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บทสรุปผูบ้ริหาร 
 
 รายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ประจําปีการศึกษา  2559  ประกอบด้วย  ตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน จํานวน 7 ตัวบ่งช้ี  ตัวบ่งช้ีเฉพาะ 
จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี  ตัวบ่งช้ีพัฒนา จํานวน  2 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ีพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  จํานวน 
2 ตัวบ่งช้ี โดยมีบทสรุปแยกตามองค์ประกอบ ดังน้ี 
 1.  ตัวบ่งชี้พืน้ฐาน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ปรัชญา ปณธิาน  วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนนิงาน 
    สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดทําทบทวน  แผนกลยุทธ์ของสํานักฯ  โดยมีกระบวนการวิเคราะห์ความสอดคล้องการเช่ือมโยง
ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์  พันธกิจของสํานักฯ  ผลการดําเนินงานต้ังเป้าหมาย 7  ข้อ สามารถดําเนินการ
ได้  7 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 
  ตัวบ่งชี้ที่  1.2  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร 
   สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับการประเมินผลตามหน้าที่และ
บทบาทของผู้บริหารตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดเป้าหมาย 5 ผลการดําเนินงานได้  5 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 
   ตัวบ่งชี้ที่  1.3  การพัฒนาสถาบันสู่การเรียนรู้ 
    สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รวบรวมองค์ความรู้ในตัวบุคคล
หรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบเพ่ือให้ทุกคนได้นํามาใช้ ผลการดําเนินงานต้ังเป้าหมาย 5 ข้อ สามารถ
ดําเนินการได้ 5 ข้อ  บรรลุเป้าหมาย 
   ตัวบ่งชี้ที่  1.4  ระบบบริหารความเสี่ยง 
   สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงตาม
พันธกิจของสํานักฯ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยง เพ่ือนําไปจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตามปีงบประมาณ  ซึ่งได้มีการดําเนินการตามแผนบริหาร
ความเส่ียงและมีการปรับแผนบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป ต้ังเป้าหมาย  5  ข้อ  สามารถดําเนินการได้   
5 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 
  ตัวบ่งชี้ที่  1.5  ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
   สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนและมีการวิเคราะห์ข้อมูลและมีการประเมินผลสําเร็จของแผนและนํามาปรับปรุงพัฒนา 
ต้ังเป้าหมาย 5 ข้อ สามารถดําเนินการได้  5 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 
  ตัวบ่งชี้ที่  1.6  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
   สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรายงานสรุปผลการประเมินความพึง
พอใจผู้รับบริการ ประจําปีการศึกษา  2559 ได้คะแนน  4.13 



 
 

  ตัวบ่งชี้ที่  1.7  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
   สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีระบบและกลไกการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพที่ครบถ้วนและมีการนําผลการประกันคุณภาพมาปรับปรุงการดําเนินการสําหรับปีถัดไป 
เป้าหมาย 8 ข้อ  ผลการดําเนินงานได้ 8 ข้อ  บรรลุเป้าหมาย 
 

 2.  ตัวบ่งชี้เฉพาะ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.10  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.11  บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  1  ปี 
 

 3.  ตัวบ่งชี้พัฒนา 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.12  ระบบสารสนเทศเพ่ืองานรับเข้านักศึกษาใหม่ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.13  การสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 

 4.  ตัวบ่งชี้พัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
  ตัวบ่งช้ีที่  4.7  ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําตรงสาขา 
  ตัวบ่งช้ีที่  4.8  จํานวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองและข้ึนทะเบียนหลักสูตรตามกรอบ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คํานํา 
 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ได้ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเน่ือง 
ปฏิบัติตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ซึ่งเป็นสถาบันจัดอยู่ใน
กลุ่มของสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  มีภารกิจที่ต้องปฏิบัติ 4 ประการ คือ การผลิต
บัณฑิต  การวิจัย  การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สํานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สอดคล้องกับ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยด้านการผลิตบัณฑิต  เพ่ือให้หน่วยงานมีการ
ปรับปรุงการทํางาน อันจะส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2559 

ในโอกาสนี้ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอขอบคุณ
บุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดทํารายงานประจําปี (การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน) 
และหวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงานประจําปีฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 
 

 

                                                                                   นายฐปนพัฒน์   ปรัชญาเมธีธรรม 
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทนํา 
 
1.  ระบบการประกันคุณภาพ สําหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 
 การศึกษานับว่าเป็นรากฐานที่สําคัญอย่างย่ิงในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า แก้ไข
ปัญหาสังคม เน่ืองจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพและขีด
ความสามารถ ที่จะประกอบอาชีพเพ่ือดํารงชีพได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และร่วมเป็นพลัง
สร้างสรรค์การพัฒนาประเทศ ซึ่งในความพยายามพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยต้ังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ปรากฏเป็นรูปธรรม คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่บัญญัติเก่ียวกับ
การพัฒนาการศึกษาหลายประเด็น และมีบทบัญญัติให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ คือ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวดที่ 6 ที่ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา อันมีจุดมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาที่มุ้งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน 

 ทั้งน้ี การพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานสนับสนุนฯ พิจารณาจากหลักการ
และเกณฑ์มาตรฐานของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ฉบับปีการศึกษา 2557 โดย
คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา (คปภ.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
กําหนด และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้นําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในดังกล่าวมาใช้ทั้ง
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ซึ่งพิจารณาร่วมกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพที่เก่ียวข้องเพ่ือ
การดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุนฯ น่ันเอง  

 สําหรับกระบวนการของการระบบประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานสนับสนุนฯ เริ่มต้ังแต่
การวางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งน้ีเพ่ือให้การ
ดําเนินภารกิจของหน่วยงานสนับสนุนฯ บรรลุตามเป้าประสงค์และมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 
รวมท้ังเป็นหลักประกันให้แก่หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อคุณภาพของการดําเนินงาน
ตามกรอบของหน่วยงานสนับสนุนฯ โดยแบ่งกลุ่มมาตรฐานตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ครอบคลุมพันธกิจ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ใช้เป็นข้อกําหนดที่พัฒนาขึ้น  
 
2.  นโยบายการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 

นโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เพ่ือยกระดับคุณภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาระบบการทํางานให้มีประสิทธิภาพ

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพไว้ดังน้ี 
1. ให้ความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา ดําเนินการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน

อย่างต่อเน่ืองและถือเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงาน 



 
 

2. จัดทํามาตรฐานและเกณฑ์การประเมิน เพ่ือการดําเนินการประกันคุณภาพของงานในแต่
ละกลุ่มงานให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมาตรฐานสากล 

3. จัดให้มีการดําเนินการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการของทุกกลุ่มงาน 
ภายใต้กรอบและมาตรฐานที่กําหนด เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารหน่วยงานนําไปใช้ในการพัฒนาระบบการ
ทํางานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้เก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่มีส่วนสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้น 

5. สนับสนุนให้บุคลากรของสํานักฯ มีส่วนร่วมในการสร้างระบบประกันคุณภาพ มีการ
ติดตามและประเมินผล และนําระบบการประกันคุณภาพสู่การปฏิบัติ 

6. ผู้บริหารต้องนําข้อมูลที่ได้จากรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
คณะกรรมการผู้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุง
ระบบการทํางานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 
3.  สรุปผลการดําเนินงาน 

การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) 5 ตัวบ่งช้ี  และตัวบ่งช้ีพัฒนาตามภารกิจหลัก จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี ดังน้ันจะต้อง
ดําเนินการทั้งสิ้นจํานวน 6 ตัวบ่งช้ี  โดยมีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

 
ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินตามองค์ประกอบ (สกอ.) 
ลําดับที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้ คะแนนประเมิน

ตนเอง 
ผลการประเมิน

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 5 ดีมาก 
2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรยีนรู้ 5 ดีมาก 
3 ระบบบริหารความเสี่ยง 5 ดีมาก 
4 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร 4.55 ดีมาก 
5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 4 ดี 

ผลการประเมิน 4.75 ดีมาก 
 
 
 
 
 



 
 

4.  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินในปีที่ผ่านมา 
สรุปจุดแข็ง จดุที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะของแต่ละตัวบ่งช้ี (ระบุจุดเด่น วิธีปฏิบัติและผล

การดําเนินงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือ นวัตกรรมที่สร้างขึ้น ตลอดจนเง่ือนไขของความสําเร็จ ระบุจดุที่
ควรพัฒนาพร้อมทั้งสาเหตุของปัญหาและข้อเสนอแนะ) 

 
ตัวบ่งชี้  2.1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนนิการ 

จุดที่ควรพฒันา 
  1.  การเขียนผลการดําเนินงานต้องเขียนให้ชัดเจนกว่าน้ีว่ามีการดําเนินงานอย่างไรบ้าง

ในแต่ละขั้นตอน เช่น ขั้นตอนการจัดทําแผนกลยุทธ์ทําอย่างไร บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างไร 
  2.  บอกวิธีการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้ชัดเจน 

 
ตัวบ่งชี้  2.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบนัเรียนรู ้
  จุดที่ควรพัฒนา 
   1.  การเลือกหัวข้อในการจัดการความรู้เล็กและไม่ชัดควรเลือกที่สามารถนําไปปรับปรุง
แก้ไขให้เกิด  ประสิทธิภาพ 
   2.  ในการจัดทํา หัวข้อการจัดการความรู้ ต้องบอกท่ีมาในการทําให้ชัดเจนและใช้
ระยะเวลาเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายเป็นใครต้องบอกให้ชัดเจน 
 
ตัวบ่งชี้ 2.3  ระบบบริหารความเสี่ยง 
  จุดที่ควรพัฒนา 
   1.  ความเสี่ยงของสํานักฯน่าจะเป็นความเสี่ยงจากการแก้ผลการประเมินฐานข้อมูล
เก่ียวกับนักศึกษาหรือการตรวจสอบการลงทะเบียน 
 
ตัวบ่งชี้  2.5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  จุดที่ควรพัฒนา 
   1.  การเขียนผลการดําเนินงานต้องนําเอาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา
เขียนในผลการดําเนินงาน 
 
 ตัวบ่งชี้พัฒนา  
  1.  ควรเพ่ิมตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมินในอัตลักษณ์ พันธกิจ 
  2.  ควรพัฒนาระบบการรับสมัครนักศึกษาโดยใช้ระบบ IT 
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บทท่ี 1 
 ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับหน่วยงาน 

 
1.1  ชื่อหน่วยงาน 
  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

1.2  ที่ต้ัง 
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ต้ังอยู่ที่ ช้ัน 1 อาคารอํานวยการ  เลขที่ 160 หมู่ที่ 4           

ถนนกาญจนวนิช  ต.เขารูปช้าง  อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  90000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-7426-0276  
หมายเลขโทรสาร 0-7433-6940 

 

1.3  ประวัติ ความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน 
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ก่อต้ังขึ้นเมื่อ พ.ศ.2523 

ตามโครงสร้างของพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู โดยมีช่ือว่า ฝ่ายทะเบียนและวัดผล ขึ้นตรงกับรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ ต่อมามีภารกิจเพ่ิมขึ้น จึงได้จัดต้ังเป็นสํานักส่งเสริมวิชาการ ตามพระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527 ตามมาตรา 7  โดยมีอาจารย์กลิ่น  รสิตานนท์  เป็นผู้อํานวยการคน
แรก  ต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏสงขลา พ.ศ.2538  และประกาศสํานักงานสภาสถาบัน
ราชภัฏ เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการสถาบันราชภัฏ ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2538 
สถาบันราชภัฏสงขลา จึงได้แบ่งส่วนราชการเป็น สํานักส่งเสริมวิชาการ และในปีการศึกษา 2542  ผศ.
อรุณี  กาญจนสุวรรณ  ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการได้มีการแบ่งหน่วยงานภายใน
สํานักส่งเสริมวิชาการออกเป็น 5 ฝ่าย ดังน้ี ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ฝ่ายประมวลผล  ฝ่าย
หลักสูตรและแผนการเ รียน  และฝ่ายระบบข้อมูล  และในปีการศึกษา  2546 ผศ . อ้อยทิพย์   
พลศรี   ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ในปี พ.ศ. 2548 ได้ยกระดับฐานะจากสถาบันราชภัฏสงขลาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
จึงมีการแบ่งส่วนราชการใหม่เป็น สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามกฎกระทรวงจัดต้ังส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2548  
ซึ่งปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 20 ก วันที่ 8 มีนาคม 2548 และมีการแบ่งส่วนราชการ
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
พ.ศ.2549 โดยให้แบ่งส่วนราชการเป็นสํานักงานผู้อํานวยการ  ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 
พ.ศ.2549 ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 74 ง วันที่ 3 สิงหาคม 2549 ซึ่งมี ดร.พิพัฒน์  
ลิมปนะพิทยาธร เป็นผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  และมีการขยายการทํางาน
เพ่ิมขึ้นคือ งานประชาสัมพันธ์สํานัก และงานรับติดต่อและบริการนักศึกษา  
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ต่อมา ในปีการศึกษา 2551 มีคําสั่งสภามหาวิทยาลัย แต่งต้ัง ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ์  เป็น
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และได้มีปรับโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจน 
ตามความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย โดยมีการดําเนินงานตามกลุ่มงาน  มีการประสานการทํางาน
อย่างเป็นระบบ  มีการจัดประชุมสัมมนาเพ่ือสร้างความเข้าใจในการทํางานร่วมกัน เพ่ือให้มีการกระจาย
การทํางานมีการสร้างสรรค์การทํางานใหม่ๆ โดยแบ่งกลุ่มงานออกเป็น 4 กลุ่มงาน ดังน้ี  งานธุรการ  
งานรับเข้านักศึกษา  งานบริการการศึกษา และงานส่งเสริมวิชาการ  จนครบวาระวันที่ 21 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2559  

ในปีการศึกษา 2559 มีคําสั่งสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง นายฐปนพัฒน์ ปรัชญาเมธีธรรม ดํารง
ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ต้ังแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน  2559  จนถึง
ปัจจุบัน 
 
1.4  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 
 
 ปรัชญา  
  “มาตรฐานวิชาการ  บริการด้วยใจ  ก้าวไกลเทคโนโลยีและสารสนเทศ” 
   
 วิสัยทัศน์ 
   ส่งเสริมวิชาการ  บริการงานทะเบียน  สู่มาตรฐาน  ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 
 พันธกิจ 
   1.  วิจัยสถาบันเพ่ือพัฒนาระบบการคัดเลือกนักศึกษาและระบบงานทะเบียนสู่
มาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
   2.  พัฒนาระบบงานรับเข้านักศึกษาให้ตรงตามความต้องการของหลักสูตรทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 
  3.  สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและประสานงานสหกิจศึกษา 
   4.  พัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเน่ือง 
 
 ยุทธศาสตร์ 
   1.  ด้านการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา 
   2.  ด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เก่ียวกับระบบการคัดเลือกนักศึกษาและ
งานทะเบียน 
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1.5  นโยบายประกันคุณภาพ 
  นโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาระบบการทํางานให้มีประสิทธิภาพสํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน  จึงกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพไว้  ดังน้ี 
   1.  ให้ความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา ดําเนินการประกันคุณภาพการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ืองและถือเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงาน 
   2.  จัดทํามาตรฐานและเกณฑ์การประเมิน เพ่ือการดําเนินการประกันคุณภาพของงาน
ในแต่ละกลุ่มงานให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมาตรฐานสากล 
   3.  จัดให้มีการดําเนินการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการของทุก
กลุ่มงาน ภายใต้กรอบและมาตรฐานที่กําหนด เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารหน่วยงานนําไปใช้ในการพัฒนา
ระบบการทํางานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
   4.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้เก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่มีส่วนสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้น 
   5.  สนับสนุนให้บุคลากรของสํานักฯ มีส่วนร่วมในการสร้างระบบประกันคุณภาพ มีการ
ติดตามและประเมินผล และนําระบบการประกันคุณภาพสู่การปฏิบัติ 
   6.  ผู้บริหารต้องนําข้อมูลที่ได้จากรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
คณะกรรมการผู้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุง
ระบบการทํางานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
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1.6  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการบริหารงานในสาํนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

  
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ผู้อํานวยการ 

งานธุรการ 

* หน่วยสารบรรณ 

* หน่วยการประชุม 

* หน่วยการเจ้าหน้าที่ 
* หน่วยเลขานุการ 

* หน่วยการเงิน 

* หน่วยพัสดุ 

* หน่วยประกันคุณภาพ  

* หน่วยติดตามและ
ประเมินผล 

* หน่วยการจัดทํารายงาน
ประจําปี 

* หน่วยประเมินผลการปฏิบัติ 

* หน่วยควบคุมภายใน 
(บริหารความเสี่ยง) 
* หน่วยจัดทําแผนงานและคาํ
ของบประมาณ 

งานรบัเข้าศึกษา 
* หน่วยรับเข้า 
* หน่วยประชาสัมพันธ์การรับ
นักศึกษา 
* หน่วยจัดทําสถิติข้อมูลพื้นฐาน
นักศึกษาใหม ่
* หน่วยจัดทําบัตรนักศึกษา 
* หน่วยระบบคอมพิวเตอร์ระบบ
รับเข้า 
* โครงการสหกิจ 

งานบริการการศึกษา 
* หน่วยหลักสตูรและการเรียน
การสอน 
* หน่วยหลักสตูรและแผนการ
เรียน 

* หน่วยระบบคอมพิวเตอร์และ
ฐานข้อมูล 

* หน่วยบริการทั่วไป 

* หน่วยวัดผลการศึกษา 

* หน่วยตรวจสอบและ
ประมวลผลการเรียน    
* หน่วยตรวจสอบคุณวุฒิ      
* หน่วยเอกสารใบรับรอง           
* หน่วยทะเบียนนักศึกษา      
 * หน่วยสถิตินักศึกษาปัจจุบัน     
                        
    

งานส่งเสริมวิชาการ 
* หน่วยพัฒนาวิชาการ 

* หน่วยหลักสตูรและมาตรฐาน
วิชาการ 

* หน่วยจัดทําวารสารวิชาการ 

* หน่วยวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน  
* หน่วยจัดทําคู่มือนักศึกษา 

* หน่วยส่งเสริมเข้าสู่ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

* หน่วยสนับสนุนพัฒนา บุคลากร 
สายวิชาการ 

* หน่วยจัดทําทําเนียบอาจารย์พิเศษ 
* หน่วยจัดทําทําเนียบอาจารย์ที
ปรึกษา 
* หน่วยประเมินผลโครงการ 
* หน่วยประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติที่ดี
ของ         สํานักส่งเสริมฯ 

สํานักงานผู้อํานวยการ  
 รองผู้อํานวยการ 
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1.7  บุคลากร 
 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีบุคลากร จํานวน 20 คน จําแนกเป็น อาจารย์   

ลูกจ้างประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ และพนักงานประจําตามสัญญา  รายช่ือบุคลากร
จําแนกตามระดับการศึกษา และตามตําแหน่งงาน  ดังน้ี 

ที่ ชื่อ – สกุล 
วุฒิ

การศึกษา
ตําแหน่ง ตําแหน่งบริหาร 

1 นายฐปนพัฒน์   
 

ปรัชญาเมธีธรรม   วท.ม. 
ศ.บ. 

อาจารย์ ผู้อํานวยการ 
สํานักส่งเสริมวิชาการฯ 

2 รศ.นฤมล อัศวเกศมณี วท.ม. 
ทษ.บ. 

รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 รองผู้อํานวยการฯ 
งานส่งเสริมวิชาการ

3 อาจารย์วันฉัตร    จารุวรรณโน ศศ.บ 
ศศ.ม 

อาจารย์ รองผู้อํานวยการ 
งานรับเข้านักศึกษา 

4 อาจารย์เอกรินทร์   วาโย วท.ม. 
วท.บ. 

อาจารย์ รองผู้อํานวยการฯ 
งานบริการการศกึษา 

5 นางเสวียน
  

ชุมละออง ศศ.บ. 
รป.บ. 

พนักงานราชการ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

6 นางสิริกานต์ ฉั่วประเสริฐ ศศ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
7 นางสุจารี  ณ สงขลา บธ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 
8 นายวัชระ            อยู่หนู วท.บ. พนักงานราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
9 นางบุศรา           ชะนะ บธ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 
10 นางสุกัญญา         หอมจันทร์ ศศ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 
11 นางสาวเสาวภา     หมัดลิหมีน วท.บ พนักงานประจําตามสัญญา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
12 นางยุพิน  ทองหล่อ ศศ.บ. ลูกจ้างประจํา พนักงานพิมพ์ดีด 3 
13 นางทิพย์ภาพร ดํากําเหนิด ศศ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 
14 นางสาวมนฤดี โชคประสิทธ์ิ ศศ.ม. 

ค.บ. 
พนักงานประจําตามสัญญา นักวิชาการศึกษา 

15 นางสาวนัยนา
  

สืบสาย ศศ.ม. 
ศศ.บ.,บธ.บ. 

พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 

16 นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี วท.ม.  
วท.บ. 

พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

17 นายเดชพยัฆ        วุฒิโสภณ วท.บ พนักงานประจําตามสัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
18 นางลัคณา อ่อนชะนิด ศศ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 
19 นางกรรณิการ์   พลด้วง ศศ.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 
20 นางสาวธรรศญา    จุทอง บธ.บ. พนักงานประจําตามสัญญา นักวิชาการศึกษา 

 



 

    
 
 
 
 
 

6 รายงาน

   

               

นประจําป ีการป

ภาพท่ี 1

 ภาพท่ี  1.2 

ประเมินคุณภาพ

.1  บคุลากร 

 บุคลากร จํ

พการศึกษาภาย

จําแนกตามต
 
 
 

าแนกตามตํา

ยใน ประจําปีกา

ตําแหนง่ ปีกา

าแหน่งบริหาร

ารศึกษา 2559 

ารศึกษา 256

ร ปีการศึกษา

60   

า 2560   
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บทท่ี 2 
ผลการดําเนนิงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
ตัวบ่งชี้พืน้ฐาน     ประกอบด้วย 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  แผนพัฒนาหน่วยงาน (ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินงาน) 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ (P) 
คําอธิบายตัวบ่งชี้  สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง

 วิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินงานตาม       
 พันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องมีการพัฒนาแผนเพ่ือกําหนดทิศทางการ
 พัฒนาและการดําเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น          
มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน ดังน้ัน สถาบันต้องกําหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนดําเนินงาน แผนการใช้
จ่ายเงินและงบประมาณเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานของสํานัก/สถาบัน ทั้งน้ี
ต้องสอดคล้อง กับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการ
พิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของสถาบันแล้ว จะต้องคํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่ เก่ียวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ  ของชาติรวมถึงทิศ
ทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งน้ี ให้สอดคล้องกับพันธกิจหรือบริบทของสํานัก/
สถาบัน เพ่ือให้การดําเนินงานของสํานัก/สถาบัน เป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่
ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 

 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ :  นายฐปนพัฒน์ ปรัชญาเมธีธรรม  โทรศัพท์  : 086-746-0664 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  นางสุจารี ณ  สงขลา           โทรศัพท์  : 091-048-8541 
   นางเสวียน ชุมละออง    โทรศัพท์  : 083-186-2620 
     นางสิริกานต์ ฉั่วประเสริฐ    โทรศัพท์  : 089-463-3420 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนการใช้จ่ายเงินและงบประมาณที่สอดคล้องกับ
นโยบายของคณะกรรมการประจําสํานัก/สถาบัน  โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสํานัก/สถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
สํ า นัก/สถาบัน  โดยเ ป็นแผนที่ เ ช่ือมโยง กับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญติัสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มมหาวิทยาลัย 
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2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสํานัก/สถาบัน ไปสู่ทุกบุคลากรภายในสํานัก/
สถาบัน 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบตามพันธกิจ
หรือบริบทของสํานัก/สถาบัน 

4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละ
ตัวบ่งช้ี เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจําปี 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบตามพันธกิจหรือบริบทของสํานัก/
สถาบัน 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปี และ
ติดตามแผน/ผลปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายงานอย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจําสํานัก เพ่ือ
พิจารณา 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ และแผน/ผลการใช้
จ่ายเงินงบประมาณอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจําสํานัก/สถาบันเพ่ือพิจารณา 

8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา
สํานัก ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ 

  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

8 ข้อ 
 

แนวปฏิบัติ/ผลการดําเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
 2. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559-2559 ไปสู่หน่วยงานภายในของสํานัก
ส่งเสริมวิชาการฯ โดยมีการช้ีแจงทําความเข้าใจ
ให้กับบุคลากรในทุกส่วนงานได้ทราบถึงวิสัยทัศน์ 
และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์โดยมีการกําหนด
หน่วยงานผู้รับผิดชอบตามโครงสร้างของสํานัก
ส่งเสริมฯ และถ่ายทอดสู่ทุกส่วนงาน โดยผ่านการ

1.1-2-1    แผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 2559 
1.1-2-2    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ      

การจัดทํา แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปี 2560 

1.1-2-3    แผนปฏิบัติการ ประจําปี 2560 
1.1-2-4    รายงานการประชุม  ครั้งที ่4 วันที่ 20 

ตุลาคม 2559 
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แนวปฏิบัติ/ผลการดําเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
ประชุม วันที่ 20 ตุลาคม  ประจําปี 2559 และได้
จัดโครงการเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนกลยุทธ์และ 
แผนปฏิบัติราชการ วันที่ 1 กันยายน  2559 เพ่ือให้
หน่วยงานนําแผนกลยุทธ์มาจัดทําเป็นแผนปฏิบัติ
การในระดับหน่วยงานโดยกําหนดผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรมที่ชัดเจน เพ่ือติดตามกํากับดูแล
ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนที่วางไว้  

   3. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ได้แปลงแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2556-2559 สู่การ
ปฏิบัติ ในการจัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 
2559 รายละเอียดการแปลงแผนจะปรากฏอยู่ใน
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2559 ครบทั้ง 
4 พันธกิจ คือ 

      1. วิจัยสถาบันเพ่ือพัฒนาระบบการ
คัดเลือกนักศึกษาและระบบงานทะเบียนสู่มาตรฐาน
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 2. พัฒนาระบบงานรับเข้านักศึกษาให้ตรง
ตามความต้องการของหลักสูตรทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 
 3. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและ
ประสานงานสหกิจศึกษา 
 4.  พัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่าง
ต่อเน่ือง  โดยได้นําพันธกิจทั้งหมดมากําหนดเป็น
แผนกลยุทธ์  พ.ศ. 2556–2559 และถ่ายทอดลงสู่
การปฏิบั ติ ในรูปแบบของแผนปฏิบั ติราชการ
ประจําปีให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของสํานักฯ ได้
ร่วมกําหนด เป้าหมายการดําเนินงาน ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ  ซึ่งได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ วันที่ 
1 กันยายน  2559  
 

1.1-3-1   แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2559 
1.1-3-2   แผนกลยุทธ์สํานักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน (ฉบับทบทวน)  
  พ.ศ. 2556 – 2559 
1.1-3-3   แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560 – 2563 
1.1-3-4   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การ

จัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
ราชการของสํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ประจําปี 2560 
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แนวปฏิบัติ/ผลการดําเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
 4.  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
มีการกําหนดตัวบ่งช้ี (KPI) ของแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีและค่าเป้าหมาย 
(target) ของแต่ละตัวบ่งช้ีเพ่ือใช้วัดความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจําปี และได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การทบทวนและการ จัดทํ าแผนกล ยุท ธ์และ
แผนปฏิบัติราชการ ของสํานักส่งเสริมวิชาการฯ 
ประจําปีงบประมาณ 2559 วันที่ 1 กันยายน  2559 
เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ของสํานักฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.1-4-1 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 2559 
1.1-4-2   ภาพกิจกรรมโครงการจัดทําแผนปฏิบัติ 

ราชการ ปี 2559 
1.1-4-3   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การ

จัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
ราชการของสํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ประจําปี 2560 

 

  5.  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มีการจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามภารกิจเพ่ือใช้
เป็นแนวทางการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ในเวลาที่ เหมาะสม และมีการดําเนินงานตาม  
พันธกิจของสํานักครบทั้ง  4 ภารกิจ ดังน้ี 

  1 .  วิ จั ยสถา บัน เ พ่ือ พัฒนาระบบการ
คัด เลื อก นักศึ กษาและระบบงานทะเ บียนสู่
มาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

   - โครงการความเป็นไปได้ของนักศึกษา
Dropout 

  2.  พัฒนาระบบงานรับเข้านักศึกษาให้ตรง
ตามความต้องการของหลักสูตรทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

   - ระบบรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบ
ออนไลน์ 

  3.  สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและ
ประสานงานสหกิจศึกษา  

   - โครงการสหกิจ 
   4. พัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่าง
ต่อเน่ือง 

1.1-5-1    แผนกลยุทธ์ ประจําปีงบประมา 
  2556-2559 
1.1-5-2    แผนปฏิบัติราชการประจําปี ประจําปี  

2559 
1.1-5-3   ปฏิทินดําเนินงาน สํานักส่งเสริม    
  วิชาการและงานทะเบียน 
1.1-5-4 Print out ปฏิทินดําเนินงานออนไลน์  
  Google calendar 
1.1-5-5    Print Out เว็บไซต์ระบบรับสมัคร

นักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ 
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แนวปฏิบัติ/ผลการดําเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
               - โครงการแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ให้บริการ 
  7.  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของ
แผน   กลยุทธ์ และแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
โดยรายงานเป็นประจําทุกไตรมาส และจัดทํา
รายงานสรุปผลการดําเนินการตามตัวบ่งช้ีของแผน
กลยุทธ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณเพ่ือรายงานผลต่อ
ผู้บริหารและคณะกรรมการประจําสํานักฯ 

1.1-7-1   แผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 2559 
1.1-7-2   รายงานผลการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส 

ประจําปีงบประมาณ 2560 
1.1-7-3   รายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2559 
 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการ

ดําเนนิงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

แผนพัฒนาหน่วยงาน(ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ) 

จํานวน 8 ข้อ 
(ข้อ 1- 8 ข้อ) 

จํานวน 4 ข้อ 
(3 คะแนน ) 

 
 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  ควรรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการแก่คณะกรรมการประจําสํานักอย่าง
ต่อเน่ือง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ริหารและภาวะผู้นาํ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ (P) 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้

บรรลุผลสําเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของสถาบันอุดมศึกษา 
จะมุ่ ง เ น้นการประเมิ นคุณภาพของการบริหารงานตามนโยบายของสภา
สถาบันอุดมศึกษา ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจําปี ความสามารถในการบริหาร
และการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : นายฐปนพัฒน์ ปรัชญาเมธีธรรม  โทรศัพท์  :  086-746-0664 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางเสวียน     ชุมละออง  โทรศัพท์  :  083-186-2620 

   นางสุจารี          ณ  สงขลา         โทรศัพท์  :  091-048-8541 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูล
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

2. ผู้บริหารมีการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตามที่มอบหมาย 
รวมท้ังสามารถสื่อสารแผน และผลการดําเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากร
ในหน่วยงาน 

3. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ      
ให้อํานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

4. ผู้บริหาร บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ        
ที่อธิบายการดําเนินงานอย่างชัดเจน 

5. ผู้บริหารมีการนําผลการดําเนินการ และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ใน
การทบทวนแผนการดําเนินงานของหน่วยงาน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 
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ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
 1.  ผู้บริหารสํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธ์ศาสตร์ของสํานักฯสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และสามารถถ่ายทอด
แผนไปยังบุคลากรโดยมีการประชุม กําหนดกลยุทธ์
และแผนดําเนินงานของหน่วยงานโดยบุคลากรมี
ส่วนร่วมในการกําหนด กลยุทธ์ของหน่วยงาน ทั้งน้ี
ผู้บริหารได้นําแผนกลยุทธ์และแผนดําเนินงาน สรุป
และนําเข้าพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํ า นักฯ  ซึ่ งประกอบด้วย  ผู้ อํ านวยการ  รอง
ผู้อํานวยการและหัวหน้าสํานักงาน ทั้งน้ีที่ประชุม 
ได้สรุปเป็นแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ 
ของหน่วยงานโดยเน้นเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการปฏิบัติงานเก่ียวกับ ระบบการรับสมัคร
นักศึกษา  ระบบงานทะเบียนและระบบ  TQF  
ออนไลน์ อย่างต่อเน่ือง 

1.2-1-1 แผนกลยุทธ์ ( พ.ศ. 2560 – 2563) 
1.2-1-2   รายงานการประชุมสํ า นักส่ ง เส ริม

วิชาการและงานทะเบียนฯ  ครั้ งที่ 
1/2560 วันที่ 18 มกราคม 2560 

1.2-1-3 แผนปฏิบัติราชการประจําปี  2560 
1.2-1-4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ

จัดทําแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี2559 วันที่ 1 กันยายน  2560 

1.2-1-5 ระบบรับสมัครออนไลน์ 
1.2-1-6 ระบบ  TQF  ออนไลน์ 
 

 2.  ผู้บริหารสํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน  มีการติดตามการดําเนินงานตามแผน
กลยุทธ์ที่กําหนด โดยมีการประชุมติดตามผลการ
ดําเนินงาน ตามท่ีได้มอบหมายทุกไตรมาส และมี
การประเมินผลการใช้ระบบการรับสมัครนักศึกษา
และระบบงานทะเบียนโดยให้นักศึกษาประเมิน
ความพึงพอใจผ่านเว็บไซต์ ของสํานักฯ และแบบ
ประเมินความพึงพอใจของระบบ  

1.2-2-1 รายงานการประชุม สํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ครัง้ที่ 
3/2559  วันที ่28 ธันวาคม  2559 

1.2-2-2 แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ 
1.2-2-3 แผนกลยุทธ์ ( พ.ศ. 2560 – 2563) 
1.2-2-4 รายงานผลปฏิบัติงานและการใช้

จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ  
2559 

 3.  ผู้บริหารสํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ยึดหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ซึ่ง
เป็นแนวทางการบริหารที่มุ่งให้ทุกคนในองค์กรเข้า
มามีบทบาทในการทํางานให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เช่น มีส่วนร่วมในการวางแผน มีส่วนร่วม
ในการดําเนินงาน การมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผล และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอ
ความคิดเห็นทุกคร้ังในที่ประชุม เช่น  เก่ียวกับ

1.2-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสํานักสง่เสริมวิชาการฯ ครั้งที่ 
1/2560 วันที่ 28 ธันวาคม 2559 

1.2-3-2 บันทึกข้อความหนังสือขอ 
 มอบหมายงาน 
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ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงาน ทั้งน้ีผู้อํานวยการ
ได้มีการมอบหมายงานไปยังรองผู้ อํานวยการ 
หัวหน้างานให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและมอบ
อํานาจให้ผู้บริหารส่วนงานต่างๆ มีอํานาจในการ
บริหารจัดการอาทิ งานรับเข้านักศึกษา  งาน
บริการการศึกษา และการมอบอํานาจงานให้รอง  
ผอ. ปฏิบัติราชการแทน กรณี ผอ. ติดราชการ 
 4.  ผู้บริหารสํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน บริหารงานด้วยหลักธรรมมาภิบาลโดย
คํานึงถึงประโยชน์ของสํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังน้ี  
   1.  การบริหารงานที่ มุ่ ง เน้นหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ในการจัดทําแผน
กลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ สํานักส่งเสริมวิชาการฯ 
ได้เน้นให้บุคลากรในสํานักฯ ทุกคนเข้ามามีส่วน
ร่วม   กันจัดทํ าและวิพากษ์แผน  เ พ่ือใ ห้การ
ดําเนินงานเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน องค์กร 
บุคลากร ตลอดจนคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง 
  2. การบริหารงานที่ มุ่ ง เน้นหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) สํานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน มีการสร้างกลไกการบริหาร
จัดการ  โดยกําหนดให้มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานเพ่ือการบริหารส่วนงานเป็นไปตามพระ
ราช บัญญัติมหาวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัย ได้
จัดหาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและจัดการ 
(MIS) เ พ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่ง
ฐานข้อมูล ส่งผลให้สามารถใช้ทรัพยากรได้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

 
 
 
 
4.1 หลักประสิทธิผล 
1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทํา

แผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติราชการประจําปี 
2559 วันที่ 1 กันยายน  2560 

    
 
 
 
 4.2 หลักประสิทธิภาพ 
1. ร า ย ง า น ผ ลก า ร ดํ า เ นิ น ง า นป ร ะ จํ า ปี  

งบประมาณ  2559 
2. ภาพแสดงระบบบริการการศึกษา (MIS)  
3. ภาพแสดงระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

และจัดการ(MIS) 
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ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
   3. การบริหารงานท่ีมุ่งเน้นหลักการ
ตอบสนองความต้องการ  (Responsiveness) 
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการ
ให้บริ การ ด้านต่างๆ  ตามพันธกิจที่ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้ที่มีความหลากหลาย อาทิ การ
ให้บริการด้านวิชาการ แก่ อาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอก และอ่ืนๆ 
เ พ่ือสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนของ
มหาวิทยาลัย 
  4.  การบริหารงานที่ มุ่งเน้นหลัก
ภาระความรับผิดชอบ (Accountability) สํานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ตระหนักถึง
ภาระความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
นโยบายและพันธกิจ ที่กําหนดไว้ เพ่ือสนองต่อ
ความคาดหวังของผู้รับบริการและท้องถิ่น อาทิ  
การใช้ศักยภาพและความเชี่ยวชาญของคณาจารย์
บุคลากรในการให้บริการด้านวิชาการหลักสูตรฯ 
งานทะเบียน แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ศิษย์
เก่า และบุคคลภายนอก 
   5.  การบริหารงานที่ มุ่งเน้นหลัก
ความโปร่งใส (Transparency) สํานักส่งเสริม
วิ ช า ก า ร แล ะ ง านทะ เ บี ยน  มี ก า ร ร า ย ง าน
งบประมาณ รายงานผลการดําเนินงาน แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปี ให้แก่คณะกรรมการบริหาร
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับทราบ
และได้นํา  รายงานผลการประเมินตนเอง และ
แผนการดําเนินงานของสํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ขึ้นสู่เว็บไซต์เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ 
 
 

4.3 หลักการตอบสนอง 
1. ภาพแสดงจุดที่ ใ ห้บริการต่างๆ ของงาน

ทะเบียน 
2. รับบริการหน้าเคาน์เตอร์ ประจําสํานัก

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
 
 
 
 
4.4 หลักภาระความรับผิดชอบ 
1.    โครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
2. คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา  2559 
 
 
 
 
 
 
4.5 หลักความโปร่งใส 
1.    รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
2.    แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2559 
3.    ภาพแสดงเว็บไซต์สํานักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน 
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ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
   6.  การบริหารงานที่มุ่งเน้นหลักการ
มีส่วนร่วม(Participation) มีการเปิดโอกาสให้
บุคลากรหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเร่ือง
ต่างๆ โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะกรรมการ
บริหารสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
เพ่ือระดมความคิดในการวางแผนการดําเนินงาน 
ติดตาม และพัฒนาการดําเนินงานของสํานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอย่างต่อเน่ือง 
   7.  การบริหารงานที่มุ่งเน้นหลักการ
กระจายอํานาจ(Decentralization) ผู้บริหารได้
มีการกระจายอํานาจไปยังรองผู้อํานวยการ หัวหน้า
งานให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และมอบอํานาจ
ให้ผู้บริหารส่วนงานต่างๆ มีอํานาจในการบริหาร
จัดการในหลายด้าน อาทิ การบริหารงาน การ
มอบหมายงาน ให้รอง ผอ. ปฏิบัติราชการแทน 
กรณี  ผอ. ติดราชการ 
   8.  การบริหารงานท่ีมุ่งเน้นหลักนิติ
ธรรม(Rule of law ) สํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน  มีการใ ช้ อํานาจของ  กฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารงานด้วยความ
เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการถือปฏิบัติข้อบังคับ
ระเบียบและประกาศร่วมกัน  
  9. การบริหารงานที่มุ่งเน้นหลักความ
เสมอภาค (Equity) สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มีการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์  
พันธกิจ นโยบายของสํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน โดยยึดหลักความเสมอภาค ปฏิบัติต่อ
บุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียม  ไม่มีการแบ่งแยก 
เช่น การส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้มีโอกาสใน

4.6 หลักการมีส่วนร่วม 
1. แผนปฏิบัติราชการประจําปี  2559 
2.    คําสั่งที่ 4/2559 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
 
4.7 หลักการกระจายอํานาจ 
 1.    คําสั่งมอบหมายงานและมอบอํานาจให้รอง 

ผอ.ปฏิบัติราชการแทน 
 
 
 
 
 
4.8 หลักนิติธรรม  
1. ก ฎ  ร ะ เ บี ย บ  ข้ อ บั ง คั บ ต่ า ง ๆ  ข อ ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
 
 
 
4.9 หลักความเสมอภาค 
1. คําสั่งเดินทางไปราชการของบุคลากร 
2. รายละเอียดกองทุนเงินสวัสดิการสํานัก

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
การพัฒนาตนเอง สนับสนุนให้เข้าร่วมฝึกอบรมใน
ส่วนที่ เ ก่ี ยวข้อง กับงานที่ รับผิดชอบ  การจัด
สวัสดิการ จัดกิจกรรมให้แก่บุคลากร เป็นต้น 
  10. การบริหารงานที่ มุ่งเน้นหลัก
ฉั น ท า ม ติ  Consensus Oriented)  สํ า นั ก 
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการบริหาร
จัดการโดยเน้นฉันทามติ ยึดหลักการของการมีส่วน
ร่วมทางความคิดซึ่งกันและกัน โดยมีกระบวนการ
หาข้อตกลงร่ วมกันในการปฏิบั ติงานทั้ งจาก
ผู้รับบริการ และบุคลากรของสํานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและ
บุคลากรแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการสื่อสาร
ต่างๆ ทั้งการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานัก
ส่ ง เส ริม วิชาการและงานทะเบียนการรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมบุคลากรสํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน การสํารวจความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อสํานักส่งเสริมวิชาการฯ 

 
 
 
4.10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
 1.   ร ะ เ บี ย บ  ข้ อ บั ง คั บ  ป ร ะ ก า ศ  ข อ ง

มหาวิทยาลัย 
 

 5.  ผู้บริหารสํานักส่งเสริมวิชาการฯ มีการ
นําผลการประเมินการประเมินความพึงพอใจในการ
ดําเนินการทั้งผ่านเว็บไซต์และแบบสอบถาม โดย
ผู้บริหารสํานักส่งเสริมวิชาการฯ ได้นําข้อเสนอแนะ
ของนักศึกษามาทบทวนและปรับปรุงแผนการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน ทุกรอบการประเมินการ
ปฏิบัติราชการ 

1.2-5-1 แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

1.2-5-2 รายงานการประชุม สํานักส่งเสริม
วิชาการฯ ครั้งที่  1/2560 วันที่ 18 
มกราคม 2560 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการ

ดําเนนิงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหาร 

จํานวน 5 ข้อ 
( 1 – 5 ) 

จํานวน 5 ข้อ 
(5 คะแนน )    
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สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 2 
 จุดแข็ง 
 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มพัีนธกิจและนโยบายที่ชัดเจนในการ
บริหารงานในหน่วยงานและผู้บริหารเน้นให้บุคลากรภายในหน่วยงาน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน
และผู้บริหารมกีารกระจายอํานาจตามความเหมาะสม 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบนัการเรียนรู ้
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ (P) 
คําอธิบายตัวบ่งชี้  มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 กําหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคม

ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่สถาบันแห่ง
การเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัว
บุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึง
ความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะ
ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการ
บริหารจัดการความรู้ในสถาบัน ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การ
รวบรวม การจัดเก็บความรู้การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน 
การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดีย่ิงขึ้น 

 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : นายเอกรินทร์      วาโย  โทรศัพท์  :  083-186-1745 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  นางสาวฤทัยพร    สุวรรณมณี โทรศัพท์  :  084-444-5304 
      นางสุจารี           ณ สงขลา โทรศัพท์  :  091-048-8541 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและสํานัก/สถาบัน และครอบคลุมพันธกิจหรือ
บริบทของสํานัก/สถาบัน 

2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(Tacit Knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 
และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 
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4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล
และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติหรือพัฒนาจนเป็นแนวปฏิบัติที่ดี และ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit 
Knowledge) 

5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่
ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 
ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 

 1.  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
กําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้โดยกําหนดเป็นแผนการจัดการความรู้สํานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนซึ่งสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการการจัดการความรู้
ร่วมกันวิเคราะห์ เลือกประเด็นในการจัดการความรู้
ของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ
เชิญคณะกรรมการการจัดการความรู้ร่วมประชุม 
เพ่ือดําเนินการจัดการความรู้ กําหนดประเด็น
ความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน เรื่อง โปรแกรม
ช่วยคํานวณเกรดเฉลี่ย (GPA) ด้วยตนเอง   

1.3-1-1    แผนกลยุทธ์สํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน (ฉบับทบทวน) ปี พ.ศ. 
2556-2559 

1.3-1-2 แผนการจัดการเรียนรู้สํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 

1.3-1-3    คําสั่งคณะกรรมการจัดการความรู
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

1.3-1-4  หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ 
จัดการความรู้สํานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนที่ 666/2559 

1.3-1-5    รายงานการประชุมคณะกรรมการ การ
จัดการความรู้สํานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2559 

1.3-1-6    ภาพกิจกรรมการประชุม ครั้งที่ 
1/2559 

 2.  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ได้ประชุมเพ่ือกําหนดกลุ่มเป้าหมายของประเด็น
ความรู้ เรื่อง โปรแกรมช่วยคํานวณเกรดเฉลี่ย (GPA) 

1.3-2-1   หนังสือเชิญประชุมบุคลากร สํานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่ 
710/2559 
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ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
ด้วยตนเอง มาใช้ในบริการสําหรับเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้
การทํางาน การแนะนําการคํานวณเกรดเฉลี่ยแก่
นักศึกษา สะดวก รวดเร็วและแม่นยํา และนักศึกษา
ก็สามารถใช้โปรแกรมช่วยคํานวณเกรดเฉลี่ย (GPA) 
ได้ด้วยตนเอง ทําให้ลดขั้นตอนการทํางานของ
เจ้าหน้าที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลาเพ่ือที่จะพัฒนาความรู้ และความ
สะดวกรวดเร็วในการคํานวณเกรดเฉลี่ย 

1.3-2-2 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2559 
(ระบุกลุ่มเป้าหมาย) 

1.3-2-3 ภาพ กิ จ ก ร ร มก า รป ร ะ ชุ ม ค รั้ ง ที่ 
2/2559 

 
 

  3.  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ได้ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์
ตรงในการบริการนักศึกษาและจากการศึกษาการดู
งาน ณ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 จึง
ได้นําข้อเสนอแนะและแนวปฏิบัติในการคํานวณ
เกรด เพ่ือมาพัฒนาโปรแกรมช่วยคํานวณเกรดเฉลี่ย 
(GPA) ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยได้จัดให้มี
การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้สํานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือสรุปความ
เข้าใจตรงกันทั้งสํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

1.3-3-1 โครงการศึกษาดูงานและพัฒนา
บุคลากร 

1.3-3-2     คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไป
ราชการ ดูงานและพัฒนาบุคลากร ณ 
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชนูปถัมภ์  

1.3-3-3     รายงานสรุปโครงการศึกษาดูงานและ
พัฒนาบุคลากร 

1.3-3-4     ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน 
1.3-3-5     รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2560 

(สรุปการใช้โปรแกรมช่วยคํานวณเกรด
เฉลี่ย (GPA)) 

  4.  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ได้มีการรวบรวมความรู้การคํานวณเกรดเฉลี่ย 
(GPA) ล่วงหน้า และได้พัฒนาโปรแกรมช่วยคํานวณ
เกรดเฉลี่ย (GPA) เพ่ือบริการข้อมูลที่สะดวก 
รวดเร็ว ถูกต้องแก่นักศึกษา และได้แจ้งให้ทุกคนใน
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบถึง
ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมช่วยคํานวณเกรดเฉลี่ย 
(GPA) 
 

1.3-4-1    โปรแกรมช่วยคํานวณเกรดเฉลี่ย (GPA) 
1.3-4-2    คู่มือการใช้งานโปรแกรมช่วยคํานวณ

เกรดเฉลี่ย (GPA) 
1.3-4-3   หนังสือเชิญประชุมบุคลากร สํานัก

ส่ง เสริมวิชาการและงานทะเบียน  
ที่ 020/2560 

1.3-4-4    รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2560 
(แจ้งขั้นตอนการใ ช้โปรแกรมช่วย
คํานวณเกรดเฉลี่ย (GPA) 
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ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
 5.  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ได้ประชาสัมพันธ์ โปรแกรมช่วยคํานวณเกรดเฉลี่ย
สะสม (GPA)  ผ่านทางเพจเฟสบุ๊คสํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน  ทั้งน้ีนักศึกษาได้ศึกษา
คู่มือการใช้งาน เพ่ือนําไปใช้งานจริง และเป็น
ประโยชน์ ในการวางแผนเกรดในแต่ละภาค
การศึกษา  ทั้งน้ีเมื่อนักศึกษามีปัญหาในการคํานวณ
เกรดก็สามารถซักถามเจ้าหน้าที่โดยตรงหรือผ่าน
ทางข้อความทางเพจ และทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลาได้ขอความอนุเคราะห์ในการขอใช้โปรแกรม
ช่วยคํานวณเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA)  นอกจากน้ีเพ่ือ
เป็นการพัฒนาโปรแกรมช่วยคํานวณเกรดเฉลี่ย
สะสม (GPA) ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นได้ทําแบบ
ประเมินความพึงพอใจเพ่ือให้ผู้ใช้งาน ได้เสนอแนะ
และให้คําแนะนําที่ เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
โปรแกรมช่วยคํานวณเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA)  
ต่อไป 

1.3-5-1    การประชาสมัพันธ์ผ่านทางเพจเฟสบุ๊ค
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

1.3-5-2 หน้าจอการสอบถามข้อมลูปัญหาผ่าน
ทางเพจเฟสบุ๊คสํานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน  

1.3-5-3    บันทึกข้อความจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลาเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการขอ
ใช้โปรแกรมช่วยคํานวณเกรดเฉลีย่สะสม 
(GPA) 

1.3-5-4    แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งาน
โปรแกรมช่วยคํานวณเกรดเฉลี่ยสะสม 
(GPA) ผ่านทางเว็บไซต์ 

1.3-5-5    สรปุผลการประเมนิความพึงพอใจการใช้
งานโปรแกรมช่วยคํานวณเกรดเฉลีย่
สะสม (GPA) 

 
การประเมินตนเองการประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการ

ดําเนนิงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการ
เรียนรู้ 

จํานวน 5 ข้อ 
( 1- 5 ) 

จํานวน 5 ข้อ 
( 5 คะแนน )    
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  ระบบการบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ (P) 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย 

กิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูป
ของ ตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ช่ือเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพ่ือให้
ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่
ยอมรับและควบคุมได้  โดยคํานึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์
ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของ
ปัญหา รวมทั้งการมีแผนสํารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มี
ความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเน่ืองและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เพ่ือการบรรลุเป้าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสําคัญ 

 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : รศ.นฤมล อัศวเกศมณี  โทรศัพท์  : 089-198-6520 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสุจารี    ณ  สงขลา  โทรศัพท์  : 086-286-4898 
  นางสาวนัยนา    สืบสาย   โทรศัพท์  : 086-286-4898 
  นางสาวธรรศญา จุทอง     โทรศัพท์  : 081-969-6724 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บรหิาร 
ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสํานัก/สถาบันร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจยัที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตาม   
พันธกิจ/บริบทของสํานัก/สถาบันจากตัวอย่างต่อไปน้ี 

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารสถานที)่ 

- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 

- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร 
หลักสูตร  

- การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
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- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 

- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อ่ืนๆ ตามพันธกิจ/บริบทของสถาบัน 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้
จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตาม
แผน 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อ
คณะกรรมการประจําสํานัก เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและรายงานผล 
การประเมินต่อมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6. มีการ นําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําสํานัก ไป
ใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

 
หมายเหตุ คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายใน

มหาวิทยาลัยในรอบปีการประเมิน ที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย       
มีผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อ
ช่ือเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย                
อันเน่ืองมาจากความบกพร่องของสํานัก/สถาบันในการควบคุม หรือจัดการกับความ
เสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน 

ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น 
 สํานัก/สถาบัน เสื่อมเสียช่ือเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเน่ืองมาจากปัจจัยต่างๆ 

เช่น เจ้าหน้าที่ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานหรือกฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง เช่น 
หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น 

  การไม่เข้าข่ายที่ทําให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่ 
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1. สํานัก/สถาบัน มีการวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมี
แผนรองรับเพ่ือลดผลกระทบสําหรับความเสี่ยงที่ทําให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าว
ไว้ล่วงหน้า และดําเนินการตามแผน 

2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) 
ของสถาบัน 

3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับ
ผลกระทบที่ได้  กําหนดไว้ล่วงหน้า 

 

ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
 1.  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมี
ผู้อํานวยการรับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบัน
ร่วมกัน ได้แก่คณะกรรมการอํานวยการ ทําหน้าที่
กําหนดนโยบายและให้คําปรึกษา  สนับสนุน 
ส่งเสริม และอํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน 
และให้คําแนะนําในกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคใน
การดําเนินงานและคณะกรรมการดําเนินงานทํา
หน้าที่รวบรวมข้อมูลเพ่ือนํามาวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยความเสี่ยง จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง และสรุปผล
การดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

1.4-1-1    คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2559 

1.4-1-2    แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปี  
งบประมาณ2559 

 2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงของ
สํานักส่งเสริมวิชาการฯ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ความ
เสี่ยงด้านกลยุทธ์  2) ความเสี่ยงด้านการดําเนิน 
งาน 3) ความเสี่ยงด้านการเงิน 4) ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติตามกฏระเบียบ 5) ความเสี่ยงด้าน         
ธรรมาภิบาล และ 6) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและมีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยง 3 ข้อ คือ  
 1)  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
หลักสูตรมีจํานวนนักศึกษา ที่รับจริงตํ่ากว่าจํานวน
แผนรับของนักศึกษา  
 2)  การสําเร็จของนักศึกษาระดับปริญญา

1.4.2-1     แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปี
งบประมาณ 2559 
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ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
ตรีไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่มหากําหนด   
 3)  นักศึกษาชําระเงินไม่เป็นไปตาม
กําหนดปฏิทินวิชาการ 
 3.  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ได้นําผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยที่เกิด
ความเสี่ยงนําเสนอต่อที่ประชุมบุคลากรของสํานัก
ส่งเสริมวิชาการฯ ร่วมกันประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของแต่ละปัจจัย พร้อมทั้งเรียงลําดับผล
การประเมินความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน 

1.4-3-1   ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
1.4-3-2   เอกสารจัดลําดับความเสี่ยง 
 
 

 4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนําผล
การศึกษามาวิเคราะห์สาเหตุของปัจจัยที่ทําให้เกิด
ความเสี่ยงของ หลักสูตรมีจํานวนนักศึกษา ที่รับ
จริงตํ่ากว่าจํานวนแผนรับของนักศึกษา ซึ่งมีการ
ดํา เ นินการตามแผนบริหารความเสี่ ยง  ตาม
โครงการหรือกิจกรรมอย่างครบถ้วน 

1.4-4-1   แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปี
งบประมาณ 2559 

1.4-4-2 แผนกําจัดความเสี่ยง 

 
การประเมินตนเองการประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 
ปี 2559 

ผลการดําเนนิงาน
การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลเุปา้หมาย ไม่บรรลเุป้าหมาย

ระบบการบริหารความเสี่ยง 
จํานวน 6 ข้อ

(1-6 ข้อ) 
จํานวน 4 ข้อ 
(3 คะแนน ) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ระบบการพัฒนาบคุลากรสายสนับสนุน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ (P) 
คําอธิบายตัวบ่งชี้  การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการในปัจจุบันมีความจําเป็นอย่างย่ิง
 ที่ต้องมุ่งเน้นการพัฒนา โดยยึดหลักสมรรถนะ (Competency) และการพัฒนาขีด
 ความสามารถ (Capability) เพ่ือให้บุคลากรเป็นผู้ปฏิบัติงานท่ีสามารถปฏิบัติงานได้
 อย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สามารถพัฒนางานในหน้าที่อย่าง
 ต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ โดยการพัฒนาที่เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: นายฐปนพัฒน์   ปรัชญาเมธีธรรม  โทรศัพท์  :  086-746-0664 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางเสวียน       ชุมละออง            โทรศัพท ์ :  083-186-2620 
 :   นางกรรณิการ์   พลด้วง   โทรศัพท์  :  064-036-9000 
 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. มีแผนการบริหารและแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลจุด
แข็ง จุดอ่อน โดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และสมรรถนะหลัก หรือวัฒนธรรมองค์กร
ของหน่วยงาน และครอบคลมุการพัฒนาทักษะที่เก่ียวข้องกับ การปฏิบัติงาน 

2. มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างขวัญกําลังใจเพ่ือให้บุคลากรทํางานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4. มีการประเมินผลสําเร็จของแผนบริหารและแผนการพัฒนาบุคลากรสาสนับสนุน 
5. มีการนําผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการบริหารบุคลากรสายสนับสนุน

  
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ   

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการ

ดําเนินการ 
5 ข้อ 

 
แนวปฏิบัติ/ผลการดําเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 

 1.  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ได้แต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
พ .ศ .  2559 โดยนําข้อมูลจากการสํารวจความ

1.5-1-1 คําสั่งสํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ที่ 2/2559 
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แนวปฏิบัติ/ผลการดําเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
ต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรในสังกัดสํานัก
ส่ ง เส ริม วิชาการฯ  ทุกคน   สถิ ติการ เข้ าออก 
อัตรากําลัง ผลการประเมิน นโยบายการพัฒนา
หน่วยงานมาใช้วิเคราะห์การวางแผนความต้องการ
ด้ านการ พัฒนาบุ คล ากร  และมี ก า รประ ชุม
คณะทํางานเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของสํานัก
ส่งเสริมวิชาการฯ  โดยแผนประกอบด้วย นโยบาย
การบริหารสํานักส่งเสริมวิชาการ สถานภาพการ
บริหารบุคลากร นโยบายและกลยุทธ์การบริหาร
บุคคล วิธีการดําเนินงาน เป้าหมาย การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมด้านบุคคล ข้อมูลอัตรากําลังและการ
วิเคราะห์ความต้องการการอบรมหรือพัฒนา และ
แผนพัฒนาบุคลากรสํานักส่งเสริมวิชาการ ประจําปี
งบประมาณ  

ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 
1.5-1-2     แบบสํารวจความต้องการพัฒนา

ตนเอง ของบุคลากร 
1.51-3      รายงานการประชุมคณะทํางานด้าน

การพัฒนาบุคลากรสํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 

1.5-1-4     แผนพัฒนาบุคลากรสํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ปี 2556 - 
2559 

 

 2.  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรไป
พัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการทํางานทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงานในการเข้าฝึกอบรม 
ประ ชุ ม  สั ม มน า ใ นส่ ว นที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ปฏิบัติงาน และมีบุคลากรไปพัฒนาตนเองตามแผน
พร้อมจัดทําสรุปรายงานการไปพัฒนาตนเองเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ให้บุคลากรในสํานัก
ส่งเสริมวิชาการฯ ได้รับทราบ เช่น บุคลากร เข้ารับ
การอบรมหลักสูตร การบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ. 
การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560  ซึ่งบุคลากรดังกล่าวได้นําองค์ความรู้มา
เผยแพร่ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานทราบ 

1.5-2-1    งบประมาณเงินรายได้ปี 2559  
1.5-2-2    คําสั่งไปราชการของบุคลากร 
1.5-2-3    รายงานผลการไปพัฒนาตนเอง  

 3.  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มีการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้บุคลากร เช่น นํ้าด่ืม 
ขนมทานเล่น และจัดบริเวณสถานที่ในสํานัก ให้เกิด
ความสวยงามเพ่ือสร้างบรรยากาศในการทํางาน 
และสํานักได้จัดสวัสดิการต่างๆ ให้บุคลากรตาม

1.5-3-1    สวัสดิการการทําประกันชีวิต 
1.5-3-2    ภาพถ่ายภูมิทัศน์ ห้องพักผ่อนสําหรับ 

กิจกรรมกาแฟ นํ้าด่ืม  
1.53-3     ภาพถ่ายการทําบุญสํานักส่งเสริม

วิชาการฯ จัดกิจกรรมวันปีใหม่ 
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แนวปฏิบัติ/ผลการดําเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
สมควร เช่น การทําประกันชีวิตแบบรายปีให้กับ
บุคลากรสายสนับสนุน ที่ดํารงตําแหน่งพนักงานตาม
สัญญา และการสร้างขวัญและกําลังใจในการทํางาน 
สํานักส่งเสริมวิชาการฯ ได้จัดงานสังสรรค์ในเทศกาล
ต่างๆ เช่น การทําบุญสํานักส่งเสริมวิชาการฯ จัด
กิจกรรมวันปีใหม่ จัดงานวันเกิดให้กับเจ้าหน้าที่ใน
สํานัก ฯ 

1.5-3-4    ภาพถ่ายจัดงานวันเกิดให้กับเจ้าหน้าที่
ในสํานักฯ 

 

 4.  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ได้มีการประเมินความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร
สํานักส่งเสริมวิชาการฯ มีการดําเนินงานตามแผน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทั้งหมด 8 แผน 
จากแผนงาน  ทั้งหมด 10 แผนงาน  คิดเป็นร้อยละ 
80 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ร้อยละ 80  

1.5-4-1    ภาคผนวกแผนพัฒนาบุคลากร สํานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปี 
2559 

1.5-4-2    สรปุประเมินแผนพัฒนาบุคลากรปี 
2559  รอบ 6 เดือน 

1.5-4-3    สรปุผลการพัฒนาตนเองของบุคลากร
ปี 2559 และรอบ 6 เดือนปี 2559  
(1 ต.ค.59 - 31 มี.ค.60) 

 5.  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มีการนําผลการประเมินแผนการพัฒนาบุคลากร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มาทบทวนและ
ปรับปรุงในการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรสํานัก
ส่ ง เ ส ริ ม วิ ช า ก า ร ฯ  ป ร ะ จํ า ปี ง บ ป ร ะ ม าณ 
พ.ศ. 2559 มาใช้ในการบริหารจัดการในการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน และในการ
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 จะนําผลการประเมินผล
ความสําเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากรสํานัก
ส่งเสริมวิชาการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มา
พิ จ า ร ณ า พ ร้ อ ม กั บ นํ า ข้ อ เ ส น อ แ น ะ จ า ก
คณะกรรมการประจําสํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 4 
กรกฎาคม 2558 ของแผนพัฒนาบุคลากรสํานัก
ส่งเสริมวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-
2559 และนําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

1.5-5-1    โครงการ กิจกรรมในแผนพัฒนา
บุคลากร ปี 2559 

1.5-5-2    โครงการ กิจกรรมในแผนพัฒนา
บุคลากร ปี 2556 - 2559 
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แนวปฏิบัติ/ผลการดําเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
ประ เมินคุณภาพการ ศึกษาภายใน  วงรอบปี
การศึกษา  2558  มาประกอบในการปรับปรุ ง
และพัฒนาแผนการพัฒนาบุคลากรสํานักส่งเสริม
วิชาการฯ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
 
การประเมินตนเองการประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการ

ดําเนนิงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ระบบการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 

จํานวน 5 ข้อ 
(1 - 5) 

จํานวน 5 ข้อ 
(5 คะแนน) 

 
  

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 5 
จุดแข็ง 
 1.  มีการพัฒนาบุคลากรได้ตามเป้าหมายและสามารถนําองค์ความรู้มาปรับใช้กับงานและ
เผยแพร่ให้บุคคลอ่ืนนําไปปฏิบัติงานได้จริง 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 1.  ต้องเพ่ิมการพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพให้มากย่ิงขึ้น 
 2.  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ให้มีความรู้
และประสบการณ์ที่ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้สามารถปรับใช้และ
พัฒนางานให้ตอบสนองต่อพันธกิจของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ระดับความพงึพอใจของผู้รบับริการ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลผลิต (O) 
คําอธิบายตัวบ่งชี้  หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ เป็นหน่วยงานบริการที่ถือเป็นภารกิจที่สําคัญ ดังน้ัน

 เพ่ือให้ผลการดําเนินงานมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ         
จึงประเมินผล สะท้อนจากความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยพิจารณาจาก 5 
ประเด็นหลัก ได้แก่  
1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ หรือขั้นตอนการให้บริการ 
2. ความพึงพอใจด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3. ความพึงพอใจด้านสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก 
4. ความพึงพอใจด้านระยะเวลาของการให้บริการ 
5. ความพึงพอใจด้านผลการให้บริการโดยรวม 

 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: นายเอกรินทร์    วาโย  โทรศัพท์  :  083-1861745 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวฤทัยพร     สุวรรณมณี โทรศัพท ์ :  084-444-5304 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. ค่าเฉล่ีย  4.51-5.00  การแปลความหมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
 2. ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50  การแปลความหมายถึง พึงพอใจมาก 
 3. ค่าเฉล่ีย  2.51-3.50  การแปลความหมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
 4. ค่าเฉล่ีย  1.51-2.50  การแปลความหมายถึง พึงพอใจน้อย 
 5. ค่าเฉล่ีย  0.00-1.50  การแปลความหมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
0.00-1.50 1.51-2.50 2.51-3.50 3.51-4.50 4.51-5.00 

 
แนวปฏิบัติ/ผลการดําเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 

ผลการดําเนินงานมีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับบริการพิจารณาจาก 5 ประเด็นหลัก  ได้แก่  
 1.  ความพึงพอใจด้านกระบวนการ หรือขั้นตอน
การให้บริการ 
 2.  ความพึงพอใจด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ให้ 
บริการ 
 3.  ความพึงพอใจด้านสถานที่และสิ่งอํานวยความ

รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
ผู้รับบริการ ประจําปีการศึกษา 2559      
ผลการประเมินเว็บไซต์  ค่าเฉล่ีย  4.28 
ผลการประเมินการให้บริการ  ค่าเฉล่ีย  4.13 
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แนวปฏิบัติ/ผลการดําเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
สะดวก 
 4.  ความพึงพอใจด้านระยะเวลาของการให้ 
บริการ 
 5.  ความพึงพอใจด้านผลการให้บริการโดยรวม 

1. แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ 

 
2. แบบประเมินความพึงพอใจให้บริการ 

 

 
 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการดําเนนิงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ค่าร้อยละ 
4.00 

ค่าร้อยละของระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 
คิดเป็น  4.13  คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ (P) 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ มหาวิทยาลัยกําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่กําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
โดยสถาบันต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและ
พัฒนาการดําเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับ
คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจน
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
รวมท้ังการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง และมีนวัตกรรมที่เป็น
แบบอย่างที่ดีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการสร้างจิตสํานึกให้เห็นว่า
เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของหน่วยงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งน้ี เพ่ือ
เป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถสร้างผลผลิตทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพ 

 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : นายฐปนพัฒน์   ปรัชญาเมธีธรรม  โทรศัพท์  :  086-746-0664 
ผู้ตัดเก็บข้อมูล  : นางสุจารี         ณ  สงขลา  โทรศัพท ์ :  091-048-8541 
        นางกรรณิการ์   พลด้วง                โทรศัพท์  :  064-036-9000 
  นางสาวมนฤดี    โชคประสิทธ์ิ   โทรศัพท์  :  084-964-5924 
 
เกณฑ์มาตรฐาน      
 1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้อง

 กับพันธกิจและพัฒนาการของสํานัก/สถาบัน  และดําเนินการตามระบบท่ี
 กําหนด 

 2.  มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
 ภายใน โดยคณะกรรมการประจําคณะและผู้บริหารสูงสุดของสํานัก/สถาบัน   

 3.  มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ (พันธกิจและบริบท) ของสํานัก/
 สถาบัน   

 4.  มีการดําเ นินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน 
 ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) 
 การจัดทํารายงาน ประ จํ า ปี ที่ เ ป็ น ร า ย ง านประ เ มิ นคุ ณภาพ เ สนอ ต่ อ
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 คณะกรรมการประจําสํานัก/สถาบัน/มหาวิทยาลัย ตามกําหนดเวลา โดยเป็น
 รายงานที่มีข้อมูลครบถ้วน 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการ
 พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานัก/ สถาบัน ในปีถัดไป 

 5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และ
 ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ของสํานัก/
 สถาบัน ทุกตัวบ่งช้ี 

 6.  มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจ

 และบริบทของสํานัก/สถาบัน 
 8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง

 สํานัก/สถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน 
 9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงาน

 พัฒนาขึ้นและเผยแพร่ ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1-2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5-6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7-8 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
9 ข้อ 

 
 

เกณฑ์การประเมิน/ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
 1 .   สํ า นักส่ ง เส ริม วิชาการและงาน
ทะเบียน  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ าภ า ย ใ น เ ป็ น ร ะ บบ เ ดี ย ว กั น กั บ
มหาวิทยาลัยฯ มีการดําเนินการตามระบบและ
กลไก  โดยใช้หลักเกณฑ์การพัฒนาและการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 3 ระบบ คือ 
  1)  ระบบการพัฒนาคุณภาพ กลไก
ของระบบคือ มีนโยบายการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย สํานักฯมีแผนการประกันคุณภาพ 
และมีการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสํานัก เพ่ือร่วมทบทวน 
วิเคราะห์ และปรับปรุงการพัฒนาระบบคุณภาพ 
  2)  ระบบการติดตามคุณภาพ กลไก

1.7-1-1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
 ภายในสํานักฯประจําปีการศึกษา 
 2559 
1.7-1-2 คําสั่งที่ 2/2559 เรื่อง แต่งต้ังคณะ 
 กรรมการด้านการประกันคุณภาพ  
1.7-1-3      แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
 สํานักฯ ประจําปีการศึกษา 2559 
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เกณฑ์การประเมิน/ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
ของระบบ คือ สํานักฯมีการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง มีการตรวจประเมิน ประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
   3)  ระบบการประเมินคุณภาพ กลไก
ของระบบคือ  มีคณะกรรมการตรวจติดตามและ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 2 .  สํ า นักส่ ง เส ริม วิชาการและงาน
ทะเ บียน  ไ ด้มี การ กํ าหนดนโยบายและให้
ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผู้บริหารสูงสุดของสถาบันร่วมกับบุคลากรของ
สถาบันทุกภาคส่วน ได้ กําหนดนโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่เน้นให้ความสําคัญกับ
การดําเนินงานทุกส่วนให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ตามที่กําหนด รวมทั้งมีการใช้คู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษา มาเป็นแนวทางการดําเนินงาน 
และได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
ตามตัวบ่งช้ี  ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ   

1.7-2-1     คูม่ือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปีการศึกษา 2559 

1.7-2-2 คําสั่ง ที่ 2/2559 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพ
ของสํานักฯ  

1.7.2.3 บันทึกแต่งต้ังผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี 
 

 3 .   สํ า นักส่ ง เส ริม วิชาการและงาน
ทะเบียน ได้ดําเนินการกําหนดตัวบ่งช้ี เพ่ิมเติม
ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน  ซึ่งสอดคล้องกับ
บริบทและพันธกิจของสํานักส่งเสริมวิชาการฯ  
ได้แก่  
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ระบบสารสนเทศเพ่ืองานรับเข้า
นักศึกษาใหม่ 
ตั วบ่ งชี้ ที่  2  การสร้ า ง เครื อข่ าย กับสถาน
ประกอบการเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการสหกิจ
ศึกษาของมหาวิทยาลัย 

1.7-3-1 นโยบาย/ตัวบ่งช้ี (KPI) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 

1.7-3-2     คูม่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สํานักฯ ประจําปีการศึกษา 2559  

1.7-3-3     รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสํานักฯ ประจําปี
การศึกษา 2559 

  4 .   สํา นักส่ ง เส ริม วิชาการและงาน
ทะเบียน ได้ดําเนินการด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยฯ
กําหนดตามองค์ประกอบและตัวช้ีวัด และได้

1.7-4-1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน สํานักฯ ประจําปีการศึกษา 
2559  

1.7-4-2   รายงานประจําปีการประเมิน 
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เกณฑ์การประเมิน/ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
กําหนดผู้รับผิดชอบของแต่ละตัวบ่งช้ี มีการ
ติดตามผลการดําเนินงานของแต่ละตัวบ่งช้ี และ
จัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ 
ตามเวลาที่กําหนด และนําผลการประเมินเข้า
วาระการประชุมเพ่ือกําหนดแนวทางในการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

คุณภาพการศึกษาของสํานักฯ ประจําปี
การศึกษา 2559 

1.7-4-3 คําสั่ง ที่ 2/2559 เรื่อง แต่งต้ัคณะ
กรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของสํานักฯ ประจําปี
การศึกษา 2559 

1.7-4-4  รายงานสรุปผลการประเมินของสํานักฯ 
ประจําปีการศึกษา 2559 

1.7-4-5 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สํานักฯ 

1.7-4-6    บันทึกแต่งต้ังผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี 
 5 .   สํา นักส่ ง เส ริม วิชาการและงาน
ทะเบียน  ได้มีการนําผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2558 ไป
ประกอบการจัดทําแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสํานักส่งเสริมวิชาการฯ ประจําปี
การศึกษา 2559  และปรับปรุงระบบการทํางาน
ภายใน รวมท้ังได้มีการกําหนดให้ผู้บริหารและ
บุคล ากรที่ รั บ ผิ ด ชอบตาม ตั ว บ่ ง ช้ี   ไ ด้ นํ า
ข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา  มาปรับปรุงการดําเนินงาน
ภายในของแต่ละฝ่ายงานต่อไป 
   

1.7-5-1    รายงานสรุปผลการประเมินของสํานักฯ 
ประจําปีการศึกษา 2559 

1.7-5-2    รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสํานักฯ ประจําปี
การศึกษา 2559 

1.7-5-3 แผนการประกนัคุณภาพการศึกษาของ 
สํานักฯ 

 6 .  สํ า นักส่ ง เส ริม วิชาการและงาน
ทะเบียน มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้
ร่วมกับมหาวิทยาลัย มีการพัฒนาเว็บไซต์ของ
สํานักให้มีความทันสมัย เพ่ือใช้ร่วมกันทั้งระดับ
บุคคลระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย 
ด้านข้อมูลพ้ืนฐาน มีสํานักพัฒนาคุณภาพและ
ระบบบริหาร เป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลซึ่งรวบรวมจาก
ส่วนกลาง ซึ่งเป็นข้อมูลสนับสนุนการดําเนินงาน

1.7-6-1 Print out เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
1.7-6-2   Print out เว็บไซต์ของสํานักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 
1.7-6-3     Print out เว็บไซต์ของสํานักพัฒนา

คุณภาพและบริหาร 
1.7-6-4     Print out  E-SAR ของสํานักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 
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เกณฑ์การประเมิน/ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
รวมถึงเป็นระบบที่สามารถเช่ือมต่อกับหน่วยงาน
ภายนอกที่เก่ียวข้องกับงานประกันคุณภาพ เช่น 
สกอ. สมศ. กพร. และสํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนยังมีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูล
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หน่วยงาน คือระบบ E-SAR ซึ่งเป็นระบบรายงาน
ข้อมูลผลการดําเนินงานแต่ละตัวบ่งช้ี เพ่ือให้
บุคลากรภายในสํานักฯ สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ 
 
 7. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ได้ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของบุคลากรทุกภาคส่วน ให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย เป้าหมาย  
การดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
ร่วมกัน ได้แก่  
  1) การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร เช่น  
    - การ เ ข้ า ร่ ว ม โคร งการ  QA 
Active Day ของสํานักพัฒนาคุณภาพและระบบ
บริหาร  โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือทบทวนการ
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและ
นํ า ไปสู่ ก า ร พัฒนา ด้ าน ต่ า งๆและ เ พ่ื อ ร่ วม
ดําเนินงาน กิจกรรม โครงการที่เก่ียวข้องกับการ
ประกันคุณภาพการ ศึกษาอ ย่าง เ ป็นระบบ 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
รับการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัย   
 
 
 

1.7-7-1 คําสั่งที่ 1099/2560 เรื่อง แต่งต้ัง 
 คณะกรรมการดําเนินงานและ 
ผู้เข้าร่วมโครงการประชุม QA  
Active Day 

1.7-7-2   คําสั่งที่ 1646/2560 เรื่อง โครงการ
เตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในประจําปี
การศึกษา  2559 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 
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ตัวบ่งชี ้
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการ

ดําเนนิงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

จํานวน  8 ข้อ 
(1-9) 

จํานวน 7 ข้อ 
(4 คะแนน)   

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 7 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 1.  ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรภายในสํานักฯ 
ทุกคน เพ่ือสร้างความเข้าใจ ในการประกันคุณภาพตามพันธกิจของหน่วยงาน และส่งผลให้กระบวนการ
และผลการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพมีคุณภาพมากย่ิงขึ้น 
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2.  ตัวบ่งชี้เฉพาะ  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.10  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลผลิต (O) 
 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: 
HEd. หรือThai Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง 
คุณลักษณะของบัณฑิตระดับระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ สกอ.ระบุ โดยเป็นคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่สถาบันกําหนด ครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง TQF ตามสาขา
วิชาชีพที่ประกาศใช้ ตลอดจนสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่
สภา/องค์กรวิชาชีพกําหนดเพ่ิมเติม หรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
กรณีที่เป็นวิชาชีพที่มีการเพ่ิมเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพ่ิมเติมจากกรอบ
มาตรฐานทั้ง 5 ด้าน ต้องทําการประเมินครบทุกด้าน 

 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : นายฐปนพัฒน์  ปรัชญาเมธีธรรม  โทรศัพท์  : 086-746-0664 
ผู้ตัดเก็บข้อมูล  :   นายเดชพยัฒ   วุฒิโสภณ   โทรศัพท ์ : 089-977-7704 
 

เกณฑ์การประเมิน 
  ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 

สูตรการคํานวณ 
 
 
 
 

495.79 
 
 

                =       4.76 
 

หมายเหตุ  :   ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
  ข้อมูลจากการสํารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ
 และในเชิงคุณภาพครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจํานวนผู้สําเร็จ          
 การศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังต่อไปน้ี 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 
 

จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 

       479.79 
             ————— 

        104 
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1. ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในด้านต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ดําเนินการรวบรวมข้อมูลเอง โดย
ใช้แนวทางจากตัวอย่างแบบสอบถามท่ีเผยแพร่โดย สมศ. 

2. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ใช้บัณฑิต หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเข้า ศึกษาต่อ 
3. ข้อมูลผลการดําเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา  (สกอ.) 

4. ต้องแสดงแบบเก็บข้อมูลให้ครบทั้ง 5 ด้าน และแสดงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้
ชัดเจน 

เกณฑ์การประเมิน/ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
 จากการศึกษาภาวะการมีงานทําของบัณฑิตจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในปีการศึกษา 2558 จํานวน 
2,689 คน ทราบที่อยู่ของหน่วยงานที่บัณฑิตปฏิบัติงาน
อยู่จํานวน 1,845 คน ดังน้ันจึงทําการส่งแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทางไปรษณีย์จํานวน ทั้งสิ้น 
1,845 ฉบับ ไปยังหน่วยงานซึ่งมีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
ใ น ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2558 ป ฏิ บั ติ ง า น อ ยู่ โ ด ย ไ ด้ รั บ 
แบบสอบถามกลับคืนทั้งสิ้น 672 ฉบับ สิ้นสุดการจัดเก็บ
วันที่ 31 กรกฎาคม  2560 

2.10-1  จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามและ
 ระดับคะแนนของผู้ใช้บัณฑิต 
2.10-2  การประเมินตนเองจากผลการ
 ดําเนินงาน 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการดําเนนิงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ค่าร้อยละ 
N/A 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญา
ตรี  ตามกรอบมาตรฐาน
คุณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ อุ ดมศึ กษ า
แห่งชาติ คิดเป็นร้อยละ  
N/A คะแนน 

N/A 
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ตัวบ่งชี้ที ่ 2.11 บัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลผลิต (O) 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอก

เวลาในสาขาน้ันๆ ที่ได้งานทํา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจํา ภายใน
ระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานทํา นับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทท่ี
สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจําเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้ โดยการนับจํานวนผู้มีงานทํา
ของผู้สําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ให้นับ
เฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสําเร็จการศึกษาเท่าน้ัน 

 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ :  นายเอกรินทร์    วาโย  โทรศัพท์  : 083-186-1745 
ผู้ตัดเก็บข้อมูล  :  นายวัชระ    อยู่หนู  โทรศัพท ์ : 089-593-5577 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน : 

มีบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม  จํานวน  2,621  คน  เมื่อเทียบกับจํานวนบัณฑิตที่จบจํานวน 
2,766 คน เท่ากับ 94.76%  โดยมีข้อมูลดังน้ี 

1. จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ ทั้งหมด 2,621 คน 
2. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) ทั้งหมด  

2,766 คน 
3. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้ทํางาน ทั้งหมด 987 คน 
4. จํานวนนักศึกษาประกอบอาชีพอิสระ ทั้งหมด 136 คน 
5. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา ทั้งหมด 260 คน 
6. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ ทั้งหมด 20 คน 
7. จํานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร ทั้งหมด 23 คน 
8. จํานวนบัณฑิตที่อุปสมบท ทั้งหมด 1 คน 
9. จํานวนบัณฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระตรงสาขา 505 คน 
10. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้ที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระประมาณ   

11,759 บาท 
 

วิธีการคํานวณ 

 
 

 

จํานวนบัณฑิตปรญิญาตรีทีไ่ด้งานทํา ประกอบอาชพีอิสระ ภายใน 1 ปี
จํานวนบัณฑิตทีต่อบแบบสํารวจทั้งหมด มีงานก่อนเข้าศึกษา ศึกษาต่อ เกณฑห์าร อุปสมบท

 100 
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หมายเหตุ  
ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้วที่ไม่ได้

เปลี่ยนงานใหม่ ผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร (หักออกทั้งตัวต้ังและ
ตัวหาร) 

 
ผลการคาํนวณ 
 
 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
=    48.47 x   5       =  2.42 

       100        
 

เกณฑ์การประเมิน/ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
          การเก็บรวบรวมข้อมูลภาวะการมีงานทํา
ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา มีวัตถุประสงค์เพ่ือสํารวจข้อมูลภาวการณ์มี
ง า น ทํ า ข อ ง บัณ ฑิ ต ที่ สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า จ า ก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําการศึกษา พ.ศ. 
2558 วันอนุมัติจบการศึกษา ต้ังแต่วันที่  1 สิงหาคม 
2558 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ.2559 การเก็บรวบรวม
ข้อมูลครั้งน้ี ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากระบบ
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตบนอินเตอร์เน็ตเว็บไชต์
http//regis.skru.ac.th/skru_jub สิ้นสุดการจัดเก็บ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 
          จากผู้สําเร็จการศึกษาทั้งสิ้นจํานวน  2,766 
คน สามารถเกบ็รวบรวมข้อมูลได้จํานวน 6,621 คน 
คิดเป็นร้อยละ 94.76 ของผูส้ําเร็จการศึกษาทั้งหมด 
โดยมีผลการดําเนินงาน ตามหลักฐาน 

2.11-1 จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามและระดับ
คะแนนภาวการณ์มีงานทําของบัณฑิต

2.11-2  การประเมินตนเองจากผลการ
ดําเนินงาน 

 
 
 
 
 

987 136
2621 260 20 23 1

100 48.47% 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการดําเนนิงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

ค่าร้อยละ  
94.76 

ค่ า ร้ อ ย ล ะ ข อ ง บั ณ ฑิ ต
ปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ปี  คิดเป็น  N/A  คะแนน 

N/A   
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3.  ตัวบ่งชี้พฒันา  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระบบสารสนเทศเพื่องานรับเข้านักศึกษาใหม่ 
 ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ (P) 
คําอธิบายตัวบ่งชี้   สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีพันธกิจหลัก คือ การพัฒนาระบบงาน
 รับเข้านักศึกษามีการกําหนดเกณฑ์และคุณสมบัตินักศึกษาแรกเข้าให้ตรงตามความ
 ต้องการของหลักสูตร  ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ระบบการคัดเลือกและขั้นตอนที่
 เป็น มาตรฐาน ตรวจสอบได้ โปร่งใส  ชัดเจน และเป็นธรรม  
 ทั้งน้ีสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ออกแนะแนวการศึกษาตลอดปี
 การศึกษาเพ่ือกระตุ้นผู้ที่สนใจสมัครให้ตัดสินใจมาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย  โดยใช้
 ระบบสารสนเทศในการดําเนินงานรับเข้านักศึกษาทั้งการประชาสัมพันธ์การรับ
 สมัครและข้อมูลหลักสูตรที่เปิดรับ  การรับสมัครนักศึกษา  การประกาศรายช่ือผู้ที่
 ผ่านการคัดเลือกในรอบต่างๆ  และการรับรายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย  
 เพ่ือให้ได้นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ
 ของหลักสูตร  และสามารถนําข้อมูลสารสนเทศการรับเข้านักศึกษาไปใช้ประโยชน์
 เพ่ือการวางแผนได้ต่อไป 
 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้  : นายวันฉัตร   จารุวรรณโน  โทรศัพท์  : 081-479-4555 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   : นางบุศรา ชะนะ      โทรศัพท ์ : 081-478-2939 
  : นางสุกัญญา   หอมจันทร์       โทรศัพท์  : 081-478-6380 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  
 1.  มีนโยบายสนับสนุนในการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้และสู่การปฏิบัติใน

หน่วยงานเพ่ือให้มีการเช่ือมโยงข้อมูลและมีฐานข้อมูลเป็นฐานเดียวกันและสามารถ
กํากับติดตามได้ 

 2.  มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดสํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนที่เก่ียวข้องกับการรับเข้านักศึกษา 

 3.  มีการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลการรับเข้านักศึกษาที่เป็นปัจจุบัน   
 4.  มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานผ่านระบบสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
 5.  มีการประเมินการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุง

การดําเนินงาน  และนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ เพ่ือร่วมกัน
พิจารณานําข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการรับเข้านักศึกษาในปีต่อไปได้ 
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เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 
เกณฑ์การประเมิน/ผลการดําเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
1. สํานักส่งเสริมวิชาการฯ มีนโยบายสนับสนุน
ในการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
กระบวนการรับสมัครนักศึกษา 
 ผู้อํานวยการสํานักฯ ได้ให้นโยบายในการ
ส่งเสริมการใช้สารสนเทศและใช้ประโยชน์จากสื่อ
สังคมออนไลน์ประกอบการรับสมัครนักศึกษาของ
งานรับเข้านักศึกษา  โดยให้ความสําคัญกับการใช้ 
Facebook Page งานรับเข้านักศึกษา SKRU ที่ได้
มีการเริ่มต้นใช้ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
นักศึกษาปี 2560 ซึ่งเป็นการสร้างเพจเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการรับสมัครหรือข่าวสารท่ี
เก่ียวข้องกับการรับสมัครให้กับผู้ที่สนใจ  ซึ่งทุกๆ 
ข่าวสารท่ีประชาสัมพันธ์ทางเพจน้ีสามารถปรากฏ
ในแอพ facebook ของผู้ที่กดติดตามข่าวสารจาก
เพจน้ีโดยตรงและรวดเร็ว 

3.12-1-1   รายงานการประชุม สํานักส่งเสริม
 วิชาการและงานทะเบียน 
3.12-1-2  หน้าจอ Page งานรับเข้านักศึกษา 
 SKRU 
 

2. มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศตามภารกิจของ
หน่วยงานในสังกัดสํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนที่เก่ียวข้องกับการรับเข้านักศึกษา 
 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มี
การกําหนดแนวทางการใช้ฐานข้อมูลเพ่ือเผยแพร่
สารสนเทศที่เก่ียวข้องกับการรับเข้านักศึกษาโดย
ผลักดันการใช้สารสนเทศแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คือ ระบบฐานข้อมูลการรับสมัคร และการนํา

3.12-2-1   หน้าจอการใช้สารสนเทศจากระบบ
  ฐานข้อมูล 
3.12-2-2    หน้าจอการโต้ตอบ ส่งข้อความ

 ระหว่างผู้ใช้กับผู้ดูแลเพจ งานรับเข้า
 นักศึกษา SKRU 
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เกณฑ์การประเมิน/ผลการดําเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
ฐานข้อมูลการรับสมัครมาเผยแพร่เป็นสารสนเทศ
ของการรับสมัคร 
ระบบฐานข้อมูลการรับสมัคร 
 1) การประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่าน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและสื่อสังคมออนไลน์ 
 2 )  กา ร เ ก็ บข้ อ มู ล ผู้ ส มั ค ร ผ่ า น ร ะบบ
ฐานข้อมูลจากการรับสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
และกรณีที่มีการรับสมัครโดยผู้สมัครต้องเดินทาง
มาสมัครด้วยตนเอง ก็มีการเก็บข้อมูลผู้สมัครใน
ระบบฐานข้อมูลเช่นกัน 
 3) การประมวลผลคะแนนสอบข้อเขียนผ่าน
ระบบสารสนเทศที่โปร่งใสและมีกระบวนการ
ประมวลผลภายใต้การกํากับของคณะกรรมการที่
เก่ียวข้อง 
 4) การประกาศผลการคัดเลือกผ่านระบบ
สารสนเทศ  ทั้งการใช้เลขที่บัตรประชาชนผู้สมัคร
ในการตรวจสอบ หรืออัพโหลดประกาศรายช่ือ 
 5) การรายงานตัวใช้ระบบสารสนเทศในการ
เก็บข้อมูลส่วนตัวในขั้นตอนการกรอกข้อมูล
รายงานตัวของผู้มีสิทธิรายงานตัวตามมาตรฐานที่ 
สกอ. กําหนด 
 6) มีการนําเสนอสารสนเทศการรับสมัครมา
ต่อผู้บริหาร  และเผยแพร่ให้ผู้สมัครรับทราบ ทั้งใน
ขั้ น ต อนก า ร รั บ ส มั ค ร  ( ร อบที่  2 –4 )  เ พ่ื อ
ประกอบการตัดสินใจสมัครเรียนต่อไป 
 งานรับเข้านักศึกษามีการใช้ระบบฐานข้อมูล
การรับสมัคร (Applicant) โดยใช้โปรแกรม 
Oracle (ฐานข้อมูลสําหรับระบบทะเบียน)และ 
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เกณฑ์การประเมิน/ผลการดําเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
MySQL (ฐานข้อมูลที่ใช้ในการรับสมัครและ
ประมวลผลในแต่ละรอบการรับสมัคร)เพ่ือรวบรวม
ข้ อมู ลผู้ สมั ค ร  นั กศึ กษาที่ ร าย งาน ตัว  เ พ่ื อ
ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งฐานข้อมูลน้ีเป็น Big 
Data ที่สามารถนํามาใช้เพ่ือประโยชน์ในการวิจัย
และตัดสินใจพัฒนาได้ต่อไปได้ 
การใช้สื่อสารสนเทศเพื่อการรับสมัคร 
 งานรับเข้านักศึกษามีการใช้เวบไซต์สํานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ  Facebook 
Page งานรับเข้านักศึกษาSKRU เป็นตัวขับเคลื่อน
หลักในการนําสารสนเทศจากฐานข้อมูลการรับ
สมัครมาเผยแพร่  เพ่ือให้สามารถกระจายข้อมูลให้
ได้กว้างไกลมากที่สุด  เพราะในการรับสมัคร
ผู้สมัครจําเป็นต้องใช้สารสนเทศการรับสมัครเป็น
ตัวตัดสินใจเพ่ือเลือกสมัครสอบแข่งขันต่อไป 
 การเผยแพร่ข้อมูล เ ร่ิม ต้น ต้ังแ ต่การ
ประกาศรับสมัคร การรายงานสถานการณ์การ
สมัคร การประกาศผลการคัดเลือกทั้งผู้มีสิทธ์ิสอบ
สัมภาษณ์ ผู้มีสิทธ์ิรายงานตัว  และยอดรายงานตัว 
3. มีการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลการรับเข้า
นักศึกษาท่ีเป็นปัจจุบัน 
 ง าน รับ เข้ า นั กศึ กษามี ก า ร ใ ช้ ร ะบบ
ฐานข้อมูลการรับสมัคร (Applicant) โดยใช้
โปรแกรม Oracle (ฐานข้อมูลสําหรับระบบ
ทะเบียน)และ MySQL (ฐานข้อมูลที่ใช้ในการรับ
สมัครและประมวลผลในแต่ละรอบการรับสมัคร)
เพ่ือรวบรวมข้อมูลผู้สมัคร  ซึ่งมีการบันทึกข้อมูลที่
เก่ียวข้องกับการรับสมัครนักศึกษา  ทั้งเกรดเฉลี่ย 

3.12-3-1  หน้าจอการใช้สารสนเทศจากระบบ
  ฐานข้อมูล 
3.12-3-2   หน้าจอการโต้ตอบ ส่งข้อความ
 ระหว่างผู้ใช้กับผู้ดูแลเพจ งานรับเข้า
 นักศึกษา SKRU 
3.12-3-3   บันทึกรายงานการประชุมคณะ 
 กรรมการวิชาการ 
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เกณฑ์การประเมิน/ผลการดําเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
หรือคะแนนสอบข้อเขียน  ตลอดจนถึงการบันทึก
ประวัตินักศึกษาที่รายงานตัว  ซึ่งฐานข้อมูลน้ีเป็น 
Big Data ที่สามารถนํามาใช้เพ่ือประโยชน์ในการ
วิจัยและตัดสินใจพัฒนาได้ต่อไปได้ 
 เมื่อนักศึกษารายงานตัวเรียบร้อยแล้วใน
ทุกรอบการรับสมัคร งานรับเข้านักศึกษาจะ
นําเสนอสรุปจํานวนการรายงานตัวทั้งแบบเป็น
ทางการในที่ประชุมและไม่เป็นทางการ (ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ของผู้บริหารระดับคณะ) เพ่ือให้
ทราบและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการรับ
สมัครที่ เ ป็นปัจจุ บันที่ สุด   เ พ่ือประกอบการ
ตัดสินใจจะดําเนินการรับนักศึกษาต่อไปสําหรับ
สาขาที่มีนักศึกษามารายงานตัวไม่ครบตามแผนรับ
ที่ กําหนดไว้  นอกจากผู้บริหารระดับคณะได้
รับทราบความเคลื่อนไหวแล้ว  ยังเผยแพร่ทาง 
Facebook Page งานรับเข้านักศึกษา ด้วยเช่นกัน 
4. มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน
ผ่านระบบสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
 ในทุกรอบการรับสมัคร  งาน รับ เข้ า
นักศึกษาจะทําการรายงานผลสารสนเทศการ
ดําเนินการรับนักศึกษาผ่านระบบสารสนเทศอย่าง
ต่อเน่ือง  โดยนําเสนอเป็นสถิติการรับนักศึกษาทั้ง
จํานวนผู้สมัคร  จํานวนผู้ผ่านการคัดเลือก และ
จํานวนผู้รายงานตัวที่เป็นปัจจุบันจากทุกรอบการ
รับสมัครนอกจากน้ีได้ทําการรายงานให้ผู้บริหาร
ระดับคณะทราบเป็นระยะ เพ่ือให้สามารถนํา
สารสนเทศใช้เพ่ือการตัดสินใจได้ 

3.12-4-1   สรุปผลการรับสมัครนักศึกษา 
3.12-4-2   บั น ทึ ก ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
 คณะกรรมการวิชาการ 
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เกณฑ์การประเมิน/ผลการดําเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
5 .  มีการประ เ มินการ ใ ช้ ระบบฐานข้ อ มูล
สารสนเทศ เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุง
การดําเนินงาน   และนํา เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการ  เพื่อร่วมกันพิจารณานํา
ข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการรับเข้านักศึกษาใน
ปีต่อไปได้ 
 Facebook Page งานรับเข้านักศึกษา 
SKRU มีระบบประเมินการใช้สารสนเทศในรูปของ
สถิติและแผนภูมิให้กับผู้ดูแลระบบ พร้อมทั้งมีการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้สมาขิกที่ติดตามเพจ
ด้วย  โดยรายงานท่ี Facebook Page นําเสนอน้ัน
จะเป็นการรายงานในรอบ 180 วันย้อนหลัง
นับต้ังแต่วันที่ดึงข้อมูลมาตรวจสอบได้  ซึ่งสามารถ
นําผลการประเมินน้ีมาปรับใช้เพ่ือการวางแผนการ
นําเสนอสารสนเทศผ่านทางช่องทางนี้ต่อไป 

3.12-5-1  หน้าจอการสรุปสถิติการใช้ 
 Facebook Page งานรับเข้า
 นักศึกษา SKRU ที่เก็บโดย 
 Facebook 

3.12-5-2   บันทึกรายงานการประชุม
 คณะกรรมการวิชาการ 

 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการ

ดําเนนิงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ระบบสารสนเทศเพ่ืองานรับเข้า
นักศึกษาใหม ่

จํานวน 5 ข้อ จํานวน 5 ข้อ   

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 1 
ตัวบ่งชี้พัฒนาสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
จุดแข็ง 

1.  ระบบการรับสมัครนักศึกษา ของงานรับเข้านักศึกษามีความพร้อมสําหรับการรับสมัคร  
โดยสารสารถรองรับทั้งการสมัครแบบจําหน่ายใบสมัครและสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 



49 รายงานประจําป ีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2559 

 

2.  การเก็บข้อมูลและการประมวลผลมีความโปร่งใส  สามารถดึงข้อมูลมาเป็นสารสนเทศเพ่ือ
การเผยแพร่ได้อย่างหลากหลาย 

3.  งานรับเข้านักศึกษามีการปรับใช้ Facebook Page งานรับเข้านักศึกษา SKRU เป็นระบบที่
ผู้ใช้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้ง่ายและนําไปสู่การตอบรับเป็นอย่างดี 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.  ควรเพ่ิมการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น  และสร้างอัตลักษณ์ของงานรับเข้า
นักศึกษาในสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือให้เป็นที่รู้จักและเข้าถึงได้ง่าย  ซึ่งจะส่งผลต่อการประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครได้ดีขึ้น 

2.  งานรับเข้านักศึกษาจะพยายามพัฒนาการเก็บข้อมูลนักศึกษาให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์
ต่อให้ได้มากที่สุด  เพ่ือให้สามารถสะสมBig Data สําหรับการนําข้อมูลเหล่าน้ีไปทําการวิจัยหรือพัฒนา
ต่อไป 

 
จุดที่ควรพฒันา 

1.  หน้าตาของสารสนเทศ(Interface) การรับสมัครนักศกึษาที่สามารถประยุกต์กับการ
ประมวลผล HTML 5 ที่สามารถแสดงผลได้ครบถ้วนเหมือนกันทุกอุปกรณ์สื่อสาร 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1.  เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลควรได้รับการอบรมและพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นตามความ
ต้องการของเจ้าหน้าที่  เพราะเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฝ่ายน้ีไม่ได้รับการ
ส่งเสริมให้เข้าฝึกอบรมและพัฒนาด้านน้ี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.13 การสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการสหกิจศึกษา
  ของมหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ (P) 
คําอธบิายตัวบ่งชี ้ งานสหกิจศึกษา สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้ความสําคัญกับการ 
    บริหารงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือสร้างเครือข่ายกับ 
    สถานประกอบ โดยมีคณะกรรมอํานวยการ และคณะกรรมการดําเนินงาน 
   และเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานสหกิจศึกษาในการกํากับดูแล ประสานงานเพ่ือให้การ 
    ดําเนินงานด้านสหกิจศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ 
    ตามความต้องการของสถานประกอบการและมหาวิทยาลยั 
 
 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : นายฐปนพัฒน์   ปรัชญาเมธีธรรม โทรศัพท์  : 086-746-0664 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวเสาวภา  หมัดลิหมีน โทรศัพท ์ : 081-766-9548 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  
  1.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการดําเนินงานสหกิจศึกษา 

 โดยมีผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
  2  มีการจัดทําแผนบริหารสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยร่วมกับเครือข่าย 
  3.  มีการสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ 
  4.  มีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานในการบริหารจัดการสหกิจ

 ศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  5.  มีการนําผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงในการบริหารจัดการ

 สหกิจศึกษา 

 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 
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เกณฑ์การประเมิน/ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
 1. สํานักส่งเสริมวิชาการฯ มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงานสหกิจศึกษา ตามคําสั่ง ที่ 
1869/2559 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน
สหกิจศึกษา และคําสั่งที่ 4404/2559 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงานสหกิจเพ่ิมเติม 

3.13-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสหกิจ
 ศึกษา 

 2.  สํานักส่งเสริมวิชาการฯ มีการจัดทํา
แผนบริหาร สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยขึน้  

3.13-2-1  แผนสหกิจศึกษา 

 3 .  มี ก า ร ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย กั บ ส ถ า น
ประกอบการ โดยการจัดทําบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษากับ
หน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น บริษัท แมนเอโฟรสเซน
ฟูดส์ จํากัด บริษัทหาดทิพย์ จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทสายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) 
 

3.13-3-1  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสหกิจ
  ศึกษา 

 4.  มีการกํากับ ติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานในการบริหารจัดการสหกิจศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 

3.13-4-1  จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา
เพ่ิมมากขึ้น 

3.13-4-2  จํานวนคณาจารย์นิเทศเพ่ิมมากขึ้น 
3.13-4-3 จํานวนสถานประกอบการที่เข้าร่วม 

สหกิจศึกษากบัมหาวิทยาลัย 
 5. มีการนําผลการประเมินมาวิเคราะห์
เพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงในการบริหารจัดการสหกิจ
ศึกษา 

3.13-5-1  ปฏิทินสหกิจศกึษา 
3.13-5-2   รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2560  
 วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2560 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการ

ดําเนนิงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

ก า ร ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย กั บ ส ถ า น
ประกอบการ เ พ่ือ พัฒนาระบบ
บริหารจัดการสหกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

จํานวน 5 ข้อ 
(1-5 ข้อ) 

จํานวน 5 ข้อ 
( 5 คะแนน ) 
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4.  ตัวบ่งชี้พฒันายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
ตัวบ่งชี้ที่ 4.7 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําตรงสาขา 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต (O) 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ การดําเนินภารกิจของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ เป็นการดําเนินงานเพ่ือบรรลุ
 เป้าประสงค์ และมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานกําหนด และ
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ทั้งน้ีผลสะท้อนจากการดําเนินงาน ส่งผลต่อ
 การขับเคลื่อนในระดับมหาวิทยาลัย 
 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ :  นายเอกรินทร์     วาโย  โทรศัพท์  : 083-186-1745 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  นายวัชระ    อยู่หนู  โทรศัพท ์ :  089-593-5577 
เกณฑ์การประเมิน  
  โดยการแปลงค่าร้อยละของผลงานตามเป้าประสงค์เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
กําหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

สูตรการคํานวณ 

  1. คํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานตามเป้าประสงค์ 

 

 

   

  =  1002621
505   

  =  19.27 

 2.  แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

   

  =  8100
19.27  

  =  1.54 

จํานวนตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ที่บรรลุเป้าหมาย 
 

จํานวนตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ทัง้หมดของหน่วยงาน 
X 100 

ค่าร้อยละจากผลการดําเนินงานของหน่วยงาน 
 

100 
X 8 
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เกณฑ์การประเมิน/ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
          การเก็บรวบรวมข้อมูลภาวะการมีงานทํา
ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา มีวัตถุประสงค์เพ่ือสํารวจข้อมูลภาวการณ์มี
ง านทํ า ขอ ง บัณ ฑิตที่ สํ า เ ร็ จ ก า รศึ กษ าจ าก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําการศึกษา  
พ.ศ. 2558 วันอนุมัติจบการศึกษา ต้ังแต่วันที่  1 
สิงหาคม 2558  ถึง 31 กรกฏาคม  2559  การ
เก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังน้ี ทําการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากระบบภาวะการมี งานทํ าของบัณฑิตบน
อิน เตอ ร์ เ น็ต เ ว็บ ไช ต์  http//regis.skru.ac.th/ 
skru_jub สิ้นสุดการจัดเก็บวันที่ 31 กรกฏาคม 
2560 
          จากผู้ สํ า เร็ จการศึกษาทั้ งสิ้ นจํ านวน  
2,766 คน สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้จํานวน 
6,621 คน คิดเป็นร้อยละ 94.76 ของผู้สําเร็จ
การศึกษาทั้งหมด โดยมีผลการดําเนินงาน  ตาม
หลักฐาน 

4.7-1-1   จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามและระดับ
  คะแนนและภาวการณ์มีงานทําของ
 บัณฑิต 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย
ปี 2559 

ผลการดําเนนิงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

ร้อยละของผู้สาํเร็จ
การศึกษาที่ได้งานทําตรง
สาขา 

ค่าร้อยละ 
N/A 

ค่าร้อยละของร้อยละของ
ผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา
ตรงสาขาคิดเป็น  1.54  คะแนน

N/A  
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.8 จํานวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิ       
  ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต (O) 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ การดําเนินภารกิจของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ เป็นการดําเนินงานเพ่ือบรรลุ
 เป้าประสงค์ และมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานกําหนด และ
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ทั้งน้ีผลสะท้อนจากการดําเนินงาน ส่งผลต่อ
 การขับเคลื่อนในระดับมหาวิทยาลัย 
 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ :  นายฐปนพัฒน์   ปรัชญาเมธีธรรม โทรศัพท์  : 086-746-0664 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  นางลัคณา        อ่อนชะนิด  โทรศัพท ์ : 089-655-9314 
 
เกณฑ์การประเมิน  
  โดยการแปลงค่าร้อยละของผลงานตามเป้าประสงค์เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
กําหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

สูตรการคํานวณ 

  1. คํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานตามเป้าประสงค์ 
 

 

   =  10055
55  

   =  100.00 

  2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 

   =  8100
100  

   =  8.00 

 

จํานวนตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ที่บรรลุเป้าหมาย 
 

จํานวนตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ทัง้หมดของหน่วยงาน 
X 100 

ค่าร้อยละจากผลการดําเนินงานของหน่วยงาน 
 

100 
X 8 
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เกณฑ์การประเมิน/ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
1.  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มีการ
กําหนดขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่และ/หรือ
หลักสูตรปรับปรุงซึ่งมีคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
หลักสูตร  คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร ซึ่ง
ประกอบด้วย  คณาจารย์ภายในและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ใน
สาขาวิชาน้ันๆโดยเสนอหลักสูตรผ่านการพิจารณา
กลั่ นกรองจากคณะกรรมการบริ ห า รคณะ  
คณะกรรมการประจําคณะ  คณะกรรมการวิชาการ  
คณะกรรมการสภาวิชาการ  คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งใน
ปีการศึกษา 2559  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  มีการ
ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 (TQF)  หลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2552 รวม
จํานวน 55 หลักสูตร  แยกเป็นระดับปริญญาตรี 
จํานวน 50 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  
จํานวน 1 หลักสูตร  และระดับปริญญาโท จํานวน 4 
หลักสูตร  โดยได้ดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4.8-1-1   คู่ มื อการ พัฒนา/ปรับปรุ งหลักสูตร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
4.8-1-2 มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์
 มาตรฐานท่ีเ ก่ียวข้อง โดยสํานักงาน
 คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4.8-1-3 สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสภา
 มหาวิทยาลัย 
 
 
 

2.  การดําเนินการพิจารณาปิดหลักสูตรโดย
พิจารณาหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามความต้องการ
ของประ เทศและน โยบายการผลิ ต บัณ ฑิต  
หลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
หรือจํานวนนักศึกษาตํ่ากว่าแผนการรับนักศึกษา
อย่างต่อเน่ือง  เป็นต้นเมื่อหลักสูตรใดเข้าเกณฑ์
ข อ งก า ร ปิ ดหลั ก สู ต ร ใ ห้ เ สนอ พิ จ า รณายั ง
คณะกรรมการประจําคณะคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ  และเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย รวมทั้งแจ้งสํานักงานคณะกรรมการ

4.8-2-1       แนวปฏิบัติและขั้นตอนการขอเปิด
 และปิดหลักสตูร  ของมหาวิทยาลัย
 ราชภัฏสงขลา 
4.8-2-2 หนังสือราชการที่ ศธ 0506(2)/ว409 
 สํานักงานคณะกรรมการการ
 อุดมศึกษา เรือ่ง  แนวปฏิบัติการแจ้ง
 ปิดหลักสูตร สาขาวิชา 
4.8-2-3 แบบการปิดหลักสูตร หลักสตูร 
 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
 การศึกษาพิเศษ (หลกัสูตรปรับปรุง 
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เกณฑ์การประเมิน/ผลการดําเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
การอุดมศึกษาภายใน 30 วันนับจากวันที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติปิดหลักสูตรซึ่งในปีการศึกษา 
2559  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ดําเนินการปิด
หลักสูตร จํานวน 4 หลักสูตร  เนื่องจากมีหลักสูตรอื่น
ทดแทน และหลักสูตรที่ปิดไม่มีนักศึกษาตกค้าง 

 พ.ศ.2554) 
 
 
 

3.  หลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร/กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  และได้ผ่านความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)ทั้งน้ีทุก
หลักสูตรจะต้องมีการดําเนินการให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการ
สอน และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรเมื่อ
ครบรอบระยะเวลา 5 ปี ทั้งน้ีหลักสูตรที่ดําเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติจะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตาม
ตัวบ่งช้ีผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งช้ีและ
ทุกหลักสูตร 

4.8-3-1 มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์ 
 มาตรฐานที่เก่ียวข้อง  ของสํานักงาน
 คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4.8-3-2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง 
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
 ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
4.8-3-3 หลักสูตรที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัย
 ราชภัฏสงขลา 
4.8-3-4 หนังสือนําส่งหลักสูตรสํานักงาน 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4.8-3-5 หนังสือพิจารณารับทราบให้ความ 
 เห็นชอบหลักสูตรของสํานักงาน 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร  ทําหน้าที่
บริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน  วางแผน  
ติดตาม   ควบคุม กํ า กับใ ห้มี การ ดํา เ นินการ
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา 

4.8-4-1 รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) 
4.8-4-2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
 ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
4.8-4-3 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
4.8-4-4 รายงานผลการดําเนินการของ
 รายวิชา (มคอ.5) 
4.8-4-5 รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร 
 (มคอ.7) 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการดําเนนิงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

จํานวนหลักสูตรที่ได้รับ
ก า ร รั บ ร อ ง แ ล ะ ข้ึ น
ทะเบียนหลักสูตรตาม
ก ร อ บ คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ค่าร้อยละ 5 ค่าร้อยละของจํานวนหลักสูตร
ที่ ไ ด้ รั บการ รับรองและขึ้ น
ทะเบียนหลักสูตรตามกรอบ
คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า
แห่งชาติ คิดเป็น  8  คะแนน 

 

 

 
  



58 รายงานประจําป ีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2559 

 

บทท่ี  3 
สรุปผลการดําเนินงาน 

 
การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) 5 ตัวบ่งช้ี  และตัวบ่งช้ีพัฒนาตามภารกิจหลัก จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี  ดังน้ันจะต้อง
ดําเนินการทั้งสิ้นจํานวน 6 ตัวบ่งช้ี  โดยมีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

 
ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินตามองค์ประกอบ (สกอ.) 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อตัวบ่งชี ้ คะแนนประเมิน
ตนเอง 

ผลการ
ประเมิน 

1.1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 3 ปานกลาง 
1.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร 5 ดีมาก 
1.3 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรยีนรู้ 5 ดีมาก 
1.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 3 ปานกลาง 
1.5 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 5 ดีมาก 
1.6 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.13 ดีมาก 
1.7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4 ดี 

ผลการประเมิน 4.17 ดีมาก 
 
หมายเหตุ  
* คะแนนที่ได้ หมายถึง ค่าเฉลี่ยของแต่ละตัวบ่งช้ีขององค์ประกอบน้ัน ๆ  
* ผลการประเมิน  หมายถึง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง  พอใช้  ดี  ดีมาก  ตามเกณฑ์ตัดสิน 
ของ สกอ. การแปลผลคะแนน  

  
0.01 - 2.00 ระดับคุณภาพน้อย             
2.01 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง       
3.01 - 4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01 - 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
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ตาราง ส.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ (สกอ.) 
ประเภทสถาบัน  กลุ่ม ข สถาบนัที่เน้นระดับปริญญาตร ี
ตัวบ่งชี้คณุภาพ เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนประเมิน 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) ตัวต้ัง ผลลัพธ์  
(% หรือ สัดสว่น) ตัวหาร 

ตัวบ่งช้ีที่   1.1 7 ข้อ 4 ข้อ 3 
ตัวบ่งช้ีที่   1.2 5 ข้อ 5  ข้อ 5 
ตัวบ่งช้ีที่   1.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5 
ตัวบ่งช้ีที่   1.4 6 ข้อ 4 ข้อ 3 
ตัวบ่งช้ีที่   1.5 5 ข้อ 5 ข้อ 5 
ตัวบ่งช้ีที่   1.6 4.00 4.13 4 
ตัวบ่งช้ีที่   1.7 9 ข้อ 7 ข้อ 4 
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ตาราง ส.2  ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ (สกอ.) 
ประเภทสถาบัน  กลุ่ม ข สถาบนัที่เน้นระดับปริญญาตร ี
องค์ประกอบ

คุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

0.01-2.00 น้อย 
2.01-3.00 ปานกลาง 
3.01-4.00 ดี 
4.01-5.00 ดีมาก 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

ตัวบ่งชี้   1.1  3  3 ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง  
ตัวบ่งชี้   1.2  5  5 ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก  
ตัวบ่งชี้   1.3  5  5 ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก  
ตัวบ่งชี้   1.4  3  3 ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  5  5 ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก  
ตัวบ่งชี้   1.6   4.13 4.13 ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก  
ตัวบ่งชี้   1.7  4  4 ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดี  
รวมคะแนนตาม  

I  P O 
 4.17  4.17   

ผลการประเมิน  ดีมาก  ดีมาก ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก  
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ตาราง ส.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ประเภทสถาบัน  กลุ่ม ข สถาบนัที่เน้นระดับปริญญาตร ี
องค์ประกอบ

คุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

0.01-2.00 น้อย 
2.01-3.00 ปานกลาง 
3.01-4.00 ดี 
4.01-5.00 ดีมาก 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

มาตรฐานท่ี 1 - - -    
มาตรฐานท่ี 2 ก       
ตัวบ่งชี้ที่  1.1  3  3 ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  5  5 ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  3  3 ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  5  5 ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก  
ตัวบ่งชี้ที่  1.7  4  4 ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดี  
มาตรฐานท่ี 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 

 5  5 ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก  

เฉลี่ยรวมทุก 
ตัวบ่งชี ้

 4.17  4.17 ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก  

ผลการประเมิน  ดีมาก  ดีมาก   
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ตาราง ส.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (สกอ.) 
ประเภทสถาบัน  กลุ่ม ข สถาบนัที่เน้นระดับปริญญาตร ี
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

0.01-2.00 น้อย 
2.01-3.00 ปานกลาง 
3.01-4.00 ดี 
4.01-5.00 ดีมาก 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

ด้านนักศึกษาและ    ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- - - -   

ด้านกระบวนการ
ภายใน 

 3,5,5,5  4.50 ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก  

ด้านการเงนิ - - - -   
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้  4.50  4.50 ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก  

ผลการประเมิน  ดีมาก  ดีมาก   
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ตาราง ส.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศกึษา (สกอ.) 
ประเภทสถาบัน  กลุ่ม ข สถาบนัที่เน้นระดับปริญญาตร ี

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.01-2.00 น้อย 
2.01-3.00 ปานกลาง 
3.01-4.00 ดี 
4.01-5.00 ดีมาก 

หมาย
เหตุ I P O รวม 

1. มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและความ
พร้อมในการจัด
การศึกษา 

      

(1) ด้านกายภาพ - - - -   

(2) ด้านวิชาการ - 5 - 5 ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก  

(3) ด้านการเงิน - - - -   

(4) ด้านการบริหาร
จัดการ 

- 3,5,5,5 - 4.50 ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก  

เฉลี่ยรวมทุก 
ตัวบ่งชี ้

- 4.60 - 4.60 ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก  

ผลการประเมิน  ดีมาก  ดีมาก   
 
 
 
 

 
 

 
 


