบภายในของ

มหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 8.1.6 (3) 

บันทึกขอความที่ 12/2554 เรื่องผลสํารวจ

จากการตรวจสอบ)   

8 . 1 . 6 ( 3 )  บั น ทึ ก ข อ คว าม ที่ 

12/2554 เรื่องผลสํารวจจากการ

ตรวจสอบ 

7 มีการจัดทําขอมูลทางการเงินที่ผูบริหาร

สามารถติดตามการใชเงิน นําไปใชในการ

ตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทางการเงิน โดย

การใชโปรแกรม MS Excel ในการควบคุม

การใชจายงบประมาณโดยมีการรายงานการ

ใชจายงบประมาณโดยละเอียด(เอกสาร

หมายเลข 8.1.7 (1) สมุดคุมการตัดยอดโดย

โปรแกรม MS Excel) มีการรายงานการใช

จายงบประมาณรายไตรมาสเสนอตอผูบริหาร 

(เอกสารหมายเลข 8.1.7 (2) รายงานการใช

จายไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4) และมีการ

ติดตามการใชจายงบประมาณโดยประชุม

คณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ 

เพื่อรายงานผลการใชจายงบประมาณ อยาง

ตอเน่ือง (เอกสารหมายเลข 8.1.7 (3) รายงาน

การประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและ

งบประมาณ วันที่ 21 มกราคม 2554, วันที่ 8 

เมษายน 2554, วันที่ 1 กรกฎาคม 2554) 

และมีการรายงานผลการใชจายงบประมาณ

เพื่อใหผูบริหารสามารถนําไปวางแผนในการ

ของบประมาณในปตอไป (เอกสารหมายเลข 

8.1.7 (4) รายงานผลการใชจายงบประมาณ 

ปงบประมาณ 2554 เพื่ อประมาณการ 

ของบประมาณ ปงบประมาณ 2555) 

8.1.7 (1) สมุดคุมการตัดยอดโดย

โปรแกรม MS Excel 

8.1.7 (2) รายงานการใชจาย 

ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 

8.1.7 (3) รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารการเงินและ

งบประมาณ วันที่ 21 มกราคม 

2554, วันที่ 8 เมษายน 2554, 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 

8.1.7 (4) รายงานผลการใชจาย

งบประมาณ ปงบประมาณ 2554 

เพื่อประมาณการของบประมาณ 

ปงบประมาณ 2555 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

จุดแข็ง 

1.  ไดรับการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอตอการปฏิบัติงานตามพันธกิจ 

2. มีการดําเนินการดานการเงินและงบประมาณที่เปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑของ

มหาวิทยาลัย และสามารถตรวจสอบได 

 

แนวทางเสริม 

 ควรมีการพัฒนาระบบงานการเงิน-และงบประมาณ  ใหมีความสอดคลองกับสภาวการณ

ปจจุบันอยางตอเน่ือง 

 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : รองศาสตราจารย ดร.มานะ  ขาวเมฆ 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้:  

ผูชวยศาสตราจารยวิวัฒน  ชินนาทศิริกุล

      

   

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน :  

1. นางสาววีรสุดา  พรหมประดิษฐ 

2.  นางพิชญาภรณ  เพิ่มเติม 

3.  นางกนกพร  สัณหฤทัย 

4.  นายฉัตรชัย  กาส ี

โทรศัพท : 0892228080 โทรศัพท : 0892118345 

E-mail : wchinnat@hotmail.com E-mail : arngkan@hotmail.com 
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องคประกอบที่ 9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 

ตัวบงชี้ท่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน    

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ  

เกณฑมาตรฐาน (ประเมินระดับสํานัก)  

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับ

พันธกิจและพัฒนาการของสํานัก และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสํานัก  

3. มีการกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณของสํานัก 

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 

1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปน

รายงานประเมินคุณภาพเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานักและสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสํานัก    

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมี

การพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี 

6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 

องคประกอบคุณภาพ 

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา 

ผูใชบัณฑิต และผูใชบรกิารตามพันธกิจของสํานัก 

8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงาน

ภายในหรือหนวยงานภายนอก และมีกิจกรรมรวมกัน 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาข้ึน 

และเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน  

 

เกณฑการประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1  ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3   ขอ 

มีการดําเนินการ         

4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7  หรือ 8 ขอ 

มีการดําเนินการ     

9 ขอ 
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การประเมินตนเอง 

เปาหมาย การประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 
จํานวน 7  ขอ 

(ขอ 1,2,4,5,6,7 และ ขอ 8) 
4 คะแนน บรรลเุปาหมาย 

 

ผลการดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐาน 

ขอท่ี 

 ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

1 มีการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาที่

สอดคลองกับนโยบายการประกันคุณภาพ

ของมหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีการ

จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของ

สํานัก (เอกสารหมายเลข 9.1.1 (1) คูมือการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ปการ ศึกษา 

2554 สํ า นักส ง เสริม วิชาการและงาน

ทะเบียน) มีการจัดทําคําสั่งเพื่อมอบหมาย

หนาที่และการมีสวนรวมในงานประกัน

คุณภาพ(เอกสารหมายเลข 9.1.1 (2) คําสั่งที่ 

325/2555 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษา, 9.1.1 (3) คําสั่งที่ 

329/2555 เรื่อง แตงต้ังผูกํากับดูแลและ

ผูรับผิดชอบตัวบง ช้ีการประกันคุณภาพ

การศึกษา ,9.1.1(4) คําสั่งที่ 1897/2553 เรื่อง

แต ง ต้ั งคณะกรรมการประกัน คุณภาพ

การศึกษา) มีการใหความรูและทําความ

เขาใจในงานประกันคุณภาพโดยมีการ

ประชุมและสงบุคลากรเขารวมประชุม/

อบรมกับมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 

9.1.1 (5) รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 28 กันยายน 

9.1.1 (1) คูมือการประกันคุณภาพ

การ ศึกษา ปก าร ศึกษา  2554 

สํานักสง เสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

9.1.1 (2) คําสั่งที่ 325/2555 เรื่อง 

แต ง ต้ั งคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษา สํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

9.1.1 (3) คําสั่งที่ 329/2555 เรื่อง 

แตงต้ังผูกํากับดูแลและผูรับผิดชอบ

ตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษา

สํานักสง เสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

9.1.1 (4) คําสั่ งที่  1897/2553 

เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษา สํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

 

9.1 .1 (5)  รายงานการประชุม

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา วันที่ 28 กันยายน 2554 

9.1.1 (6) รายงานการประชุมสํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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เกณฑมาตรฐาน 
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 ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

2554, 9.1.1 (6) รายงานการประชุมสํานัก

สงเสริมวิชาการและงาน วันที่ 4 มกราคม 

2555 , 9.1.1 (7) รายงานการประชุมสํานัก

สงเสริมวิชาการและงาน วันที่ 2 มีนาคม 

2555, 9.1.1 (8) บันทึกขอความและคําสั่ง

ให เข าร วมประชุมเกี่ยวกับงานประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย) มีการนําระบบ

การประกันคุณภาพมาใชเปนสวนหน่ึงของ

กระบวนการทํางาน โดยเริ่มจากการวางแผน 

การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ 

ประเมินผลและการปรับปรุงเพื่อพัฒนาให

การดําเนินงานบรรลุเปาหมาย และมีการ

พัฒนางานอยางตอเน่ือง (เอกสารหมายเลข 

9.1 .1(9)  แผนปฏิบั ติราชการประจําป

งบประมาณ 2554, 9.1.1(10) รายงานผล

การดําเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากร ฯ

ศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ, 

9.1.1 (11) รายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 

2554) 

วันที่ 4 มกราคม 2555  

9.1.1 (7) รายงานการประชุมสํานัก

สงเสริมวิชาการและงาน วันที่ 2 

มีนาคม 2555 

9.1.1 (8) บันทึกขอความและคําสั่ง

ให เขาร วมประชุมเกี่ ยวกับงาน

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

9.1 .1 (9) แผนปฏิบั ติราชการ

ประจําปงบประมาณ 2554 

9.1.1 (10) รายงานผลการดําเนินงาน

โครงการพัฒนาบุคลากร “โครงการ

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรดวย

การศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษา

ในประเทศ” ณ มหาวิทยาลัยบูรพา  

จังหวัดชลบุรี และมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 

ระหว างวันที่  24-26 มิ ถุนายน 

2554 

9.1.1(11) รายงานผลการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ 2554 

2 ผูบริหารสูงสุดของสํานักใหความสําคัญ เรื่อง

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและมี

การกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพไว

เปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการ

กําหนดผูรับผิดชอบ กําหนดมาตรฐาน 

ตัวบง ช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพ 

ที่เหมาะสม  โดยเกิดจากการมีสวนรวมของ

คณะกรรมการจากภายในและภายนอก

9.1.2 (1) คูมือการประกันคุณภาพ

การศึกษา หนา 4 นโยบายการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

9.1 .2 (2)  รายงานการประชุม

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา วันที่ 28 กันยายน 2554 

9.1.2 (3) รายงานการประชุมสํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  



-57- 

 

เกณฑมาตรฐาน 

ขอท่ี 

 ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

สํานัก และมีขอเสนอแนะเพื่อพัฒนางาน

ประกันคุณภาพของสํานัก (เอกสารหมายเลข 

9.1.2 (1) คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา 

ปการศึกษา 2554 และหนา 4 มีการกําหนด

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา, 

9.1.2 (2) รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 28 กันยายน 

2554, 9.1.2 (3) รายงานการประชุมสํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 4 

มกราคม 2555)  มีการจัดทํา คูมือการ

ปฏิบัติงาน และคูมือการดําเนินงานเพื่อ

กํากับการดําเนินงานสูการปฏิบัติงานที่เปน

รูปธรรมเพื่อสงผลตอคุณภาพของผลงาน 

(เอกสารหมายเลข 9.1.2 (4) คูมือการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร, 9.1.2 (5) คูมือการ

ดําเนินงาน สํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน)    

4  มีนาคม 2555 

9.1.2 (4) คูมือการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

9.1.2 (5) คูมือการดําเนินงาน 

สํานักสง เสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

 

3 ไมมีการดําเนินการ - 

4 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ดํ า เ นิ นก า ร ด า นก า ร ป ร ะกั น คุณภา พ

การศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในที่สมบูรณครบถวน โดยมี

การกําหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตาม

การดําเนินงานและการประกันคุณภาพ โดย

มีรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการดําเนินงาน 

บัญ ชี ตั วบ ง ช้ีภ าพร วม  เป า หมายกา ร

ดําเนินงาน รายละเอียดของตัวบงช้ีทุกตัว 

มีคําอธิบายความหมาย เกณฑมาตรฐาน 

เกณฑการใหคะแนน คําแนะนํา แนวทาง 

9.1.4 (1) คูมือการประกันคุณภาพ

การ ศึกษา ปก าร ศึกษา  2554 

สํานักสง เสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

9.1.4 (2) คูมือการดําเนินงานสํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

9.1.4 (3) คูมือการประกันคุณภาพ

การศึกษา ปการศึกษา 2554  หนา 

15-17 ตารางแสดงแผนงานการจัด

กระบวนการประ เมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
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 ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

การดําเนินงานหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ

จัด เ ก็บ เอกสารอย า ง ชัด เ จน ( เ อกสาร

หมายเลข 9.1.4 (1)  คูมือการประกัน

คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2554 สํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน) สํานักนํา

ระบบ PDCA มาใชในการดําเนินงานดาน

ระบบคุณภาพและการปรับปรุงระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มี

การวางแผนกอนการปฏิบัติงาน(เอกสาร

หมายเลข 9.1.4 (2) คูมือการดําเนินงาน

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน, 

9.1.4 (3) คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา 

ปการศึกษา 2554  หนา 15-17 ตารางแสดง

แผนงานการจัดกระบวนการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน, 9.1.4 (4) ปฏิทินวิชาการ 

ปการศึกษา 2554) มีการดําเนินงานตาม

แผน (เอกสารหมายเลข 9.1.4 (5) รายงาน

ประจําป 2554  สํานักเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน) มีการติดตามการดําเนินงาน โดย

การประชุมบุคลากรสํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน (เอกสารหมายเลข 9.1.4 (6) 

รายงานการประชุมสํานักสงเสริมวิชาการละ

งานทะเบียน วันที่ 5 ตุลาคม 2554, 9.1.4 (7) 

รายงานการประชุมสํานักสงเสริมวิชาการละ

งานทะเบียน วันที่ 19 เมษายน 2555) มี

การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการ

ประเมินคุณภาพเสนอตอมหาวิทยาลัยตาม

ระยะเวลาที่กําหนด (เอกสารหมายเลข 

9.1.4 (8) บันทึกขอความที่ 345/2555 เรื่อง 

9.1.4 (4) ปฏิทินวิชาการ ปการศึกษา 

2554 

9.1.4 (5) รายงานประจําป 2554  

สํ า นั ก เ ส ริ ม วิ ช าก า ร แล ะ ง า น

ทะเบียน 

9.1.4 (6) รายงานการประชุมสํานัก

สงเสริมวิชาการละงานทะเบียน 

วันที่ 5 ตุลาคม 2554 

9.1.4 (7)รายงานการประชุมสํานัก

สงเสริมวิชาการละงานทะเบียน 

วันที่ 19 เมษายน 2555 

9.1.4 (8) บันทึกขอความที่ 345/2555 

เรื่อง สงรายงานการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา 2554 และกําหนดการ

ของมหาวิทยาลัย 

9.1.4 (9) รายงานการประเมิน

ตนเอง ปการศึกษา 2554 

9.1.4 (10) รายงานสรุปผลการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ประจําปการศึกษา 2553 

9.1.4 (11) แผนพัฒนาคุณภาพ 

จ ากผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุณภา พ

การศึกษาภายใน วงรอบปการศึกษา 

2553 
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สงรายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 

2554 และกําหนดการของมหาวิทยาลัย, 

9.1.4 (9)  รายงานการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา 2554) และมีการนําผลการ

ประเมินคุณภาพในปการศึกษา 2553 ไป

จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (เอกสารหมายเลข 

9.1 .4  (10)  รายงานสรุปผลการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป

การศึกษา 2553, 9.1.4 (11) แผนพัฒนา

คุณภาพ จากผลการประเมิ นคุณภาพ

การศึกษาภายใน วงรอบปการศึกษา 2553) 

5 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

มาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานอยาง

ตอเ น่ือง ( เอกสารหมายเลข 9.1.5 (1) 

รายงานสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2553) 

มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ โดยนําผล

การปฏิบัติงาน ในปการศึกษา 2553 เสนอ

คณะกรรมการบริหารสํานักและคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ เพือ่รายงานผลการดําเนินงาน 

และไดรับขอ เสนอแนะเพื่อพัฒนางาน 

(เอกสารหมายเลข 9.1.5 (2) รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา วันที่ 28 กันยายน 2554) มีการ

จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพจากขอเสนอแนะ

ของคณะกรรมการ (เอกสารหมายเลข 9.1.5 (3) 

แผนพัฒนาคุณภาพ จากผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปการศึกษา 

9.1.5 (1) รายงานสรุปผลการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจําปการศึกษา 2553 

9.1 .5 (2)  รายงานการประชุม

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา วันที่ 28 กันยายน 2554 

9.1.5 (3) แผนพัฒนาคุณภาพ จาก

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน วงรอบปการศึกษา 2553 

9.1.5 (4) รายงานผลการดําเนินงาน

ตามแผนพัฒนาคุณภาพ จากผล

การประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน วงรอบปการศึกษา 2553 

9.1.5 (5) แผนกลยุทธ ป 2553-

2557 (ฉบับเดิม) 

9.1.5 (6) แผนกลยุทธ ป 2554-

2558 

9.1.5 (7) รายงานผลการประเมิน



-60- 

 

เกณฑมาตรฐาน 

ขอท่ี 

 ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

2553) และมีการปรับปรุงและพัฒนางานใน

สวนตางๆตามขอ เ สนอแนะ ( เอกสาร

หมายเลข 9.1 .5  (4 )  รายงานผลการ

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ จากผล

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

วงรอบปการศึกษา 2553) เชน มีแผน 

กลยุทธที่ปรับใหม (เอกสารหมายเลข 9.1.5 (5)  

แผนกลยุทธ  ป 2553-2557 (ฉบับเดิม) , 

9.1.5 (6) แผนกลยุทธ ป 2554-2558) มี

รายงานผลการประเมินการบริหารงานของ

สํานัก(เอสารหมายเลข 9.1.5 (7) รายงานผล

การประเมินการบริหารสํา นักส ง เสริม

วิชาการและงานทะเบียน)  มีการนําความรู 

ที่ไดจากการจัดการความรูในปที่ผานมา มา

ปรับใชในการปฏิบั ติงานจริ ง ( เอกสาร

หมายเลข 9.1.5 (8) เอกสารตัวบงช้ีที่ 7.2.5 

เรื่องการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐาน TQF) มีการสงขอมูลตาม

ระบบ CHE QA Online (เอกสารหมายเลข 

9.1.5 (9) Print Out แสดงการกรอกขอมูล

ผาน CHE QA Online) มีการนําผลการวิเคราะห 

SWOT ของสํานักมาใชในการกําหนดปจจัย

เสี่ยง (เอกสารหมายเลข 9.1.5 (10) รายงาน

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

วันที่ 12 มกราคม 2555) มีการวิเคราะห

ความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธทาง

การ เงินของสํ า นักกับแผนกลยุทธของ

มหาวิทยาลัย(เอกสารหมายเลข 9.1.5 (11) 

แผนกลยุทธทางการเงิน ป  2553-2557 

การบริหารสํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

9.1.5 (8) เอกสารตัวบงช้ีที่ 7.2.5 

เรื่ อ งการพัฒนาและปรับปรุ ง

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF 

9.1.5 (9) Print Out แสดงการ

กรอกขอมูลผาน CHE QA Online 

9.1.5 (10) รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

วันที่ 12 มกราคม 2555 

9.1.5 (11) แผนกลยุทธทางการเงิน 

ป  2553-2557 สํ า นักส ง เสริ ม

วิชาการและงานทะเบียน 

9.1.5 (12) รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารการเงินและ

งบประมาณ วันที่  4 กุมภาพันธ 

2554 

9 . 1 . 5  ( 1 3 )  แผ นก า ร ใ ช จ า ย

งบประมาณ ประจําปงบประมาณ 

2554 

9.1.5 (14) รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารการเงินและ

งบประมาณ วันที่  8 เมษายน 

2554 

9.1.5 (15) Print Out แสดงการใช

โปรแกรม 3 มิติ 
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สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน) มี

ก า ร กํ า ห น ด ห ลั ก เ ก ณ ฑ ก า ร จั ด ส ร ร

งบประมาณที่ชัดเจน (เอกสารหมายเลข 

9.1.5 (12) รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารการเงินและงบประมาณ วันที่ 4 

กุมภาพันธ 2554, 9.1.5 (13) แผนการใช

จายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 

2554) มีการวิเคราะหสถานะทางการเงิน

และความมั่ น คงขอ งสํ า นั ก  ( เ อกสา ร

หมายเลข 9.1.5 (14) รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ 

วันที่ 8 เมษายน 2554) มหาวิทยาลัยมีการ

พัฒนาระบบฐานขอมูลโดยใชโปรแกรม 3 

มิติรวมกัน (เอกสารหมายเลข 9.1.5 (15) 

Print Out แสดงการใชโปรแกรม 3 มิติ) 

การปรับปรุงการทํางานตามขอเสนอแนะ

จากผลการประเมินทําใหผลการดําเนินงาน

ในปการศึกษา 2554 บรรลุเปาหมายและมี

คะแนนผลการประเมินตนเองเพิ่มข้ึน 

6 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมี

ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุน

การประกันคุณภาพการศึกษาโดยใชรวมกับ

มหาวิทยาลัย มีการพัฒนาเวปไซตของสํานัก

ใหมีความทันสมัย เพื่อใชรวมกันทั้งระดับ

บุ ค ค ล  ร ะ ดั บ ห น ว ย ง า น  แ ล ะ ร ะ ดั บ

มหาวิทยาลัย  ดานขอมูลพื้นฐาน มีสํานัก

มาตรฐานและจัดการคุณภาพเปนผูเผยแพร

ขอมูลซึ่งรวบรวมจากสวนกลาง ซึ่ งเปน

ขอมูลสนับสนุนการดําเนินงานประกัน

9.1.6 (1)  Print Out เวปไซต ของ

มหาวิทยาลัย 

9.1.6 (2) Print Out เวปไซต ของ

สํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

9.1.6 (3) Print Out เวปไซต ของ

สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 
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คุณภาพการศึกษาที่ ถูกตอง เปนปจจุบัน 

ครบ 9 องคประกอบคุณภาพ รวมถึงเปน

ระบบที่ สามารถเ ช่ือมตอกับหนวยงาน

ภายนอกที่เกี่ยวของกับงานประกันคุณภาพ 

เชน สกอ. สมศ. กพร. (เอกสารหมายเลข 

9.1.6 (1)  Print Out เวปไซต ของมหาวิทยาลัย

,9.1.6 (2) Print Out เวปไซต ของสํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9.1.6 (3) 

Print Out เวปไซต ของสํานักมาตรฐานและ

จัดการคุณภาพ) 

7 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให

นักศึกษา คณาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัย

และผูใชบัณฑิตซึ่งเปนผูมีสวนไดสวนเสียจาก

ภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการ

ประกันคุณภาพการศึกษา(เอกสารหมายเลข 

9.1.7 (1) คําสั่งที่ 325/2555 เรื่อง แตงต้ัง

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา, 

9.1.7 (2) คําสั่งที่ 1897/2553 เรื่องแตงต้ัง

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา) มี

การเชิญคณะกรรมการภายนอกมารวม

ประชุม ( เอกสารหมายเลข 9.1.7 (3) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษา วันที่ 28 กันยายน 2554)  

และ เป ด โอกาส ใหผู มี ส วน ได ส วน เสี ย

โดยเฉพาะผูรับบริการ ไดเขามามีสวนรวมใน

การประกันคุณภาพ โดยใหขอมูลปอนกลับ 

(เอกสารหมายเลข 9.1.7 (4) รายงานการ

ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการสํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน, 9.1.7 (5) 

9.1.7 (1) คําสั่งที่ 325/2555 เรื่อง 

แต ง ต้ั งคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

9.1.7 (2) คําสั่ งที่  1897/2553 

เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

9.1 .7( 3)  รายงานการประชุม

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา วันที่ 28 กันยายน 2554 

9.1.7 (4) รายงานการประเมิน

ความพึงพอใจของผูใชบริการสํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

9.1.7 (5) ผลการประเมินผานเวปไซต 

9.1.7 (6) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน 
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ผลการประเมินผานเวปไซต) และมีการเชิญ

ผูตรวจประเมินจากหนวยงานภายนอกมา

เปนผูป ระเมินผลการ ดําเ นินงานทุกป 

(เอกสารหมายเลข 9.1.7 (6) คําสั่งแตงต้ัง

คณะกรรมการตรวจประ เมิน คุณภาพ

การศึกษาภายใน) 

8 มีการสรางเครือขายภายในมหาวิทยาลัยเพื่อ

การแลกเปลี่ ยนเรียนรูดานการประกัน

คุณภาพและมีกิจกรรมรวมกัน(เอกสาร

หมายเลข 9.1.8 (1) บันทึกขอความ เรื่อง 

ขอเชิญประชุมเครือขายภายในการประกัน

คุณภาพ, 9.1.8 (2) รายงานการประชุม การ

ประชุมคณะทํางานเครือขายภายในประกัน

คุณภาพการศึกษา)และมีการสรางเครือขาย

ระหวางหนวยงาน กับสํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

โดยทําขอตกลง “ดานการประกันคุณภาพ

หลักสูตร  ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ TQF” และดาน

อื่น ๆ ตามขอตกลง (เอกสารหมายเลข 

9.1.8 (3) บันทึกขอตกลงความรวมมือทาง

วิชาการ ดานการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ TQF ระหวางสํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ กับ มหาวิทยาลัยราชัฏ

บุรีรัมย, 9.1.8 (4) เอกสารการไปรวมอบรม

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย) และมีการ

สรางเครือขายทางวิชาการในประเทศ คือ

9.1.8 (1) บันทึกขอความ เรื่อง ขอ

เชิญประชุมเครือขายภายในการ

ประกันคุณภาพ 

9.1.8 (2) รายงานการประชุม การ

ประ ชุมคณะทํ า ง าน เครื อข าย

ภายในประกันคุณภาพการศึกษา 

9.1.8 (3) บันทึกขอตกลงความ

รวมมื อทาง วิชาการ  ด านการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร  ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  ระดับ 

อุดมศึกษาแหงชาติ TQF ระหวาง

สํานักสง เสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ 

กับ ม.ราชัฏบุรีรัมย 

9.1.8 (4) เอกสารการไปรวมอบรม

ที่ ม.ราชภัฏบุรีรัมย 

9.1.8 (5) หนังสือเ ชิญเข ารวม

ประชุม/สัมมนา เครือข ายงาน

ทะเบียน) 
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เครือขายงานทะเบียน มีการสงบุคลากรเขา

รวมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ  

รับองคความรูใหม และรวมกันหาแนวทางใน

การปฏิบัติงานที่ดี (เอกสารหมายเลข 9.1.8 (5) 

หนังสือเชิญเขารวมประชุม/สัมมนาเครือขาย

งานทะเบียน) 

9 ไมมีการดําเนินการ - 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

จุดแข็ง 

1.  ผูบริหารระดับสูงและคณะผูบริหารของหนวยงานใหความสําคัญกับงานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

2.  บุคลากรทุกฝายงานรวมแรงรวมใจและมีสวนรวมในงานประกันคุณภาพการศึกษา 

แนวทางเสริม 

1.  ควรมีการกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณ 

2.  ควรมีการสรางงานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาและเผยแพรใหหนวยงาน

อื่นสามารถนําไปใชประโยชนได 

 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

...................................................................................................................................................... 

 

ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : รองศาสตราจารย ดร.มานะ  ขาวเมฆ 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้:  

ผูชวยศาสตราจารยวิวัฒน  ชินนาทศิริกุล

     

   

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน :  

1.  นางสาววีรสุดา  พรหมประดิษฐ 

2.  นางพิชญาภรณ  เพิ่มเติม 

3.  นางกนกพร  สัณหฤทัย 

4.  นายฉัตรชัย  กาส ี

โทรศัพท : 0892228080 โทรศัพท : 0892118345 

E-mail : wchinnat@hotmail.com E-mail : arngkan@hotmail.com 
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บทท่ี 3 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการ

ดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4 องคประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัว

บงช้ีที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 6 ตัวบงช้ี โดยมีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.83 

ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3.1   

 

ตารางท่ี 3.1 ตารางแสดงผลการประเมินจําแนกจํานวนองคประกอบและตัวบงช้ีของ สกอ. 6 ตัวบงช้ี  

องคประกอบที ่ 

 

จํานวนตัวบงช้ี 

(1) 

คาเฉลี่ย 

(2) 

ผลการประเมิน 

 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค 

แผนการดําเนินการ 

1 5 ระดับดีมาก 

องคประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ 3 5 ระดับดีมาก 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ  1 5 ระดับดีมาก 

องคประกอบที่ 9 การประกันคุณภาพ 1 4 ระดับดี 

รวมคะแนนเฉลี่ย  4 องคประกอบ 6  ตัวบงช้ี สกอ.  6 4.83 ระดับดีมาก 

 

หมายเหตุ: การคํานวณแบบถวงนํ้าหนัก  =  

การตัดสินผลการประเมิน 

 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผลการประเมิน 

คะแนน 0.00 – 1.50       การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

คะแนน 1.51 – 2.50       การดําเนินงานตองปรับปรุง 

คะแนน 2.51 – 3.50       การดําเนินงานระดับพอใช 

คะแนน 3.51 – 4.50       การดําเนินงานระดับดี 

คะแนน 4.51 – 5.00       การดําเนินงานระดับดีมาก 

 

  ผลรวม (1)x(2)  

          6 
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การประเมินตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ.  

 

ตารางท่ี 3.2 ตาราง ส 1  ผลการประเมินรายตัวบงช้ี ตามองคประกอบคุณภาพ  

ประเภทสถาบันกลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตร ี

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 

(ตามเกณฑ สกอ.) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 7 ขอ 8 ขอ 5 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 7.1 6 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน 
ตัวบงช้ีที่ 7.2 4 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน 
ตัวบงช้ีที่ 7.4 5 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน 
ตัวบงช้ีที่ 8.1 7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 9.1 7 ขอ 7 ขอ 4 คะแนน 

คาเฉลี่ย 4  องคประกอบ 6 ตัวบงช้ี  ตามเกณฑ สกอ. 4.83  คะแนน 

หมายเหตุ : คิดจากคะแนนรวมแลวหารดวยจํานวนตัวบงช้ี 

 

ตารางท่ี 3.3 ตาราง ส 2 ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ 

ประเภทสถาบันกลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตร ี

องคประกอบ  

 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย  

ผลการประเมิน ปจจัยนําเขา 

(Input) 

กระบวนการ  

(Process) 

ผลผลติ 

(Output) 
รวม  

องคประกอบที่ 1 - 1.1(5) - 5 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องคประกอบที่ 7  
- 

7.1(5)+7.2(5) 

+7.4(5) =15 
- 5 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องคประกอบที่ 8  - 8.1(5) - 5 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องคประกอบที่ 9 - 9.1(4) - 4 การดําเนินงานระดับดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ี 

ทุกองคประกอบ 
- 4.83 -  การดําเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมิน - ระดับดีมาก -   
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หมายเหตุ: การแสดงผลในตาราง คือ ตัวบงช้ี(คะแนน) 

 

ตารางท่ี 3.4 ตาราง ส 3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

ประเภทสถาบันกลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตร ี

มาตรฐานอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย  

ผลการประเมิน ปจจัยนําเขา  

(Input) 

กระบวนการ  

(Process) 

ผลผลติ 

(Output) 
รวม  

1. มาตรฐานดาน

คุณภาพบัณฑิต 
- - - -  

2. มาตรฐานดาน

บริหารจัดการ

อุดมศึกษา 

ก. มาตรฐานดาน 

ธรรมาภิบาลของ 

การอุดมศึกษา 

- 

1.1(5) +7.1(5) 

+7.4(5) +8.1(5) 

+9.1(4)= 24 

- 4.80 
การดําเนินงาน

ระดับดีมาก 

ข. มาตรฐานดาน 

พันธกิจของการบริหาร 

การอุดมศึกษา 

- - - - - 

3. มาตรฐานดาน 

การสรางและพัฒนา

สังคมฐานความรูและ

สังคมแหงการเรียนรู 

- 7.2(5) - 5 
การดําเนินงาน

ระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ี 

ทุกมาตรฐาน 
- 4.83 - - 

การดําเนินงาน

ระดับดีมาก 

ผลการประเมิน - ระดับดีมาก - -  

หมายเหตุ: การแสดงผลในตาราง คือ ตัวบงช้ี(คะแนน) 
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ตารางท่ี 3.5 ตาราง ส 4 ผลการประเมินตนเองมุมมองดานการบริหารจัดการ 

ประเภทสถาบันกลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตร ี

มุมมองดานบริหาร

จัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย  

ผลการประเมิน ปจจัยนําเขา 

(Input) 

กระบวนการ  

(Process) 

ผลผลติ 

(Output) 
รวม  

ดานนักศึกษาและ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 
- - - - - 

ดานกระบวนการ

ภายใน 

 

- 

1.1(5) +7.1(5)+ 

7.4(5)+9.1(4)  

= 19 

- 4.75 
การดําเนินงาน 

ระดับดีมาก 

ดานการเงิน  

- 
8.1(5) - 5 

การดําเนินงาน 

ระดับดีมาก 

ดานบุคลากรการ

เรียนรูและนวัตกรรม 
- 7.2(5) - 5 

การดําเนินงาน 

ระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ี

ทุกมาตรฐาน 
- 4.83 - - 

การดําเนินงาน 

ระดับดีมาก 

ผลการประเมิน - ระดับดีมาก - -  

หมายเหตุ: การแสดงผลในตาราง คือ ตัวบงช้ี(คะแนน) 
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ตารางท่ี 3.6 ตาราง ส 5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

ประเภทสถาบันกลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตร ี

มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย  

ผลการประเมิน ปจจัยนําเขา 

(Input) 

กระบวนการ  

(Process) 

ผลผลติ 

(Output) 
รวม  

1.มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา 

(1) ดานกายภาพ - - - - - 

(2) ดานวิชาการ - - - - - 

(3) ดานการเงิน - 8.1(5) - 5 การดําเนินงาน 

ระดับดีมาก 

(4) ดานการบริหาร

จัดการ - 

1.1(5)+7.1(5)+ 

7.2(5)+7.4(5)

+9.1(4)= 24 

- 4.80 
การดําเนินงาน 

ระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ี

ของมาตรฐานที่ 1 
- 4.83 - - 

การดําเนินงาน 

ระดับดีมาก 

2. มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

(1) ดานการผลิต

บัณฑิต 

- - - - - 

(2) ดานการวิจัย - - - - - 

(3) ดานการหบริการ

ทางวิชาการแกสังคม 

- - - - - 

(4) ดานการทํานุ

บํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

- - - - - 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ี

ของมาตรฐานที่ 2 

- - - - - 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ี

ทุกมาตรฐาน 
- 4.83 - - 

การดําเนินงาน 

ระดับดีมาก 

ผลการประเมิน - ระดับดีมาก - -  
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หมายเหตุ: การแสดงผลในตาราง คือ ตัวบงช้ี(คะแนน) 

3.2  ผลการวิเคราะหตนเองในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพ 

 การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สามารถวิเคราะหจุดแข็ง แนวทางเสริม จุดออนและขอเสนอแนะในการแกไข ในแตละองคประกอบ

สรุปไดดังน้ี 

  

 องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 

 จุดแข็ง 

 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีคณะกรรมการบริหารสํานัก เพื่อรวมกันในการ 

กําหนดแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ มีผูรับผิดชอบดูแลตัวบงช้ีซึ่งรับผิดชอบต้ังแตวางแผน 

ติดตาม เก็บขอมูล และรายงานผลอยางตอเน่ือง จึงทําใหสามารถติดตาม กํากับผลการดําเนินงาน

และสามารถปรับแผนไดอยางเหมาะสม 

 

 องคประกอบท่ี 7 การบริหารจัดการ 

 จุดแข็ง 

 1.  ผูบริหารสํานักยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน มีการติดตามผลการดําเนินงาน

อยูเสมอ และสนับสนุนสงเสริมใหทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินงาน การบริหารงาน รวมแสดงความ

คิดเห็นในการบริหารงานโยการประชุมของสํานักอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 

 2.  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาองคกรสูองคกรแหง

การเรียนรู 

 3. บุคลากรมีสวนรวมในการระบุกิจกรรมที่เปนความเสี่ยงของสํานักพรอมทั้งเสนอ

แนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง 

 4.  บุคลากรใหความรวมมือดําเนินการตามกิจกรรมที่เปนแนวทางในการลดความเสี่ยง 

 แนวทางเสริม 

 1.  ควรเรงพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสงเสริมการบริหารที่มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 2.  ควรมีการดําเนินการจัดการความรูใหสอดคลองกับพันธกิจและยุทธศาสตรอื่นๆ ตอไป 

 3.  ในการระบุกิจกรรมความเสี่ยงของสํานักควรพิจารณากิจกรรมที่เปนความเสี่ยงของ

มหาวิทยาลัยประกอบดวย 

 จุดออน 

 การดําเนินงานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเกี่ยวของกับคณาจารยและ

นักศึกษาเปนสวนใหญ ดังน้ัน การดําเนินงานและการบริหารงานจึงจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยน
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วิธีการทํางาน ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารใหสอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียอยูเสมอ 

ซึ่งเปนอุปสรรคที่จะตองมีการปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงานอยูตลอดเวลา ทําใหการวางแผนงานใน

ระยะยาวทําไดยาก 

 แนวทางแกไข 

 สรางความเขากับกับบุคลากรทุกฝายใหตะหนักถึงหนาที่ของงานบริการและเตรียมพรอม

สําหรับการเปลี่ยนแปลง 

 

 องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

 จุดแข็ง 

 1.  ไดรับการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอตอการปฏิบัติงานตามพันธกิจ 

 2.  มีการดําเนินการดานการเงินและงบประมาณที่เปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑของ

มหาวิทยาลัย และสามารถตรวจสอบได 

 แนวทางเสริม 

 ควรมีการพัฒนาระบบงานการเงิน-และงบประมาณ  ใหมีความสอดคลองกับสภาวการณ

ปจจุบันอยางตอเน่ือง 

 

 องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 จุดแข็ง 

 1.  ผูบริหารระดับสูงและคณะผูบริหารของหนวยงานใหความสําคัญกับงานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 2.  บุคลากรทุกฝายงานรวมแรงรวมใจและมีสวนรวมในงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 แนวทางเสริม 

 1.  ควรมีการกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณ 

 2.  ควรมีการสรางงานวิจัยดานการประกนัคุณภาพการศึกษาและเผยแพรใหหนวยงานอื่น

สามารถนําไปใชประโยชนได 
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บทท่ี 4 

เอกสารหลักฐานอางอิง 
 

เอกสารหลักฐานอางอิงตามรายองคประกอบ 

 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

องคประกอบท่ี 1  

ตัวบงชี้ 1.1  

1.1.1 (1) คําสั่งที่ 2261/2553 เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ 

1.1.1 (2) ภาพถายปายแสดงขอความปรัชญา และวิสัยทัศน ของสํานัก 

1.1.1 (3) ตัวอยาง Print Out เวปไซตสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

1.1.1 (4) รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ 

1.1.1 (5) แผนกลยุทธ ป 2553-2557 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

1.1.2 (1) รายงานการประชุมเพื่อช้ีแจงทําความเขาใจแผนกลยุทธ 

1.1.2 (2) เอกสารแผนกลยุทธ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

1.1.3 (1) แผนที่กลยุทธ (Strategic Map) 

1.1.3 (2) แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2554 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

1.1.4 (1)  

 

แผนกลยุทธสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน แสดงการกําหนดตัวบงช้ี

และเปาหมาย  

1.1.4 (2) แผนปฏิบัติราชการประจําป งบประมาณ 2554 แสดงการกําหนดตัวบงช้ีและ

เปาหมาย 

1.1.5 (1) ปฏิทินวิชาการ ประจําปการศึกษา 2554 

1.1.5 (2) คูมือการดําเนินงาน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

1.1.5 (3) รายงานประจําป 2554สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

1.1.6 (1) บันทึกขอความเรื่องแจงมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

1.1.6 (2) บันทึกขอความเรื่องแจงมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2554 

1.1.7 (1) บันทึกขอความ เรื่อง สงรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ 

1.1.7 (2) บันทึกขอความเรื่องแจงมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2555 ขอ 5 

1.1.8 (1) รายงานการตรวจประกันคุณภาพภายในป 2553 

1.1.8 (2) แผนกลยุทธ ป 2554-2558 ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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องคประกอบท่ี 7  

ตัวบงชี้ 7.1  

7.1.1 (1) คําสั่งแตงต้ังผูอํานวยการสํานัก และคําสั่งแตงต้ังรองผูอํานวยการสํานัก 

7.1.1 (2) หนังสือมอบงานใหรองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ

คําสั่งสสว.ที่001/2554 

7.1.1 (3) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2549 แสดงให

ทราบภารกิจของสํานัก 

7.1.1 (4) แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2553-2556 

7.1.1 (5) print Out เวปไซต ของสํานัก 

7.1.2 (1) แผนกลยุทธ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

7.1.2 (2) แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2554 

7.1.2 (3) รายงานการประชุมของสสว. ในแตละเดือน 

7.1.2 (4) บันทึกขอความเรื่องแจงมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2554 

7.1.2 (5) เอกสารรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ 

7.1.2 (6) Print Out เวปไซตสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

7.1.2 (7) รายงานการประชุม สสว. ครั้งที่ 1/2554 เมื่อ 5 ตุลาคม 2554, ครั้งที่ 1/2555 

วันที่ 4 มกราคม 2555, ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 10 กุมภาพันธ 2555, ครั้งที่ 

3/2555 วันที่ 2 มีนาคม 2555,ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 19 เมษายน 2555, ครั้งที่ 

5/2555 วันที่ 4 มิถุนายน 2555) 

7.1.2 (8) แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบ ปม. 1- ปม.4 

7.1.2 (9) เวปไซต สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

7.1.3 (1) รายงานการประชุม สสว. ครั้งที่ 1/2554 เมื่อ 5 ตุลาคม 2554, ครั้งที่ 1/2555 

วันที่ 4 มกราคม 2555, ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 10 กุมภาพันธ 2555, ครั้งที่ 

3/2555 วันที่ 2 มีนาคม 2555,ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 19 เมษายน 2555, ครั้งที่ 

5/2555 วันที่ 4 มิถุนายน 2555) 

7.1.3 (2) แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบ ปม. 1- ปม.4 

7.1.4 (1) เวปไซต สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

7.1.4 (2) ภาพถายตูรับผลการประเมินความพึงพอใจของผูขอรับบริการ 

7.1.4 (3) เอกสาร/คําสั่งมอบหมายงาน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
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7.1.4 (4) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

7.1.4 (5) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ 

7.1.4 (6) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ  

7.1.4 (7) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

7.1.4 (8) คําสั่งแตงต้ังเจาหนาที่พัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/จางและตรวจสภาพ

ครุภัณฑ 

7.1.4 (9) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

7.1.4 (10) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง     

7.1.5 (1) เอกสารคูมือการใชโปรแกรม Academic NB 3.0 

7.1.5 (2) คูมือการปฏิบัติงาน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

7.1.6 (1) รายงานประจําป 2554 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

7.1.6 (2) คูมือการปฏิบัติงาน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

7.1.6 (3) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการประจําป 

7.1.6 (4) เอกสารคูมือการใชโปรแกรม Academic NB 3.0 

7.1.6 (5) Print Out เวปไซต ของสํานัก แสดงการเผยแพรขอมูลขาวสาร และแผนพับ

ประชาสัมพันธการรับสมัคร 

7.1.6 (6) คูมือการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  

7.1.6 (7) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการวิชาการ 

7.1.6 (8) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

7.1.6 (9) คําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการติดตาม ประเมินผลงานของคณบดี 

7.1.6 (10) Print Out เวปไซต ของสํานัก 

7.1.6 (11) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

7.1.6 (12) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

7.1.6 (13) คําสั่งแตงต้ังรองผูอํานวยการ 

7.1.6 (14) คําสั่งแตงต้ังหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 

7.1.6 (15) คูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

7.1.6 (16) เอกสารประกอบการอบรมพนักงานมหาวิทยาลัย ความรูดานระเบียบ  

กฎหมาย 
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7.1.6 (17) คูมือประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

7.1.6 (18) หนังสือมอบหมายงาน 

7.1.6 (19) รายงานการประชุมสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

7.1.6 (20) เวปไซต แสดง ภาพถายผูบริหารสํานัก 

7.1.6 (21) รายงานการประเมินตนเอง ปงบประมาณ 2554 

7.1.6 (22) เอกสารรายงานการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2554 

7.1.6 (23) บันทึกขอความ ที่ 12/2554 เรื่อง ผลสํารวจจากการตรวจสอบ จากหนวยงาน

ตรวจสอบภายใน 

7.1.6 (24) รายงานผลการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2554 รายไตรมาส ไตรมาส 

ที่ 1-ไตรมาสที่ 4  

 

7.1.7 (1) คูมือประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่ระบุผูอํานาจในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของผูบริหาร 

7.1.7 (2) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายช่ือผูมีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยูใน

ระดับ ดีเดน ดีมาก 

7.1.7 (3) เอกสารการประเมินผูบริหารโดยรองอธิการบดี และคณะกรรมการประจําสํานัก 

(ผูทรงคุณวุฒิภายนอก) 

7.1.7 (4) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก) 

7.1.7 (5) แผนการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน 

7.1.7 (6) แผนบริหารสํานัก 

7.1.7 (7) รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการของสํานัก 

ตัวบงชี้ 7.2  

7.2.1 (1) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดการความรู 

7.2.1 (2) บันทึกเชิญประชุมระดมความคิดเห็นเลือกองคความรู 

7.2.1 (3) เอกสารลงนามการประชุม 

7.2.1 (4) รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 ซึ่งมีวาระการกําหนด KM ของสํานักดังน้ี กําหนด

ขอบเขตของ KM คือ “การพัฒนาหลักสูตรภายใตกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQF)” 

7.2.1 (5) แผนการจัดการความรูเรื่องการพัฒนาหลักสูตรภายใตกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) 

7.2.2 (1) สรุปเปาหมายโครงการอบรม 

7.2.2 (2) โครงการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรดวยการศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษา 

วันที่ 24-26 มิถุนายน 2554 และ คําสั่งไปราชการ 

7.2.2 (3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประกันคุณภาพหลักสูตร” วันที่ 16 

กันยายน 2554 และคําสั่งเชิญอบรม 

7.2.2 (4) โครงการอบรม เรื่อง “การประกันคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานการ

อุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)” วันที่ 29 กุมภาพันธ 2555 และคําสั่งเชิญอบรม 

7.2.2 (5) โครงการอบรม เรื่อง “พัฒนาสมรรถนะดานการจัดการเรียนการสอน” วันที่ 25 

เมษายน 2555 และคําสั่งเชิญอบรม 

7.2.3 (1) รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ การประกันคุณภาพหลักสูตร วันที่ 16 

กันยายน 2554 และรายช่ือผูเขารวมอบรม 

7.2.3 (2) รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากรดวยการศึกษาดูงาน

สถาบันอุดมศึกษา วันที่ 24-26 มิถุนายน 2554 และรายช่ือผูไปศึกษาดูงาน 

7.2.3 (3) คําสั่งเขารวมงาน “40 ป วิชาการกาวไกลจากวิทยาครูสูมหาวิทยาลัยราชภัฎ

บุรีรัมย” วันที่ 21-22 ธันวาคม 2554 

7.2.3 (4) บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ดานการประกันคุณภาพหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ TQF กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  

7.2.3 (5) รายงานการประชุม ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 

7.2.3 (6) รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ การประกันคุณภาพหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานการอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) วันที่ 29กุมภาพันธ 2555 และรายช่ือ

ผูเขารวมอบรม 

7.2.3 (7) รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ พัฒนาสมรรถนะดานการจัดการเรียน 

การสอนวันที่ 25 เมษายน 2555 และรายช่ือผูเขารวมอบรม 

7.2.4 (1) คูมือการพัฒนาหลักสูตรป พ.ศ. 2553 

7.2.4 (2) แฟมเอกสารและ CD ประกอบการอบรมวันที่ 29 กุมภาพันธ 2555 

7.2.4 (3) ใบลงนามการรับ แฟมเอกสารและ CD ประกอบการอบรมวันที่ 29 กุมภาพันธ 

2555 

7.2.4 (4) บันทึกขอความจัดสง CD Template  มคอ. 2-7 และ อื่น ๆ  ลงคณะ 

7.2.4 (5) ใบลงนามการรับ CD Template ของคณะ  
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7.2.4 (6) Print Out เวปไซตสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนแสดงขอมูล KM 

7.2.5 (1) มคอ.2 ที่ เสนอสภามหาวิทยาลัยที่เปนไปตาม template 

7.2.5 (2) บันทึกขอความของสาขาวิชา คหกรรมศาสตร เรื่อง ขอใหตรวจสอบ รูปแบบ 

(Template) มคอ. 2 

7.2.5 (3) รายงานสรุปผลการใชรูปแบบ (Template) ในการจัดทํามคอ. 2 

7.2.5 (4) แบบฟอรมสรุปการสงราย ละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)/ประสบการณภาคสนาม 

(มคอ. 4) ที่สงมาจากคณะ/วิทยาลัยตาง ๆ  

7.2.5 (5) แบบฟอรมสรุปการสงราย งานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) /

ประสบการณภาคสนาม (มคอ. 6) ที่สงมาจากคณะ/วิทยาลัยตาง ๆ  

7.2.5 (6) แบบฟอรมสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู เรียนที่มีตอคุณภาพ 

การจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงชี้ 7.4  

7.4.1 (1) คําสั่งที่ 2259/2553 เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

7.4.1 (2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2554 

7.4.1 (3) คําสั่ง ที่ 003/2555 เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

7.4.1 (4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 1/2555 

7.4.1 (5) คูมือการบริหารความเสี่ยง 

7.4.2 (1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 1/2555 

7.4.3 (1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 2/2555 

7.4.3 (2) บันทึกขอความรายงานผลการดําเนินการบริหารความเสียง 

7.4.4 (1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 3/2555 

7.4.4 (2) คําสั่ง ที่  004/2555 เรื่องแตง ต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

การบริหารความเสี่ยง 

7.4.4 (3) แผนบริหารความเสี่ยง 

7.4.4 (4) บันทึกขอความ พิเศษ/2555 เรื่อง สงแผนการดําเนินการจัดการความเสี่ยง 

7.4.5 (1) รายงานการประชุมสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 4 วาระ 

การประชุมที่ 4.3 

7.4.5 (2) บันทึกขอความ เรื่องรายงานผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง 

7.4.5 (3) รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 



-79- 

 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

ครั้งที่ 1/2555 

7.4.5 (4) รายงานการประชุมสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 5 วาระ 

การประชุมที่ 4.3  

7.4.5 (5) บันทึกขอความรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน 

7.4.6 (1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 4/2555 

องคประกอบท่ี 8  

ตัวบงชี้ 8.1  

8.1.1 (1) คําสั่งที่ 1296/2553 เรื่อง แตงต้ังกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ 

8.1.1 (2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ วันที่ 21 

มกราคม 2554 

8.1.1 (3) แผนกลยุทธทางการเงิน ปงบประมาณ 2553-2557 

8.1.1 (4) แผนกลยุทธ ป 2553-2557 

8.1.1 (5) แผนปฏิบัติราชการประจําป 2554 

8.1.2 (1) บันทึกขอความที่ กผ.ว 266/2552 เรื่อง จัดทําคําของบประมาณรายจาย 

(งบลงทุน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

8.1.2 (2) แผนการดําเนินงานประกอบการขอจัดต้ังงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ 2554 

8.1.2 (3) บันทึกขอความที่ 92/2553 เรื่อง ขอแจงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ 2554 

8.1.2 (4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ วันที่ 4 

กุมภาพันธ 2554 

8.1.2 (5) แผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2554 

8.1.3 (1) แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2554 

8.1.3 (2) แผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2554 

8.1.3 (3) เอกสารแสดงการวิเคราะหงบประมาณ ที่ไดรับการจัดสรร 

8.1.4 (1) รายงานการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2554 รายไตรมาส ไตรมาสที่ 1- 

ไตรมาสที่ 4 

8.1.5 (1) รายงานการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2554 รายไตรมาส ไตรมาสที่ 1-

ไตรมาสที่ 4 

8.1.5 (2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ วันที่ 8 
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เมษายน 2554 

8.1.5 (3) รายงานคาใชจายในรอบปงบประมาณ 2554 เพื่อประมาณการของบประมาณ 

ปงบประมาณ 2555 

8.1.6 (1) คําสั่งแตงต้ังเจาหนาที่พัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/จาง และตรวจสภาพ

ครุภัณฑ 

8.1.6 (2) สําเนาเอกสารซื้อ-จาง แสดงการตรวจสอบตามระเบียบและกฎเกณฑที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

8.1.6 (3) บันทึกขอความที่ 12/2554 เรื่องผลสํารวจจากการตรวจสอบ 

8.1.6 (4) บันทึกขอความที่ 110/2553 เรื่องแจงการสงเอกสารเบิกจายคาสอนภาคพิเศษ  

8.1.7 (1) สมุดคุมการตัดยอดโดยโปรแกรม MS Excel 

8.1.7 (2) รายงานการใชจายไตรมาสที่ 1-ไตรมาสที่ 4 

8.1.7 (3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ วันที่ 21 

มกราคม 2554, วันที่ 8 เมษายน 2554, วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 

8.1.7 (4) รายงานผลการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2554 เพื่อประมาณการขอ

งบประมาณ ปงบประมาณ 2555 

องคประกอบท่ี 9  

ตัวบงชี้ 9.1  

9.1.1 (1) คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2554 สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

9.1.1 (2) คําสั่งที่ 325/2555 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

9.1.1 (3) คําสั่งที่ 329/2555 เรื่อง แตงต้ังผูกํากับดูแลและผูรับผิดชอบตัวบงช้ีการประกัน

คุณภาพการศึกษาสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

9.1.1 (4) คําสั่งที่ 1897/2553 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

9.1.1 (5) รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 28 กันยายน 2554 

9.1.1 (6) รายงานการประชุมสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 4 มกราคม 2555 

9.1.1 (7) รายงานการประชุมสํานักสงเสริมวิชาการและงาน วันที่ 2 มีนาคม 2555 

9.1.1 (8) บันทึกขอความและคําสั่งใหเขารวมประชุมเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัย 
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9.1.1 (9) แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2554 

9.1.1 (10) รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากร “โครงการพัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรดวยการศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ” ณ มหาวิทยาลัยบูรพา  

จังหวัดชลบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ระหวาง 

วันที่ 24-26 มิถุนายน 2554 

9.1.1 (11) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2554 

9.1.2 (1) คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา หนา 4 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 

9.1.2 (2) รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 28 กันยายน 2554 

9.1.2 (3) รายงานการประชุมสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4  มีนาคม 2555 

9.1.2 (4) คูมือการปฏิบัติงานของบุคลากร 

9.1.2 (5) คูมือการดําเนินงาน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

9.1.2 (6) รายงานการประชุมสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 5 ตุลาคม 

2555 

9.1.4 (1) คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2554 สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

9.1.4 (2) คูมือการดําเนินงานสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

9.1.4 (3) คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2554  หนา 15-17 ตารางแสดง

แผนงานการจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

9.1.4 (4) ปฏิทินวิชาการ ปการศึกษา 2554 

9.1.4 (5) รายงานประจําป 2554 สํานักเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

9.1.4 (6) รายงานการประชุมสํานักสงเสริมวิชาการละงานทะเบียน วันที่ 5 ตุลาคม 2554 

9.1.4 (7) รายงานการประชุมสํานักสงเสริมวิชาการละงานทะเบียน วันที่ 19 เมษายน 2555 

9.1.4 (8) บันทึกขอความที่ 345/2555 เรื่อง สงรายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2554 

และกําหนดการของมหาวิทยาลัย 

9.1.4 (9) รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2554 

9.1.4 (10) รายงานสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2553 

9.1.4 (11) แผนพัฒนาคุณภาพ จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบ 

ปการศึกษา 2553 

9.1.5 (1) รายงานสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2553 

9.1.5 (2) รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 28 กันยายน 2554 
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9.1.5 (3) แผนพัฒนาคุณภาพ จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบ 

ปการศึกษา 2553 

9.1.5 (4) 

 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ จากผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน วงรอบปการศึกษา 2553 

9.1.5 (5) แผนกลยุทธ ป 2553-2557(ฉบับเดิม) 

9.1.5 (6) แผนกลยุทธ ป 2554-2558 

9.1.5 (7) รายงานผลการประเมินการบริหารสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

9.1.5 (8) เอกสารตัวบงช้ีที่ 7.2.5 เรื่องการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 

TQF 

9.1.5 (9) Print out แสดงการกรอกขอมูลผาน CHE QA Online 

9.1.5 (10) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ 12 มกราคม 2555 

9.1.5 (11) แผนกลยุทธทางการเงิน ป 2553-2557 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

9.1.5 (12) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ วันที่ 4 กุมภาพันธ 

2554 

9.1.5 (13) แผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2554 

9.1.5 (14) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ วันที่ 8 เมษายน 

2554 

9.1.5 (15) Print out แสดงการใชโปรแกรม 3 มิติ 

9.1.6 (1) Print out เวปไซต ของมหาวิทยาลัย 

9.1.6 (2) Print out เวปไซต ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

9.1.6 (3) Print out เวปไซต ของสํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 

9.1.7 (1) คําสั่งที่ 1897/2553 เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

9.1.7 (2) คําสั่งที่ 325/2555 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

9.1.7 (3) รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 28 กันยายน 

2554 

9.1.7 (4) รายงานการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการสํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน 

9.1.7 (5) ผลการประเมินผานเวปไซต 

9.1.7 (6) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

9.1.8 (1) บันทึกขอความ เรื่อง ขอเชิญประชุมเครือขายภายในการประกันคุณภาพ 

9.1.8 (2) รายงานการประชุม การประชุมคณะทํางานเครือขายภายในประกันคุณภาพการศึกษา 

9.1.8 (3) บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ดานการประกันคุณภาพหลักสูตร ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ TQF ระหวางสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ กับ ม.ราชัฏบุรีรัมย 

9.1.8 (4) เอกสารการไปรวมอบรมที่ ม.ราชภัฏบุรีรัมย 

9.1.8 (5) หนังสือเชิญเขารวมประชุม/สัมมนา เครือขายงานทะเบียน 
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ภาคผนวก 
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